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Daňové licencie a ﬁnančné zdravie podniku – politika
alebo ekonomika?
Tax Licences and Financial Health of Company – Politics or Economy?
Vladimír Úradníček, Peter Kubaška, Tomáš Kudla
Taxes represent the most significant revenue part of the government budget. The institute of minimum
tax presents an instrument whereby all legal entities doing business activities are obliged to pay at
least a minimum tax to the state each year. A certain form of minimum taxation has been applied in
advanced economies for a long time and it is being implemented as a part of globalization processes
into the business environment of the respective economy. This institute existed in the form of socalled “tax license” in the tax legislation of the Slovak Republic from 2014 to 2017. The aim of the
paper is to evaluate the impact of tax license on the business environment of the Slovak Republic
and also to look at the behaviour aspect of the tax license and to discuss whether the abolition of
tax licenses from 2018 can be considered as economically beneficial.
Key words: Financial health. Minimum tax. Tax licence. Business environment.
JEL Classiﬁcation: H25, H21, G33.

Úvod
Dane tvoria najvýznamnejšiu príjmovú položku štátneho rozpočtu. Začiatkom novembra
2019 navrhla Organizácia krajín pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zavedenie
minimálnej dane pre ﬁrmy. Ide o snahu zabrániť tomu, aby sa ﬁrmy vyhýbali plateniu
daní. Uvedený návrh je druhou časťou prehodnocovania globálneho daňového systému.
OECD už v októbri 2019 navrhla prvú časť reformy zdaňovania ﬁriem, ktorej cieľom je
riešenie problému presúvania ziskov nadnárodných koncernov do výhodných daňových
jurisdikcií. OECD chce svojimi návrhmi prelomiť doterajšiu zvyklosť, že krajiny majú právo
zdaňovať ﬁrmy len ak sú fyzicky prítomné na ich území. Predstavitelia viacerých veľkých
nadnárodných technologických spoločností komentovali tieto snahy opatrne. Vedia, že ak
zlyhá globálna iniciatíva, potom budú krajiny postupovať samostatne. Príkladom snahy
o aplikovanie inštitútu minimálnej dane v podmienkach slovenskej ekonomiky boli tzv.
daňové licencie, ktoré sa využívali v rokoch 2014 až 2017.
Inštitút minimálnej dane je nástrojom, ktorým sa vláda krajiny snaží na jednej strane
eliminovať daňové úniky a nadmernú daňovú optimalizáciu zdaňovaných ekonomických
subjektov, na druhej strane tento typ dane predstavuje dodatočný prostriedok na získanie
ﬁnančných zdrojov do štátneho rozpočtu.

5

Daňovými únikmi a rovnako aj tieňovou ekonomikou, ako ekonomickým javom, sa
vo svojej výskumnej činnosti venujú mnohí domáci a zahraniční ekonómovia. Orviská
a Hudson (2002, s. 83) deﬁnujú daňový únik ako zdroj potenciálnej straty príjmov
štátu, ktoré môžu viesť k nedostatočnému ﬁnancovaniu verejných statkov a služieb a
nespravodlivému zaťaženiu poctivo platiacich daňovníkov.
Viacerí autori (Bednárik et al., 2003; Orviská, 2005, s. 144; Orviská et al., 2006;
Fassmann, 2007; Vilhelm, 2013, s. 115 a i.), uvádzajú, že v trhových ekonomikách sa
používajú priame a nepriame metódy odhadov veľkosti tieňovej ekonomiky. Schneider
a Enste (2000), Schneider (2006) a Schneider a Buehn (2016) dopĺňajú túto klasiﬁkáciu
o skupinu metód modelového prístupu.
Existuje niekoľko prístupov k minimálnemu zdaneniu, ktoré sa využívajú v praxi,
a to (1) daňové straty sa uplatňujú za použitia obmedzeného prístupu, (2) minimálna daň
ako paušálna daň v rovnakej výške pre všetky subjekty, (3) minimálna sadzba dane, resp.
minimálna suma dane, (4) alternatívna minimálna daň.
Obmedzenie uplatňovania daňových strát predstavuje štandardný nástroj, ktorý sa
využíva v daňových systémoch krajín vo svete. Výnimkou nie sú ani štáty Európskej
únie, ktoré umožňujú uplatňovanie týchto strát za neobmedzených, resp. obmedzených
podmienok (obmedzenie výšky straty, časové obmedzenie alebo ich kombinácia). Paušálna
daň predstavuje určitú ﬁxnú sumu, ktorú je každý daňovník povinný zaplatiť a ktorej
sa nedokáže vyhnúť zmenou správania. Ide o teoretický koncept, ktorý sa v súčasnosti
nevyužíva vo všeobecnosti. Prístup založený na minimálnej sadzbe dane sa implementuje
do daňových sústav niekoľkých európskych krajín, ku ktorým patria, resp. patrili napr.
Rakúsko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko a Nemecko. V rokoch 2014 až 2017
aplikoval tento prístup aj Slovensko. Od klasického konceptu minimálnej dane si štáty
sľubujú zvýšenie horizontálnej daňovej spravodlivosti (dve osoby s približne rovnakými
relevantnými aspektami ako dôchodok či bohatstvo by mali platiť rovnakú výšku dane
(Kubátová, 2010, s. 105)) a aj dodatočný príjem do štátneho rozpočtu vzhľadom na to, že
minimálnej nenulovej daňovej povinnosti podlieha každý subjekt (Schultzová a Remeta,
2015, s. 5 – 17). Aj pri tomto type daní by malo byť vždy snahou nájsť rozumný kompromis
medzi ekonomickým a politickým aspektom jej zavedenia. Rovnako by sa nemalo zabúdať
ani na možné narušenie podnikateľského prostredia v nadväznosti na ﬁnančné zdravie ﬁriem.
1. Cieľ, materiál a metodika
Cieľom state je zhodnotiť vplyv zavedenia daňovej licencie na podnikateľské prostredie
Slovenskej republiky, skúmať behaviorálny aspekt daňových licencií a vyvolať diskusiu
na otázku, či zrušenie daňových licencií od roku 2018 možno považovať za prínosné z
ekonomického hľadiska. V uvedenej súvislosti budeme hľadať odpoveď na tri výskumné
otázky: (1) Bola jedným z podstatných efektov zavedenia daňových licencií zmena
ekonomického správania sa slovenských podnikateľských subjektov? (2) Prispeli daňové
licencie k „vyčisteniu“ obchodného registra od neaktívnych ﬁriem? (3) Možno považovať
zrušenie daňových licencií od roku 2018 za prínosné z ekonomického hľadiska?
Materiál, ktorý analyzujeme, využíva databázy spoločnosti FinStat a softvérové
produkty MS Excel a R.
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Koncept alternatívnej minimálnej dane bol vytvorený v druhej polovici 20. storočia
v USA a aplikovaný najprv na fyzické osoby (vo forme tzv. the millionaires tax), keďže
sa v roku 1969 zistilo, že veľké množstvo milionárov neplatili žiadnu daň, pretože ich
vysoký základ dane umožňoval oveľa vyššiu mieru odpočtov ako základ dane priemerného
daňovníka (www.forbes.com). Neskôr, ako uvádza Kumar (2011, s. 596), sa tento koncept
implementoval aj na právnické osoby (tzv. zero tax companies), t. j. spoločnosti, ktoré
prostredníctvom nadmernej daňovej optimalizácie dokázali zredukovať svoju daňovú
povinnosť na minimum. Leiserson a Rohaly (2008, s. 2) uvádzajú, že v súčasnosti
predstavuje táto daň povinnú alternatívu k štandardnej dani z príjmov, ale s rozdielnou
deﬁníciou príjmu, štruktúrou sadzieb, prípustnými zrážkami z príjmov či oslobodeniami.
Po vypočítaní štandardnej daňovej povinnosti sú daňovníci povinní vypočítať aj minimálnu
daňovú povinnosť podľa alternatívnych pravidiel, pričom ak je alternatívna minimálna daň
vyššia ako daň z príjmov vypočítaná podľa štandardných pravidiel, musia tento rozdiel
doplatiť. Dodnes existujú diskusie a polemiky, či implementáciu tohto daňového nástroja
možno považovať za ekonomicky prínosnú vzhľadom na s ním spojené negatívne vplyvy.
Myšlienka zakomponovať do zákona o dani z príjmov povinnosť, aby všetky právnické
osoby museli za zdaňovacie obdobie platiť aspoň minimálnu daň, pochádzala v podmienkach
Slovenskej republiky z roku 2005. Koncept minimálnej dane nebol dotiahnutý do úspešného
konca, ale pozitívom bolo, že sa začali sledovať obchodné spoločnosti od začiatku ich
existencie a počas nasledovných 5 až 10 rokov s cieľom mapovať vývoj ich daňovej
povinnosti. Sledovali sa predovšetkým spoločnosti, ktoré neplatili žiadnu daň z príjmov,
vykazovali daňovú stratu, ktorú sa snažili si uplatniť aj v nasledujúcich účtovných
obdobiach. Vláda SR prijala v roku 2012 tzv. „Akčný plán boja proti daňovým podvodom
na roky 2012 – 2016“ (uznesenie vlády SR č. 235/2012), ktorý obsahoval 50 legislatívnych
opatrení v oblasti obchodného, daňového a trestného práva. Implementácia bola rozdelená
do troch etáp, pričom tretia etapa bola naplánovaná na október 2014. A až v roku 2014 sa
našla politická vôľa na to, aby sa myšlienka zavedenia daňovej licencie v snahe zredukovať
počet podnikateľských subjektov, ktoré svojím účelovým správaním znižovali výnos dane
z príjmov, dostala do praxe (Mečár a Klabníková, 2015, s. 18).
Daňová licencia mala predstavovať nástroj boja proti daňovým únikom. Tento nástroj bol
zameraný predovšetkým na obchodné spoločnosti, ktoré prílišnou snahou optimalizovať umele
ovplyvňovali svoj základ dane z príjmov, v dôsledku čoho sa čiastočne, niekedy až úplne,
vyhli daňovej povinnosti. Opatrenie vyvolalo vysokú mieru kritiky zo strany podnikateľov
a odbornej verejnosti. Medzi hlavné nedostatky tohto nástroja mal patriť negatívny vplyv na
podnikateľské prostredie, nespravodlivé postihnutie korektných podnikateľov, ktorí neboli
súčasťou pôvodného návrhu zákona o dani z príjmov, ale dostali sa do neho až v druhom
čítaní návrhu zákona v parlamente, pričom tento bod návrhu zákona o dani z príjmov
neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Výhradou bola tiež skutočnosť, že
implementáciou tohto nástroja mohlo dôjsť k obmedzovaniu práv a slobôd podnikať a vznikla
nerovnosť medzi právnickými osobami, ktorým zo zákona vyplýva povinnosť platiť daňovú
licenciu a fyzickými osobami, ktorých sa táto povinnosť netýka (Seneši, 2015, s. 74).
Zákon č. 463/2013 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014 dopĺňal a menil
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov práve o inštitút
daňovej licencie. Na základe prechodného ustanovenia boli právnické osoby povinné
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odviesť minimálnu daň prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januárom 2014,
čo v praxi znamenalo, že obchodné spoločnosti zaplatili daňovú licenciu až v roku 2015
(Vanková, 2014, s. 2).
Daňová licencia bola podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v § 46b deﬁnovaná
ako: „Minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí,
ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná
v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého
daňovníka alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.“
Vznik povinnosti platiť daňovú licenciu sa odvíjal od dvoch základných parametrov,
ktorými bol ročný obrat daňovníka a povinnosť daňovníka platiť, resp. neplatiť daň
z pridanej hodnoty.
Tabuľka 1 Výška daňovej povinnosti
Výška ročného
Platca DPH
obratu v EUR
nie
do 500 000
áno

do 500 000

Výška daňovej
licencie v EUR
480

Znížená výška
daňovej licencie
240

960

nezáleží
nad 500 00
2 880
Prameň: Spracované podľa www.ﬁnancnasprava.sk, 2015.

480
1 440

Citovaný zákon o dani z príjmov deﬁnoval v § 46 ods. 7 okrem subjektov, ktoré mali
zníženú výšku daňovej licencie, aj výnimky, ktoré boli oslobodené od povinnosti platenia
daňovej licencie.
2. Výsledky skúmania a diskusia
Najskôr sme analyzovali výber dane z príjmov právnických osôb v rokoch 2010 –
2013, t. j. v období pred zavedením inštitútu minimálnej dane. Pri výbere ﬁriem, ktoré
vykázali vo svojich účtovných závierkach nulovú daňovú povinnosť (vzhľadom na formu
výkazu ziskov a strát platnú do 31. 12. 2014) sme vychádzali zo súčtu riadkov vyjadrjúcich
splatnú daň z príjmov z bežnej činnosti a splatnú daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.
Na základe získaných údajov sme mali k dispozícii v rokoch 2010 – 2013 nasledovnú
vzorku subjektov (tabuľka 2).
Tabuľka 2 Počet ﬁriem získaných pre výskum za obdobie 2010 - 2013
Rok
2010
2011
2012
Vzorka ﬁriem z dostupných údajov
78 765
96 541
90 506
Prameň: Spracované na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk.

2013
166 210

Hlavným argumentom Ministerstva ﬁnancií SR pre zavedenie inštitútu minimálnej dane
bolo tvrdenie, že viac ako polovica spoločností, ktoré podnikajú na území SR neodvádzajú
štátu žiadnu daň (Kušnírová, 2013). Na základe dostupných údajov sme overovali tvrdenie
ministerstva ﬁnancií o počte ﬁriem neplatiacich žiadnu daň z príjmov právnických osôb (graf 1).
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Graf 1 Podiel právnických osôb platiacich, resp. neplatiacich daň z príjmov v rokoch 2010 – 2013
Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk.
Zistili sme, že v rokoch 2010 – 2013 viac ako polovica ﬁriem neodviedla štátu žiadnu
daň z príjmov. V priemere len necelých 43 % ﬁriem odviedlo štátu daň z príjmov. Pre
porovnanie uvádzame, že napr. v Rakúsku odvádzalo v tom istom období daň z príjmov
v priemere 60 % ﬁriem a zvyšných približne 40 % ﬁriem odvádzalo daň z príjmov vo
forme daňovej licencie (Kudla, 2018). Na základe týchto skutočností považujeme argument
ministerstva ﬁnancií na zavedenie minimálnej dane za relevantný.
Na základe údajov, ktoré sme získali z databázy spoločnosti FinStat, sme identiﬁkovali
počet podnikov, vykazujúcich daňovú licenciu (DL) v rokoch 2014 – 2017 (tabuľka 3).
Tabuľka 3 Identiﬁkácia ﬁriem vykazujúcich minimálnu daň v rokoch 2014 - 2017
Rok
2014
2015
2016
2017
Počet ﬁriem platiacich DL v %
41
44
46
47
Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk.
Podiel ﬁriem, ktoré platili daňovú licenciu z hľadiska výšky daňovej licencie, právnej
formy ﬁrmy, odvetvia, v ktorom ﬁrma pôsobila a vo väzbe na veľkosť dosiahnutých tržieb
vyjadrujú grafy 2 až 7.
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Graf 2 Firmy platiace daňovú licenciu z hľadiska konkrétnej výšky
Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk.
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Graf 3 Firmy platiace daňovú licenciu z hľadiska právnej formy podnikania
Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk.
Takmer všetky ﬁrmy, ktoré v analyzovaných rokoch vykázali vo výkaze ziskov a strát
konkrétnu výšku daňovej licencie, podnikali ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Touto
formou podnikalo viac ako 96 % ﬁriem. Viac ako 2 % ﬁriem, ktoré platili daňovú licenciu,
podnikalo formou akciovej spoločnosti. Zvyšné približne 1 % ﬁriem malo formou družstva,
komanditnej spoločnosti či zahraničnej právnickej osoby.
Takmer v každom odvetví sa nachádzalo určité percento spoločností, ktoré odvádzali
daňovú licenciu. Z uvedeného dôvodu graf 4 zobrazuje podiely ﬁriem, ktoré platili daňové
licencie len pre šesť najpočetnejších odvetví.

v
Graf 4 Firmy platiace daňovú licenciu z hľadiska odvetvia
Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk.
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Graf 5 Firmy platiace daňovú licenciu z hľadiska tržieb
Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk.
Viac ako 80 % ﬁriem vykázalo tržby do 100 000 EUR, keďže daňové licencie platia väčšinou
malé až stredné ﬁrmy. V priemere v rokoch 2014 – 2017 približne 15 % ﬁriem, ktoré vykázali
splatnú daň na úrovni daňovej licencie, dosahovali tržby od 100 000 do 500 000 EUR. Je
zaujímavé sledovať, že existujú ﬁrmy, ktoré mali v tomto období tržby viac ako 2 mil. EUR, ale
napriek tomu vykázali splatnú daň z príjmov právnických osôb len na úrovni minimálnej dane.
Jedným z hlavných efektov zavedenia daňových licencií v SR mala byť redukcia ﬁriem,
ktoré boli dlhodobo neaktívne a ich existencia bola častokrát podmienená špekulačným
úmyslom vyhnutia sa daňovým povinnostiam. Keďže podstata daňových licencií spočívala
v zaplatení aspoň minimálnej dane každou právnickou osobou vo výške závislej od obratu
a povinnosti platenia dane z pridanej hodnoty bez ohľadu na to, či ﬁrma vykázala zisk alebo
stratu, nebolo už viac pre určité ﬁrmy ekonomicky výhodné mať založenú takúto ﬁrmu.
Na základe dostupných údajov sme zistili nasledujúce skutočnosti o počtoch zaniknutých
ﬁriem v rokoch 2011 až 2017. Zdôrazňujeme, že sme sledovali predovšetkým kapitálové
spoločnosti, t. j. akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným a z osobných
spoločností len komanditné spoločnosti, pretože verejné obchodné spoločnosti nemali
povinnosť platiť daňové licencie. Súčasťou analýzy sú aj družstvá a zahraničné právnické
osoby. Rozšírenie sledovaného obdobia sme stanovili preto, aby sme mohli mapovať
moment a do určitej miery aj vplyv daňových licencií na zánik spoločností v SR.
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Graf 6 Zánik spoločností v rokoch 2011 – 2017
Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk.
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V rokoch 2011 až 2013 bol približne konštantný vývoj počtu zaniknutých spoločností.
Práve od roku 2013 došlo k výraznému rastu počtu zaniknutých spoločností, čo podľa
nášho názoru silne koreluje so skutočnosťou, že od roku 2014 boli ﬁrmy prvýkrát povinné
odvádzať daň v minimálnej výške. Aj keď na základe dostupných údajov nemožno
jednoznačne tvrdiť, že viac ako 82 % nárast bol spôsobený práve zavedením inštitútu
minimálnej dane, napriek tomu sa domnievame, že práve táto legislatívna zmena mala
najväčší vplyv na zánik spoločností. Pritom od roku 2015 možno sledovať opäť trend
zániku spoločností. Z uvedených dôvodov môžeme konštatovať, že existuje vplyv daňových
licencií na „vyčistenie“ obchodného registra aj od neaktívnych ﬁriem.
Aby sme mohli mapovať behaviorálny aspekt daňových licencií, využili sme
dostupné údaje o 64 688 ﬁrmách, ktoré zverejnili potrebné údaje vo výkaze ziskov a strát
a v sledovanom období nezanikli. Vzorka pozostávala len z takých právnych foriem
podnikania, na ktoré sa podľa zákona o dani z príjmov vzťahovali daňové licencie. Rovnako
do vzorky neboli zahrnuté ﬁrmy v konkurze či reštrukturalizácii, na ktoré sa nevzťahoval
inštitút minimálneho zdanenia.

Graf 7 Daňová povinnosť vybraných spoločností v rokoch 2013 a 2014
Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk.
Takmer 40 % spoločností v našej vzorke, ktoré v roku 2013 priznali nulovú alebo nízku
splatnú daň (do 479 EUR), vykázali daňovú povinnosť v roku 2014 nad túto hranicu. Zmenu
správania pozorujeme na grafe 7, kedy sa daňová povinnosť týchto subjektov pohybovala
práve v okolí licenčných pásiem (480 EUR, 960 EUR, 2880 EUR). Nárast vykázanej splatnej
dane v roku 2014 bol spôsobený medziročným zvýšením ziskovosti ﬁriem.
Pred zavedením daňových licencií v roku 2013 sa výsledok hospodárenia a aj splatná
daň koncentrovali v okolí nulovej hodnoty. Firmy dokázali prostredníctvom optimalizácie
natoľko ovplyvniť svoj výsledok hospodárenia, že nemuseli štátu odviesť žiadnu daň, resp.
len minimálnu (graf 8).
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Graf 8 Výsledok hospodárenia a daňová povinnosť v roku 2013
Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk
Po zavedení daňových licencií v roku 2014 došlo k zaujímavej zmene správania
sa daňovníkov. Spoločnosti, ktoré dovtedy vykazovali stratový výsledok hospodárenia
a odvádzali štátu nízku alebo nulovú daň z príjmov (po transformácii účtovného výsledku
hospodárenia na daňový základ), začali vykazovať zisk na takej úrovni (pravdepodobne
čiastočným obmedzením daňových výdavkov alebo priznaním vyšších tržieb), ktorá im
zabezpečila, že odvedú štátu daň z príjmov právnických osôb práve vo výške blížiacej
sa úrovni daňovej licencie, ktorú by aj tak v konečnom dôsledku museli zaplatiť. Vďaka
daňovým licenciám zrejme čiastočne stratili motiváciu optimalizovať svoju daňovú
povinnosť na minimum (graf 9). Stále však existuje mnoho ﬁriem, ktorých ziskovosť
odzrkadľovala reálne ekonomické výsledky. Tieto ﬁrmy aj napriek skutočne vykázanej
strate museli štátu odviesť daň v minimálnej výške. Niektorým ﬁrmám to spôsobilo nielen
ekonomické problémy, ale bolo to pre ne likvidačné.
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Graf 9 Výsledok hospodárenia a daňová povinnosť v roku 2014
Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov získaných z www.ﬁnstat.sk.
Záver
Cieľom state bolo zhodnotiť vplyv zavedenia daňovej licencie na podnikateľské
prostredie Slovenskej republiky, skúmať behaviorálny aspekt daňových licencií a vyvolať
diskusiu na otázku, či zrušenie daňových licencií od roku 2018 možno považovať za
prínosné z ekonomického hľadiska.
Daňové licencie sa platili naposledy v roku 2018 za dosiahnuté výsledky hospodárenia
v roku 2017. Enormný medziročný nárast počtu ﬁriem, ktoré v roku 2018 (v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi) vykázali nulovú daňovú povinnosť (tabuľka 3), t. j. v roku 2019
im už neplynie povinnosť platiť žiadnu daňovú licenciu.
Tabuľka 3 Vývoj počtu ﬁriem podľa výšky odvedenej dane
Odvedená daň/Rok

2014

2015

2016

2017

2018

0
34 474 23 234 24 461 24 629 88 849
0,1 - 1000
106 651 110 488 112 339 117 125 56 948
1000 -10 000
44 258 50 370 50 730 52 230 45 657
10 000-100 000
11 143 13 939 14 168 14 958 15 866
100 000 - 1 000 000 1 750
2 222
2 121
2 277
2 358
>1 000 000
209
239
259
231
216
Spolu
198 485 200 492 204 078 211 450 209 894

Prameň: Databáza a výpočty Bisnode.
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Rozdiel
2018-2017

Rast/pokles
v%
2017/2018

64 220
-60 177
-6 573
908
81
-15
x

260,75
-51,38
-12,58
6,07
3,56
-6,49
x

Publikované výsledky analýzy spoločnosti Bisnode ukazujú, že z 88 849 ﬁriem, ktoré
za rok 2018 neplatia daň, ešte za rok 2017 platilo z nich 52 765 sumu 480, 960 alebo 2 880
EUR, t. j. presne toľko, koľko vyžadovala daňová licencia (www.bisnode.sk).
Z výsledkov našich analýz vyplýva, že jedným z efektov zavedenia daňových licencií
bola zmena ekonomického správania sa slovenských podnikateľských subjektov (výskumná
otázka 1) a daňové licencie prispeli k „vyčisteniu“ obchodného registra od neaktívnych
ﬁriem (výskumná otázka 2). Zároveň dosiahnuté výsledky otvárajú diskusiu k otázke, či
zrušenie daňových licencií bolo ekonomicky dôkladne preskúmaným alebo len politickým
rozhodnutím. Ak by bola v budúcnosti politická odvaha podložená ekonomickými
analýzami, potom by mohla byť aktuálna vôľa vrátiť sa k určitej alternatíve minimálnej
dane. Inšpiráciou by pritom mohli byť skúsenosti z rakúskeho inštitútu minimálnej dane,
estónskeho modelu zavedenia nulovej sadzby na reinvestovaný zisk alebo výsledky diskusie
o prehodnotení globálneho daňového systému v krajinách OECD.
Kľúčové slová: Finančné zdravie. Minimálna daň. Daňová licencia. Podnikateľské
prostredie.
Grantová podpora: Stať vznikla s podporou projektu VEGA 1/0767/18 SMART model
– podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku.
Použitá literatúra
1 BEDNÁRIK, R. et al. 2003. Nelegálna práca v podmienkach slovenskej spoločnosti.
[online]. 2003. [cit. 2019-11-10]. 42 s. Dostupné na internete : <http://library.fes.de/
pdf-ﬁles/bueros/slowakei/04218.pdf>
2 FASSMANN, M. 2002. Stínová ekonomika I. Příčiny, důsledky, měření. Praha : Sondy,
2002. 107 s. ISBN 80-86809-03-X.
3 FASSMANN, M. 2007. Stínová ekonomika a práce na černo. Praha : Sondy, 2007.
358 s. ISBN 978-808-6846-217.
4 KUBÁTOVÁ, K. 2010. Daňová teorie a politika. Praha : Wolters Kluwer, 2010.
276 s. ISBN 978-807-3575-748.
5 KUMAR, S. 2011. Minimum alternative tax: Is there any alternative? [online]. 14 s.
[cit. 2019-11-09]. Dostupné na internete: <http://docs.manupatra.in/
newsline/articles/Upload/2E0B2B2D-9E8B-4469-9F05-2F6F0CD2BD87.pdf>
6 KUDLA, T. 2018. Daňové licencie – pozitíva a negatíva. Banská
Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. [online]. 81 s. [cit. 2019-09-06]. Dostupné
na internete: <https://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild0005583D>
7 KUŠNÍROVA, M. 2013. Licencie majú znížiť budúce dane. [online]. [cit. 2019-11-03].
Dostupné na internete: <https://ﬁnweb.hnonline.sk/ekonomika/546791-licencie-majuznizit-buduce-dane>
8 LEISERSON, G., ROHALY, J. 2008. The individual alternative minumum tax:
Historical data and projections. [online]. 15 s. [cit. 2018-02-12] Dostupné na internete:
<https://www.urban.org/sites/default/ﬁles/publication/31886/411703-the-individualalternative-minimum-tax-historical-data-and-projections.pdf>

15

9 MEČÁR, M., KLABNÍKOVÁ, K. 2015. Minimálna daň – Daňová licencia v otázkach
a odpovediach. In Dane a účtovníctvo v praxi, roč. 11, 2015, č. 6. ISSN 1335-7034,
s. 18–23.
10 Nulu v daňovom priznaní vykázalo rekordne veľa firiem. [online]. 2019. [cit. 2019-1117]. Dostupné na internete: <https://www.bisnode.sk/o-bisnode/o-nas/novinky/nulu-vdanovom-priznani-vykazalo-rekordne-vela-ﬁriem/>
11 ORVISKÁ, M. 2005. Alternatívny model merania veľkosti daňových únikov a tieňovej
ekonomiky. In Forum Statistickum Slovacum, roč. 1, 2005, č. 1. ISSN 13367420, s. 143–153.
12 ORVISKÁ, M., ČAPLÁNOVÁ, A., MEDVEĎ. J., HUDSON, J. 2006. A cross Section
Approach to Measuring the Shadow Economy. In Journal of Policy Modeling, roč.
28, 2006, č. 7. ISSN 0161-8938, s. 713–724.
13 ORVISKÁ, M., HUDSON, J. 2002. Tax Evasion, Civic Duty and the Law Abiding
Citizen. In European Jorunal of Political Economy, roč. 19, 2002, č. 1. ISSN 01762680, s. 83–102.
14 SENEŠI, N. 2015. Daňové licencie – Môžu viesť k zániku úspešných spoločností? In
Revue mladých vedcov 2015. Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov. Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity,
2015. ISBN 978-805-5410-678, s. 74 – 77.
15 SCHNEIDER, F. 2006. Shadow Economies and Corruption All Over the World: What
do We Really Know? [online]. 67 s. [cit. 2019-10-31]. Dostupné na internete :
<http://ftp.iza.org/dp2315.pdf>
16 SCHNEIDER, F. 2015. Size and Development of the Shadow Economy of 31 European
and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015 : Diﬀerent Developments. [online].
8 s. [cit. 2018-20-03]. Dostupné na internete : <http://www.econ.jku.at/members/
Schneider/ﬁles/publications/2015/ShadEcEurope31.pdf>
17 SCHNEIDER, F., BUEHN, A. 2016. Estimating the Size of the Shadow Economy :
Methods, Problems and Open Questions. [online]. 42 s. [cit. 2019-10-31]. Dostupné
na internete : <http://ftp.iza.org/dp9820.pdf>
18 SCHNEIDER, F., ENSTE, D. 2000. Shadow Economies: Size, Causes, and
Consequences. [online]. 38 s. [cit. 2017-18-01]. Dostupné na internete :
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0026.pdf >
19 SCHULTZOVÁ, A., REMETA, J. 2015. Minimálna daň - nástroj daňovej politiky
štátu. In Nová ekonomika - vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave, roč. 8, 2015, č. 1. ISSN 1336-1732, s. 5–17 .
20 VANKOVÁ, L. 2014. Daňová licencia. In Dane a účtovníctvo v praxi, roč. 10, 2014,
č. 4. ISSN 1335-7034, s. 2 – 9.
21VILHELM, D. 2013. Niektoré prístupy k tieňovej ekonomike. In Management
challenges in the 21st century : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie CD-ROM. Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2013. [cit. 2019-10-30].
ISBN 978-808-9306-206, s. 110 – 130. Dostupné na interntete: <http://www.cutn.
sk/Library/proceedings/mch_2013/editovane_prispevky/14.Vilhelm.pdf>
22 What exactly is the alternative minimum tax (AMT)? [online]. 2017. [cit. 2019-02-11].
Dostupné na internete: <https://www.forbes.com/sites/kellyphillipserb/%20
2017/03/15/hat-exactly-is-the-alternative-minimum-tax-amt/>
16

23 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Adresa autorov: doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D., Ing. Peter Kubaška, Ing. Tomáš Kudla,
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica; e-mail:
vladimir.uradnicek@umb.sk; peter.kubaska@umb.sk; tomas.kudla@umb.sk

17

Ekonomika a spoločnosť, roč. 20, 2019, č. 2
Vedecký príspevok Scientific Article
Recenzované/ Review: 5. 10. 2019

Faktory ovplyvňujúce ochotu jednotlivcov dobrovoľne
prispievať na verejnoprospešné služby
Factors Aﬀecting the Individual Willingness to Pay for Public Services
Beáta Mikušová Meričková, Nikoleta Jakuš Muthová
The concept of rational behaviour of an individual promoted by classical economics loses its
general validity i confronting the reality of human action. Addressing the question of prediction
and influencing the behaviour of individuals in modern wired economics extends the concept of
neoclassical economics to the psychological dimension in an attempt to respond more adequately
to public needs and to increase the eﬃciency of public service provision. The aim of the paper
is to examine the factors of willingness to contribute voluntarily to services of public benefit. We
assumed that individuals are willing to contribute to public goods, services of public benefit, and
their willingness is determined by factors influencing their decision-making. The research results
confirmed that there are factors that influence the willingness of individuals to voluntarily pay.
The willingness of individuals to voluntarily pay is influenced by aﬀection and sympathy, empathy,
conviction, compassion, regret, respect, good feelings, commitment to society, award, invitation to
participation, fundraising methods and tax policy.
Key words: Factors. Preferences. Public Services. Willingness To Pay.
JEL Classiﬁcation: C91, D12, D64, H41.

Úvod
Klasická a neoklasická ekonomická teória vychádza, resp. vychádzala z predpokladu,
že jednotlivci (ľudia) sú prísne racionálni, pri rozhodovaní berú do úvahy všetky okolnosti a
konajú tak, aby dosiahli svoj maximálny úžitok. Reálni ľudia ale stopercentne nezapadajú do
poučiek ekonomickej teórie. Podľa Thalera (2017) sú pre ľudí chyby prirodzené, sú ovplyvnení
predsudkami, spoločenským prostredím a ich rozhodnutia, majú na rozdiel od toho čo
predpokladá klasická a neoklasická ekonomická teória, ďaleko k nájdeniu ideálneho riešenia.
V ekonomickej teórii existujú určité kolektívne statky (Samuelson 1954, 1955;
Buchanan, 1998;), o ktorých spotrebu majú jednotlivci síce záujem, ale pokiaľ by ich mal
niekto zaplatiť nastáva problém, vzhľadom na ich dve vlastnosti - nedeliteľnosť spotreby a
nevylúčiteľnosť zo spotreby - zlyhanie trhu. Pri kolektívnych statkoch, pokiaľ sa jednotlivec
rozhodne za ich spotrebu nezaplatiť, je takmer nemožné ho potrestať, t. j. vyvodiť určitý
materiálny, resp. nemateriálny „trest“. Pokiaľ je spoločenstvo jednotlivcov veľké (napr.
počet obyvateľov určitej krajiny), identiﬁkácia neplatiaceho jednotlivca, resp. čierneho
pasažiera je technicky nemožná alebo/aj ekonomicky náročná (Mikušová Meričková et
al., 2011). Dôvodom výberu stratégie čierneho pasažierstva je vedomie jednotlivca, že bez
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ohľadu na jeho príspevok, resp. na jeho prejavenú ochotu, kolektívny statok sa nebude
poskytovať. Vlastnosti nedeliteľnosť spotreby a nevylúčiteľnosť zo spotreby kolektívnych
statkov spôsobujú plné zlyhanie mechanizmu trhovej ceny, v dôsledku čoho sú dôvodom
štátnych intervencií predovšetkým vo forme priamej štátnej produkcie, alebo štátneho
ﬁnancovania spotreby týchto statkov (Mikušová Meričková et al., 2011).
Zlyhanie trhu, ako uvádzajú Meričková Mikušová et al. (2011), pri existencii kolektívnych
statkov s nemožnosťou vylúčenia zo spotreby, sa odôvodňuje existenciou čierneho pasažiera
postaveného na ekonomickej abstrakcii homo oeconomicus, nemožno považovať za univerzálne
platné. Problém racionality individuálneho rozhodovania v kontexte motívov ku kolektívnej
spolupráci, ktorá je podmienkou multilaterálnych výmen umožňujúcich produkciu kolektívnych
statkov, je o mnoho zložitejší (Mikušová Meričková, Stejskal, 2014). Tento problém pritom
nevychádza len z postulátov ekonomickej teórie, ale rovnako aj psychológie. Klasickú a
neoklasickú ekonomickú teóriu je tak nutné zasadiť do reality a „prinútiť“ akceptovať aj faktory
psychologického charakteru pôsobiace na ľudí a ich rozhodnutia (behaviorálna ekonómia).
Prichádzame k záveru, že realizácia kolektívnych statkov, verejnoprospešných služieb sa
nemusí nevyhnutné realizovať netrhovou formou na základe kolektívneho rozhodovania.
Pokiaľ sú si jednotlivci vedomí, že určitý statok sa môže produkovať , len ako výsledok
dobrovoľnej spolupráce (Olson, 2002), t. j. na jeho produkciu sa vytvorí určitý ﬁnančný
fond, ich ochota prispievať na produkciu statku je vyššia (Cullis a Jones, 1998, s. 21; Hudík
a Chovanculiak, 2018). V tomto prípade, ako sme už naznačili, rozhodnutia jednotlivcov o
vstupe do dobrovoľných bilaterálnych výmen podliehajú iracionálnym vplyvom okolia, resp.
kontextovému efektu, ako sú emócie a pocity z krátkozrakého plánovania a mnohých ďalších
zdrojov (Ariely, 2009). Výsledkom sú chyby, ktoré možno predvídať a sú stále rovnaké. Tento
typ jednotlivca predstavuje behaviorálna ekonómia.
1. Faktory ovplyvňujúce ochotu dobrovoľne spolupracovať
Ekonómia sa, v snahe lepšieho porozumenia ľudského konania, snaží spolupracovať
s inými vednými odbormi, ako je napríklad psychológia, sociológia, či antropológia
(behaviorálna ekonómia). Na rozdiel od neoklasickej ekonomickej teórie, behaviorálna
ekonómia nepredpokladá racionálneho jednotlivca. Práve naopak, zameriava sa na
iracionálneho jednotlivca pričom odhaľuje, čo naozaj vplýva na jeho rozhodnutie a na jeho
konanie. Diamond a Vartiainen (2007) vyzdvihujú pozitívne snahy behaviorálnej ekonómie,
ktorá rozširuje štandardnú ekonomickú teóriu o nové prístupy zohľadňujúce psychologické
motívy konania jednotlivcov. Ak budeme brať do úvahy psychologické motívy pôsobiace
práve na rozhodovanie jednotlivcov, presnejšie budú predikcie očakávaného správania sa
jednotlivcov v danej situácii.
Pre politikov, profesionálov a komunity predstavuje skúmanie faktorov (motívov),
ovplyvňujúcich ochotu jednotlivcov spolupracovať, potenciálne nový spôsob, akým možno
meniť správanie sa jednotlivcov. Na základe toho deﬁnovali Dolan et al. (2009) deväť
najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich konanie jednotlivcov, označované ako koncept
MINDSPACE. Predpokladom je, že jednotlivci pri rozhodovaní analyzujú informácie vo
forme veľkého množstva podnetov (DellaVigna, 2009), ktoré majú k dispozícii od politikov,
štátu, samospráv a trhu a výsledkom sú rozhodnutia, ktoré odrážajú, vzhľadom na tieto
podnety, ich najlepšie záujmy (Dolan et al., 2009).
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Tabuľka 1 Faktory ovplyvňujúce ochotu jednotlivcov dobrovoľne spolupracovať
MINDSPACE
Správa

Stimul

Normy

Štandard

Významnosť

Podnet

Pocit

Záväzok

Ego

Vybrané faktory
Náklonnosť, sympatie
Vzťah k organizácii
Vzťah k zamestnancom
Strach, obava
Daňová politika
Veľkosť verejného sektora
Informácie
Spoločenské pravidlá
Morálna povinnosť
Náboženská povinnosť
Svedomie
Vzťah ku konečnému príjemcovi
Pozvanie k účasti
Charakter situácie
Fundraisingové metódy
Vďačnosť
Dobrovoľníctvo a občianska
participácia
Súcit, ľútosť
Úcta
Potreba niekam patriť
Empatia
Viera v spravodlivosť
Dobrý pocit
Pocit nenahraditeľnosti
Politický vplyv
Osobné kontakty
Vedomosti
Záväzok voči spoločnosti
Reciprocita
Presvedčenie
Ocenenie
Túžba po moci
Reputácia
Egocentrizmus
Efekt prihliadajúceho

Autor
Durantini et al. (2006); Webb a Sheeran
(2006); Wiepking (2010); Andreoni et
al. (2016); Bekkers a Cialdini (2016);
Kahneman a Tversky (1979); Lussier et al. (2006); Hardisty a Weber
(2009); Hardisty et al. (2013); Duquette
(2016);
Luttmer (2001); Shayo (2009); Bekkers
a Wiepking (2010); Fehr a Hoﬀ (2011);
Chakravarty a Fonseca (2014); Nosenzo
et al. (2015), Andreoni et al. (2016);
Andreoni a Brownback (2017)
Kahneman a Tversky (1979); Webb a
Sheeran (2006); Bekkers a Wiepking
(2010); Thaler a Sunstein (2010);
Mandel a Johnson, (2002); Bekkers a
Wiepking (2006)
Keizer et al. (2008); Bekkers a Wiepking
(2010); Cox et al. (2015)

Andreoni (1995); Hewston et al. (2002);
Sanders a Smith (2015); Andreoni et al.
(2016)

Dellavigna (2009); Falk a Fischbacher
(2006); Cialdini (2016)

Ross (1977); Hewston et al. (2002);
Dolan et al. (2009); Bekkers a Wiepking
(2010); Thaler a Sunstein (2010); Cialdini (2016); Ariely a Kreisler (2018)

Prameň: Spracované na základe citovaných autorov.
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Prvým z faktorov podnetov, deﬁnovaných Dolanom et al. (2009) je správa (M -messenger),
t. j. jednotlivec je ovplyvnený tým, kto mu poskytol danú informáciu. Jednotlivci sa skôr rozhodnú
reagovať na správu v prípade, že im informáciu poskytol expert, resp. autorita (napr. výživový
poradca, výskumný asistent, resp. ten, kto môže druhých presvedčiť k súhlasu na základe svojej
všeobecne rešpektovanej odbornosti - Cialdini, 2016) ako len „laik“ z danej oblasti (napr. článok
v časopise) (Webb a Sheeran, 2006). Keď existuje medzi expertom a respondentom určitá
demograﬁcká a charakterová podobnosť, dochádza k zvýšeniu efektívnosti danej intervencie,
ktorej výsledkom je želateľné správanie sa respondentov (Durantini et al., 2006).
Druhým z faktorov pôsobiacich na jednotlivcov sú Podľa Dolan et al. (2009) stimuly
(I - incentives), kedy je cieľom vyhnúť sa akejkoľvek strate vyplývajúcej zo spracovania
a vyhodnotenia danej informácie. Je nutné zistiť, ako jednotlivci daný problém prezentujú,
aký komplexný obraz si vytvárajú a aké duševné modely využívajú pri tvorbe rozhodnutí.
V súvislosti s vnímaním rizika je dôležité, aby jednotlivci vedeli, na čo sa ich peniaze
použili, prípadne kedy sa tieto peniaze použijú (Kahnemana Tversky, 1979; Lussier et al.,
2006; Hardisty a Weber, 2009; Hardisty et al., 2013).
Na rozhodovanie jednotlivca pôsobia normy (N - norms), resp. jeho konanie je
ovplyvnené tým, čo robia ostatní jednotlivci. Sociálne normy ako etnická príslušnosť
(Luttmer, 2001; Andreoni et al., 2016;), veľkosť skupiny (Nosenzo et al., 2015; Andreoni
a Brownback, 2017), príslušnosť k skupine (Shayo, 2009; Fehr a Hoﬀ, 2011), rôzne typy
sociálnych skupín (Chakravarty a Fonseca, 2014) a kultúrne normy, napr. vierovyznanie
(Andreoni et al., 2016), podanie ruky a iné, majú významný vplyv na správanie sa
jednotlivca, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.
Štvrtým faktorom vplývajúcim na správanie jednotlivcov sú možnosti (D - defaults),
v ktorých sa „pohybuje“. Jednotlivci v situácii, ktorú podstupujú opakovane, môžu ťažiť
zo skúsenosti, ale zároveň sa môžu rozhodovať „od oka“ (Kahneman a Tversky, 1979).
Jednotlivci majú silné sklony rešpektovať daný stav (status quo), resp. prednastavenú
možnosť (Thaler a Sunstein, 2010).
Významnosť, resp. pozornosť (S – salience) jednotlivca je upútaná tým, čo je nové
a pre jednotlivca relevantné. Podľa Cialdiniho (2016) nie je podstatou meniť názory,
postoje alebo skúsenosti jednotlivca. Dôležité je to, čomu venuje pri rozhodovaní svoju
pozornosť. Dôležité je si uvedomiť, že nie každá pozornosť je vedomá a častokrát dokážu
pri rozhodovaní jednotlivca upútať podnety, ako je symbol peňazí, pohodlia, reklamný
banner a pod. (Mandel a Johnson, 2002).
Konanie jednotlivca je ovplyvnené podvedomými podnetmi (P – priming), to znamená,
že ak je jednotlivec pred konečným rozhodnutím ovplyvnený určitou správou (napr. reklama),
výsledné rozhodnutie môže byť rozdielne. Napríklad neodstránenie graﬁtov alebo nelegálnej
skládky môže vyvolať u ďalších jednotlivcov rovnaké správanie (Keizer et al., 2008).
Pocity (A – aﬀect) sú siedmym z faktorov ovplyvňujúcich konanie jednotlivca, resp.
emocionálne asociácie. Emocionálne reakcie (neverbálne reakcie – mimika, gestá a pod.) na
slová, obrazy a udalosti, ktoré jednotlivec vníma sú podstatne rýchlejšie, ako si jednotlivec
v skutočnosti uvedomuje.
Na správanie jednotlivca vplýva aj záväzok (C -commitments). Jednotlivec sa snaží konať v
súlade s jeho záväzkami (sľubmi) a na oplátku požaduje rovnaké konanie. Ukazuje sa, že napĺňanie
záväzkov sa stáva efektívnejším, ak jednotlivcovi jeho porušením vzniknú náklady, pričom
nemusí nevyhnutne ísť len o ﬁnančné náklady (napr. poškodenie reputácie) (Dolan et al., 2009).
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Podľa Dolana et al. (2009) pôsobí na konanie jednotlivca jeho ego (E – ego). Jednotlivec
koná tak, aby mal zo seba čo najlepší pocit. Pokiaľ sa jednotlivcovi alebo skupine, v ktorej sa
nachádza, darí, svoj úspech prikladá svojej šikovnosti, ak sa však jednotlivcovi alebo skupine
nedarí, svoje chyby, resp. nedostatky považuje za chyby ostatných, prípadne za chyby iných
faktorov determinujúcich konkrétnu situáciu (Ross, 1977; Hewston et al., 2002).
V nasledujúcom sa zameriame na faktory, ktoré môžu mať za následok, že niekomu
jednotlivec povie „áno“, zatiaľ čo v inom prípade môže na rovnakú požiadavku odpovedať „nie“.
2. Cieľ, materiál a metodika skúmania
Cieľom state je skúmať faktory ochoty dobrovoľného prispievania na verejnoprospešné
služby. Pre naplnenie cieľa sme formulovali výskumné otázky, a to (1) čo motivuje
jednotlivcov k dobrovoľnému prispievaniu a (2) ako vplývajú jednotlivé faktory na výšku
poskytnutého dobrovoľného príspevku?
Predmetom skúmania sú faktory ochoty spotrebiteľov dobrovoľne prispievať na statky
kolektívnej spotreby, verejnoprospešné služby. Faktory, ktoré môžu ovplyvňovať ich ochotu
dobrovoľne prispievať, sme zosumarizovali podľa konceptu MINDSPACE (Dolan et al.,
2009) do deviatich skupín (správa, stimul, normy, štandard, význačnosť, podnet, pocit,
záväzok, ego) (tabuľka 1).
Koncept MINDSPACE poukazuje na spôsoby, akými je možné ovplyvniť želateľné
správanie jednotlivca, napr. ak mu sprostredkúva správu niekto sympatický alebo v niečom
jednotlivcovi podobný, je ochotný, ak mu „brnkneme na správnu strunu“ na danú správu
reagovať želateľným spôsobom. Pri organizovaní kampane (napr. založenej na davovom
ﬁnancovaní, tzv. crowdfundingovej) je tak možné vhodným výberom lídra dosiahnuť vyššiu
úspešnosť, ako v prípade, keď sa vyberie líder, ktorý nemá s cieľovou skupinou nič spoločné
(napr. líder z danej komunity, líder so spoločnou životnou skúsenosťou).
Objektom skúmania sú respondenti heterogénni z hľadiska pohlavia, vekovej kategórie
a dosiahnutého stupňa vzdelania. Na úvod prieskumu sme ich informovali o zameraní
prieskumu, ktorý sleduje faktory vplývajúce na ochotu jednotlivcov dobrovoľne prispievať na
kolektívne statky. Aby nedochádzalo k skresleniu názorov, deﬁnovali sme kolektívne statky.
V prvej časti prieskumu sme respondentom predstavili projekty, ktoré by mohli
podporiť na internetovej stránke www.dobrakrajina.sk. Následne sme sa ich spýtali, prečo
sa rozhodli daný projekt podporiť, resp. nepodporiť. Respondentov sme sa pýtali aj na to,
či v roku 2018 dobrovoľne ﬁnančnými prostriedkami podporili nejakú zbierku (napr. Deň
narcisov, Dobrý anjel) alebo projekt zverejnený na internetových stránkach, napr. www.
dobrakrajina.sk, www.kickstarter.com, www.startlab.sk. Ak nejakú zbierku alebo projekt
podporili, pýtali sme sa ich na výšku a pravidelnosť dobrovoľného príspevku. Pýtali sme
sa aj na to, čo ich viedlo k tomu, že ﬁnančne podporili, resp. nepodporili takúto iniciatívu.
Druhá časť prieskumu obsahovala 48 výrokov, ku ktorým sa mali respondenti vyjadriť.
Na základe odpovedí na výroky sme zisťovali vplyv jednotlivých faktorov na ochotu
jednotlivcov dobrovoľne prispievať na kolektívne statky. Respondenti mali vyjadriť svoju
mieru stotožnenia sa s daným výrokom na hodnotiacej škále od 1 – úplne súhlasím s daným
výrokom po 5 – úplne nesúhlasím s daným výrokom. Otázky boli formulované neutrálne
a respondentov sme neovplyvňovali, aby prijímali „správne“ rozhodnutia.
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Základný súbor tvorili obyvatelia Slovenskej republiky vo veku 18 a viac rokov.
Výberový súbor tvorilo 368 respondentov, ktorí zodpovedali základnému súboru z hľadiska
pohlavia, vekovej kategórie a najvyššieho dosiahnutého vzdelania (tabuľka 2).
Tabuľka 2 Štruktúra výberového súboru pre skúmanie faktorov ochoty dobrovoľne
prispievať na kolektívne statky
Triediaci znak
Pohlavie

Veková
kategória

Vzdelanie

Muži
Ženy
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Základné
Stredoškolské bez maturity
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské

Výberový súbor v %
48,91
51,09
10,60
19,29
20,38
16,85
32,88
15,49
29,35
37,50
17,66

Základný súbor v %
48,78
51,22
10,34
18,85
19,92
16,26
34,63
18,39
28,29
36,31
17,10

Prameň: Vlastné spracovanie.
Pre overenie reprezentatívnosti výberového súboru vo vzťahu k základnému súboru sme
využili chí-kvadrát test. Zistili sme, že výberový súbor je reprezentatívny podľa všetkých
triediacich znakov, t. j. pohlavia, vekovej kategórie, najvyššieho dosiahnutého vzdelania
(p-hodnoty 0,796; 0,918; 0,559). Výsledky zistené v prieskume môžeme zovšeobecniť na
všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.
Získané údaje sme spracovali vybranými matematicko-štatistickými metódami za použitia
štatistického softvéru IBM SPSS Statistics 19 a testovali na hladine významnosti 0,05.
3. Výsledky a diskusia
Respondenti sa mali rozhodnúť, ktorý z projektov zverejnených na internetovej stránke
www. www.dobrakrajina.sk by podporili, prípadne nepodporili a prečo (graf 1).



Graf 1 Záujem respondentov podporiť projekt z vybranej oblasti zverejnených na
internetovej stránke www.dobrakrajina.sk
Prameň: Vlastné spracovanie.
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V možnosti iné respondenti uvádzali projekty, ktoré by podporili, a to projekt „Les
nie je smetisko“, ďalej projekty z oblasti ochrany prírody a životného prostredia, ochrany
zvierat, opravy hradov, podpora športu a zdravotnú starostlivosť ako celok.
Respondentov sme sa zároveň pýtali, prečo sa rozhodli prispieť, resp. neprispieť na niektorý
z vybraných projektov. Vzhľadom na to, že otázka nadväzovala na predchádzajúcu, neodpovedali
všetci respondenti. Ak respondenti vybrali nejaký projekt, ktorý by podporili (možnosti 1. 6. a 7.), pýtali sme sa, prečo sa rozhodli projekt podporiť (odpovedali 290 respondenti). Ak
odpovedali záporne, t. j. nemám záujem prispieť na žiadny z týchto projektov, pýtali sme sa na
príčinu. Motívy dobrovoľného prispievania, resp. neprispievania zobrazujú grafy 2 a 3.


Graf 2 Motívy dobrovoľného prispenia na projekt zverejnený na internetovej stránke www.
dobrakrajina.sk
Prameň: Vlastné spracovanie.
Inými dôvodmi, kvôli ktorým sa respondenti rozhodli prispieť na projekt, boli napr.
pri projekte vzdelávanie, že je dôležité pre budúcnosť, ochrana prírody síce nepriamo, ale
určite ovplyvňuje ľudí, je dôležité, aby sa zabránilo chátraniu pamiatok, prípadne pri riešení
korupcie uvádzali ako dôvod vlastné skúsenosti, prečo sa rozhodli prispieť.



Graf 3 Motívy neprispenia na projekt zverejnený na internetovej stránke www.dobrakrajina.sk
Prameň: Vlastné spracovanie.
Pri motívoch neprispenia na projekt len dvaja respondenti zvolil možnosť iné, pritom
ako dôvod uviedli, že nemajú peniaze navyše, prípadne keďže nepomáha nikto im, nevidia
dôvod, prečo by tak mali robiť oni.
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Faktory, ktoré ovplyvňujú ochotu jednotlivcov prispieť, sme analyzovali na základe
stanoviska, ktoré respondenti zaujali voči 48 výrokom (tabuľka 2). Respondenti pritom
mohli buď úplne súhlasiť s daným tvrdením, t. j. zvoliť možnosť 1 – úplne súhlasiť, resp.
vôbec sa s daným tvrdením nestotožniť a zvoliť tak možnosť 5 – úplne nesúhlasím. Čím
nižšia bola priemerná hodnota pri danom tvrdení, tým väčšie bolo stotožnenie sa s výrokom
zo strany respondentov (tabuľka 3).
Tabuľka 3 Miera stotožnenia sa s daným tvrdením tých respondentov, ktorí dobrovoľne
prispeli a tých, ktorí neprispeli v roku 2018

Prameň: Vlastné spracovanie.
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Výsledky sú zaujímavé z pohľadu vhodného usporiadania fundraisingových aktivít,
ktoré by sa priblížili pareto efektívnemu stavu, resp. dávajú odpoveď na otázku, „akým
spôsobom je nutné zmeniť spôsob získavania prostriedkov od prispievateľov, aby miera
ich (dobrovoľného) prispievania vzrástla?“. Aj v prípade faktorov, u ktorých sa potvrdila
závislosť, je potrebné vhodným spôsobom stimulovať, resp. nastaviť parametre zbierky
alebo projektu tak, aby pôsobili na zvýšenie ochoty jednotlivcov (dobrovoľne) prispievať na
vybraný projekt. V prieskume sme stimulovali ochotu jednotlivcov dobrovoľne prispievať
na realizovanie projektu zvýraznením pozitívnych vplyvov na spoločnosť.
Zaujímavý je napríklad rozdiel v prípade tvrdení týkajúcich sa viery v spravodlivosť.
Respondenti, ktorí v roku 2018 dobrovoľne prispeli, sa skôr stotožnili s tvrdením, musíme si
navzájom pomáhať, pretože k niektorým bol život nespravodlivý a s tvrdením „prispievam,
aby som zabezpečil rovnoprávnosť v spoločnosti“.
Zatiaľ čo respondenti, ktorí dobrovoľne prispievajú, pociťujú potrebu vyjadriť svoju
náklonnosť a sympatie k druhým, respondenti, ktorí neprispievajú, to nepokladajú za
hlavný dôvod, prečo by mali dobrovoľne prispievať na kolektívne statky, resp. zbierku
alebo projekt. V ich prípade dôvod, prečo by sa rozhodli prispieť na nejaký kolektívny
statok, závisí skôr od zvýšenia si spoločenského statusu, zviditeľnenia sa v spoločnosti,
resp. ocenením ich príspevku spoločnosťou.
Či už ide o prispievateľov, resp. tých, ktorí neprispievajú, zastávajú takmer rovnaký
postoj v prípade faktora charakter situácie. Respondenti nevedia jednoznačne posúdiť, že
keď sú oslovení so žiadosťou o poskytnutie príspevku, či potrebujú dlhší čas na rozmyslenie.
Na zodpovedanie druhej výskumnej otázky, bolo potrebné upraviť rozsah výberového
súboru. V tomto prípade sme respondentov vyselektovali na tých, ktorí odpovedali kladne
na otázku „prispel/prispeli ste dobrovoľne ﬁnančnými prostriedkami v roku 2018 na nejakú
zbierku alebo projekt?“ Išlo o 237 respondentov. Priemerná výška dobrovoľného príspevku
tejto skupiny respondentov bola 58,38 EUR. Maximálna výška dobrovoľného príspevku
bola 600 EUR. Dôvodom, kvôli ktorému respondenti poskytli dobrovoľný príspevok vo
výške 600 EUR bol pocit, že konajú správne.
Spearmanovým korelačným koeﬁcientom sme zistili, že medzi faktorom záväzok
voči spoločnosti a výškou dobrovoľného ﬁnančného príspevku existuje stredná nepriama
závislosť, t. j. čím viac sa jednotlivec stotožnil s tvrdením „pretože aj mne samému sa darí
dobre“, tým vyšší bol dobrovoľný príspevok v roku 2018 (p-hodnota = 0; rs = -0,337).
Prehľad ostatných závislostí prikladáme zachytáva tabuľka 4.
Tabuľka 4 Závislosť medzi jednotlivými faktormi a výškou dobrovoľného príspevku
poskytnutého v roku 2018 (n = 237)
Faktor
Fundraisingové
metódy
Súcit, ľútosť
Veľkosť verejného
sektora
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Tvrdenie: Prispievam ......

p-hodnota

rs

Keď som priamo oslovený/oslovená.

0,006

0,179

Pretože mi je ľúto druhých.
Takýto druh zariadení by malo podporiť mesto
(štát), a preto by malo mať zamestnancov,
ktorí budú vykonávať tieto činnosti ako
kvaliﬁkovaná pracovná sila a nemali by
získavať príspevky od jednotlivcov.

0,011

0,164

0,014

0,160

Faktor
Fundraisingové
metódy
Svedomie
Efekt
prihliadajúceho

Daňová politika

Vzťah k
organizácii

Tvrdenie: Prispievam ......
Keď nie som požiadaný/á, sám/sama od seba
to nevykonám.
Ak nepomôžem, cítim sa byť vinný/vinná.
Cítim sa byť povinný vykonávať
dobrovoľnícku činnosť alebo prispievať, ak
napr. môj sused, kolega, priateľ sleduje, či
pomôžem.
Nikdy by som nevyužil ekonomické výhody
(napr. úspora na dani, odovzdanie 3 % dani
neziskovej organizácii, úspora na poplatkoch
za komunálny odpad, pracovná ponuka alebo
obchodná ponuka).
Existujú určité aktivity, o ktoré mám
špeciﬁcký záujem, a preto sa na nich
zúčastňujem ako prispievateľ.

p-hodnota

rs

0,024

0,147

0,043

-0,131

0,019

-0,152

0,007

-0,173

0,000

-0,255

Prameň: Vlastné spracovanie.
Môžeme konštatovať, že výška dobrovoľného príspevku závisí najmä od situácie,
v ktorej sa nachádza jednotlivec pri rozhodovaní o tom, či poskytne, resp. neposkytne
dobrovoľný príspevok. Výška dobrovoľného príspevku môže okrem iného súvisieť aj s tým,
ako jednotlivec získal peniaze (napr. za prácu, výhra v lotérií, našli sme ich na chodníku,
pochádzajú z dedičstva, sprenevery alebo z hazardných hier). Zaujímavý je pôsob získania
peňazí, ktorý môže vo veľkej miere ovplyvniť spôsob ako ich jednotlivec využije. Keď
jednotlivec nadobudol peniaze, ktoré v ňom vzbudzujú pocit viny, je pravdepodobné,
že časť peňazí venuje na nejakú zbierku alebo projekt, resp. charitatívny účel (Levav a
McGraw, 2009). Peniaze získané za nepriaznivých okolností sa snažíme „vyprať“, zatiaľ čo
peniaze získané ako darček sa snažíme užiť a peniaze získané ťažkou prácou považujeme za
peniaze, ktoré si zaslúžime. Peniaze zarobené prácou míňame na „zodpovedné“ veci, zatiaľ
čo peniaze získané z výhry sa míňajú zvyčajne na zábavu (mentálne účtovníctvo – Ariely
a Kreisler, 2018). Keď jednotlivec koná dobro, ospravedlňuje tým svoje negatívne pocity
zo spôsobu získania peňazí, a tým v konečnom dôsledku ospravedlňuje aj svoje utrácanie.
Dôvody, kvôli ktorým respondenti prispievali v roku 2018 boli: môžem prispievať,
pretože mám dosť peňazí; viedla ma k tomu myšlienka, že ľudia, ktorým je určená daná
zbierka, vedia využiť tie peniaze na užitočnejšie veci, ktoré im pomôžu; ja by som to
pravdepodobne neinvestovala do niečoho užitočného; súcit, spolupatričnosť, dobrý pocit,
prispievanie príbuzných, priateľov a známych a pod.
Priemerná výška dobrovoľne vyzbieraných príspevkov od respondentov (30,80 %
respondentov), ktorí v roku 2018 prispeli len jedenkrát, bola 10,37 EUR, od respondentov,
ktorí prispeli viackrát bola 78,35 EUR (57,81 % respondentov) a od respondentov, ktorí
prispievajú pravidelne, bola 86,93 EUR (11,39 % respondentov).
V prípade, keď respondent vybral odpoveď viackrát, pýtali sme sa ho koľkokrát
dobrovoľne prispel na nejakú zbierku alebo projekt. Na základe odpovedí respondentov sme
následne stanovili intervaly prispievania. V roku 2018 prispeli 1 až 3-krát 68 respondenti, 4
až 5-krát prispeli 47 respondenti, 6 až 9-krát prispeli 14 respondenti a 10 až 20-krát prispeli
7 respondenti a viac ako 20-krát prispel 1 respondent.
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Ak respondent vybral odpoveď „darujem pravidelne“, pýtali sme sa, ako často do roka
dobrovoľne prispieva na nejakú zbierku alebo projekt. Na základe odpovedí respondentov
sme stanovili intervaly pre častosť prispievania. V intervale 1 až 3-krát do roka pravidelne
prispievajú 6 respondenti, 4 až 9-krát do roka prispievajú 7 respondenti, 10 až 19-krát do
roka prispievajú 12 respondenti a viac ako 20-krát do roka prispieva 1 respondent.
Okrem výšky dobrovoľne poskytnutých ﬁnančných príspevkov a intervalov prispievania
sme zisťovali, či existuje závislosť medzi intervalom dobrovoľného prispievania a faktormi
pôsobiacimi na jednotlivcov (tabuľka 5).
Tabuľka 5 Závislosť medzi jednotlivými faktormi a intervalom prispievania v roku 2018
(n = 237)
Interval
Tvrdenie: Prispievam ...
Činnosť tohto typu je potrebná, a preto je
správne podporiť ju aspoň príspevkom.
Pretože môžem existujúcu situáciu/vec/stav
zlepšiť
Musíme si navzájom pomáhať, pretože k
niektorým bol život nespravodlivý.
Pretože komunitné centrá sú dobrým
nástrojom, kde možno príspevkami pomôcť
tým, ktorí to potrebujú.
Pretože aj ja raz budem potrebovať pomoc.
Pretože mne samému sa darí dobre.
Pretože získam moc nad tými, ktorým som
pomohol/pomohla.
Vykonávajú len tí, ktorí si ju môžu dovoliť
vykonávať.
Pretože ma to teší, mám z toho dobrý pocit.
Pretože mi to prináša určité uspokojenie.
Myslím si, že i keď komunitné centrá plnia
dôležité funkcie, ﬁnancované by mali byť
z verejných zdrojov.
Takýto druh zariadení by malo podporovať
mesto (štát), a preto by mal mať
zamestnancov, ktorí budú vykonávať tieto
činnosti ako kvaliﬁkovaná pracovná sila a
nemali by získavať príspevky od jednotlivcov.
Ale nikdy by som nevyužil ekonomické
výhody (napr. úspora na dani, odovzdanie
3 % dani neziskovej organizácii, úspora na
poplatkoch za komunálny odpad, pracovná
ponuka alebo obchodná ponuka).
Pokiaľ nie som požiadaný/požiadaná, sám/
sama od seba to nevykonám.
Existujú určité aktivity, o ktoré mám
špeciﬁcký záujem, a preto sa na nich
zúčastňujem ako prispievateľ.
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Koľkokrát ste v
Viackrát do roka
roku 2018 prispeli

Pravidelne

p-hodnota

rs

p-hodnota

rs

p-hodnota

rs

0,003

-0,195

-

-

-

-

0,001

-0,210

-

-

-

-

0,031

-0,140

-

-

-

-

0,008

-0,172

-

-

-

-

0,005

-0,183

0,002

-0,267

0,010
-

0,496
-

0,001

0,206

0,046

-0,173

-

-

-

-

-

-

0,028

0,430

0,043
0,001

-0,132
-0,207

-

-

-

-

-

-

-

-

0,011

0,493
0,551

-

-

-

-

0,004

-

-

0,001

-0,282

-

-

0,017

0,155

-

-

0,006

0,520

0,000

-0,255

-

-

-

-

Interval
Tvrdenie: Prispievam ...
Cítim sa byť povinný prispievať, pokiaľ
napr. môj sused, kolega, priateľ, sleduje či
pomôžem.
Neprispievam pretože som nenašiel aktivity,
v ktorých by som mohol uplatniť svoju
dobrovoľnícku činnosť alebo prispieť.
Nemám informácie o aktivitách, do ktorých
prispieť.
Keď chcem pomôcť, nezáleží mi na tom,
koľko prispejem.

Koľkokrát ste v
Viackrát do roka
roku 2018 prispeli

Pravidelne

-

-

0,030

-0,188

-

-

0,000

0,279

-

-

-

-

0,007

0,176

-

-

-

-

0,002

-0,198

-

-

-

-

Prameň: Vlastné spracovanie.
Spearmanovým korelačným koeﬁcientom sme potvrdili, že pravidelnosť prispievania
jednotlivcov závisí najmä od situačného faktora, t. j. ak existujú určité aktivity, o ktoré má
jednotlivec záujem, bude pravidelne prispievať na ich fungovanie. Pritom možno povedať,
že ochota jednotlivca a pravidelnosť prispievania nie je limitovaná práve tým, či sa daná
aktivita poskytuje ako kolektívny statok, t. j. ﬁnancuje sa z rozpočtu mesta alebo obce. Keď
má jednotlivec záujem o danú aktivitu a to, aby sa poskytovala, je ochotný, resp. prispieva
na ňu dokonca pravidelne.
Záver
Cieľom state bolo skúmať faktory ochoty dobrovoľného prispievania na
verejnoprospešné služby. Predpokladali sme, že jednotlivci sú ochotní prispievať na
kolektívne statky, verejnoprospešné služby pričom ich ochota je podmienená faktormi
pôsobiacimi na ich rozhodovanie. Na zodpovedanie výskumných otázok sme využili údaje
získané z prieskumu. Výsledky skúmania potvrdili, že existujú faktory, ktoré vplývajú na
ochotu jednotlivcov dobrovoľne prispievať. Na ochotu jednotlivcov dobrovoľne prispievať
vplývajú faktory ako sú náklonnosť a sympatie, empatia, presvedčenie, súcit, ľútosť, úcta,
dobré pocity, záväzky voči spoločnosti, ocenenie, situačné faktory ako je pozvanie k účasti,
fundraisingové metódy a daňová politika.
Na jednotlivcov zo všetkých strán (televízia, internet, známi, rodina, priatelia a pod.)
pôsobia rôzne faktory, ktoré vedome alebo nevedome zasahujú do ich rozhodovania. Už
vieme, že jednotlivec častokrát nadhodnocuje svoje rozhodnutia, svoje správanie, svoje
limity a schopnosti, či už z dôvodu, že chce byť spoločnosťou ocenený, akceptovaný, túži
po moci alebo reputácii, prípadne verí v spravodlivosť a v to, že len on ju môže zabezpečiť,
alebo to robí kvôli svojmu dobrému pocitu, či akejsi „odplate“ spoločnosti (Hewston et
al., 2002, Dolan et al., 2009).
Ak si uvedomíme všetky faktory, ktoré vstupujú a vplývajú na rozhodovanie jednotlivca,
môžu „kontrolovať a ovplyvňovať“ jeho rozhodovanie. Nemáme na mysli manipulačné,
direktívne metódy a techniky, ale metódy založené na „liberálnom paternalizme“, ktoré
nie sú striktne dané a limitujúce. Zmienené metódy sú založené na odporúčaní a jemnom
postrčení jednotlivca správnym smerom, ktorý prispeje v konečnom dôsledku k zvýšeniu
jeho vlastného blahobytu.
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Aj napriek tomu, že tieto faktory (tabuľka 1) predstavujú silný nástroj, ktorý môžu štáty,
profesionáli a komunity využiť, existuje neistota vzhľadom na doby ich trvania (napr. vplyv
podnetu), rovnako existuje neistota vzhľadom na ich pôsobenie spolu s inými faktormi,
resp. to, ako tieto faktory pôsobia za určitých okolností, či ich pôsobenie na jednu skupinu
populácie bude rovnaké ako pôsobenie na druhú skupinu (Dolan et al., 2009), resp. či sa
bude meniť v závislosti napr. od pohlavia (Kamas et al., 2008; Einolf, 2011; Willer et al.,
2012), vzdelania (Frank, et al., 1993), vierovyznania (Andreoni et al., 2016), veľkosti
skupiny (Issac a Walker, 1988; Nosenzo et al., 2015) a napokon, v akom rozsahu by mali
štáty, profesionáli a komunity uplatňovať pri tvorbe rozhodnutí tieto faktory vzhľadom na
mieru ich vplyvu (Dolan et al., 2009).
Grantová podpora: Stať je podporovaná grantovým projektom APVV-18-0435 Behaviorálne
intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík.
Kľúčové slová: Faktory. Preferencie. Verejné služby. Ochota platiť.
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Hodnotenie vplyvu podpory zamestnanosti z fondov
Európskej únie vo vybranom samosprávnom kraji
Impact Assessment of Employment Support from EU Funds
in the Selected Self-governing Region
Alexandra Mertinková, Peter Pisár
The issue of human capital or more specific employment is one of the priority themes not only in
EU, but also at individual national and regional levels. Given the significant increase in the impact
of the EU Structural Funds is paper focused on the assessment of impact employment support.
Although the evaluation of the employment is perceived as basic, the evaluation is still underdeveloped within Slovakia. The ex-ante and ex-post evaluation reports which publish the results of the
support programs lack regional analysis or analysis using impact assessment methods. Reason is
lack of time or the failure to set up a research group. Therefore, the motivation for elaboration of
the paper is to evaluate the impact of public support of employment from the EU Structural Funds
by substitution eﬀect for the monitored programming period in the selected self-governing region.
Key words: Employment. EU Structural Funds. Substitution eﬀect.
JEL Classiﬁcation: E24.

Úvod
Krajiny sa využívaním rôznych zdrojov usilujú o zabezpečenie optimálneho tempa
ekonomického rastu. Jedným z dominantných zdrojov rastu 21. storočia je okrem inovácií
a podnikateľských schopností ľudský kapitál, čo v značnej miere závisí od kvaliﬁkačnej
a vzdelanostnej úrovne pracovných síl v krajine alebo v danom regióne. To nás privádza
k vymedzeniu zamestnanosti, ktorú je relevantné rozšíriť aj v súvislosti s podporou
EÚ, keďže sme jej súčasťou. Treba pripomenúť, že nástroje, ako sú eurofondy boli
vytvorené na zmiernenie regionálnych rozdielností (Radvanský, 2009), čo poukazuje na
širokospektrálnosť týchto prostriedkov v regionálnom až nadnárodnom kontexte.
1. Podpora zamestnanosti zo štrukturálnych fondov EÚ a prístupy k jej hodnoteniu
Už na prelome 20. storočia Goulda a Ruﬃn (1995), Gundlach (1995), Benhabib
a Spiegel (1994) deﬁnovali ľudský kapitál výstižne a prirovnávajú ho k školskému
vzdelávaniu. Naopak iní autori (Hvizdová, 2011; Bláha, Mateicius a Kaňáková, 2005)
rozširujú ľudský kapitál o podnikateľský aspekt, kde kapitál tvoria schopnosti a vedomosti
jednotlivca, dobré obchodné vzťahy s partnerom, zákazníkom či vernosť značke podniku.
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Son (2007) prepája ľudský kapitál a zamestnanosť tvrdením známeho faktu, že vzdelanejší
ľudia majú sklon k vyššej miere zamestnanosti, k vyšším príjmom a produkujú viac výkonu
v porovnaní s tými, ktorí sú menej vzdelaní. V tejto súvislosti sa vzdelávanie pokladá za
investíciu, ktorá dáva možnosť jednotlivcom disponovať vedomosťami a zručnosťami,
ktoré zlepšujú ich šance na trhu práce a umožňujú zvyšovanie výrobných kapacít, ktoré
vedú k vyšším ziskom v budúcnosti.
Rievajová (2003) deﬁnuje nezamestnanosť ako určitý sociálno-ekonomický jav, ktorý
je spojený s existenciou trhu a determinuje súčasne dôsledok a prejav nerovnováhy medzi
dopytom a ponukou na trhu práce (ponuka je väčšia ako dopyt po práci). Medzi základné
príčiny vzniku nezamestnanosti podľa Paukoviča (2007, s. 74) patria: (1) rozdiely v
nezamestnanosti podľa regiónov spojené s nízkou mierou mobility pracovníkov, (2) práca,
ktorá je málo platená, demotivujúca, nezaujímavá, (3) vysoké daňové a odvodové zaťaženie
a (4) nelegálne zamestnávanie. Okrem iného, Žilová (2003, s. 34) dopĺňa uvedené príčiny
vzniku nezamestnanosti o „nedostatok voľných pracovných miest, nepružnosť pracovnej
sily, málo rozvinutú informačnú sieť či predsudky zamestnávateľov voči ľuďom, ktorí
sú dlhodobo bez zamestnania“. Jusko (2000) uvádza tri kritéria, ktoré sceľujú rozdelenie
príčin nezamestnanosti, a to: (1) trh práce a jeho štruktúra, (2) čas (periodicita s chronológia
nezamestnanosti) a (3) pracovná sila (hodnotová orientácia a hendikepy pracovnej sily).
Uvedené sociálno-ekonomické súvislosti nezamestnanosti upevňujú verejné politiky.
V európskom kontexte sú konkrétne opatrenia podpory plynúce zo štrukturálnych
fondov EÚ vysvetlené v logickej štruktúre, kde sa od základného dokumentu (Národný
strategický referenčný rámec) odvíjajú priority, operačné programy, štrukturálne fondy
až po konkrétne zostavenia projektov. Počas programového obdobia 2007 - 2013 bol
základným a oporným programom z 11 operačných programov OZ Zamestnanosť a sociálna
inklúzia. Medzi prioritné osi tohto programu patrila podpora rastu zamestnanosti, podpora
sociálnej inklúzie, budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy (ÚV SR, 2012).
Na základe stanovených cieľov sa zo zdrojov ﬁnancovala podpora ľudského kapitálu,
zameraná na nadobúdanie primárnych zručností a kľúčových kompetencií pre trh práce.
Naplnenie stanovených cieľov je nevyhnutné vyhodnocovať. V súčasnom evalvačnom
skúmaní dominujú kvalitatívne metódy výskumu (párovanie a komparácia podporenej a
nepodporenej vzorky subjektov), hoci sa v posledných rokoch objavujú tendencie o aplikáciu
kvantitatívnych metód (matematicko-štatistické metódy). V tejto súvislosti rastie tlak na
využívanie metód hodnotenia vplyvov, ktoré sa pri hodnotení intervencií štrukturálnych
fondov dosiaľ štandardne nepoužívali (Potluka, Bruha a Vozár, 2013). Okrem prístupov
merania efektívnosti ako je alokačná efektívnosť, efekt mŕtvej váhy či kontrafaktuálne
metódy hodnotenia, ekonomická teória uznáva aj substitučný efekt.
Substitučný efekt nastáva vtedy, keď podpora zo zdrojov EÚ nahrádza existujúce
zdroje, resp. dovtedy využívané pre určitú podporovanú aktivitu. Tento princíp podpory
je efektívny, ak vedie k dodatočným investíciám do zvolenej priority a nie keď umožňuje
znižovať investície, ktoré sa do nej pôvodne investovali na lokálnej úrovni (Barca, 2009).
To vysvetľuje, že na rozvoj napr. zamestnanosti daný subjekt nepoužije už vopred vyhradené
vlastné zdroje, ale nahradí ich napríklad schválenými štrukturálnymi fondmi zo zdrojov
EÚ. V súčasnosti sa na politiku dosiahnutia doplnkovosti nekladie dostatočný dôraz na
regionálnej úrovni, keďže Európska únia uplatňuje tento princíp najmä na úrovni štátu,
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čo sa stáva základným problémom (Alegre, 2012). V praxi nedochádza k nahrádzaniu
ﬁnančných prostriedkov medzi štátom a Európskou úniou (automaticky spoluﬁnancovaním
programov EÚ zo štátneho rozpočtu podporovanej krajiny). Nie je možné objektívne určiť,
aký základ ﬁnancovania by sa použil zo zdrojov štátneho rozpočtu v prípade neexistencie
ﬁnančných prostriedkov EÚ, a teda konštatovať, že s konečnou platnosťou členský štát
nahrádza ﬁnančné prostriedky EÚ (Pisár a Šipikal, 2017). Pri skúmaní substitučného efektu
vychádzame z predpokladu, že miera efektu rastie s rastúcou veľkosťou mesta či obce, na
čo poukazujú štúdie autorov Atzeni a Carboni (2006), Tokila a Haapanen (2008).
2. Cieľ, materiál a metodika skúmania
Cieľom state je vyhodnotiť vplyv podpory zamestnanosti zo štrukturálnych fondov
EÚ vybranou metódou za programové obdobie vo vybranom samosprávnom kraji. Aj keď
hodnotenie zamestnanosti, vnímané ako základné, na ktoré sa kladie čoraz väčší dôraz,
nie je dostatočne rozvinuté na Slovensku. V ex-ante a ex-post hodnotiacich správach,
ktoré zverejňujú výsledky podporných programov, chýba analýza na regionálnej úrovni či
analyzovanie pomocou metód hodnotenia vplyvov z dôvodu nedostatku času či nevytvorenia
výskumnej skupiny.
Výpočet substitučného efektu analyzujeme na príklade obcí a miest, ktoré patria
medzi oprávnených prijímateľov podpory na území Banskobystrického samosprávneho
kraja. Oprávnení prijímatelia prijali nenávratný finančný príspevok z operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období 2007 - 2013. Pre
potreby preklenutia ekonomickej teórie na empirický obsah použijeme ekonometrickú
analýzu. Na prehĺbenie analýzy a komplexnejšie vyhodnotenie vplyvov doplníme
analýzu o meranie substitučného efektu z hľadiska veľkosti obcí. Databáza uvádza výšku
kapitálových výdavkov, celkových výdavkov, výšku podpory z EÚ, počet obyvateľov a
výšku prostriedkov, ktoré prijímatelia poskytli ako spoluﬁnancovanie. Databáza analyzuje
obdobie 2010 - 2015, keďže do roku 2010 sa údaje pri všetkých príjemcoch rovnajú nule
(nečerpanie ﬁnančných prostriedkov z EÚ). Údaje do databáz sme získali zo zoznamu
oprávnených príjemcov (databáza ITMS), zo zmlúv o nenávratný ﬁnančný príspevok
(Centrálny register zmlúv), z účtovných závierok, záverečných účtov jednotlivých obcí a
z portálu www.hospodarenieobci.sk.
3. Výsledky skúmania
Zdrojom projektovej mikroštúdie je databáza tvorená zoznamom podporených projektov
operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v Banskobystrickom kraji (ide o
369 projektov k 30. 6. 2016). Najpočetnejšiu skupinu prijímateľov tvoria mestá a obce (41,19
%), podniky (36,59 %) a iné verejné inštitúcie (22,22 %). Mestá a obce sme vybrali z dôvodu
ich najväčšieho zastúpenia a dostupnosti údajov (zverejnené záverečné účty za sledované
roky). Obciam a mestám v Banskobystrickom kraji (152) sa v programovom období 2007
- 2013 poskytli ﬁnančné prostriedky na prioritné osi: 1 Podpora rastu zamestnanosti (1.1
Podpora programov zamestnanosti, riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti,
1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability
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pracovníkov, podnikov a podpory podnikania) a 2 Podpora sociálnej inklúzie (2.1 Podpora
sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity, 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce
a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity). Prioritná os 3 je zameraná na Bratislavský kraj,
prioritná os 4 prihliada na budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, čo primárne
nesúvisí, ale dopĺňa podporu zamestnanosti. Zo zoznamu projektov sme vytvorili zoznam
príjemcov o nenávratný ﬁnančný príspevok v Banskobystrickom kraji v programovom
období 2007 – 2013, ide o 139 projektov z toho z okresu Banská Bystrica 2, Banská
Štiavnica 4, Brezno 20, Detva 3, Krupina 9, Lučenec 23, Poltár 14, Revúca 10, Rimavská
Sobota 35, Veľký Krtíš 8, Zvolen 4 a Žiar nad Hronom 7.
Na základe získaných údajov sme uskutočnili odhad viacnásobného lineárneho
regresného modelu. Regresná analýza potvrdí významnosť a vzťah medzi závislou a
nezávislou premennou a jej potvrdením, tak podmieňujeme následný výpočet substitučného
efektu. Regresná analýza z hľadiska vplyvu na potenciálne faktory nezohľadňuje
rozhodovacie aspekty volených orgánov, rozdielnu ﬁnančnú a sociálnu situáciu obce
a mesta z dôvodu nevyčísliteľnosti údajov. Analýza zahŕňa počet obyvateľov mesta,
resp. obce ako jeden z vplývajúcich faktorov. Počet obyvateľov sa zahŕňa do analýzy z
dôvodu potvrdenia predpokladu, že s rastúcou veľkosťou obce rastie predpoklad výskytu
substitučného efektu. Výpočet regresného modelu pri aplikácii vzťahu medzi verejnými
kapitálovými výdavkami a dotáciami EÚ s počtom obyvateľov mesta/obce, ktorý prijali
podporu z EÚ zachytáva tabuľka 1. Pri hodnotení štatistickej významnosti uvažujeme na
hladine spoľahlivosti = 0,05.
Tabuľka 1 Výsledky regresnej analýzy (Model OP ZaSI)

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe Eviews, 2019.
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Lineárny regresný model sme odhadli pomocou jednoduchej metódy najmenších
štvorcov. Regresný model má tvar:
log(ŷ) = 650 300,8 – 4,84*log() + 170,24*log(),

(1)

kde zvolená premenná je pre lepšiu prehľadnosť substituovaná znakom xj.
Model môžeme označiť za vhodne zostavený, resp. štatisticky významný na hladine
významnosti 5 %. O vypovedateľnosti modelu podrobnejšie informuje koeficient
determinácie, ktorý je 0,4475 a indikuje, že model dokáže v 44,75 % prípadoch vysvetliť
variabilitu výnosov vplyvom daných premenných.
Hodnota lokujúcej konštanty veriﬁkuje, že výška kapitálových výdavkov by bola
650 300,8 EUR za predpokladu, že vysvetľujúce premenné by nadobudli nulovú hodnotu, čo
je ekonomicky vysvetliteľné. Premenná podpora EÚ vysvetľuje, že pri každom jednoeurovom
zvýšení podpory z EÚ môžeme očakávať, že výška kapitálových výdavkov poklesne v
priemere o 4,84 EUR. Výsledok sa javí ako substitučný aj napriek štatistickej nevýznamnosti
premennej. Model ďalej poukazuje na počet obyvateľov ako štatisticky významnú premennú,
ktorá tvrdí, že ak sa obec/mesto rozrastie o 1 obyvateľa, tak kapitálové výdavky sa v priemere
zvýšia o 170,24 EUR, čo považujeme za ekonomicky vysvetliteľnú skutočnosť.
Z analýzy vyplýva, že počet obyvateľov a podpora z EÚ pôsobí v určitej miere na
vývoj kapitálových výdavkov v skúmaných mestách a obciach v Banskobystrickom
kraji, a tak môžeme analyzovať substitučný efekt. Pre výpočet substitučného efektu sme
najskôr vypočítali pomer kapitálové výdavky/celkové výdavky (A) a pomer (kapitálové
výdavky – podpora EÚ)/(Celkové výdavky – podpora EÚ) (B) a porovnali sme ich: ak A
˃ B = nastáva substitučný efekt, ak A ≤ B = nenastáva substitučný efekt. Ak nedochádza k
nahrádzaniu vlastných kapitálových výdavkov zdrojmi z EÚ, pomer A by mal byť menší
alebo rovný ako pomer B. Podpora z EÚ by bola konštantou, ktorá by pomer nemenila.
Ak je však očistený pomer o podporu z EÚ – pomer B – menší ako pomer A, znamená to,
že zdroje z EÚ nahradili časť vlastných výdavkov.
Na základe porovnania pomeru kapitálové výdavky/celkové výdavky a pomeru
(kapitálové výdavky – podpora EÚ)/(celkové výdavky – podpora EÚ) sme v 99 %
prípadoch identiﬁkovali neefektívne nahrádzanie vlastných výdavkov verejnými zdrojmi. Zo
skúmaných 139 pozorovaní v 138 prípadoch nastal substitučný efekt. Oprávnený príjemca
bez výskytu substitučného efektu bol z okresu Revúca (obec Skerešovo) a čerpal ﬁnančné
prostriedky z prioritnej osi 2.2. Výskyt substitučného efektu rozdelený podľa veľkosti
skúmaných obcí zachytáva tabuľka 2.
Môžeme konštatovať, že predpoklad substitučného efektu sa potvrdil, ale tiež nevyvrátil
opak (tabuľka 2). Môžeme aj konštatovať, že substitučný efekt sa vyskytoval do úrovne
20 % v 131 skúmaných projektoch (tabuľka 3).
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Tabuľka 2 Substitučný efekt podľa veľkostných kategórií obcí/miest (Model OP ZaSI)
Veľkostná
kategória

Počet
pozorovaní

Z toho substitučný
efekt

Výskyt substitučného
efektu v %

0-500
500-1000
1000-1500
1500-3000
3000-7000
7000-20000
nad 20000
Spolu

15
38
18
30
10
17
11
139

14
38
18
30
10
17
11
138

93,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,28

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe Excel, 2019.
Tabuľka 3 Výška existujúceho substitučného efektu v realizovaných projektoch
(Model OP ZaSI)
Substitučný efekt v %
do 20
nad 20
Spolu

Počet pozorovaní
131
Rimavská Sobota (3), Brezno (2), Lučenec (2)
138

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe Excel, 2019.
Substitučný efekt nebol rozsiahly a vyskytoval sa v takmer každom pozorovaní.
Najvyššia dosiahnutá hodnota substitučného efektu bola zaznamenaná v okrese Brezno
(64,46 %). Najnižšie hodnoty evidujeme pri projektoch v okrese Žiar nad Hronom, ktoré
nepresiahli 0,10 %.
Záver
Podpora z fondov EÚ výrazne ovplyvňuje rozvoj zamestnanosti a tým aj ekonomickú
situáciu kraja. Vzhľadom na to, že hodnotiace správy o zamestnanosti nepoužívajú metódu
substitučného efektu a ani regionálnu úroveň, cieľom state bolo hodnotenie vplyvu podpory
zamestnanosti zo štrukturálnych fondov EÚ metódou substitučného efektu za programové
obdobie 2007 – 2013 v Banskobystrickom kraji.
Najvyššie miery substitučného efektu sme zaznamenali v 7 prípadoch (okres Rimavská
Sobota, Brezno a Lučenec), ktoré sú podľa mapy usmernení RIÚS Banskobystrického kraja
(2015) okresy s vyššou mierou potreby podpory. Okresy síce potrebujú priamu podporu, ale
zdroje z EÚ nahrádzajú vopred vyhradené ﬁnančné prostriedky na podporu zamestnanosti
a vzniká neefektívnosť podpory. Je preto nevyhnutné prehodnotiť rozdelenie ﬁnančných
prostriedkov na určité podporované aktivity. Analýza ďalej potvrdila, že okres Žiar nad
Hronom je schopný rozvoja bez priamej podpory (RIÚS BBSK, 2015) a okres minimálne
nahrádza existujúce zdroje podporou z EÚ (substitučný efekt nepresiahol 0,10 %). Podobne
je nevyhnutné prehodnotiť zameranie podpory a okresu. Z analýzy vyplýva, že predpoklad
substitučného efektu sa potvrdil, ale ani nevyvrátil opak (nepôsobí veľkostná kategória
obce, resp. mesta na výskyt substitučného efektu).
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Substitučný efekt nemusí byť vždy negatívny. Ak sa vlastné prostriedky nahradené
prostriedkami z EÚ použijú v inej oblasti, nemusí to znamenať výlučne negatívny substitučný
efekt. Kraj tým môže podporiť tie oblasti, ktoré by za iných okolností nedokázal ovplyvniť.
Na základe projektovej mikroštúdie v Banskobystrickom kraji nedokážeme
vyhodnocovať podporu globálne, a preto považujeme za nevyhnutné ďalšie rozpracovanie
vplyvu podpory EÚ na zamestnanosť. Možné smery vidíme v dvoch prípadoch využitia
metód účinnosti či hodnotenia vzdelania a sektorovej špecializácie. Podpora bude úspešná,
ak bude zameraná na oblasti, v ktorých sa skrýva potenciál daného regiónu. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k fragmentácii investícií a ich duplicite. Riziko je možné eliminovať
vytvorením stratégie inteligentnej špecializácie pre daný región. Takáto špecializácia je
vhodným kritériom pre stanovenie priorít rastu a môže napomôcť každému regiónu, dokonca
aj najmenej rozvinutému, na získanie konkurencieschopnej výhody.
Kľúčové slová: Zamestnanosť. Štrukturálne fondy EÚ. Substitučný efekt.
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A complex assessment of Agroecosystem services poses a new challenge to both the ecological and
environmental economies. Solving this current problem requires an interdisciplinary approach to
the social and natural sciences, as well as the use of original combinations of deterministic and
stochastic methods suitable for creating, designing and testing aggregated quantifiers. A current
research problem has been the development of a new methodology for the comprehensive expression
of the multi-criteria value of agroecosystem services. The main aim of the article is to summarize
the main theoretical-methodological aspects of agroecosystem services evaluation and valuation
together with profiling of the sequence of steps important for future research. Research experience
shows that the original combination of quantitative methods, metrics and multi-attribute scaling
used in the social disciplines and accepted in composite indicator design are needed in the design
and validation of the aggregated ecological-economic quantifiers.
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Úvod
V spoločenských vedách intenzívne skúma vplyv ľudských činností na ekosystémy
skúma od 80. rokov 20. storočia ekologická ekonomika (Røpke, 2004). Pokladá sa za jadro
udržateľného rozvoja, keďže uvažuje o limitoch ekonomického rastu, ktoré ale nepovažuje
za koniec kvalitatívne chápaného rozvoja. Poskytuje rôzne ekologické a interdisciplinárne
pohľady na ekonomiku a hľadá nástroje ako zlepšiť fungovanie sveta. Ekonomika sa chápe
ako súčasť environmentálnych systémov, čo je najpodstatnejší rozdiel oproti ekonomike
hlavného prúdu.
Neudržateľnosť lineárneho neoklasického modelu rastu je v súčasnosti už zjavná
(Næss, 2015; Daly, 2015; Rice, 2007; Söderbaum, 2019). Prejavuje sa to v dôraze na čo
najefektívnejšie využívanie zdrojov, energií, tlaku na znižovanie emisií a odpadov, ich
recykláciu a ďalšie iniciatívy, ktoré sú badateľné napr. aj v 7. environmentálnom programe
EÚ a v jeho zameraní na kruhovú ekonomiku, ako aj v projektových výzvach Horizont 2020.
Napriek naliehavosti riešenia problémov vyplývajúcich z klimatických zmien a znečistenia,
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k rýchlym a radikálnym zmenám v ekonomických systémoch nedochádza z pragmatických
dôvodov (najčastejšie sa uvádza rastúca populácia a jej rastúce nároky na uspokojovanie
potrieb spolu s ekonomickým rozvojom v menej rozvinutých ekonomikách). Z týchto
dôvodov rastie potreba hľadania vhodných alternatív, ako transformovať ekonomické
systémy vzhľadom na nevyhnutnosť zachovania biodiverzity a funkčných ekosystémov
minimálne zo strednej a dlhodobej perspektívy. Aby táto zmena bola ekonomicky aj
ekologicky čo najviac vyvážená, pre dosiahnutie win-win scenára, je potrebné mať kvalitné
podkladové materiály, ktoré by vyhodnocovali zo širokého spektra ekosystémové služby
(ES) vo väzbe na druh ľudských činností. V konečnom štádiu by výsledky použitých metód
mali tieto vzťahy agregovať, vyhodnocovať a tvoriť podklady ako súčasť ekonomických
a politických rozhodovacích procesov pri hľadaní optimálnych spôsobov ochrany a
využívania území. Hodnota prírodného kapitálu a ES je akceptovaná aj environmentálnou
ekonomikou; v roku 1997 bola ich hodnota vyčíslená na 33 biliónov USD (Costanza et al.,
1997), v roku 2011 to bolo 125-145 biliónov USD (Costanza et al., 2014).
1. Cieľ, materiál a metodika
Cieľom state je zhrnutie hlavných teoreticko-metodologických aspektov oceňovania
ekosystémových služieb spolu a návrh postupnosti krokov dôležitých pre budúci výskum
v tejto oblasti. Vychádzame zo syntézy doterajších poznatkov o hodnotení a oceňovaní
ekosystémových služieb. Doterajšie výskumy poukazujú na potrebu komplexnejšieho
prístupu z hľadiska jeho aplikovateľnosti pri tvorbe rôznorodých verejných politík. Preto
vznikli návrhy takto zameraných vyhodnocovacích postupov ekosystémových služieb. Po
teoretickom zhrnutí najpodstatnejších výskumov, navrhneme metodický postup ako získať
alternatívne ekonomicko-ekologické pohľady na hodnotenie/oceňovanie ekosystémových
služieb pri rôznom spôsobe využívania území.
2. Ekosystémy a ekosystémové služby
Udržateľnosť agroekosystémov, zakotvená aj v Agende pre udržateľný rozvoj (UN
2015), vyžaduje integráciu ekonomického, sociálneho a ekologického prístupu. Práve
koncept ekosystémových služieb zavádza ekologický aj sociálny prístup do vnímania,
hodnotenia a riadenia predovšetkým hospodársky využívaných ekosystémov. Analyzovať
a hodnotiť ekosystémové služby znamená porozumieť vzájomnej závislosti a kompromisom
medzi výrobou a životným prostredím. Každý ekosystém je stále a v každých podmienkach
multifunkčný z hľadiska procesov, ktoré v ňom prebiehajú, ako aj funkcií a služieb.
Ekosystémy, ktoré poskytujú služby, sa označujú ako prírodný kapitál (Costanza a Daly,
1992), čím dochádza k prepojeniu hospodárstva s jeho ekologickými rozmermi. Aby sa
tieto výhody mohli realizovať, musí prírodný kapitál súvisieť s inými formami kapitálu,
ako je výrobný kapitál, ľudský kapitál a sociálny alebo kultúrny kapitál. Koncept ES
predstavuje premostenie medzi ekologickými a ekonomickými prístupmi a pomáha vytvárať
transdisciplinárnu ekologickú ekonomiku.
ES sú v svojej podstate určené vzájomnou interakciou medzi ekologickými a sociálnymi
systémami, pretože len tie ekosystémové funkcie, ktoré prispievajú k naplneniu ľudských
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potrieb, sú deﬁnované ako ekosystémové služby (Birkhofer et al., 2015). Ekosystémové
služby (ES naviazané na prírodný kapitál, pôdu) rozdeľuje Dominati et al. (2010) do
troch základných skupín, a to: (1) zásobovacie služby - produkty získané z ekosystémov
(potrava, drevo, vláknina, fyzická podpora, prostredie pre živočíchy, rastliny, človeka
a infraštruktúru), (2) regulačné služby - umožňujú život v stabilnom, odolnom a zdravom
životnom prostredí (zmiernenie povodní, filtrovanie živín, biologická detoxikácia,
čistenie vody, odstraňovanie polutantov, recyklácia odpadov a detoxikácia, sekvestrácia
C a regulácia N2O a CH4) a (3) kultúrne služby – voľnočasové aktivity, cestovný ruch.
Podľa van Oudenhovena et al. (2012) sú ekosystémové funkcie súborom ekologických
podmienok, štruktúr a procesov, podmieňujúcich realizáciu ekosystémových služieb. Všetky
komponenty ekosystému poskytujúce ES by mali mať materiálny charakter, mali by sa
dať merať a vyjadriť pomocou indikátorov. Sú predpokladom hodnotenia ekosystémových
procesov, funkcií a služieb.
Kaskádový model ES podľa van Oudenhovena et al. (2012) ich zobrazuje ako
prostredníka medzi štruktúrami, procesmi a funkciami ekosystémov na jednej strane
a úžitkami, ktorými prispievajú k ľudskému blahobytu na druhej strane. Model znázorňuje
prepojenie medzi ekosystémom (prírodným kapitálom) a ľudským blahobytom (sociálnou
sférou). Šípky vyznačené plnou čiarou poukazujú na účinky, prerušovanou na spätné väzby
v kaskádovom modeli (obrázok 1). Potenciál ES predstavuje hypoteticky maximálny výnos
vybraných ES (Burghard et al., 2013), ktorý môže poskytovať prírodný kapitál (ekosystém).

Obrázok 1 Kaskádový model ekosystémových služieb
Prameň: Spracované podľa van Qudenhoven et al., 2012.
Na udržanie ES sú nevyhnutné podporné procesy (fotosyntéza, obeh vody a živín, tvorba
pôdy, produkcia atmosférického kyslíka a zloženie atmosféry). Biodiverzita sa nezaraďuje
medzi ES, ale je základným predpokladom ich plnenia. Pochopenie interakcií medzi
vlastnosťami a procesmi má preto zásadný význam pre hodnotenie ES. Koncept ES tak
prináša nový komplexný pohľad na problematiku efektívneho využívania prírodných statkov
nielen z pohľadu produkcie, ale najmä z pohľadu služieb, ktoré poskytujú ekosystémy
(Makovníková et al., 2017; Kanianska et al., 2016).
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V procesoch demokratického rozhodovania je dôležitá transparentnosť, explicitné
hodnotenie a ocenenie ES a ich prínosov (Costanza et al., 2017). ES treba zachovať
a chrániť predovšetkým pre ich vnútornú hodnotu (McCauley, 2006), napriek tomu
spoločnosť často prijíma rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú a menia potenciál prírodného
kapitálu, napr. zmeny vo využívaní pôdy, manažment agroekosystémov, stavby (RusselSmith et al., 2015). Vyjadrenie hodnoty ES môže pomôcť spoločnosti lepšie sa rozhodovať
v prípadoch, v ktorých je treba zvážiť existujúce kompromisy (Braat a de Groot, 2012).
Na posúdenie ekonomických ukazovateľov, celkového pokroku a blahobytu (Costanza
et al., 2017) je potrebný integrovaný, dynamický, nelineárny systém spájajúci prírodné
systémy s výrobným kapitálom, ľudským kapitálom a sociálnym alebo kultúrnym
kapitálom. Pôda predstavuje základný výrobný faktor, ktorého ponuka má tendenciu
klesať z hľadiska tak kvantity, ako aj kvality.
2.1. Integrovaný prístup k hodnoteniu ekosystémových služieb
Integrovaný prístup k hodnoteniu ES umožňuje s využitím expertných metód prepojiť
údaje o parametroch pôdy, morfologických a biofyzikálnych parametroch územia s údajmi
o využívaní pôdy do jedného konceptu agroekosystémových služieb, čo vytvorí úplne nový
pohľad na tieto vzťahy. Explicitné kvantiﬁkovanie a priestorové zobrazenie ES sa pokladá aj za
jednu z hlavných požiadaviek implementácie konceptu ES do inštitucionálneho rozhodovania.
Modely a ich mapové zobrazenia by mali reﬂektovať na jednej strane biofyzikálne faktory,
na druhej strane by ich mali aplikovať aj administratívne jednotky pre lepšie využitie týchto
modelov v rozhodovaní (Burkhard et al., 2013). Medzi najčastejšie indikátory pre mapovanie
služieb ekosystémov patrí využitie pôdneho krytu (napr. orná pôda, trávny porast, sady,
záhrady, vinice, les, lom, ťažba nerastných surovín), pôda a vegetácia (Dominati et al., 2010).
Verburg a Overmars (2009) uvádzajú štatisticky významné vzťahy aj medzi biofyzikálnymi
parametrami a ES, socioekonomickými parametrami a využívaním krajiny.
Kritika HDP ako miery ekonomickej výkonnosti, ktorá je súčasťou celosvetovej diskusie,
zdôrazňuje potrebu nových indikátorov a ukazovateľov, ktoré môžu detegovať zmenu a
perspektívy hospodárskeho rastu a dáva do pozornosti práve ES ako jednu z možností
integrovaného hodnotenia a ocenenia prírodného kapitálu, pri rešpektovaní súvislosti
s ekonomickými aktivitami, resp. hospodárskou štruktúrou krajiny (Giannetti, 2015;
Fioramonti, 2017). Z tohto nového uhla pohľadu sa integrované modelovanie stáva žiaduce
pre riadenie hospodárskeho rozvoja v súlade s ekológiou a uspokojovaním ľudských
potrieb prostredníctvom hospodárskej činnosti (Šabíková a Čiernik, 2018). Nové možnosti
získavania údajov, prístup k údajom diaľkového snímania na viacerých úrovniach, ako aj
nové platformy vo výskume ES umožňujú tvorbu modelov, ktoré zaznamenávajú nielen
potenciál, ale aj toky a zmeny zásob a tokov ES v reálnom čase (Fioramonti, 2017), čo
značne prispieva k reálnejšiemu pohľadu na vplyv ekonomických činností v územiach.
Zatiaľ čo koncepcie prírodného kapitálu a ES sú široko akceptované a je uznaný aj ich
potenciálny prínos k lepšiemu environmentálnemu manažmentu (MEA, 2005; TEEB, 2010),
ich praktické aplikácie sú stále nedostatočné a obmedzené. Podľa Costanza et al. (2017) tieto
obmedzenia vyplývajú predovšetkým: (1) z nekonzistentných prístupov k modelovaniu,
hodnoteniu a oceňovaniu ES, (2) z nákladov na uplatnenie dostatočne soﬁstikovaných metód,
(3) z nedostatku vhodných inštitucionálnych rámcov. Naliehavou úlohou vedeckej komunity
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je preto rozvoj nových metód merania, monitorovania, mapovania, modelovania, oceňovania
a manažmentu ES viacerými meradlami. Táto úloha si vyžaduje transdisciplinárne tímy,
stratégie a úzku spoluprácu so všetkými zainteresovanými stranami.
2.2. Metodologické aspekty hodnotenia ekosystémových služieb
V súčasnosti sa pri hodnotení stavu regiónov z hľadiska ich socio-ekonomického rozvoja
využíva široké spektrum rôznorodých matematických, štatistických, data-miningových
metód a metód teórie rozhodovania. Prehľad najčastejšie používaných vyhodnocovacích
metód v nadväznosti na ES s ich popisom uvádza tabuľka 1.
Tabuľka 1 Najpoužívanejšie vyhodnocovanie a oceňovacie metódy ES
Najčastejšie používané vyhodnocovacie
metódy
Analýza dátových DEA umožňuje
obalov (DEA)
relatívnu kompaaplikovaná napr.
ráciu regiónov pri
na hodnotenie
zohľadnení ich
eko-efektívnosti
špeciﬁckých priorít
(Luptáčik, 2010) rozvoja.

Najpoužívanejšie metódy hodnotenia a oceňovania ES
Trhové
metódy

Použitie metódy trhovej ceny je obmedzené z hľadiska aplikácie len na
tie poľnohospodárske produkty, pre
ktoré existujú trhy (plodiny, krmoviny, biomasa) (Tutka et al., 2011).

Zhluková analýzu
(CA)

Netrhové
metódy

Častejšie sa aplikujú netrhové metódy,
ktoré vychádzajú z hodnotového
systému jednotlivca závislého od jeho
preferencií. Základom pre oceňovanie
je vyjadrenie tzv. účelovej hodnoty,
t. j. ochoty jednotlivca platiť (willingness to pay - WTP) za tovar alebo
službu, či ochoty prijímať kompenzáciu za zhoršenú kvalitu ekosystému
(willingness to accept - WTC) (Seják
et al., 2003).

Preferenčné
metódy
oceňovania
ES ako
súčasť netrhových
metód

(1) metóda kontingenčného oceňovania (Contingent valuation method
- CVM) sa využíva najmä pre oceňovanie rekreačných a krajinno-estetických funkcií formou štruktúrovaného
dotazníka (Tutka et al., 2011);

Faktorová analýza (FA) (Jolliﬀe,
2002)

Regresná
a korelačná analýza
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CA poskytuje možnosť identiﬁkovať
regióny podobné
z hľadiska indikátorov socio-ekonomického rozvoja
i agregovať jednotlivé indikátory na
základe ich podobnosti.
FA sa používa na
identiﬁkáciu hlavných, niekedy priamo nemerateľných,
determinantov socio-ekonomického
rozvoja.
Regresná a korelačná
analýza umožňuje
kvantiﬁkovať informačnú hodnotu
a dôležitosť jednotlivých indikátorov
a identiﬁkovať ich
vzájomné vzťahy, a
tak poskytujú dôležitý vstupný údaj pre
stanovenie váh jednotlivých indikátorov
v prípade konštrukcie agregovaných
indexov. Regresná
analýza zároveň
umožňuje imputáciu
chýbajúcich hodnôt
indikátorov.

(2) metóda hedonického oceňovania
(Hedonic Price Method - HPM) založená na nepriamom oceňovaní ekosystémovej služby prostredníctvom
súvisiacich trhov, pričom sa pri ekosystémových službách využíva vzťah
medzi cenami prírodného kapitálu
(pôdy) a zmenou hodnoty ekosystémovej služby (Seják et al., 2003);
(3) metóda cestovných nákladov (Travel
Cost Method - TCM) založená na analýze nákladov, ktoré jednotlivec vynakladá
na cestu za danou službou, ktorá sa využíva najmä na oceňovanie kultúrnych
a rekreačných služieb ekosystému (Moravčík et al., 2008).

Metóda hlavných
komponentov
(PCA) (Dreher,
2006; Florida et
al., 2011; Bolcárová, Kološta,
2015)

PCA umožňuje
Expertné
redukovanie rozsa- metódy
hu veľkého počtu
vzájomne závislých
indikátorov a vytvorenie jedného
alebo viacerých
čiastkových agregovaných indexov.

Expertných metód vzhľadom na komplexnosť problematiky nie je doteraz
v svetovom meradle spracovaných
dostatok na pokrytie všetkých ekosystémových služieb, ktoré sú špeciﬁcké
pre konkrétny región a krajinu.

Prameň: Spracované podľa citovaných autorov.
Kvantiﬁkácii ES venujú v súčasnosti zvýšenú pozornosť nielen výskumné pracoviská, ale aj
významné medzinárodné inštitúcie, napr. FAO, OECD, EEA, Eurostat ako súčasť tzv. „zelených
iniciatív“. Začleňovanie ES do environmentálneho rozhodovania je dôležitou témou a aj
motivátorom súčasných výskumov (Martin et al., 2018). Zdôrazňujú potrebu nájsť ekonomické
nástroje na vyhodnocovanie kompromisov medzi využívaním prírodného kapitálu, plnením
a zachovaním ES, ako aj vplyvu klimatických zmien na hodnotu ES (Grima et al., 2018).
Pochopenie zložitosti hospodárskych, kultúrnych a spoločenských hodnôt je čoraz viac
(ale stále nie vo všeobecnosti) zakotvené aj v rozhodovacom procese. Avšak širší prístup,
ktorý explicitne zahŕňa aj neobchodné hodnoty, najmä z regulačných a kultúrnych služieb,
má za cieľ integrovať ekologickú udržateľnosť a hospodársku efektívnosť do verejného a
súkromného rozhodovacieho procesu (Farley, 2015). Tvorba nástrojov a metód kombinujúcich
varianty ES a hospodárskych činností môže byť užitočná a pre udržateľný rozvoj a žiadúca pre
tvorcov politík na rôznych úrovniach (napr. aj v súvislosti s dotačnou politikou EÚ). Absencia
výsledkov v tejto oblasti výskumu na Slovensku sa následne preajvuje v nedostatočne aktívnej
participácii slovenských expertov v pracovných skupinách nadnárodných inštitúcií a na
medzinárodných fórach, venovaných tejto v súčasnosti vysoko aktuálnej téme.
2.3. Návrh metodiky pre komplexnejšie hodnotenie ekosystémových služieb
prírodného kapitálu
Navrhovaná koncepcia hodnotenia potenciálu agroekosystémových služieb integruje
údaje o parametroch pôdy, morfologických a biofyzikálnych atribútoch územia a tým
prepája vybrané environmentálne a socioekonomické indikátory ES na úrovni priestorových
mapovacích funkčných jednotiek s využitím nástrojov GIS (obrázok 2). Vytvorené mapovacie
jednotky sú kompatibilné s priestorovými jednotkami v medzinárodne používanej databáze,
čo umožňuje využite výsledkov tohto postupu na medzinárodnej úrovni.
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Obrázok 2 Návrh novej koncepcie hodnotenia potenciálu ES
Prameň: Vlastné spracovanie, 2019.
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Pri tvorbe nového dynamického modelu je nevyhnutné rešpektovať agro-eko princíp,
ktorého cieľom je popísať a charakterizovať vzťah medzi prírodným kapitálom, ľudským
kapitálom a kultúrnym kapitálom cestou indikátorov vo forme multikriterálnej biofyzikálnej
matice s využitím viacrozmerných štatistických metód, najmä faktorovej analýzy, metódy
hlavných komponentov, zhlukovej analýzy, regresnej a korelačnej analýzy. Uvedené metódy
sa využijú pri metrike, nepeňažnom oceňovaní, škálovaní kvalitatívnych a kvantitatívnych
indikátorov ES. Východiskovú platformu pre kvantitatívne a kvalitatívne indikátory
dynamického ekonomického kvantiﬁkátora pri testovaní v slovenských podmienkach môžu
predstavovať databáza indikátorov agroekosystémových služieb, databáza Komplexného
pedologického prieskumu (KPP), digitálna vrstva Bonitovaných pôdno-ekologických
jednotiek (BPEJ) a databáza LPIS (Identifikačný systém produkčných blokov na
poľnohospodárskej pôde), ktorá je kľúčovým prvkom identiﬁkácie poľnohospodárskych
plôch a je nevyhnutným predpokladom subvencií v rezorte pôdohospodárstva z fondov
EÚ. Výsledkom bude databáza ekosystémov vybraných regiónov, ako aj digitálna vrstva,
ktorá bude kompatibilná s vrstvou krajinnej pokrývky (Corine Land Cover – CLC), ktorá
sa využíva ako základná vrstva modelov pre hodnotenie ES v dostupných modeloch ES
(InVEST, ARIES, SolVES).
Údaje o využívaní krajiny sú dôležitou súčasťou pri kvantiﬁkácii potenciálu ES. Podľa
konsolidovanej vrstvy ekosystémov Corine (CLC), napríklad orná pôda predstavuje len
jednu samostatnú kategóriu, čiže všetky ES orných pôd v krajine sú hodnotené rovnako,
bez ohľadu na ich polohu, biofyzikálne podmienky a manažment. Vytvorí sa podrobnejšie
kategorizovanie, ktoré umožní presnejšie hodnotenie ES, hodnotenie vplyvu zmien vo
využívaní pôdy, vplyvov klimatických zmien a na hodnotu prírodného kapitálu. Z ES
odporúčame analyzovať regulačné, produkčné a kultúrne služby. Na tento účel je vhodné
použiť aj viaceré priestorové modely. Napríklad výsledky modelu USLE (modelovanie
straty pôdy vodnou eróziou (Wischmeier a Smith, 1978) možno zahrnúť do výpočtu
stupňov erózneho ohrozenia pôdy a stanoviť potenciál regulácie odnosu pôdy. Model
RothC (model zásob pôdneho organického uhlíka (Barančíková et al., 2011) je vhodné
použiť na určovanie potenciálu regulácie klímy. Takýmito postupmi sa dospeje k získaniu
alternatívnych modelov agregovaného kvantifikátora prírodného kapitálu na báze
hodnotenia ES vrátane digitálnych vrstiev potrebných pre mapové podklady. Tak možno
výrazne prispieť k manažmentu prírodného kapitálu, ktorého cieľom je optimalizácia a
udržateľnosť komplexu ES.
Tvorba modelov bude vychádzať z podrobnej analýzy ES v pilotných regiónoch. Pri
výbere testovacích pilotných regiónov je nevyhnutné prihliadať na existujúci potenciál
regiónu a jeho využívanie, cestné prepojenie v štáte, zaťaženosť životného prostredia ako
aj mieru nezamestnanosti a ďalšie sociálno-demograﬁcké charakteristiky a ekonomické
ukazovatele, ktoré sa využívajú pri ekonomickom hodnotení regiónov. Originálnosť
navrhovaného riešenia je najmä vo viacrozmernom hodnotení ES premietnutom do nového
agregovaného kvantiﬁkátora a v jeho prepojení s priestorovou vizualizáciou ES, ktorá by
umožnila prostredníctvom originálneho dynamického modelu sledovanie tokov a zmien
vývoja ES pri zmene charakteru využívania prírodného kapitálu v území. Takýmto spôsobom
vytvorený kvantiﬁkátor by reﬂektoval zmeny prírodného kapitálu (antropogénne vplyvy,
degradácia pôdy, zmeny vo využívaní prírodného kapitálu, klimatické zmeny, sociálne
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zmeny), čo významným spôsobom napomôže pri plánovacích a rozhodovacích procesoch
a môže sa integrovať do ekonomického účtovníctva na národnej a medzinárodnej úrovni.
Syntézou poznatkov o regionálnych disparitách, geografických informačných
systémoch a výskume ES sa získa nový ekologicko-ekonomický indikátor kvalitatívneho a
kvantitatívneho hodnotenia potenciálu a toku ES plynúcich z prírodného kapitálu. Pôjde o
indikátor, ktorý bude precízne vstupovať do hodnotenia regionálnych disparít, do návrhov
udržateľného rozvoja území, do optimalizácie využitia územia v podmienkach súčasných
klimatických zmien. Navrhovaná ekologicko-ekonomická kvantiﬁkácia ES prispeje k
jednoznačnej interpretácii významu a hodnoty ES pre spoločnosť, k ochrane prírodného
kapitálu, lepšiemu pochopeniu ekonomických a sociálnych úžitkov spojených s využívaním
prírodného kapitálu, poľnohospodárskou výrobou a lesným hospodárstvom, podporí
motiváciu hospodárskych subjektov dodržiavať a zavádzať postupy úsporné z hľadiska
životného prostredia, vytvorí sa informačná platforma o ekonomických hodnotách
ekosystémov pre manažérov a politických predstaviteľov.
Takto navrhnutý výskum, by mal pracovať s hlavnou hypotézou: Koncept ES
prepája hodnoty prírodného kapitálu, výrobného kapitálu, ľudského kapitálu, sociálneho
a kultúrneho kapitálu, a tým je neoddeliteľnou súčasťou ekonomického hodnotenia
potenciálov a vývoja určitého územia.
Každý ekosystém lokalizovaný v konkrétnom priestore a čase pri konkrétnom spôsobe
využívania je charakterizovaný konkrétnymi hodnotami indikátorov, ktorých kombinácia
bude tvoriť základ nového agregovaného kvantiﬁkátora pre hodnotenie ES prírodného
kapitálu. Očakávame, že soﬁstikované komplexné zhodnotenie ES v podstatnom rozsahu
rozšíri súčasný pohľad na udržateľné využívanie území. Navrhovaný koncept riešenia
vychádza z analýzy funkcionality a variability ES.
Záver
Cieľom state bolo zhrnutie hlavných teoreticko-metodologických aspektov oceňovania
ekosystémových služieb spolu a návrh postupnosti krokov dôležitých pre budúci výskum
v tejto oblasti. Výsledkom skúmania je návrh metodiky pre komplexnejšie hodnotenie
ekosystémových služieb prírodného kapitálu, ktorá predpokladá zavedenie nového
kvantiﬁkátora hodnoty prírodného potenciálu do praxe zohľadnením viacerých rozmerov
(ekologických, ekonomických, kultúrnych). Kvantiﬁkátor hodnoty prírodného potenciálu
napomôže v územnom plánovaní ekologicko-ekonomicky efektívnejšiemu využitiu
prírodného kapitálu regiónu, integrovaniu vnímania zainteresovaných subjektov do
rozhodovacích procesov, a tým prispeje k optimalizácii udržateľného hospodárenia. Dôležité
bude, aby získané výsledky boli prepojené aj s ich priestorovou vizualizáciou a vo forme
kvalitných mapových výstupov sa môžu využiť ako jeden z podkladov pre napĺňanie
cieľov regionálnej, environmentálnej a hospodárskej politiky, ktorá by mala zmierňovať
rozdiely medzi regiónmi a usmerňovať spontánne prebiehajúce procesy disproporcií medzi
zachovávaním ekosystémov a udržateľným spôsobom využívania krajiny. Jednou z výhod
tohto prístupu je aj možnosť sledovania dynamiky hodnoty prírodného kapitálu, zmeny
hodnoty spôsobené antropogénnymi tlakmi, zmenou využívania prírodného kapitálu a tým
manažovanie a usmerňovanie jeho optimálneho využitia za použitia win-win systému ako
aj riešenie trade oﬀs a synergy efektov v prospech udržateľného rozvoja.
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Význam duálneho vzdelávania na Slovensku
Importance of Dual Education System in Slovakia
Maroš Malíček, Nikoleta Jakuš Muthová
The dual education system was launched in the Slovak Republic in 2015. Today, it is proving to
be successful, with the number of students participating in the system continuously growing. The
problematic point is the low involvement of small businesses in the dual education system. The aim
of the paper was to verify whether unemployment has an impact on the number of students involved.
At the same time, we focused on determining whether secondary schools recruiting staﬀ into the dual
education process are those with graduate unemployment problems. It is confirmed that the lower
unemployment exists in the region, the higher the participation of students in the dual education
system. It is also true that schools that have diﬃculty with graduate employability are trying to get
involved in the dual education system.
Key words: Dual education. Uunemployment.
JEL Classiﬁcation: I21, I25, J64.

Úvod
Témou, ktorá si zaslúži pozornosť, je prepojenie trhu práce a absolventov stredných
odborných škôl, či vysokých škôl. Vo všeobecnosti možno povedať, že na Slovensku došlo
v minulosti k oslabeniu prepojenosti vzdelávania s trhom práce, pritom sa oslabila úloha
zamestnávateľov v procese vzdelávania. Po roku 1989 došlo k pomerne zásadnému rozvoju
malých zamestnávateľov, ktorí v súčasnosti tvoria až 99,4 % všetkých zamestnávateľov
na Slovensku. Práve nízke prepojenie vzdelávania s trhom práce, ako aj vysoký podiel
absolventov stredných odborných škôl, ktorí sa nezamestnajú vo vyštudovanom odbore,
viedla zákonodarcov k reforme systému odborného vzdelávania a k zavedeniu systému
tzv. duálneho vzdelávania v roku 2015. Systém už existuje určitú dobu, preto je vhodné
vyhodnotiť jeho fungovanie. Pre hodnotenie systému duálneho vzdelávania je nutné
preskúmať vplyv ekonomických faktorov, ako je napr. uplatniteľnosť absolventov,
zníženie nezamestnanosti, ktoré môžu mať zásadný vplyv na existenciu systému duálneho
vzdelávania a jeho udržateľnosť.
1. Východiská skúmania
Problémom absolventov so stredným odborným vzdelaním je najmä nedostatok
zručností a skúseností. Absolventi častokrát nie sú dostatočne schopní zapojiť sa okamžite do
pracovného procesu. Niektoré vedomosti, zručnosti a kompetencie nie je možné nadobudnúť
vzdelávaním v škole, ale len v pracovnom procese. Tento fakt je významnou bariérou pre
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zapojenie sa absolventov do pracovného procesu okamžite po skončení strednej odbornej
školy (Brunetti, 2018). Z dlhodobého hľadiska môžeme v krajinách OECD pozorovať
vyššiu nezamestnanosť mladých, aj keď častokrát vzdelaných pracovníkov (OECD, 2019).
Jednou z najvýznamnejších bariér je práve nedostatok pracovných skúseností absolventov
(Brunetti a Corsini, 2018).
Riešeniu problému môže napomôcť nadobudnutie kompetencií a pracovných
zručností žiakov už počas štúdia. Preto už v 20. storočí pozorujeme rozvoj systémov
duálneho vzdelávania. Jednou z prvých krajín, ktorá tento systém zaviedla v roku 1969,
bolo Nemecko, kde podstatou systému je spolupráca federálnej vlády, samosprávy
a zamestnávateľov. Systém je založený na tom, že teoretickú časť vyučovania absolvuje
žiak v škole. Praktickú zložku vyučovania môže úplne alebo čiastočne absolvovať na
pracovisku zamestnávateľa, pričom škola vykonáva dohľad nad vzdelávaním žiaka a určuje
základný rámec jeho vedomostí (FMER, 2019). Nemecko sa zavedením systému stalo
modelom pre viaceré krajiny a na základe tohto systému sa podobný model uplatňuje
aj v Rakúsku, Dánsku, či Švajčiarsku. Jeho výhodou je najmä kombinácia teoretického
vyučovania v škole a praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa. Pre žiaka
je výhodou úzky kontakt s praxou, pričom vzdelávanie sa uskutočňuje pod dohľadom
zamestnávateľa. V prípade Nemecka ide o kľúčový prvok v odbornom vzdelávaní. Určité
nedostatky možno pozorovať najmä v spolkových krajinách, ktoré boli pred rokom 1990
súčasťou bývalej NDR. Nemecko má zároveň vypracovaný systém kariérového poradenstva,
čo zabezpečuje vyššiu uplatniteľnosť mladých na trhu práce ihneď po skončení školy
(Bonoli a Wilson, 2019).
V prípade Slovenska sme prepojenie zamestnávateľov a stredných odborných škôl
mohli pozorovať najmä v období socializmu. Po roku 1989, najmä v súvislosti so vznikom
súkromných ﬁriem a zmeny ekonomického systému, došlo aj k zmene systému vzdelávania
na stredných odborných školách. To malo za následok zvýšenie počtu absolventov,
ktorí nenachádzali uplatnenie vo vyštudovanom odbore. Zároveň časť zamestnávateľov
mala problém získať kvaliﬁkovanú pracovnú silu hneď po ukončení štúdia. Tento stav
dokumentujú údaje z augusta 2019, kedy bola nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku
až 15,1 % (statista.com).
V roku 2015 došlo na Slovensku k zavedeniu duálneho vzdelávania na základe Zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z., ktorým sa upravilo postavenie žiakov,
zamestnávateľov, samosprávy a štátnych orgánov v systéme odborného vzdelávania.
Podstatou zavedeného systému je, že žiak určitú časť svojej prípravy odpracuje na
pracovisku zamestnávateľa, ktorého si vyberie po vzájomnej dohode. Cieľom tohto systému
je predchádzať nezamestnanosti mladých ľudí a zvýšiť šancu na ich uplatnenie na trhu
práce (Zimmerman et al., 2013). Za vzor duálneho vzdelávania na Slovensku bol vybraný
model Nemecka.
Zavedený systém duálneho vzdelávania v roku 2015 bol od začiatku podrobený silnej
kritike. Nedostatočná motivácia zamestnávateľov vstupovať doň, ako i vysoká nákladovosť
systému pre zamestnávateľov, boli jedným z dôvodov rozsiahlej novelizácie v roku 2018.
V roku 2018 došlo k viacerým úpravám, zvýšeniu motivácie škôl zapájať sa do systému
ako i vyššej ﬁnančnej podpore zamestnávateľov zo strany štátu. Očakávalo sa, že zmenou
zákona dôjde aj ku zvýšeniu záujmu o zapojenie sa škôl, žiakov a zamestnávateľov do
systému duálneho vzdelávania.
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2. Cieľ, materiál a metodika skúmania
Duálne vzdelávanie na Slovensku má za sebou štyri roky fungovania. Ide o dostatočnú
dobu, ktorá umožňuje hodnotiť systému a analyzovať faktory, ktoré vplývajú na úspešnosť,
resp. neúspešnosť aplikovanej reformy odborného vzdelávania.
Cieľom state je zistiť, aký vplyv má zapojenie sa do duálneho vzdelávania na
nezamestnanosť v danom kraji a či sa do systému duálneho vzdelávania zapájajú tie stredné
školy, ktoré majú problém s uplatniteľnosťou svojich absolventov.
Predmetom skúmania je počet žiakov zapojených v systéme duálneho vzdelávania.
Objektom skúmania sú jednotlivé kraje SR od roku 2015 do roku 2018, ako i školy zapojené
do systéme duálneho vzdelávania v SR.
V záujme splnenia cieľa state sme formulovali nasledovné hypotézy: H1: Predpokladáme,
že do duálneho vzdelávania sa zapájajú školy s nižšou mierou uplatniteľnosti absolventov
na trhu práce; H2: Predpokladáme, že čím je nižšia nezamestnanosť v kraji, tým bude väčší
počet zapojených žiakov do systému duálneho vzdelávania v danom kraji.
Potrebné údaje sme získali zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), časť
údajov sme získali z analýzy Slovak Business Agency (SBA) a z databáz Centra vedecko
technických informácií (CVTI). Nezamestnanosť v jednotlivých krajoch sme získali
z databáz Štatistického úradu SR (ŠÚ SR). Pri spracovaní údajov využívame lineárnu
regresnú analýzu, ktorou overíme, či existuje vzájomný vzťah medzi nezamestnanosťou
a počtom zapojených žiakov, medzi zapojením škôl do duálneho vzdelávania a uplatnením
absolventov na trhu práce. Ďalej využívame metódu analýzy a syntézy, spojenú s metódou
graﬁckej analýzy.
Aby sme získali lepší prehľad o tom, aké podniky sú zapojené do systému duálneho
vzdelávania, preskúmame aj počet malých podnikov, zapojených do systému duálneho
vzdelávania. Keďže tieto údaje nie sú dostupné, museli sme vyčísliť počet zamestnancov
v jednotlivých podnikoch na základe údajov zo ŠIOV a počtu zamestnancov podľa databáz
Finstat. Pri porovnávaní sme sa zamerali na počty žiakov, ktorí pracujú v malých podnikoch
a nie na absolútne počty malých podnikov, ktoré sú zapojené do duálneho systému. Ide
najmä o metodologickú čistotu, vzhľadom na to, že v systéme môžu byť viaceré malé
podniky, ktoré majú oprávnenie poskytovať duálne vzdelávanie, ale aktívne ho z nejakého
dôvodu neposkytujú.
3. Výsledky skúmania a diskusia
Môžeme konštatovať, že počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania rastie vo
všetkých krajoch SR. Výnimku tvorí pokles v Trnavskom kraji v roku 2018/2019 oproti roku
2017/2018 a rovnako tak pokles počtu zapojených žiakov v Prešovskom samosprávnom
kraji v roku 2019/2020 oproti predchádzajúcemu roku. Najúspešnejšie je zapojenie žiakov
v Trenčianskom kraji, kde 340 zapojených žiakov (graf 1).

55

ϭϬϮϬ
ϴϮϬ
ϲϮϬ
ϰϮϬ
ϮϮϬ
ϮϬ
ϮϬϭϱͬϮϬϭϲ

ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ


dd

EZ

ϮϬϭϳͬϮϬϭϴ


dE

ϮϬϭϴͬϮϬϭϵ


<

ϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
WK

Graf 1 Počet zapojených žiakov do systému duálneho vzdelávania v krajoch SR od roku 2015
Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019.
Z hľadiska štruktúry zamestnávateľov je 363 žiakov (asi 9 %), ktorí sa pripravujú na
povolanie v systéme duálneho vzdelávania u malých zamestnávateľov. Duálne vzdelávanie
poskytujú najmä najväčší zamestnávatelia (graf 2). To môže indikovať, že v prípade
klesajúcej nezamestnanosti to bude mať pozitívny vplyv na počet žiakov zapojených do
systému duálneho vzdelávania.

DĂůĠƉŽĚŶŝŬǇ

KƐƚĂƚŶş

Graf 2 Podiel malých a stredných podnikov na počte žiakov zapojených do duálneho
vzdelávania v roku 2018
Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019.
Je potešiteľné, že v malých podnikoch je do systému duálneho vzdelávania zapojených
viac ako 240 nových žiakov v roku 2018/2019.
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3.1. Zapojenie škôl do systému duálneho vzdelávania
Demograﬁcký vývoj počtu obyvateľstva SR sa okrem iného prejavuje aj klesajúcom
počte žiakov na stredných školách. Systém normatívneho ﬁnancovania núti stredné školy
ku konkurenčnému boju o každého žiaka. Ak chce byť škola úspešná v získavaní žiakov je
nevyhnutné, aby im mala čo ponúknuť. Jedným z takýchto „lákadiel“ pre žiaka a jeho rodičov
je uplatniteľnosť na trhu práce. Škola, ktorá nedisponuje touto konkurenčnou výhodou, stráca
záujem žiakov. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť uplatniteľnosť absolventov na trhu práce je
zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania. Overovali sme preto hypotézu, ktorou sme
zisťovali, či sú do systému duálneho vzdelávania zapojené školy s nižšou mierou uplatniteľnosti
absolventov na trhu práce, a použili sme na to Spearmanov korelačný koeﬁcient. Škola
zapojená do systému duálneho vzdelávania bola kódovaná číslom 1 a škola, ktorá do systému
zapojená nie je, bola kódovaná číslom 0. Vzhľadom na to, že systém duálneho vzdelávania
sa začal uplatňovať v roku 2015, prví absolventi boli v roku 2018 (pri trojročnom študijnom
programe) a v roku 2019 (pri štvorročnom študijnom programe), pracovali sme preto s údajmi
uplatniteľnosti absolventov jednotlivých škôl v SR práve v týchto rokoch (graf 3).

Graf 3 Vývoj počtu nezamestnaných absolventov v 09/2017 až 09/2019
Zdroj: Spracované podľa CVTI, 2019.
Zistili sme, že existuje slabá priama závislosť medzi školou zapojenou do systému
duálneho vzdelávania a uplatniteľnosťou absolventov na trhu práce, t. j. do systému duálneho
vzdelávania sú zapojené najmä tie školy, ktoré majú nižšiu uplatniteľnosť absolventov
(p-hodnota = 0,000; rs = 0,280).
3.2. Analýza vplyvu nezamestnanosti na počet zapojených žiakov do systému duálneho
vzdelávania v krajoch SR
Predpokladom zapojenia sa zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania v SR
je nedostatok pracovnej sily, ktorý možno vyjadriť mierou nezamestnanosti. Preto sme
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skúmali faktor vplyvu nezamestnanosti na počet zapojených žiakov do systému duálneho
vzdelávania. Situáciu sme analyzovali vo všetkých krajoch v rokoch 2015 až 2018 a hodnotu
nezamestnanosti v každom kraji. Údajovú základňu tvorilo 32 pozorovaní.
Medzi nezamestnanosťou a počtom novo zapojených žiakov do systému duálneho
vzdelávania v rokoch 2015 – 2018 v jednotlivých krajoch, existuje stredne silná nepriama
závislosť (p-hodnota 0,000; rs = -0,625). Výsledky analýzy prezentuj graf 4.






























Graf 4 Výsledok lineárnej regresnej analýzy
Prameň: Vlastné spracovanie, 2019.
Môžeme konštatovať, že čím nižší je počet zapojených žiakov, tým vyššia bola miera
nezamestnanosti v danom kraji a roku. To znamená, že v krajoch, kde existuje vyššia
miera priemernej evidovanej nezamestnanosti, je aj menej žiakov, zapojených do systému
duálneho vzdelávania. Overili sme tak predpoklad, že nedostatok pracovných miest
ovplyvňuje aj zapojenie zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania. To znamená,
že v prípade poklesu nezamestnanosti rastie počet zapojených žiakov do systému duálneho
vzdelávania. Model indikuje, že v prípade rastu nezamestnanosti v kraji o jeden percentuálny
bod klesne počet zapojených žiakov o cca 14.
Záver
Cieľom state bolo zistiť, aký vplyv má zapojenie sa do duálneho vzdelávania na
nezamestnanosť v danom kraji a či sa do systému duálneho vzdelávania zapájajú tie stredné
školy, ktoré majú problém s uplatniteľnosťou svojich absolventov.
Na základe výsledkov skúmania konštatujeme, že po roku 2018 došlo k zvýšeniu
záujmu o duálne vzdelávanie. Avšak z celkového počtu zapojených študentov do systému
duálneho vzdelávania je len 9 % v zapojených malých podnikoch. To indikuje, že systém je
pre malé podniky stále málo atraktívny. Zároveň sme zistili, že nielen legislatívne prostredie
ovplyvňuje počty zapojených študentov do systému duálneho vzdelávania. Regresná
lineárna analýza preukázala, že vplyv na zapojenie študentov má aj nezamestnanosť
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v jednotlivých regiónoch SR. Preto by úlohou vlády v reforme vzdelávacieho systému
nemalo byť len jednostranné zameranie sa na zlepšovanie podmienok fungovania systému
duálneho vzdelávania, ale aj zameranie sa na zlepšenie podnikateľského prostredia
v SR s cieľom zvyšovať zamestnanosť. To môže zaručiť vyšší počet zapojených žiakov
do systému duálneho vzdelávania. Zvýšenie uplatniteľnosti absolventov a tým aj získanie
konkurenčnej výhody pre školy je možné práve vďaka zapojeniu sa do systému duálneho
vzdelávania. Uvedomením si príležitosti, ktorú ponúka systém duálneho vzdelávania pre
školy je možné v konečnom dôsledku dosiahnuť vyššiu úspešnosť samotného systému
a vyšší ekonomický rast daného kraja.
Uvedomujeme si, že dané výsledky môžu byť do istej miery skresľujúce, vzhľadom na
to, že pracujeme s výsledkami za krátke časové obdobie a len s jedným ukazovateľom, t. j.
nezamestnanosťou. Predpokladáme ale, že bez ohľadu na tieto obmedzenia je nevyhnutné
sledovať vývoj a význam duálneho vzdelávania na Slovensku pre ekonomiku daného
kraja. To, či má systém duálneho vzdelávania vplyv na tempo ekonomického rastu, resp.
či znižuje alebo zvyšuje výdavky štátu na vzdelávanie, možno sledovať v dlhšom časovom
období a stáva sa tak základom pre ďalšiu analýzu.
Kľúčové slová: Duálne vzdelávanie. Nezamestnanosť.
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Dôvera vo vládu: Prípadová štúdia Slovenskej republiky
Public Trust in the Government: The Case Study of the Slovak Republic
Petra Cisková
Crisis of confidence is well discussed nowadays. After the financial crisis, many European countries
including the Slovak Republic are faced a decline in confidence. A higher level of confidence helps
government achieve its objectives in managing fiscal policy. The aim of this paper is to examine the
determinants of Slovak citizens´ trust in the Government of the Slovak Republic. Using a micro-level
data from the Eurobarometer surveys from 2005 to 2018 and employing two probit models, we examine
which sociodemographic, political and economic determinants influence the level of public trust in the
Government of the Slovak Republic. The results and conclusions of the analysis are evaluated, the quality of models is assessed and an expectation-prediction evaluation of the probit models is carried out.
Key words: Trust. Government. Slovak Republic. Eurobarometer. Probit analysis.
JEL Classiﬁcation: E62, J18, Z13.

Úvod
Od poslednej globálnej ﬁnančnej krízy v roku 2008 rezonuje v mnohých krajinách problém
inštitucionálnej nedôvery. Práve dôvera, ktorá je jedným zo základných pilierov demokracie,
má významnú úlohu pri formovaní politiky každej spoločnosti, kultúry, krajiny a spoločenstva.
Na tomto princípe je založená aj Európska únia. Vyšší stupeň dôvery napomáha tvorcom
politík dosahovať stanovené ciele a v čase krízy umožňuje prijať opatrenia, ktoré by utlmili jej
negatívne prejavy. Finančná kríza v roku 2008 zastihla EÚ nepripravenú na vznik akejkoľvek
krízy. V mnohých krajinách spôsobila kríza ﬁnančné ťažkosti hraničiace s bankrotom.
Vzhľadom na to, tvorcovia čiastkových hospodárskych politík EÚ využili mnohé štandardné a
najmä neštandardné nástroje na dosiahnutie stabilného ekonomického vývoja v krajinách EÚ.
Finančná kríza okrem toho odhalila ﬁnančné problémy niektorých krajín EÚ, ktoré súviseli
s ich nadmerným zadlžením a neschopnosťou riešiť vzniknuté problémy bez nutnosti poskytnúť
pomoc inými krajinami. EÚ tak prešla z obdobia ﬁnančnej krízy do obdobia dlhovej krízy.
1. Význam dôvery vo ﬁškálnu politiku
Vláda ako tvorca ﬁškálnej politiky využíva na ovplyvňovanie ekonomiky vládne
výdavky a dane s cieľom udržiavať stabilnú cenovú hladinu, úroveň zamestnanosti a rast
ekonomiky. Podľa Samuelsona a Nordhausa (2009) sa ﬁškálna politika primárne využíva
na ovplyvňovanie dlhodobého hospodárskeho rastu ovplyvňovaním národných úspor
a investícií a stimuláciou výdavkov v hlbokých alebo prudkých recesiách. Barth (2016) a
Chanley, Rudolph a Rahn (2000) tvrdia, že dôvera vo vládu je dôležitá a nevyhnutná na
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to, aby mohli politickí vodcovia prijímať záväzné rozhodnutia, dosahovať vytýčené ciele
v sociálnej oblasti, zabezpečiť súlad a dodržiavanie prijatých rozhodnutí občanmi bez
nutnosti nátlaku. Nízka úroveň dôvery implikuje nižšiu schopnosť implementácie ﬁškálnych
nástrojov na dosahovanie stability ekonomického prostredia. Úroveň dôvery vo vládu je
do značenej miery ovplyvňovaná jej otvorenosťou, t. j. úrovňou informovanosti občanov
(napr. v oblasti používania štátneho rozpočtu, hospodárnosti, posudzovania výšky verejného
dlhu, ktorý krajina dosahuje, prijímania opatrení potrebných na zníženie verejného dlhu
a v konečnom dôsledku aj v oblasti zvyšovania úrovne zamestnanosti).
Vo všeobecnosti môžeme úroveň dôvery považovať za dôležitý faktor správania sa
a rozhodovania ekonomických subjektov. Keďže správanie a rozhodovanie ekonomických
subjektov vychádza z teórie racionálnych očakávaní, s vyšším stupňom dôvery nemusia
ekonomické subjekty vynakladať veľké úsilie na získavanie potrebných informácií
o budúcom vývoji, ktoré by následne implementovali do svojich rozhodnutí. Svoj čas môžu
v konečnom dôsledku venovať produktívnym aktivitám (Ehrmann, Soudan a Stracca, 2012).
Problematike dôvery sa v poslednom čase venuje čoraz väčšia pozornosť. Väčšina empirických
analýz, ktoré skúmajú dôveru verejnosti v inštitúcie v európskom priestore, je založená na údajovej
základni, ktorú poskytuje prieskum verejnej mienky Eurobarometer, realizovaný Európskou
komisiou. Významný podiel štúdií zaoberajúcich sa úrovňou dôvery v inštitúcie predstavujú najmä
štúdie, ktoré analyzujú význam a determinanty dôvery voči tvorcom monetárnej politiky. Musíme
zdôrazniť, že účinnosť hospodárskej politiky danej krajiny predpokladá, aby jej čiastkové politiky
(nielen monetárna ale aj ﬁškálna, dôchodková a zahranično-obchodná politika) boli navzájom
zosúladené a kládli rovnaký dôraz na dosahovanie cieľov tej-ktorej politiky.
Dôveru verejnosti v inštitúcie možno skúmať na mikroúrovni (Bauer, 2018; Christelis,
Georgarakos a Jappelli, 2016; Hayo a Neuenkirch, 2014; van der Cruijsen a Eijﬃnger,
2010; Mosch a Prast, 2008; Hudson, 2006), makroúrovni (Roth et al., 2018; Albinowski,
Ciżkowicz a Rzońca, 2013; Gros, Roth a Nowak-Lehmann, 2012; Wälti, 2012; Gros a Roth,
2010; Fischer a Hahn, 2008), ako aj z hľadiska kombinácie obidvoch prístupov (Farvaque,
Hayat a Mihailov, 2017; Foster a Frieden, 2017; Horváth a Katuščáková, 2016; Bursian
a Fürth, 2015; Ehrmann, Soudan a Stracca, 2012).
Mnohé štúdie sa zameriavajú na identifikáciu determinantov ovplyvňujúcich
inštitucionálnu dôveru EÚ na základe analýzy panelových údajov. Analýzou panelových
údajov autori hľadajú spoločné faktory determinujúce úroveň dôvery. Ako jeden z prvých
autorov, ktorý analyzoval sociálno-demograﬁcké faktory ovplyvňujúce inštitucionálnu
dôveru bol Hudson (2006). Svoj výskum aplikoval na údajoch prieskumu verejnej mienky
Eurobarometer za rok 2001 s cieľom analyzovať vplyv inštitucionálnej dôvery na blahobyt.
Foster a Frieden (2017) analyzovali sociálno-ekonomické determinanty dôvery vo vládu,
pričom zdôrazňujú negatívny vplyv krízy na dôveru občanov vo vládu na vnútroštátnej
úrovni ako aj v rámci EÚ, a takisto na dôveru v schopnosť európskych lídrov riešiť problémy,
ktoré vznikli v poslednom desaťročí. Významnú úlohu celoeurópskeho problému poklesu
dôvery vo vládu pripisujú práve rastu nezamestnanosti.
2. Cieľ, materiál a metodika
Predkladaná stať sa zaoberá identiﬁkovaním determinantov, ktoré ovplyvňujú dôveru
občanov SR voči tvorcom a nositeľom ﬁškálnej politiky, vlády SR. Tým je zabezpečená
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individualita a jedinečnosť zostavených modelov a ich výsledkov pre analyzovanú
krajinu. Cieľom state je preto identiﬁkovať vybrané sociálno-demograﬁcké, politické a
ekonomické determinanty ovplyvňujúce úroveň dôvery občanov vo vládu SR ako hlavného
tvorcu ﬁškálnej politiky v rokoch 2005 až 2018.
V stati využívame údajovú základňu získanú z prieskumu verejnej mienky – Eurobarometer,
ktorý realizuje Európska komisia vo všetkých krajinách EÚ1. Prieskum verejnej mienky sa
koná semi-anuálne (dvakrát ročne, spravidla na jar a jeseň). V našej analýze využívame údaje
z 27 prieskumov2 (tabuľka 1), t. j. od roku 2005 do konca roka 2018. V každom skúmanom
období sa každej krajine EÚ uskutoční približne 1000 interview s respondentmi, v ktorých sa
im kladú otázky týkajúce sa EÚ. Prieskumom sa zisťujú demograﬁcké, sociálne a politické
postoje v EÚ. Zameriavame sa na SR a určenie vybraných faktorov, ktoré sú signiﬁkantné
pri vysvetľovaní dôvery slovenských občanov vo vládu SR.
Tabuľka 1 Prieskumy verejnej mienky v rokoch 2005 - 2018
Poradové číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Číslo prieskumu
63.4
64.2
65.2
66.1
67.2
68.1
69.2
70.1
71.3
72.4
73.4
75.3
76.5
77.3
78.1
79.3
80.1
81.4
82.3
83.3
84.3
85.2
86.2
87.3
88.3
89.1
90.0

Kód prieskumu
ZA4411
ZA4414
ZA4506
ZA4526
ZA4530
ZA4565
ZA4744
ZA4819
ZA4973
ZA4994
ZA5234
ZA5481
ZA5567
ZA5612
ZA5685
ZA5689
ZA5876
ZA5928
ZA5932
ZA5998
ZA6643
ZA6694
ZA6788
ZA6863
ZA6928
ZA6963
ZA7489

Obdobie
Máj – Jún
Október – November
Marec – Apríl
September – Október
Apríl – Máj
September – November
Marec – Máj
Október – November
Jún – Júl
Október – November
Máj
Máj
November
Máj
November
Máj
November
Máj – Jún
November
Máj
November
Máj
November
Máj
November
Marec
November

Rok
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018

Prameň: Spracované na základe prieskumov verejnej mienky Eurobarometer.
Údaje sú dostupné na: https://zacat.gesis.org/
V prieskume č. 74.2 z roku 2010 nebola zahrnutá otázka týkajúca sa dôvery verejnosti vo vládu na národnej
úrovni, preto sme celý súbor pozorovaní z tohto prieskumu vylúčili z analýzy.

1
2
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Jednou z otázok, ktorá sa kladie respondentom v prieskume verejnej mienky
Eurobarometer je aj „Chcel/-a by som sa vás opýtať, do akej miery dôverujete niektorým
médiám a inštitúciám. Ku každému/-ej z nasledovných médií a inštitúcií mi, prosím,
povedzte, či mu/jej skôr dôverujete alebo skôr nedôverujete“. Jednou z možností pre
respondentov zo Slovenska je „Vláda SR“. Respondenti majú na výber z troch odpovedí
„skôr dôverujem“, „skôr nedôverujem“ alebo „neviem (prípadne bez odpovede)“. Úroveň
dôvery v krajine sa potom určí ako relatívny podiel odpovedí „skôr dôverujem“ na celkovom
počte odpovedí. Vývoj dôvery vo vládu SR v rokoch 2005 až 2018 v porovnaní s vývojom
dôvery vo vlády v krajinách EÚ zachytáva graf 1.

Graf 1 Vývoj dôvery obyvateľov SR a EÚ vo vládu na národnej úrovni v rokoch 2005 až
2018 v %
Prameň: Vlastné spracovanie, 2019.
Kontinuálny pokles dôvery vo vládu na národnej úrovni vo väčšine krajín EÚ sa spája
so vznikom ﬁnančnej krízy v roku 2008. Zaujímavé je zistenie, že dôvera obyvateľov vo
vládu SR v čase vzniku krízy sa výrazne zvýšila, respektíve dosiahla najvyššiu úroveň v
sledovanom období. Podľa prieskumu verejnej mienky si väčšina obyvateľov myslela, že
dôsledky ﬁnančnej krízy pomohlo zmierniť práve prijatie eura, ktoré sa stalo oﬁciálnou
menou Slovenska v roku 2009. Finančná kríza sa však v EÚ následne zmenila na dlhovú
krízu, ktorá prispela na Slovensku k dramatickému poklesu dôvery obyvateľov vo vládu SR.
Jedným z hlavných dôvodov poklesu dôvery na Slovenku a zároveň najhlbším prepadom
dôvery vo vládu SR sledujeme od roku 2010, kedy sa Slovensko spolu s ďalšími krajinami
EÚ zapojilo do záchranného mechanizmu Euroval. Ten mal pomôcť zadlženým krajinám
splatiť svoje dlhy. S touto skutočnosťou sa spája aj pád vtedajšej vlády SR a vo všeobecnosti
nárast inštitucionálnej nedôvery na Slovensku. Práve využívanie neštandardných nástrojov
ako podpora zadlžených krajín záchrannými balíčkami, t. j. Eurovalom, dotáciami, využitie
troch pilierov nekonvenčnej menovej politiky ECB (možnosť obyvateľstva získať úver od
komerčných bánk, rozšírenie kolaterálov a rozšírenie inštitúcií, ktoré sa môžu zapojiť do
operácií na voľnom trhu (Zimková, 2009) a pod. mohli mať za následok narušenie dôvery
v týchto turbulentných časoch.
64

Pri výbere determinantov sme sa inšpirovali štúdiami Farvaque, Hayat a Mihailov (2017),
Horváth a Katuščáková (2016), Bursian a Fürth (2015), Mosch a Prast (2008), Foster a Frieden
(2017). Údajovú základňu pre mikroekonomické ukazovatele sme získali z prieskumu verejnej
mienky Eurobarometer a makroekonomické ukazovatele z Eurostatu. Sumár použitých
determinantov je v tabuľke 2 a zodpovedajúca deskriptívna štatistika v tabuľke 3.
Tabuľka 2 Charakteristika vybraných determinantov
Ukazovateľ
Dôvera vo vládu SR

Charakteristika
1 – respondent dôveruje vláde SR, 0 – respondent
nedôveruje vláde SR

Zdroj
Eurobarometer

Vek

1 – vek  30, 2 – 30  vek  45, 3 – 45  vek  60,

Eurobarometer

4 – vek > 60
1 – žena, 0 - muž
1 – respondent ukončil vzdelanie do 16 roku života,
2 – respondent ukončil vzdelanie medzi 16 a 19 rokom
života, 3 – respondent ukončil vzdelanie po 20 roku
života, 4 – respondent stále študuje
Manželský zväzok
1 – respondent žije v manželskom zväzku, 0 – inak
Dôchodca
1 – respondent je na dôchodku, 0 – inak
Nezamestnaný/-á
1 – respondent je nezamestnanou osobou, 0 – inak
Obec
1 – respondent býva v obci/ dedine / vidieku
Politická orientácia
-1 – respondent je ľavicovo orientovaný, 0 –
respondent bez politickej orientácie, 1 – respondent je
pravicovo orientovaný
Ekonomická situácia Respondent očakáva v najbližších 12-tich mesiacoch
na Slovensku
že sa ekonomická situácia na Slovensku: 1 – zhorší, 0
– nezmení, 1 – zlepší
Dôvera v NR SR
1 – respondent dôveruje NR SR, 0 – respondent
nedôveruje NR SR
Dôvera v Európska
1 – respondent dôveruje EÚ, 0 – respondent
Úniu
nedôveruje EÚ
Nezamestnanosť
Ročná miera nezamestnanosti odpovedajúca obdobiu
kedy sa uskutočnil prieskum
Inﬂácia
Ročná miera inﬂácie odpovedajúca obdobiu kedy sa
uskutočnil prieskum
Rast HDP
Ročná miera rastu HDP odpovedajúca obdobiu kedy
sa uskutočnil prieskum
Verejný dlh
Úroveň verejného dlhu (ako % z HDP) odpovedajúca
obdobiu kedy sa uskutočnil prieskum
Pohlavie
Dosiahnuté
vzdelanie

Výnos 10-ročných
vládnych dlhopisov

Miera výnosu 10-ročných vládnych dlhopisov SR
odpovedajúca obdobiu kedy sa uskutočnil prieskum

Eurobarometer
Eurobarometer

Eurobarometer
Eurobarometer
Eurobarometer
Eurobarometer
Eurobarometer

Eurobarometer

Eurobarometer
Eurobarometer
Eurostat
Eurostat
Eurostat
Eurostat
Eurostat

Prameň: Spracované na základe údajov z Eurobarometra a Eurostatu.
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Tabuľka 3 Deskriptívna štatistika determinantov dôvery vo vládu SR
Ukazovateľ

Priemer

Dôvera vo vládu SR
Vek
Pohlavie
Dosiahnuté vzdelanie
Manželský zväzok
Dôchodca
Nezamestnaný/-á
Obec
Politická orientácia
Ekonomická situácia
na Slovensku
Dôvera v NR SR
Dôvera v EÚ
Nezamestnanosť
Inﬂácia
Rast HDP
Verejný dlh
Výnos 10-ročných
vládnych dlhopisov

0,348
2,607
0,577
2,234
0,429
0,262
0,077
0,436
-0,040

Smerodajná
odchýlka
0,476
1,039
0,494
0,650
0,495
0,440
0,267
0,496
0,641

-0,126

Min

Max

Počet pozorovaní

0
1
0
1
0
0
0
0
-1

1
4
1
4
1
1
1
1
1

24 393
24 393
24 393
24 393
24 393
24 393
24 393
24 393
24 393

0,743

-1

1

24 393

0,337
0,564
12,22
2,04
3,89
44,13

0,473
0,496
2,74
1,71
3,61
9,56

0
0
5,41
-0,64
-5,84
26,4

1
1
17,4
4,92
10,19
57,60

24 393
24 393
24 393
24 393
24 393
24 393

3,15

1,62

0,37

5,11

24 393

Prameň: Vlastné spracovanie, 2019.
Deﬁnovanie modelov a ich funkčných tvarov.
Pracujeme s dvoma modelmi, ktorými skúmame vplyv sociálno-demograﬁckých,
politických a ekonomických determinantov na úroveň dôvery obyvateľov vo vládu
SR. Nakoľko vysvetľované premenné môžu nadobúdať len binárne hodnoty 1 a 0, t. j.
respondent môže vláde SR dôverovať alebo nedôverovať (údaje prislúchajúce odpovediam
„neviem“ alebo „bez odpovede“ sme vylúčili z analýzy). Na analýzu determinantov dôvery
vo vládu SR sme vybrali probitový model, ktorého obvyklý formálny zápis zodpovedá
pravdepodobnostnému modelu:

P  yi  1 xi ,  k   1  F   xi . k   1     xi . k     xi . k 

t  1,..., T ,

(1)

a je založený na distribučnej funkcii  () normálneho rozdelenia N  0,1 .
Nami zostrojený probitový model pre vysvetľovanú premennú dôvera vo vládu SR má tvar:

DôveraVSRi (t )  f  Demi(t ) ; Pol2i (t ) ; ESi (t ) ; Eco(t ) ; c    i (t )

(2)

kde
Demi(t )  Veki (t ) ; Pohli (t ) ;Vzdi (t ) ; RSi (t ) ; SS _ 2i (t ) ; Obeci (t )  ,
Poli(t )  PolOri (t ) ; DNRSRi (t ) ; DEÚ i (t )  ,
Eco(t )
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  Nez



(t )

; Inf (t ) ; HDP(t ) ; Dlh(t ) ;VD(t )  ,

(3)

kde i predstavuje názor respondenta v čase t a  k regresné koeﬁcienty. Závislá premenná
modelu (2) DôveraVSRi ( t ) vyjadruje dôveru respondenta vo vládu SR. Vektor Demi( t )
obsahuje sociálno-demograﬁcké premenné ako Veki ( t ) vek respondenta i v čase t ,

Pohli (t ) pohlavie, ordinálnu premennú Vzdi (t ) dosiahnuté vzdelanie, dummy premennú
RSi (t ) rodinný stav resp. manželský zväzok, dummy premennú SS _ 2i (t ) sociálny

status, kde sa zameriavame na 2 formy: dôchodca a nezamestnaný/-á, a dummy premennú

Obeci (t ) obec/vidiek. Vektor Poli(t ) obsahuje „politické“ premenné ako PolOri (t ) politická
orientácia, DNRSRi ( t ) ukazovateľ dôvery v NR SR, DEÚ i ( t ) ukazovateľ dôvery v EÚ.

ESi (t ) predstavuje očakávania respondenta ohľadom ekonomickej situácie na Slovensku.
Posledný vektor Eco(t ) reprezentuje ekonomické resp. makroekonomické premenné Nez( t )
úroveň nezamestnanosti v čase t , Inf ( t ) ročná miera inﬂácie, HDP( t ) miera rastu HDP,

Dlh(t ) úroveň verejného dlhu a VD(t ) výnos 10-ročných vládnych dlhopisov. Premenná
c predstavuje lokujúcu konštantu (intercept) a  i (t ) chybu odhadu.
Všeobecný tvar pravdepodobnostného modelu (1) odpovedajúci modelu (2) má tvar:



P  DôveraVSRi (t )  1    F f  Demi(t ) ; Poli(t ) ; ESi (t ) ; Eco(t ) ; c 



(4)

3. Výsledky a diskusia
Na základe pravdepodobnostného modelu (4) sme skonštruovali 2 probitové modely,
ktorými sme sledovali efekt vybraných ukazovateľov na dôveru obyvateľov vo vládu
SR. V modeli (A) skúmame vplyv sociálno-demograﬁckých a politických premenných
na dôveru vo vládu SR a v modeli (B) vplyv sociálno-demograﬁckých, politických
a makroekonomických premenných na dôveru vo vládu SR (tabuľka 4).
Tabuľka 4 Probitová regresná analýza – dôvera vo vládu SR
Ukazovateľ
Vek
Pohlavie
Dosiahnuté vzdelanie
Manželský zväzok
Dôchodca

Model A
0,0589***
(0,0153)
-0,0024
(0,0224)
0,0337
(0,0186)
0,0177
(0,0229)
0,1132***
(0,0341)

Model B
0,0568***
(0,0155)
-0,0078
(0,0226)
0,0084
(0,0188)
0,0028
(0,0271)
0,1161***
(0,0347)
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Ukazovateľ
Nezamestnaný/-á
Obec
Politická orientácia
Očakávania ohľadne ekonomickej situácie
na Slovensku
Dôvera v NR SR
Dôvera v Európsku Úniu

Model A
-0,1193**
(0,0463)
0,0551**
(0,0226)
-0,1212***
(0,0171)
0,2089***
(0,0152)
2,2106***
(0,0237)
0,4328***
(0,0248)

-1.7428***
(0.0704)
24 393
-7918,365
0,650
0,654
0,497

Model B
-0,1067**
(0,0467)
0,0651***
(0,0228)
-0,1215***
(0,0172)
0,2034***
(0,0156)
2,2115***
(0,0239)
0,4423***
(0,0256)
-0,0779***
(0,0056)
-0,0414***
(0,0089)
0,0154***
(0,0039)
0,0098***
(0,0022)
0,1331***
(0,0152)
-1.6312***
(0.1335)
24 393
-7811,672
0,642
0,648
0,504

89,23

89,24

Nezamestnanosť
Inﬂácia
Rast HDP
Verejný dlh (% z HDP)
Výnos 10-ročných vládnych dlhopisov
Lokujúca konštanta
Počet pozorovaní
Log likehood
AIC
SIC
McFadden R2
Úspešnosť pravdepodobnostného modelu
v%

Poznámka: Hodnoty v zátvorkách predstavujú štandardnú chybu. Symboly *,** a ***
predstavujú hladinu významnosti 10 %, 5 % a 1 %.
Prameň: Vlastné spracovanie, 2019.
Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že vysvetľujúca premenná vek respondenta
je štatisticky významnou premennou pri vysvetľovaní dôvery obyvateľov vo vládu SR.
Zaujímavým zistením je, že čím je respondent starší, tým je pravdepodobnejšie, že jeho
dôvera vo vládu bude stúpať. Táto skutočnosť je spôsobená najmä tým, že vláda SR je už
dlhé roky prosociálne orientovaná a dosahuje podporu najmä starších občanov. Toto tvrdenie
je podložené aj faktom, že ak je respondent dôchodca, je pravdepodobné, že jeho dôvera
vo vládu SR bude vyššia. Ak upriamime pozornosť na pohlavie respondenta, dosiahnuté
vzdelanie a manželský zväzok, tak v prípade obidvoch modelov (A) a (B) vysvetľujúcich
dôveru obyvateľov vo vládu SR nie sú tieto premenné štatisticky signiﬁkantné, a preto
nemožno jednoznačne posúdiť ich vplyv na úroveň dôvery vo vládu SR.
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Významnou premennou pri vysvetľovaní variability dôvery sa javí aj to, či má
respondent prácu alebo nie. Vo všeobecnosti platí, že ak je respondent bez práce jeho
tendencia k dôvere v inštitúcie klesá, čo sa preukázalo v obidvoch modeloch. Zaujímavá
je aj skutočnosť, že ak respondent pochádza z obce/vidieku je vyššia pravdepodobnosť,
že bude dôverovať vláde SR.
Ľavicovo-orientovaní voliči na Slovensku majú sklon dôverovať vláde SR, naproti
tomu u pravicovo-orientovaných voličov je vyššia pravdepodobnosť nedôvery. Vláda
SR svojou prosociálnou orientáciou dosahuje skôr podporu ľavicovo-orientovaných
voličov, potvrdili to aj modely (A) a (B). Respondent, ktorý dôveruje EÚ bude s vysokou
pravdepodobnosťou dôverovať aj vláde SR, ktorá je nositeľom ﬁškálnej politiky na
Slovensku. Okrem toho dôveru vo vládu výrazne ovplyvňuje prejavená dôvera v Národnú
radu SR ako predstaviteľku ústavného a zákonodarného orgánu na Slovensku.
Úspešnosť ﬁškálnej politiky závisí do značnej miery od úrovne transparentnosti vlády
ako nositeľa ﬁškálnej politiky. Vláda by sa mala preto snažiť poskytovať informácie
o svojej činnosti, stratégii, politike, súčasnom a budúcom vývoji, čím by si zabezpečila
vyššiu dôveryhodnosť. Na budovanie dôvery vo vládu SR pôsobí pozitívne očakávanie
respondenta, že sa v nasledujúcich 12-tich mesiacoch zlepší ekonomická situácia na
Slovensku.
Na základe hlavného cieľa ﬁškálnej politiky, ktorým je udržiavať stabilnú cenovú
hladinu, úroveň zamestnanosti a rast ekonomiky, sme pri výbere makroekonomických
ukazovateľov zahrnuli do modelu premenné ako ročná miera inflácie, úroveň
nezamestnanosti a ukazovateľ vyjadrujúci ekonomický rast krajiny meraný mierou rastu
HDP. Zistili sme, že rastúca inﬂácia má negatívny vplyv na úroveň dôvery občanov vo vládu.
Vysoká inﬂácia, resp. vyššia volatilita cenovej hladiny má v ekonomike skôr destabilizačný
účinok, ktorý oslabuje aj dôveru v menu. Je preto logické, že vyššia miera inﬂácie vedie
k poklesu dôvery. Na úroveň dôvery pôsobí negatívne aj rastúca nezamestnanosť v krajine.
Táto skutočnosť je v súlade s predošlým zistením, že ak je respondent nezamestnaný,
pravdepodobne bude jeho dôvera vo vládu bude nižšia. Ďalej sme zistili, že miera rastu
HDP ako jedného zo základných ukazovateľov, ktorý vyjadruje ekonomickú kondíciu
krajiny, je pri kreovaní dôvery pozitívne signujúcim faktorom. Okrem uvedených troch
makroekonomických ukazovateľov sme využili ukazovateľ verejný dlh, ktorý vyjadruje
mieru zadlženia krajiny a je vyjadrený ako podiel dlhu o vzťahu k HDP krajiny. Hoci
patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s relatívne najnižším verejným dlhom, ktorého tempo
rastu sa od roku 2013 znižuje, tento ukazovateľ sa javí ako pozitívny determinant pri
vysvetľovaní dôvery obyvateľov vo vládu SR. Malo by platiť, že rastúci dlh vlády by sa
mal podieľať pri budovaní dôvery ako faktor determinujúci pokles dôvery. Na úroveň
dôvery však pôsobí mnoho ekonomických a mimoekonomických faktorov, ktoré majú
rozdielny vplyv na celkovú úroveň dôvery. Musíme však zdôrazniť, že politická situácia
na Slovensku je v posledných rokoch výrazne ovplyvňovaná skôr mimo-ekonomickými
faktormi (korupcia, dlhodobo nízka dôveryhodnosť v súdy a súdnictvo, rozdielne politické
smerovania a názory tvorcov verejnej politiky a pod.). Posledným makroekonomickým
ukazovateľom zahrnutým v analýze je výnos 10-ročných vládnych dlhopisov, ktorého rast
pôsobí kladne na budovanie dôvery vo vládu SR. Na túto skutočnosť pôsobí pozitívne aj
fakt, že rating Slovenska má dlhodobo stabilné vyhliadky, preto je v posledných rokoch
pre investorov atraktívna možnosť investovania do štátnych dlhopisov Slovenska.
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Kvalita odhadovaných modelov s binárnou vysvetľovanou premennou sa posudzuje
pomocou McFaddenovho R2, ktorý je založený na vierohodnostnom pomere:

R 2 McFadden  1 

LU
,
LR

(5)

kde LU je maximálna hodnotu logaritmickej vierohodnostnej funkcie, LR - logaritmická
vierohodnostná funkcia bez vysvetľujúcich premenných, t. j. iba s lokujúcou konštantou
(Cipra, 2013).
Hodnoty McFaddenovho R 2 v rozmedzí od 0,2 do 0,4 sa pokladajú za veľmi uspokojivé
(Hensher a Johnson, 1981). Na základe výsledkov z tabuľky 4 môžeme usúdiť, že modely
(A) a (B) sa javia ako veľmi uspokojivé. Následne, sme obidva modely (A) a (B) použili
pri analýze úspešnosti, resp. predpovede toho, či daný jav – v našom prípade dôvera,
nastane alebo nie. Pri analýze úspešnosti sme využili odhadovanú pravdepodobnosť P̂ ,
so stanovenou podmienkou úspechu väčšou ako 50 % :

Pˆ  1  F ( xˆ )  0,5

(6)

Model (A) predpovedal, v súlade s odhadovanou pravdepodobnosťou (6), skúmanú dôveru
s 89,23 %-nou úspešnosťou a model (B) s 89,24 %-ným úspechom.

Záver
Dôveryhodnosť vlády má významnú úlohu pri vykonávaní a dosahovaní cieľov ﬁškálnej
politiky. To, do akej miery budú stanovené ciele ﬁškálnej politiky účinné, závisí od stupňa
dôvery verejnosti voči tvorcom ﬁškálnej politiky. S vyšším stupňom dôvery dokáže vláda
ako nositeľ ﬁškálnej politiky aktívne uskutočňovať svoju politiku širokým spektrom
nástrojov a občanom tak umožňuje venovať svoj čas produktívnym aktivitám.
Cieľom state bolo identiﬁkovať, ktoré vybrané sociálno-demograﬁcké, politické a
ekonomické determinanty ovplyvňujú úroveň dôvery občanov vo vládu SR ako hlavného
tvorcu ﬁškálnej politiky na Slovensku v rokoch 2005 až 2018. Väčšina doterajších prieskumov
sa uskutočnila analýzou panelových údajov, ktoré na jednej strane dokážu analyzovať
skryté, nepozorované a náhodné skutočnosti vo vzťahoch medzi skúmanými jednotkami,
a na druhej strane poskytujú príliš všeobecné výsledky, pričom sa vytráca individualita,
resp. heterogenita skúmaných jednotiek. Zámerom state bolo preto zamerať skúmanie
na jednu krajinu – Slovensko a individuálne posúdiť vplyv vybraných determinantov pri
formovaní dôvery verejnosti vo vládu ako hlavného tvorcu ﬁškálnej politiky. Skúmanie
sme uskutočnili na údajoch získaných z 27 prieskumov verejnej mienky Eurbarometer
Európskej komisie. Zostavili sme 2 probitové modely skúmajúce sociálno-demograﬁcké,
politické a ekonomické determinanty dôvery obyvateľov vo vládu SR. Z pohľadu probitovej
analýzy determinantov dôvery obyvateľov vo vládu SR ako tvorcu ﬁškálnej politiky sme
preukázali, že vláde SR, ktorá je prosociálne orientovaná, prejavujú dôveru občania s
vyšším vekom, na dôchodku a politicky ľavicovo-orientovaní. Pozitívny vplyv na dôveru
vo vládu má aj prejavená dôvera v EÚ a NR SR. Vyššia nezamestnanosť v krajine vplýva
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na dôveru vo vládu negatívne, čo potvrdzuje aj fakt, že dôvera nezamestnaného respondenta
vo vládu klesá. Pritom ekonomický rast, úroveň verejného dlhu a ročný výnos 10-ročného
vládneho dlhopisu možno považovať za stimulanty dôvery. Dôveru pozitívne ovplyvňuje aj
to, ak respondent očakáva v nasledujúcich 12-tich mesiacoch pozitívny ekonomický vývoj
v krajine. Napokon sme posúdili kvalitu odhadovaných modelov a uskutočnili analýzu
úspešnosti probitového modelu (A) a (B). Zistili sme, že model (A) dokáže odhadnúť
pravdepodobnosť skúmanej dôvery obyvateľov vo vládu SR s 89,23 %-nou úspešnosťou
a model (B) s pravdepodobnosťou 89,24 %.
Výsledky skúmania považujeme za prínosné preto, lebo zdôrazňujú význam skúmania
dôvery, ktorá je z hľadiska dosahovania cieľov na ﬁškálnej úrovni podstatná, a okrem
toho sumarizujeme vplyv kľúčových determinantov dôvery obyvateľov vo vládu SR ako
nositeľa ﬁškálnej politiky.
Kľúčové slová: Dôvera. Vláda. Slovenská republika. Eurobarometer. Probit analýza.
Grantová podpora: Stať vznikla s podporou projektu VEGA 1/0608/19 Nexus ﬁnancií a
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Inovácie v bankovom sektore
Innovation in Banking Sector
Peter Krištofík, Juraj Medzihorský
The paper deals with innovation and new trends in banking sector. It summarizes several types of
innovation and new technologies that are used by banks or which have become part of banking
business recently. The aim of this part is to examine innovations in selected banks. Subsequently,
the paper deals with several researches, especially studies which focuses on internet and mobile
banking. The paper also includes several case study researches.
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Úvod
Vďaka technologickému pokroku sa problematika inovácií v posledných rokoch ,
nielen v bankovom sektore, stáva aktuálnou. Banky nemôžu v žiadnom prípade tieto trendy
ignorovať, práve naopak, mali by ich využívať a aj ich využívajú a ďalej rozvíjajú. Tlak
na banky vytvára aj konkurencia, ktorá bude ďalej narastať vďaka konceptu otvoreného
bankovníctva. Nevyhnutnosťou sa tak stáva pre banky zavádzanie inovácii či kooperácia s
inovatívnymi ﬁrmami. Oblasťou, v ktorej sa banky v minulosti rozvíjali po technologickej
stránke bol, predovšetkým z pohľadu klientov internetbanking, ktorý v súčasnosti rozhodne
nie je jedinou inovatívnou oblasťou.
1. Východiská inovácií v bankovom sektore
V ekonomickej literatúre sa vyskytujú viaceré charakteristiky pojmu inovácia. Vo
všeobecnosti sa za inováciu považuje zavedenie nového alebo významne zlepšeného
produktu. Inovácia musí spĺňať minimálnu podmienku, že daný produkt je pre ﬁrmu, ktorá
ho uvádza, nový (Sivák, 2009, s. 320). Túto všeobecnú charakteristiku možno uplatniť aj
na inovácie v oblasti bankovníctva.
Hoci komerčné banky z globálneho hľadiska chápu inovácie v súčasnosti ako
nevyhnutnú potrebu, mnoho iniciatív končí hneď v zárodku z viacerých dôvodov. Môže
to spôsobovať slabá podpora vyššieho manažmentu, nedostatočné plánovanie inovácií
a investovanie do nich alebo neschopnosť využiť dostupné údaje a pokročilé analytické
nástroje v prospech zákazníka.
Na to, aby ﬁnančné inštitúcie boli úspešné v oblasti inovácií, musia jednoznačne
identiﬁkovať, ako sú jednotlivé inovačné iniciatívy v súlade s celkovým transformačným
plánom organizácie. Tieto iniciatívy by mali zodpovedať potrebám nielen danej ﬁnančnej
inštitúcie, ale aj riešiť problémové miesta z pohľadu zákazníkov.
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Určenie oblasti, na ktoré sa majú inovácie zamerať, vyžaduje posúdenie interných
a externých potrieb pri zohľadnení existujúcich možností inštitúcie. Tvorba riešení by
mala pritom vychádzať zvnútra organizácie smerom navonok. Dôležité je nesústreďovať
sa na výlučne vnútroorganizačné inovácie zamerané napríklad na znižovanie nákladov
alebo zvyšovanie efektívnosti, ale skôr na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti pomocou
najnovších poznatkov a využitím moderných technológií v dostatočnom rozsahu.
Inovácie možno vo všeobecnosti posudzovať z viacerých pohľadov. Dôležitým
hľadiskom, ktoré možno využiť pre inovácie v bankovníctve, je hľadisko aplikovanej
inovačnej stratégie (Satell, 2017), ktorý rozdeľuje inovácie do štyroch skupín:
1. Inkrementálna inovácia využíva najnovšie zdroje údajov a moderné technológie na
skvalitňovanie zákazníckej skúsenosti v existujúcom podnikateľskom modeli. Tento typ
inovácie neovplyvňuje zásadným spôsobom inštitúciu a nevyžaduje výraznejšie organizačné
zmeny. Sleduje skôr zvyšovanie efektívnosti a zlepšovanie vnímania produktu zákazníkom
a je prvým krokom k väčším inovačným iniciatívam. Patria sem napríklad inovácie procesov
platieb, úverov, otvárania nových účtov alebo služieb zákazníkom.
2. Transformačná inovácia presahuje úroveň inkrementálnej inovácie tým, že podstatne
mení interné procesy, ktoré sú v pozadí inovatívnych riešení. Digitálne technológie
a pokročilá analýza údajov sa považujú za východisko inovačného procesu. Typickou
črtou transformačnej inovácie je, že sa začína „od nuly“ a riešenie sa buduje na báze úplnej
digitalizácie organizácie. Hoci transformačná inovácia nemusí nevyhnutne meniť existujúci
podnikateľský model organizácie, podstatne zlepšuje jednotlivé operácie ﬁnančnej inštitúcie
ako aj zákaznícku skúsenosť.
Príkladom transformačnej inovácie môže byť úplné prepracovanie procesov otvárania
nových účtov a žiadostí o úver, možnosti využívania mobilnej biometrie na ochranu údajov,
nové spôsoby autentiﬁkácie klienta v reálnom čase či poskytovanie okamžitého prístupu
k bankovým službám prostredníctvom digitálnych zariadení.
3. Inovácia spoluprácou vychádza z predpokladu, že investovanie do inovácií sa stáva
časovo aj ﬁnančne stále náročnejším. V súčasnosti už existuje mnoho špecializovaných
nezávisle pôsobiacich spoločností (tzv. FinTech spoločnosti), ktoré v mene ﬁnančných
inštitúcií vytvárajú riešenia na zlepšenie zákazníckej skúsenosť pomocou nových
technológií. Väčšina týchto spoločností nie je dostatočné veľká ani kapitálovo vybavená,
prinášajú však inovácie, ktoré sú okamžite pripravené na aplikáciu.
Jednou z najväčších zmien v bankovníctve v poslednom období bola schopnosť bánk
spolupracovať s FinTech spoločnosťami, ktoré vytvorili ľahko aplikovateľné inovácie.
Inovatívne produkty môžu potom banky odkupovať buď nezávisle alebo prostredníctvom
platforiem. Partnerstvo banky a poskytovateľov digitálnych bankových platforiem umožňuje
zlepšovať a urýchľovať kľúčové bankové procesy ako napríklad otváranie účtov, platby,
investovanie, úverovanie a pod.
4. Disruptívna inovácia znamená takú technológiu, ktorej aplikácia radikálne ovplyvňuje
fungovanie bankového trhu a bankového priemyslu. Potenciál disruptívnych inovácií
v bankovníctve je relatívne veľký, od blockchain technológií, cez internet vecí (Internet
of Things), hlasovú biometriu až po stále rozšírenejšie využívanie umelej inteligencie
a robotickej automatizácie.

75

Uvedené typy inovácií sa v súčasnosti aplikujú v rôznych podobách v prostredí
komerčných bánk a ďalších finančných inštitúcií. Pozornosť venujeme trendom
v bankovníctve a najvýraznejším inovačným aktivitám vo vybraných bankových inštitúciách.
2. Cieľ a materiál
Cieľom state je preskúmať inovačné trendy v súčasnom bankovníctve s aplikáciou
inovácií vo vybraných bankových inštitúciách. Materiál, ktorý spracúvame tvoria
sekundárne informácie získané z vedeckých a odborných zdrojov zo zahraničia a z domácich
zdrojov, ktoré spracujeme kvalitatívnou analýzou.
3. Trendy v súčasnom bankovníctve
Za najvýznamnejšie trendy v súčasnom bankovníctve môžeme považovať personalizáciu,
otvorené bankovníctvo, použitie umelej inteligencie, digitálne kanály či mobilné platby.
Úroveň personalizácie bola v minulosti limitovaná technikami bánk ako clustrovanie
klientov na základe demograﬁckých ukazovateľov (podľa veku, príjmu alebo vzdelania).
Súčasný trend je odlišný a zahŕňa aj rozšírené kritériá (životný štýl, hodnoty, potreby a
ambície). Cieľom modernej banky by mala byť segmentácia až na úroveň jednotlivca
(Marous, 2019).
Koncept otvoreného bankovníctva predstavuje spoluprácu medzi bankami a tretími
stranami, ktorým je umožnené používať informácie od bánk, v prípade súhlasu klientov.
Tretie strany prestavujú technologické spoločnosti (tzv. FinTech), ktoré chcú vystavať
nové riešenia nad existujúcim bankovým softvérom. Výhodami tohto procesu sú noví
partneri na trhu (a tak aj vyššia konkurencia) a najmä výhody pre zákazníkov. Zákazníci
musia dať svoj súhlas na používanie ich údajov treťou stranou, preto môžu byť úspešné len
zmysluplné služby s pridanou hodnotou pre zákazníka (Marous, 2019). Banky komunikujú
s tretími stranami prostredníctvom komunikačného rozhrania (Application Programming
Interfaces - APIs) alebo cez čítanie užívateľského rozhrania.
Každá FinTech spoločnosť, ktorá má záujem participovať na otvorenom bankovníctve
musí byť registrovaná národnou autoritou, ktorou je na Slovensku Národná banka Slovenska.
Na európskej úrovni z legislatívneho hľadiska reprezentuje otvorené bankovníctvo
predovšetkým Smernica EÚ o platobných službách - Payment Service Directive 2015/2366
(PSD 2). Táto smernica bola transponovaná do slovenského práva Zákonom NR SR
č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
predovšetkým vďaka novele č. 281/2017 Z. z.. PSD 2 hovorí o troch službách, ktoré je
banka povinná poskytnúť tretej strane:
- „platobná iniciačná služba (PIS) umožní klientom zadať platobný príkaz
prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb (tretej strany) z platobného
účtu klienta vedeného bankou, pričom klient udeľuje súhlas na vykonanie tohto platobného
príkazu (klient platobný príkaz autorizuje),
- služba informovania o platobnom účte (AIS) umožní klientovi získať prostredníctvom
poskytovateľa služieb informovania o účte (tretej strany), ktorému klient udelil súhlas,
informáciu o zostatku na účte klienta a históriu transakcií na účte klienta,
76

- poskytovanie informácie o dostupnosti peňažných prostriedkov na účte klienta,
ktoré umožní poskytovateľovi platobných služieb – vydavateľovi platobných prostriedkov
viazaných na platobnú kartu (tretej strane), na základe súhlasu klienta udeleného priamo
banke, získať od banky informáciu, či sú na účte klienta dostupné peňažné prostriedky
na vykonanie platobnej operácie“ (Slovenská sporiteľňa, 2019).
Možno tvrdiť, že jedným z hlavných cieľov PSD 2 je otvorenie trhu novým
poskytovateľom inovatívnych služieb. PSD 2 vytvára súbor pravidiel, ktoré sa budú na
nich aplikovať. Úlohou uvedených pravidiel je zabezpečiť, aby noví poskytovatelia mohli
konkurovať existujúcim poskytovateľom na princípe rovnosti, s cieľom dosiahnutia vyššej
efektívnosti, výberu a transparentnosti platobných služieb, pričom dôjde k posilneniu dôvery
zákazníkov v spoločný platobný trh (Európska komisia, 2019). Otvorené bankovníctvo
prináša nielen šancu novým účastníkom trhu, ale vytvára tlak aj na etablované banky, aby
prinášali inovatívne riešenia pre svojich klientov. V dôsledku toho môžeme očakávať lepšie
služby, inovácie a vyššiu konkurenciu. Pritom je potrebné zdôrazniť, že napr. objem úverov
poskytnutých nebankovými spoločnosťami (vrátane FinTech spoločností) nedosahuje
objem úverovania zo strany bánk, hoci počet takýchto nebankových poskytovateľov rastie
(Jagtiani a Lemieux, 2018).
Podľa výsledkov prieskumu The World Retail Banking Report 2019 (Rolfe, 2019a)
viac než polovica zákazníkov používa alebo bude pravdepodobne používať riešenia od
veľkých technologických spoločností v nasledujúcich troch rokoch v oblasti platieb,
platobných kariet či bežných účtov. Je nevyhnutné, aby banky vo väčšej miere reagovali
na túto výzvu komplexnými riešeniami pre klientov aj v súvislosti s ich ﬁnančným
zdravím, než len ponúkaním jednotlivých produktov. Banky si môžu vybrať strategických
(technologických) partnerov za účelom doplnenia produktových portfólií, zlepšenia
poskytovania služieb, zvýšenia predaja a pracovať s nimi spoločne. Zároveň by mali
upriamiť pozornosť na zdôrazňovanie tradičných etablovaných silných stránok bánk, ako
dodržiavanie regulatívnych predpisov, viackanálových schopností a výhod krížového
predaja produktov, ktoré by v rovnakej miere mohli len ťažko napodobniť nové subjekty.
Iný prieskum The Open Banking World Series report od spoločnosti Nuapay (Rolfe,
2019b), uskutočnený v Spojenom kráľovstve, poukazuje, že obchodníci sú pripravení na
implementáciu otvoreného bankovníctva. Až 79 zo 100 profesionálov (z oblasti ﬁnancií,
platieb, či produktov) zo sektorov ako maloobchod či letecká preprava, sú si istí, že ich
spoločnosti sa plánujú zapojiť do otvoreného bankovníctva a sú na to pripravené. Prieskum
sa zameral aj na časové hľadisko implementácie, kde až 97 % obchodníkov predpokladá
implementáciu do roka.
Internet banking a mobile banking sa stali významnými súčasťami bankovníctva
(vrátane bežných účtov, platieb, ako aj investovania či žiadostí o úver cez digitálne kanály).
Zákazníci chcú platiť kedykoľvek a kdekoľvek. Počet užívateľov mobilného bankovníctva
dosiahol jednu miliardu v roku 2017 (BankNews, 2019) a počet užívateľov všetkých foriem
digitálneho bankovníctva dosiahol 2 miliardy v roku 2018. Tento údaj zahŕňa používateľov
smartfónov, počítačov, tabletov ako aj inteligentných hodiniek (Juniperresearch, 2019).
Podľa Cooka (2017) nedávna štúdia odhalila, že 43 % dospelých užívateľov smartfónov v
rozvinutých krajinách používa svoje zariadenie na kontrolu bankových účtov, pričom ich
počet by mal v nasledujúcich rokoch vzrásť.
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Štúdie mobilného a internet bankingu, uskutočnené v minulosti, sa často zameriavajú na
ich akceptovanie klientmi. Baptista a Oliveira (2016) tvrdia, že najlepším prediktorom úmyslu
používať služby mobilného bankovníctva je začiatočná dôvera, vnímané riziko a očakávaná
výkonnosť. Laukkanen (2016) uvádza, že najsilnejšou prekážkou pri akceptácii mobilného
bankovníctva sa javí hodnotová bariéra. Ďalej tvrdí, že identiﬁkovanie bariér predstavuje
väčšie možnosti ako pochopenie akceptačného správania. Výsledok jeho skúmania potvrdzuje,
že hodnotová bariéra a tradicionalistická bariéra sú v nepriamej závislosti s úmyslom toho,
kto inovácie zatiaľ nevyužíva, aby ich využíval. Iná štúdia pochádza z Jordánska. Poukazuje
na fakt, že miera adaptácie mobilného bankovníctva je veľmi nízka. Na základe tejto štúdie
je úmysel významne pozitívne ovplyvnený výkonnostnými očakávaniami, hedonickou
motiváciou, cenou a dôverou (Alawan et al., 2017).
Dôležitou súčasťou nielen bankového sektora sa stáva aj umelá inteligencia (AI) a
strojové učenie. Počítačové algoritmy robia rozhodnutia na základe predchádzajúcich
ľudských rozhodnutí a tiež sa dokážu učiť. Umelá inteligencia môže byť deﬁnovaná
ako teória a rozvoj počítačových systémov schopných plniť úlohy, na ktoré by sa bežne
požadovala ľudská inteligencia, ako vizuálne vnímanie, rozpoznávanie, rozhodovanie a
prekladanie cudzích jazykov (Oxford, 2019). Banky využívajú umelú inteligenciu ako aj
strojové učenie v rôznych podobách na obsluhu klientov, napr. pri meraní kreditného rizika
a rozhodovaní o úveroch, zlepšovaní stratégií investovania či pri investičnom poradenstve.
Jednou zo služieb, ktoré poskytujú banky svojím klientom sú call centrá. Používajú
sa nielen nato, aby poskytli informácie a podporu klientom, ale aj ako predajný kanál.
Zvyčajne to znamená, že v banke je oddelenie a skupina zamestnancov, ktorí zabezpečujú
túto službu. Môžu však byť nahradení chat-botmi. Chat-bot je počítačový program, ktorý
dokáže komunikovať prostredníctvom správ, chatovacích okienok, dokonca aj hlasom.
Dokážu poskytnúť klientskom služby 24 hodín a 7dní pri jednoduchých zadaniach, iniciácii
transakcií, zadávaní trvalých príkazov, kontrole bankových výpisov a zistiť, okrem iného,
návyky klienta (Singh et al., 2018).
Nové technológie prinášajú aj nové možnosti autentiﬁkácie klientov. V minulosti išlo
predovšetkým o používanie používateľských mien, hesiel, PIN kódov atď. Súčasný trend
už predstavuje užívateľsky prijateľnú a stále bežnejšiu aj biometrickú autentiﬁkáciu,
ktorá zahŕňa porovnávanie biometrických údajov oproti ich uloženej kópii. Cieľom je
porovnať ich zhodu. Biometrická autentiﬁkácia má mnoho výhod, ktoré možno rozdeliť
na predtransakčné a potransakčné. Prvé predstavujú najmä pohodlie pre zákazníka,
jednoduchosť použitia, menšiu potrebu pamätania si rôznych hesiel a pod. Potransakčné
výhody sú napr. redukcia podvodov, vyššia rýchlosť prevodov a celková užitočnosť.
Pre zákazníka je dôležité, že jeho biometrické údaje sú jedinečné a ťažko replikovateľné
(Ogbanufe, Kim, 2018). Možno hovoriť aj o tzv. selﬁe bankingu či ﬁnger bankingu.
4. Aplikácia inovácií vo vybraných bankových inštitúciách (prípadová štúdia)
Prípadovú štúdiu Innovation in Retail Banking publikovala spoločnosť Efma a
EdgeVerve Systems Limited (2019). Objektom skúmania boli viaceré banky v rôznych
častiach sveta. Z prieskumu vyberáme štyri z nich, a to poľská Alior Bank. Jej prínos
k inováciám možno nazvať ako smartfonizáciu, pretože začala svojich zamestnancov
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vybavovať smartfónmi za účelom digitálnej transformácie banky. Zapojenie zamestnancov
je pre banku kľúčové z hľadiska ich nezastupiteľnej úlohy v inštitúcii, ale aj z hľadiska
podnikovej kultúry. Banka mohla túto inováciu zaviesť aj vďaka spolupráci s treťou
stranou (technologickou spoločnosťou). Zaujímavosťou je využívanie konceptu, vďaka
ktorému je možné oddeliť na zariadení súkromný proﬁl od pracovných aktivít. Pre banku
to v konečnom dôsledku znamená konkurenčnú výhodu na trhu práce, ale aj zvýšenie
efektívnosti vnútorných procesov.
Druhou skúmanou inštitúciou bola turecká Akbank, ktorá sa zamerala na robotickú
automatizáciu. Cieľom inovácie je zníženie nákladov, ako aj automatizácia procesov
vo front-oﬃce, ako aj back-oﬃce, v končenom dôsledku by malo dôjsť aj k zlepšeniu
zákazníckej skúsenosti. Podľa citovanej štúdie usporí robotizácia zamestnancom 513 hodín
za deň, ktorí sa môžu následne venovať procesom s vyššou pridanou hodnotou (Efma a
EdgeVerve Systems Limited, 2019).
Bradesco, brazílska banka, išla cestou využitia konceptu otvoreného bankovníctva.
Vytvorili portál pre malých a stredných podnikateľov, ktorý ponúka viac než len základné
bankové produkty. Klientom prináša komplexné riešenia ﬁnančného i neﬁnančného
charakteru. Tieto riešenia zahŕňajú okrem iného aj podporu ﬁnančného manažmentu a
plánovania. Počet bežných účtov, v segmente malých a stredných podnikov, sa banke
podarilo takmer zdvojnásobiť. Banka očakáva pozitívne efekty vrátane nových vzťahov
s klientmi, ale aj zvýšenia klientskej lojality do budúcna (Efma a EdgeVerve Systems
Limited, 2019).
Talianska Unicredit prináša koncept digitálnej banky, ktorá je prístupná 24 hodín/7dní
a zároveň prináša klientom jasné a jednoduché riešenia, ale aj redizajn existujúcich
produktov a vytváranie užívateľsky prijateľných riešení. Cieľom je zvýšiť zákaznícku
skúsenosť a naplniť meniace sa potreby klientov. Pri zavedení tejto inovácie sa vychádzalo
zo skutočnosti, že mnohí klienti uvítajú možnosť komunikácie s bankou prostredníctvom
smartfónov (Efma a EdgeVerve Systems Limited, 2019).
Záver
Cieľom state bolo preskúmať inovačné trendy v súčasnom bankovníctve s aplikáciou
inovácií vo vybraných bankových inštitúciách.
Banky najmä v posledných rokoch zaviedli a aktuálne zavádzajú mnohé inovácie. Ide
napríklad o mobilné bankovníctvo, koncept otvoreného bankovníctva, využívanie umelej
inteligencie, zvyšovanie digitalizácie procesov, nové spôsoby autentiﬁkácie klientov či nové
spôsoby komunikácie s klientmi. Výsledkom v konečnom dôsledku je nielen zlepšovanie
klientskych zážitkov, ale aj zefektívňovanie procesov. Klienti od bánk očakávajú možnosť
využívať ich služby kedykoľvek a kdekoľvek. Príkladom konkrétnych inovácií je vybavenie
vlastných zamestnancov smartfónmi s cieľom zlepšiť svoju pozíciu na trhu práce, výrazné
skrátenie trvania procesov vďaka robotickej automatizácií, komplexné riešenia pre malých
a stredných podnikateľov ako súčasť konceptu otvoreného bankovníctva, či budovanie
digitálnej banky.
Inovačné trendy v bankovníctve budúcnosti sú významne ovplyvnené aj silnejúcim
konkurenčným prostredím. Oblasťou, v ktorej už dnes môžeme sledovať najväčší tlak, je
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oblasť platieb, kde tradičným bankám konkurujú nebankové spoločnosti ako sú PayPal,
Stripe, Square a pod., ktoré poskytujú vysoko špecializované riešenia pre svojich
zákazníkov.
Hoci inovačné aktivity vo ﬁnančnom sektore neustále akcelerujú, existuje ešte pomerne
veľký rozdiel medzi inovačnými ambíciami a realitou, ktorú spôsobuje istá konzervatívnosť
vrcholového manažmentu jednotlivých ﬁnančných inštitúcií. Prax uvedených prípadových
štúdií však ukazuje, že existuje veľmi silná pozitívna korelácia medzi inováciami
a podnikateľským úspechom.
Kľúčové slová: Inovácie. Bankovníctvo. Nové technológie.
Grantová podpora: Stať bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja SR
v zmysle kontraktu č. APVV-15-0322 „Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie
ﬁriem“.
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Trendy v rozvoji miest
Trends in the City Development
Anna Vaňová, Katarína Vitálišová, Kamila Borseková
Nowadays, the city development is influenced by mainly the progressive changes in the society,
technologies, environment, economy as well as in life style. The key driver of the development
is knowledge and creativity. The aim of the paper is to identify the most important trends in city
development at the beginning of 21st century based on the scientific and expert sources, to define
and characterise them. To these trends belong the concept of sustainable city including green city,
integrated city, creative city and smart city. All these trends of city development face the problems
raised in the society and look for possibilities how to better allocate the sources in order to improve
the life quality in cities and surroundings.
Key words: City. Development. Sustainable city. Green city. Integrated city. Creative city. Smart city.
JEL Classiﬁcation: R58.

Úvod
Každú z etáp vývoja spoločnosti, od agrárnej cez industriálnu, k informačnotechnologickej, charakterizuje dôležitosť iných zdrojov. Štáty, regióny, mestá a obce musia
mať tieto zdroje, aj keď na rôznej úrovni, aby boli konkurencieschopné a efektívne sa rozvíjali.
Súčasná globalizujúca sa spoločnosť je charakteristická intenzívnou transformáciou. Rýchle
zmeny a dynamika vývoja spoločnosti v ekonomike, technológiách, technike, sociálne
zmeny, klimatické zmeny a zmeny v životnom štýle „podkopali koncept údajnej stability
sociálneho a podnikateľského prostredia“ (Dominici a Palumbo, 2013). Z týchto dôvodov
je dnes dôležité hľadať nový koncept udržateľnosti.
Na konci 20. storočia sa objavila koncepcia tzv. znalostnej ekonomiky, ktorá považuje
vedomosti za hlavný zdroj rozvoja spoločnosti. Na prelome 20. a 21. storočia na ňu nadviazal
koncept kreatívnej ekonomiky. V súčasnosti sa do popredia dostáva koncept inteligentnej
ekonomiky, ktorý je prirodzeným dôsledkom vývoja spoločnosti. Z podstaty týchto konceptov
vychádzajú aj ďalšie trendy rozvoja miest, z ktorých mnohé sa svojou podstatou stretávajú
v koncepte inteligentného mesta. V uvedenej súvislosti je opodstatnené identiﬁkovať
a charakterizovať najvýznamnejšie trendy v rozvoji miest na začiatku 21. storočia.
1. Mestá na začiatku 21. storočia
V posledných desaťročiach prešli mestá rôznymi ekonomickými, politickými,
demograﬁckými, sociálnymi a kultúrnymi zmenami, ktoré výrazne ovplyvnili ich súčasný
stav. Na začiatku 21. storočia plnia mestá v spoločnosti významnú úlohu. Sú priestorom,
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kde sa kumulujú a najvýraznejšie prejavujú pretrvávajúce problémy - ekonomické,
environmentálne asociálne. Sú aj priestorom, v ktorom vznikajú inovácie, nové technológie,
efektívne a inteligentné riešenia pre kvalitnejší život ľudí. Európske mestské oblasti sú
domovom viac ako dvoch tretín obyvateľov EÚ, spotrebujú asi 80 % energie a vyprodukujú
až 85 % európskeho HDP (Furik a Szalai, 2017). Stále rastúca ľudská populácia patrí
medzi jeden z najväčších globálnych problémov. Za posledných 50 rokov sa počet
ľudskej populácie viac ako zdvojnásobil. Ľudia sa sťahujú zo svojich vidieckych sídiel
do miest, ktoré im ponúkajú neobmedzené možnosti. Tento trend spôsobil, že viac ako
polovica dnešnej svetovej populácie žije v mestách. Podľa očakávaní počet obyvateľov
žijúcich v mestách, v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, po prvýkrát prekročí
počet obyvateľov žijúcich na vidieku. V súvislosti so zmenou klimatických podmienok,
znečisťovaním životného prostredia, globálnymi ekonomickými problémami, rastom
populácie, prebiehajúcimi urbanizačnými procesmi, digitálnou revolúciou, vývojom
techniky a technológií, problémami bezpečnosti a pod., čelia súčasné mestá viacerým
výzvam, a preto je rozvoj miest a jeho smerovanie prioritnou témou v EÚ. Odborníci
si uvedomujú, že vplyvom uvedených skutočností treba hľadať nové spôsoby podpory
miestneho rozvoja tak, aby sa zabezpečila prosperita nielen obyvateľov konkrétneho mesta,
ale aj obyvateľov v okolitých územiach. Dokument Európskej Únie „Cities of tomorrow –
Challenges, visions ways forward“ (2011) uvádza, že mestá by sa mali rozvíjať integrovane.
Problémy, ktorým čelia dnešné mestá, sa vzájomne prelínajú a iba pomocou integrovaného
prístupu možno postupne riešiť tieto problémy.
Rozvoj miest ovplyvňujú mnohé faktory. Viacerí autori sa zhodujú v tom, že jedným
z najdôležitejších faktorov pri rozvoji miest je jeho zemepisná poloha. Polohu mesta
nie je možné zmeniť. Zmeniť možno len dostupnosť vybudovaním vhodnej dopravnej
infraštruktúry (Vaňová, 2006). Jedným z kľúčových problémov miest je mobilita a doprava,
ktorú je potrebné riešiť hľadaním alternatívnych spôsobov dopravy. Ďalším významným
faktorom sú klimatické podmienky. Mestá s extrémnymi klimatickými podmienkami sú
často v prírodnom znevýhodnení, čo ovplyvňuje ich atraktívnosť pre rôzne subjekty trhu
a ich následný rozvoj. Extrémne poveternostné podmienky, prívalové dažde, povodne a
hurikány si vyžadujú špeciﬁcké zásahy do rozvoja mesta, vrátane vytvárania bezpečnostných
prvkov pre ochranu obyvateľov miest. V súčasnosti je významným faktorom rozvoja miest
globalizácia a jej procesy. Podľa Gajdoša (2009, s. 307) „charakter vplyvov a väzieb medzi
globalizáciou a mestom a jeho urbánnym prostredím bol a je predmetom rozsiahlych
diskusií“. Pri rozširovaní miest je dôležitým faktorom pôda a jej využívanie v súvislosti
s ďalším rastom mesta. Zohľadňuje sa veľkosť a estetika novopostavenej budovy, jej
využívanie a funkcie, ktoré bude plniť. Významným rozvojovým faktorom mesta je aj
bezpečnosť jeho obyvateľov a návštevníkov.
Pri plánovaní rozvoja mesta je nevyhnutné klásť dôraz na určité základné aspekty.
Z hľadiska ﬁnancovania rozvoja a ekonomických výnosov mesta je východiskovým
ekonomický aspekt. Významný je vplyv na životné prostredie a udržateľný rozvoj.
V neposlednom rade aj získanie podpory relevantných subjektov v meste, aby sa aktívne
podieľali na realizácii rozvoja (Baldwin et al., 2014). Rozvoj miest je komplexný proces
rôznych rozmerov. Na jednej strane je ovplyvňovaný mnohými faktormi, na druhej strane
ovplyvňuje prebiehajúce procesy v meste.
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Uvedené skutočnosti významne vplývajú na charakter rozvoja mesta. Ak by im
zodpovedné subjekty nevenovali dostatok pozornosti, prípadne ich ignorovali, zanedbávali,
mohlo by to viesť k úpadku, resp. rozpadu štruktúry mesta. Ako reakcia na uvedené
skutočnosti, vznikajú v praxi i v teórii rôzne prístupy, tzv. trendy, ktoré sú pre mestá dobrými
príkladmi, zdrojom inšpirácie a poskytujú im určitú predstavu o tom, ako udržať krok s
dobou a zmenami, ktoré prináša.
2. Cieľ, materiál a metodika skúmania
Cieľom state je preskúmať súčasné trendy v rozvoji miest. Materiál, ktorý spracúvame
je zo sekundárnych zdrojov, predovšetkým vedeckých prác zahraničných autorov
a relevantných správ Európskej únie, ako aj vlastné skúsenosti, pozorovania nadobudnuté
riešením výskumných úloh a spoluprácou s praxou. Základnou metódou spracovania je
kvalitatívna analýza.
3. Výsledky a diskusia
Jednotlivé teórie, resp. prístupy k rozvoju území sa v priebehu desaťročí neustále
menili, či už v oblasti preferencií využívania zdrojov, miery zodpovednosti jednotlivých
(miestnych, regionálnych, štátnych) riadiacich inštitúcií, cieľov alebo nástrojov. Dôvodom je
najmä vývoj ľudskej spoločnosti, premeny hospodárskej štruktúry, preferencií spotrebiteľov
a podnikateľov, výskyt nových problémov vyplývajúcich z procesu globalizácie,
demograﬁckých a štrukturálnych zmien. Rozsah problémov, ktorým sú dnes mestá
vystavené, presahujú hranice území miest a stávajú sa globálnymi. Rozvoj miest je závislý
na rozhodnutiach medzinárodných, národných, ako aj miestnych orgánov a ich schopnosti
prispôsobovať sa novým podmienkam a hľadať vhodné riešenia problémov. Výsledkom
tohto úsilia sú nové koncepcie rozvoja miest. K aktuálnym trendom v dnešnom rozvoji patria
udržateľné mestá (Jenks a Colin 2009; Joss, 2015; Cohen, 2017); integrované mestá (Lukes
a Stanton, 2012); zelené, resp. eko-mestá (Beatly, 2012); šťastné mestá (Montgomery, 2014);
charterové mestá (Romer, 2011, 2015); slnečné mestá (O’Connor 2006; Šíp a Krajcovics,
2010; Rode a Burdett, 2011); kreatívne mestá (Landry, 2005; Clifton a Cooke, 2009;
Evans, 2009; Romein a Trip, 2009; Flew, 2010; Chapain a Comunian, 2010; Booyens,
Molotja a Phiri, 2011; Chantelot, Pérès a Virol 2011; Gordon, 2013); inteligentné mestá
(Caragliu, Del Bo a Nijkamp 2011; Dominiciho, 2012, Komnimos, 2013; Angelidou,
2014; Vinod, 2017), odolné mestá (Modica a Reggiani 2015), ako aj koncept metropolitného
informačného a komunikačného technologické prostredia (Mahizhnan, 1999), mestá
založené na vedomostiach, poznatkoch (Simmie a Lever, 2002).
Tu nechceme hodnotiť, ktorý z aktuálnych trendov rozvoja je lepší alebo horší, lebo
každé mesto je svojim spôsobom jedinečné. Mestá fungujú v odlišných geograﬁckých,
historických, kultúrnych, ekonomických, spoločenských podmienkach, preto hľadajú
riešenia pre iné skupiny problémov. Je ale nespochybniteľné, že jednotlivé trendy v rozvoji
miest sa prelínajú a dopĺňajú. Spoločným znakom súčasných konceptov rozvoja miest
je ich udržateľnosť, participácia relevantných subjektov a integrované plánovanie.

V nasledujúcom texte sa zameriame na koncept udržateľných miest, integrovaných
miest, kreatívnych a inteligentných miest.
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3.1. Koncept udržateľných miest
V súvislosti s rozvojom miesta v našich podmienkach sa najčastejšie stretávame
s pojmom udržateľné mestá. Pri udržateľnom spôsobe života sa prírodné zdroje využívajú
takým spôsobom, aby boli schopné obnovy, resp. aby vplyv na životné prostredie ich
využívaním bol minimálny. Súčasná konzumne orientovaná spoločnosť vyvíja na životné
prostredie enormný nápor. Rast dopytu po službách a výrobkoch zapríčiňuje nárast dopytu
po zdrojoch a energiách. Práve výroba a spotreba sa v najväčšej miere podieľajú na
environmentálnych problémoch, akým je znečisťovanie životného prostredia, vyčerpávanie
prírodných zdrojov, pokles biodiverzity a v konečnom dôsledku aj globálne otepľovanie.
Koncept udržateľných miest je založený na myšlienke, že akýkoľvek nekontrolovateľný
rast nie je udržateľný v prostredí obmedzených zdrojov. Napriek tomu, že ide o často
diskutovanú tému v odbornej verejnosti, neexistuje jednotná definícia, ktorá by
charakterizovala udržateľné mesto so všetkými jeho atribútmi. Mnohí odborníci sa zhodujú
v názore, že udržateľné mesto by malo uspokojiť potreby súčasných obyvateľov bez toho,
aby obetovalo schopnosť budúcich generácií uspokojiť svoje vlastné potreby. Vzhľadom
na to, by malo byť udržateľné mesto navrhnuté s prihliadnutím na vplyv na životné
prostredie, jeho obyvatelia by sa mali snažiť minimalizovať spotrebu energie a surovín,
eliminovať znečisťovanie vôd a ovzdušia, minimalizovať produkciu odpadov a využívať
prijateľné formy jeho zhodnotenia. Základným predpokladom konceptu udržateľných miest
je schopnosť vytvárať energie z obnoviteľných zdrojov pri čo najmenšej ekologickej stope
a čo najmenšom stupni znečistenia.
Cieľom konceptu udržateľných miest je dosahovať lepšiu úroveň a kvalitu života
jeho obyvateľov za pomoci udržateľných komunít, ktoré spravujú a efektívne využívajú
prírodné zdroje, získavajú spoločenský a environmentálny potenciál miestnej ekonomiky
na zabezpečenie rozvoja, ochrany a revitalizácie životného prostredia a sociálnej kohézie
(Cohen, 2017).
Komunita žijúca v udržateľnom meste by mala byť ekologicky, ekonomicky
a spoločensky zdravá a rezistentná. Mala by vytvárať podmienky pre napĺňanie výziev
za pomoci integrovaných riešení z hľadiska dlhodobej perspektívy, ktorá sa sústreďuje
nielen na súčasnosť, ale najmä na budúcnosť. Udržateľné mestá sa zameriavajú na štyri
oblasti rozvoja, a to na životné prostredie, sociálnu oblasť, politiku a ekonomiku. V praxi
to znamená, že koncept udržateľných miest je orientovaný na systematický rozvoj,
ktorý rešpektuje vzťah medzi ekonomikou, ktorá by mala slúžiť spoločenskému blahu,
environmentalistikou zameranou na ochranu a tvorbu kvalitného životného prostredia a
rovnosťou, poskytujúcou príležitosti podieľať sa na rozhodovaní a miestnej správe.
Udržateľné mesto vyžaduje systémy a inštitúcie, ktoré uľahčia účasť verejnosti na
rozhodovaní o využívaní životného prostredia a zabezpečia strategickým riadením zmenu
životného štýlu. „Tieto procesy zahŕňajú stimuláciu a uľahčenie implementácie inovácií,
posilnenie spolupráce a koordinácie medzi rôznymi subjektmi rozvoja územia“ (Joss,
2015, s. 311).
Aj napriek tomu, že sa myšlienka udržateľnosti stala univerzálnym trendom rozvoja
miest najmä v západných krajinách, stretla sa s názormi skeptikov, ktorí argumentujú
tým, že pri koncepte udržateľných miest sa dôraz kladie najmä na endogénnu rovnováhu,
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pričom sa často abstrahuje od negatívnych externalít - environmentálnych vplyvov
vonkajšieho prostredia, t. j. iných miest a oblastí. Odporcovia poukazujú na to, že koncept
udržateľných miest by mal vyjadrovať dynamicky sa vyvíjajúci vzťah rovnováhy medzi
mestskými systémami a okolitými oblasťami. Preto je potrebné mestský rozvoj ponímať
súhrnnejšie, a to nielen v súvislosti so zázemím mesta, ale aj vzhľadom na priľahlé regióny,
ktorých neoddeliteľnou súčasťou je mesto. Z tohto pohľadu by sa malo udržateľné mesto
budovať v súlade s určitým stupňom ekonomického a sociálneho rozvoja a podmienkami
životného prostredia, so zámerom optimalizovať tak vnútorné, ako aj vonkajšie funkcie
mesta, zefektívniť systém mestskej správy a dosiahnuť rovnováhu medzi ekonomickým
rozvojom a environmentálnou stabilitou s pozitívnymi účinkami pre okolité mestá (Jenks
a Colin, 2009).
S konceptom udržateľných miest úzko súvisí koncept zelených miest. Cieľom rozvoja
miest „zeleným spôsobom“ je zlepšovanie kvality životného prostredia a eliminovanie
environmentálnych rizík zavádzaním nových inovatívnych technológií, ktoré na
jednej strane znižujú environmentálny tlak, na druhej strane zvyšujú produktivitu a
znižujú náklady. Poskytovanie „zelených“ tovarov a služieb, ktoré sú úsporné voči
životnému prostrediu mesta, vytvára priestor pre vznik nových „zelených“ pracovných
a podnikateľských príležitostí. Zlepšenie kvality života mestských obyvateľov vytvorením
environmentálnej infraštruktúry sa uskutočňuje uplatňovaním efektívneho zeleného
manažmentu prírodných a energetických zdrojov. To v konečnom dôsledku vedie k
zlepšeniu zdravotného stavu mestského obyvateľstva, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje
kvalita mestského životného prostredia.
Zelené mestá sa navrhujú a fungujú v súlade s prírodnými zákonmi. Komunity
v zelených mestách sa usilujú žiť vo svojich ekologických hraniciach, pričom zásadne
znižujú svoje ekologické stopy a vplyv na životné prostredie, predovšetkým inovatívnymi
spôsobmi nakladania s odpadmi a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Zelené mestá
využívajú v mestskom plánovaní prvky zeleného urbanizmu s dôrazom na vysokú kvalitu
života a zdravý životný štýl obyvateľov. Ide o mestá, ktoré sa usilujú o miestnu a regionálnu
sebestačnosť a plne využívajú a podporujú miestnu potravinovú výrobu, hospodárstvo,
výrobu energie a ďalšie činnosti, podporujúce ich obyvateľstvo (Beatly, 2012).
3.2. Koncept integrovaných miest
V snahe ochrany súkromia a zlepšenia kvality života mnohí obyvatelia miest preferujú
bývanie v individuálne stojacich domoch, v blízkom kontakte s prírodou, s riešeniami,
ktoré rešpektujú zachovanie zdravého životného prostredia v záujme zdravého životného
štýlu. Tento trend je zreteľný predovšetkým na predmestiach miest, kde vznikajú menšie
satelitné sídla, ale aj pri rozvoji priľahlých mestských oblastí, ktoré výrazne menia charakter
využitia. Dezurbanizácia, ktorú tento trend priniesol, sa prejavila v zmene požiadaviek
a potrieb obyvateľov. Tieto skutočnosti ovplyvnili vznik nových problémov súvisiacich
s preťaženou alebo chýbajúcou dopravnou a technickou infraštruktúrou, nedostatkom
obytných a komerčných priestorov, nedostatočným rozsahom poskytovaných verejných
služieb práve v okrajových oblastiach miest alebo ich satelitoch. Nové problémy zároveň
predstavujú nové možnosti pre rozvoj dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry.
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Integrované mesto má geograﬁcké charakteristiky koexistencie funkčnej a priestorovej
integrácie mestských a prímestských (vidieckych) oblastí. Vznik konceptu integrovaných
miest vyvolali dva zásadné dôvody. Prvým dôvodom boli a naďalej sú problémy súvisiace
najmä s rýchlym nárastom mestskej populácie a jej následným rozširovaním sa do
okrajových častí a satelitov miest. Druhým dôvodom je kompenzácia konzumného spôsobu
života ľudí. Základom konceptu integrovaných miest je integrované plánovanie, ktoré
predstavuje niekoľko navzájom prepojených a koordinovaných projektov, realizovaných
v meste i mimo neho. Ich cieľom je dlhodobé riešenie najzávažnejších problémov vzhľadom
na budúci vývoj a potreby nielen súčasných, ale aj budúcich generácií obyvateľov.
Cieľom konceptu integrovaných miest je zlepšiť podmienky na život v meste a v
prímestských oblastiach spôsobom, ktorý vyvažuje hospodársky, ekologický a sociálny
rozvoj. Koncept integrovaných miest integruje mesto ako celok tým, že sa snaží smerovať
rozvoj aj do tých častí mesta, ktoré boli ako okrajové zanedbávané. Integrácia mesta sa
uskutočňuje prepojením nielen všetkých častí mesta, ale aj prepojením mesta a okolitých
oblastí (Lukes a Stanton, 2012).
Integrácia vyžaduje vytvorenie vhodného systému infraštruktúry, občianskej
vybavenosti a poskytovaných služieb, ktorý bude mať charakteristiky mestských a
prímestských oblastí. Dôležitý je výber vhodného umiestnenia zariadení pre poskytovanie
služieb, aby boli dostupné tak pre obyvateľov mesta, ako aj pre obyvateľov prímestských
oblastí. Vzhľadom na rozdielny životný štýl a hospodársku aktivitu sa potreby mestských a
vidieckych obyvateľov odlišujú, čo sa prejavuje v dopyte a následne v ponuke služieb, ktorá
predpokladá významnú diferenciáciu. Mestá by sa týmto požiadavkám mali prispôsobovať.
Integrované mestá by mali poskytovať dostatočne vybudovanú efektívnu a udržateľnú
infraštruktúru. Dôraz sa pritom kladie na vytvorenie udržateľných ekosystémov, ktoré
efektívne využívajú prírodné zdroje.
3.3. Koncept kreatívnych miest
„V posledných desaťročiach sa pozornosť venovala skúmaniu vplyvu kreativity,
inovácií, holistickému prístupu a laterálnemu mysleniu v kontexte miestneho rozvoja a
jeho stratégií. Tento posun v myslení viedol k vytvoreniu nového prístupu k územnému
rozvoju na miestnej úrovni, ktorý sa označuje za koncept kreatívneho mesta“ (Vaňová a
Miškovičová, 2014, s. 610). Koncept kreatívneho mesta vychádza z teórií aglomeračných
úspor, teórií sociálneho kapitálu a teórií ľudského kapitálu.
Jedným z hlavných dôvodov vzniku tohto konceptu rozvoja miest, ako súčasti konceptu
kreatívnej ekonomiky, je silný vplyv globalizácie a tlak na rast konkurencieschopnosti
nielen podnikateľského prostredia, ale predovšetkým území. Postupne sa stáva
konkurencieschopnejším územie, v ktorom je niečo vynájdené a vymyslené (angl.
invented in), namiesto toho, kde je niečo vyrobené (angl. made in). Na dosiahnutie
konkurencieschopnosti nestačí len inovatívny prístup. Na rozdiel od inovácií, ktoré sa
vyznačujú novosťou alebo zlepšením, kreativita sa spája s originalitou, a v tom je pridaná
hodnota konceptu kreatívnej ekonomiky oproti inovatívnym prístupom (Kozáková, 2014,
s. 13). V súvislosti s rozvojom území sa o kreativite začalo viac hovoriť už v polovici 90.
rokov 20. storočia. Multidisciplinárny charakter konceptu kreatívneho mesta neumožňuje
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jeho jednoduché vymedzenie. „Niektorí autori ho deﬁnujú prostredníctvom kreatívneho
priemyslu, resp. kreatívnej ekonomiky, iní cez kreatívnu triedu“ (Miškovičová, 2016, s. 3).
Na kreatívne mesto je nevyhnutné nazerať ako na jeden z možných prístupov k
sociálno-ekonomickému rozvoju (Vitálišová et al., 2016). Koncept kreatívneho mesta
sa považuje za udržateľný nástroj podpory rozvoja území, nakoľko spája ekonomické,
sociálne, environmentálne a kultúrne aspekty rozvoja. Základnou myšlienkou konceptu
je poznanie dostupného potenciálu, problémov a osobitostí územia, ako aj poznanie
potrieb ekonomických subjektov, ktoré v ňom pôsobia. Implementáciu tohto konceptu
ovplyvňuje kreativita, kultúra a schopnosť kooperácie medzi lokálnymi ekonomickými
subjektmi vo vnútri, aj mimo konkrétneho územia. Kreatívne mesto tak predstavuje
komplexný prístup k podpore sociálno-ekonomického rozvoja (dotýka sa rôznych oblastí
života v území a rôznych subjektov v meste), s osobitným dôrazom na podporu umenia a
kultúrnej infraštruktúry, kreatívnej triedy, kreatívnej ekonomiky a kreatívneho prostredia.
Udržateľnosť kreatívneho mesta by malo zabezpečiť rešpektovanie miestnych
osobitostí, rovnocennosť partnerov podieľajúcich sa na rozvoji a ich aktívna participácia,
rešpektovanie predstaviteľov kreatívneho priemyslu ako katalyzátora a sprostredkovateľa
kreatívneho rozvoja, vytváranie kreatívneho prostredia. V kreatívnom prostredí sa tradičné
endogénne faktory miestneho rozvoja dopĺňajú a čiastočne aj nahrádzajú mäkkými faktormi,
ktorých vplyv na rozvoj je vo všeobecnosti len ťažko viditeľný a merateľný (Rumpel,
Slach a Koutský, 2008).
3.4. Inteligentné mesto ako koncept rozvoja územia
Koncept inteligentného mesta (angl. smart city) sa prvý raz v odbornej literatúre
objavil v roku 1998 (Van Bastelaer, 1998; Mahizhnan, 1999). Medzi politikmi, odborníkmi
a akademikmi existuje všeobecná zhoda v názore, že koncepcia inteligentného mesta sa
môže stať kľúčovou hybnou silou umožňujúcou sociálnu, hospodársku a environmentálnu
udržateľnosť mestských oblastí. Tie najefektívnejšie sa správajúce mestá, ktoré hľadajú
stále nové možnosti „udržateľnosti“ rozvoja, môžeme nazvať inteligentnými mestami.
Z početných deﬁnícií inteligentného mesta, najvýstižnejšie sú deﬁnície Caragliu, Del
Bo a Nijkampa (2011), Dominiciho (2012) a Angelidou (2014), Hollands (2008). Väčšina
autorov sa zhoduje v tom, že mesto je inteligentné, ak využíva participatívne vládnutie,
investuje do ľudských zdrojov, sociálneho kapitálu, tradičnej aj modernej infraštruktúry,
predovšetkým informačných a komunikačných technológií (IKT), čím zabezpečuje
udržateľný ekonomický rast, vysokú kvalitu života a efektívne nakladanie s prírodnými
zdrojmi (Caragliu, Del Bo a Nijkamp, 2011). Inteligentné mesto mimoriadne dbá o kvalitu
života a jeho občania sú aktívne zapojení do riadenia vecí verejných (Dominici, 2012).
Tieto faktory následne napomáhajú udržateľnému a konkurencieschopnému rozvoju mesta.
Od roku 2007 medzinárodný team odborníkov pod vedením Technickej univerzity vo
Viedni pracuje na téme, ktorá sa zaoberá problematikou inteligentných miest. V spolupráci
s rôznymi partnermi a za ﬁnančnej podpory súkromných a verejných zainteresovaných
subjektov vytvorili Európsky model inteligentného mesta. Tento model je založený na
systéme identiﬁkovania, hodnotenia a porovnávania inteligentných miest v Európe.
Hodnotenie vychádza z preskúmania kľúčových charakteristík, ktoré sa považujú za nosné
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v inteligentnom meste, a to inteligentnej ekonomiky, inteligentných ľudí, inteligentného
vládnutia, inteligentnej mobility, inteligentného spôsobu života a inteligentného životného
prostredia. Ich vzájomným prepojením a interakciou vzniká široký priestor pre zlepšovanie
kvality života obyvateľov, podmienok pre podnikanie a rozvoj cestovného ruchu. Jednotlivé
faktory rozvoja inteligentného mesta sú úzko prepojené. Najvýznamnejšiu pozíciu
v inteligentnom meste majú ľudia, ktorí ovplyvňujú fungovanie ekonomiky a riadenie
mesto, či už priamo (v rámci manažmentu) alebo nepriamo (ako predstavitelia potrieb,
ktoré vyvolávajú dopyt po produktoch a službách). Následne tak ovplyvňujú kvalitu
života v meste, charakter mobility a kvalitu životného prostredia. Technické a manažérske
podmienky pre rozvoj inteligentného mesta znázorňuje obrázok l. Na základe zberu, analýzy
a vyhodnotenia údajov možno v meste vytvoriť konkurencieschopné prostredie, založené
na ekonomickej a ekologickej efektívnosti aktivít.
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Obrázok 1 Schéma zberu, spracovania a využitia údajov o jednotlivých oblastiach
inteligentného mesta
Prameň: Vlastné spracovanie, 2019.
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Záver
Cieľom state bolo preskúmať súčasné trendy v rozvoji miest. Urobili sme tak na základe
kvalitatívnej analýzy sekundárnych zdrojov. Súčasné trendy rozvoja miest sú orientované
na elimináciu problémov, ktoré sú spojené s rozvojom spoločnosti. Ich snahou je alokovať
zdroje pre zlepšenie kvality života obyvateľov miest a okolitých území, čo vytvára
predpoklady pre vytvorenie dôležitých sociálno-ekonomických prínosov. Táto snaha si
však vyžaduje zodpovedných a schopných profesionálov, manažérov miest a predovšetkým
politikov, ktorých správanie sa bude riadiť predovšetkým záujmami efektívneho rozvoja
miest a prínosov pre ich obyvateľov. V súčasnosti sa táto úloha javí ako najťažšie splniteľná.
Kľúčové slová: Mesto. Rozvoj. Udržateľné mesto. Zelené mesto, Integrované mesto.
Kreatívne mesto. Inteligentné mesto.
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Z VEDECKÉHO ŽIVOTA /
FROM SCIENTIFIC LIFE
Prínos Univerzity Mateja Bela k rozvoju
vedy, edukácie a športu3
The Impact of Matej Bel University to
Development of Science, Education and Sport
Univerzita Mateja Bela sa v decembri
2018 stala prvou slovenskou univerzitou,
ktorá získala značku HR Excellence in
Research. Ocenenie udeľuje Európska
komisia tým inštitúciám, ktoré sa zaviazali
implementovať a dlhodobo dodržiavať 40
princípov Európskej charty výskumných
pracovníkov a Kódexu správania pre
nábor výskumných pracovníkov v rámci
Stratégie ľudských zdrojov vo výskume.
Európska komisia v budúcnosti podmieni
uchádzanie sa o ﬁnancovanie z európskych
finančných programov získaním tejto
značky. UMB prihlásením sa k Human
Resources Strategy for Research deklarovala
svoje odhodlanie pridať sa k európskym
univerzitám, ktoré si ctia princípy podpory
tvorivých zamestnancov, ako aj princípy
etického prístupu vo všetkých univerzitných
stratégiách a procesoch.
V uplynulom roku sa podarilo zastaviť
dlhodobý medziročný pokles počtu
študentov a ani tento akademický rok by
nemalo dôjsť k výraznému poklesu počtu
študentov. Napriek tomu celoslovenské
podiely UMB v pedagogickom výkone
a výkone vo vede mierne, ale dlhodobo
klesajú. Je nevyhnutné venovať zvýšenú
pozornosť tomuto problému na univerzite
i v rámci fakultného strategického riadenia.
Pokladám za vylúčené, aby sa v systéme
verejného vysokého školstva hodnotili
Z príhovoru rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici pri príležitosti otvorenia akademického roka
2019/20.

3

študijné programy len na základe tvrdých
e k o n o m i c k ý c h p r i n c í p o v. O m n o h o
žiaducejšie je posudzovať efektivitu
vynakladania verených zdrojov na
vzdelávanie komplexnejšie. K racionálnej
diskusii tohto typu na centrálnej úrovni však
nedochádza a je smutné, že zo súčasných
verejných vysokých škôl sa stávajú „výrobné
závody“, ktoré sa snažia učiť plávať
v hlbokých vodách vzdelávacieho trhu
rozhodovaním, ktoré „výrobky“ je žiaduce
vyrábať a ktoré nie. Optimalizácia portfólia
študijných programov je bezpochyby
nevyhnutná, ale zdôrazňujem, že ide
o mimoriadne komplexný problém a nedá
sa dobre urobiť len na základe elementárnej
ekonomickej matematiky.
Za významnú pokladám na univerzite
podporu výučby cudzích jazykov. Výborná
jazyková vybavenosť absolventa je jednou
z jeho kľúčových konkurenčných výhod na
trhu práce a dnes sa ňou rozumie ovládanie
minimálne dvoch svetových jazykov.
Jazyková príprava študentov a študentiek
na UMB sa stala súčasťou výkladnej skrine
ponúkaného vzdelávania a je strategickým
záujmom vedenia univerzity ju na tejto
pozícii udržať. Práve z dôvodu ekonomickej
náročnosti a udržateľnosti realizácie výučby
niektorých jazykov na našej univerzite
sme venovali značnú pozornosť tejto
otázke. A hoci riešenie tohto problému
nebolo a nie je jednoduché, rád by som sa
poďakoval vedeniu Filozoﬁckej fakulty za
konštruktívny prístup k hľadaniu východísk
zachovania výučby ohrozených jazykov na
UMB. Ukazuje sa, že dlhodobá udržateľnosť
niektorých študijných programov tohto
zamerania bez zmeny nastavenia systému
financovania, nebude možná. V tejto
súvislosti vďaka patrí veľvyslancom
Španielskeho kráľovstva, Poľskej republiky
a Talianskej republiky. Verím, že sa nám
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v krátkom čase podarí rozšíriť podporu
výučby aj ďalších vybraných jazykov.
Výsledkom viacročnej spolupráce
medzi našou univerzitou a čínskou
partnerskou univerzitou Dongbei University
of Finance and Economics v Daliane
je vznik Konfuciovho inštitútu pre
obchod na UMB. V súčasnosti je vo svete
530 Konfuciových inštitútov. Študenti
a zamestnanci UMB, ako aj široká verejnosť,
budú mať možnosť absolvovať kurzy
čínskeho jazyka pod vedením čínskych
lektorov. Inštitút má ambíciu rozšíriť
svoju ponuku o špecializované kurzy pre
pracovníkov podnikov zameraných na
obchodovanie s Čínou, čínsku firemnú
kultúru a etiku. Prínos inštitútu nie je
len vo výučbe čínskeho jazyka, ale aj
v možnosti mobility našich študentov a
zvýšenia ich konkurencieschopnosti na
globálnom trhu práce a v neposlednom rade
i v kultúrnej výmene a porozumení medzi
našimi krajinami.
Konfuciov inštitút v Banskej Bystrici
bude ďalším z mostov medzi Slovenskom
a Čínou a môže tak nadviazať na odkaz
významného architekta Ladislava Hudeca,
rodáka z Banskej Bystrice, ktorý spája
obidve naše krajiny.
Asi najväčšou výzvou v tomto
akademickom roku bude dôsledná príprava
na nový model akreditácie vysokých
škôl a zabezpečovaných študijných
odborov a v nich realizovaných študijných
programov. Vo vedení univerzity a fakúlt
sme už začali s prípravou kľúčových
vnútorných dokumentov. Nová legislatíva
a vedenie Akreditačnej agentúry počíta
s významným zvýšením angažovanosti
študentov v novonastavovaných
akreditačných procesoch. Túto možnosť,
ale i zodpovednosť musí naplno vnímať aj
študentská časť našej akademickej obce.
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Univerzita Mateja Bela zohrala kľúčovú
úlohu v procese výberu organizátora letného
Európskeho olympijského festivalu mládeže
(EYOF) v roku 2021. Konečné rozhodnutie
v prospech Banskej Bystrice bolo aj vďaka
ubytovacej infraštruktúre, ktorú je UMB
schopná poskytnúť na organizovanie
tohto podujatia. V júli 2019 sme podpísali
memorandum o spolupráci a podpore
EYOF 2021 spolu s mestami Banská
Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom,
Banskobystrickým samosprávnym krajom,
Slovenským olympijským a športovým
výborom, Vojenským športovým centrom
Dukla Banská Bystrica. V tejto súvislosti
univerzita rozhodla o zmene investičného
zámeru na Tajovského ulici, kde sa plánuje
budovať moderná športová infraštruktúra a
zrekonštruuje sa existujúci atletický štadión.
Vznikne tak moderný viacúčelový športový
areál na podporu rozvoja športu na UMB.
Kvalitné športové zázemie tvorí prirodzenú
súčasť dobrých európskych univerzít.
Intenzívne sledujeme súčasné trendy
v európskom vysokoškolskom priestore,
smerujúce k vzniku veľkých univerzitných
aliancií s jednotou stratégiou vo vede,
založenou na excelentnosti a s akcentom na
tvorbu spoločných študijných programov.
Naším zámerom je reagovať na túto výzvu
a hľadať možnosti, ako posunúť naše
dôležité partnerské vzťahy s vybranými
európskymi univerzitami na kvalitatívne
vyššiu úroveň. UMB má vážny záujem
o zapojenie sa do druhého kola výzvy na
tvorbu konzorcií európskych univerzít.
Vladimír Hiadlovský

Dvadsať rokov vedeckého časopisu
Ekonomika a spoločnosť
Twenty Years of the Scientific Journal
Economics and Social Research
Ve d e n i e E k o n o m i c k e j f a k u l t y
Univerzity Mateja Bela založilo v roku
2000 časopis so zameraním na vedecký
proﬁl fakulty a vtedajšie študijné odbory
– cestovný ruch, ekonomika a riadenie
podniku, verejná ekonomika a správa.
Perspektívy vedeckej činnosti sa vtedy
spájali s internacionalizáciou ekonomiky,
prehlbujúcou sa spoluprácou Slovenska
a Európskej únie a s rozvojom sektora
trhových a netrhových služieb ako
otvoreným systémom. Vedecko-výskumná
kapacita fakulty sa zameriavala na riešenie
základného a aplikovaného výskumu,
ktorý sa ﬁnancoval nielen z rozpočtových
zdrojov, ale najmä zo štátnych, zahraničných
a interných grantov. Rozvinutá bádateľská
činnosť a snaha vytvoriť priestor pre
publikovanie výstupov viedla vedenie
fakulty k založeniu vedeckého časopis
Ekonomika a spoločnosť, ktorého cieľom
sa stalo publikovanie vedeckých satí,
diskusných príspevkov, informácií a recenzií
zameraných na rozvíjanie ekonomickej
teórie a praxe, a tak utváranie priestoru pre
vedeckú a odbornú diskusiu o aktuálnych
ekonomických a sociálnych problémoch
Slovenska v európskom kontexte. Časopis
vychádza dvakrát do roka.
Okrem jedenásťčlenného kolektívu
redakčnej rady je 6 zástupcov z materskej
fakulty a 5 z externého akademického
prostredia. Okrem toho existuje trinásťčlenný
redakčný kruh z externého prostredia,
v ktorom je 5 zástupcov zo slovenských
univerzít, 4 z českých, 2 z poľských a po
jednom zástupcovi z Ruska a Bieloruska.

V rokoch 2014 – 2018 bolo publikovaných
90 statí, z ktorých bolo 61 (67,8 %) od
interných autorov a 29 (32,2 %) od externých
autorov, pritom 17 statí bolo od zahraničných
autorov, 10 od domácich autorov z externého
prostredia a 2 state od zmiešaných tímov
domácich a zahraničných autorov. Z 90
statí bolo viac ako pätina (20, t. j. 22,2 %)
publikovaných v cudzom jazyku, najčastejšie
v anglickom jazyku 17 (18,9 %) a v českom
jazyku 3 (3,3 %). Okrem vedeckých statí
sa v časopise uverejňujú aj informácie
z vedeckého života na univerzite a fakulte
(21) a recenzie (13) nových kníh domácich
a zahraničných autorov.
Keďže na Slovensku neexistujú žiadne
kritériá na hodnotenie neimpaktovaných
periodík, použili sme na interné hodnotenie
časopisu kritériá, ktoré sa používajú v Českej
republike (Rada pre výskum a vývoj ČR,
2008).
Podľa kritérií sa za vedecký článok
v odborom periodiku pokladá text
s členením podľa požiadaviek vydavateľa
periodika, ktorý má štruktúru vedeckej práce
(zvyčajne súhrn, úvod – literárny prehľad
- cieľ, materiál a metodika - výsledky
a diskusia – záver) so zaužívaným spôsobom
citovania zdrojov, prípadne s poznámkovým
aparátom a zoznamom použitých literárnych
prameňov, ktoré sú citované v texte. Časopis
Ekonomika a spoločnosť toto kritérium
spĺňa.
Za odborné periodikum sa pokladá
vedecký časopis, ktorý je recenzovaný, ako
periodická publikácia sa vydáva v tlačenej
alebo elektronickej podobne a má pridelený
kód ISSN. Časopis Ekonomika a spoločnosť
spĺňa aj tieto požiadavky. Okrem toho
uvádza na internete informácie o svojom
poslaní, vzniku a periodicite, základné údaje
o vydavateľovi, zložení redakčnej rady
a pokyny pre autorov. Tieto informácie sú
uvedené aj na web-stránke fakulty (veda a
výskum/vedecké časopisy).
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Redakčná rada časopisu má mať
najmenej polovicu externých členov.
Redakčná rada má 11 členov, z toho je 6
interných a 5 externých členov (45,5 %).
Okrem toho existuje redakčný kruh, ktorý
má 13 členov z externého prostredia, z toho
je 8 zo zahraničia.
Publikované pôvodné vedecké state
nadväzujú na výskumné projekty riešené
na fakulte, vychádzajú z vlastného výskumu
autorov a sú označované ako vedecký
príspevok alebo pôvodná vedecká štúdia,
prípadne diskusia. State publikované
v slovenskom alebo českom jazyku obsahujú
abstrakt v anglickom jazyku.
Jednotlivé state anonymne posudzujú
dvaja recenzenti, z ktorých jeden je
členom redakčnej rady a druhý je externý
posudzovateľ. Nikdy nie je recenzent
z rovnakého pracoviska ako autor alebo
niektorý zo spoluautorov. Na recenzovanie
sa používa štruktúrovaný dotazník. Podiel
publikovaných statí je väčší ako 0,7 zo
všetkých statí zaslaných redakcii na
publikovanie.
Okrem uvedených kritérií state
publikované v časopise obsahujú aj kľúčové
slová v slovenskom/českom a v anglickom
jazyku, v ktorom je písaný abstrakt.
Vzhľadom na prevahu ekonomických
statí sa od roku 2008 v časopise uvádza
aj klasiﬁkácia JEL (Cassiﬁcation System/
EconLit Subject Descriptors, 2018). Časopis
vychádza v tlačenej forme a publikované
príspevky v jednotlivých číslach sa od
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roku 2013 zverejňujú aj na web-stránke
fakulty. V päťročných cykloch sa uverejňuje
bibliograﬁa statí publikovaných v časopise.
Vydávanie vedeckých časopisov na
Ekonomickej fakulte UMB je podmienené
akreditáciou fakulty ako vedecko-výskumnej
a edukačnej inštitúcie. Z hľadiska
budúcnosti vedeckého časopisu Ekonomika
a spoločnosť, ktorý v roku 2019 uzatvára
svoj 20. ročník, je dôležité, aby aj naďalej
utváral priestor pre publikovanie najmä
doktorandov a mladých vedcov, ktorí
majú príležitosť prezentovať výsledky
svojej vedecko-výskumnej činnosti,
a tak prispievať k prezentácii vedeckých
názorov pred vedeckou komunitou
doma i v zahraničí, a zároveň umožniť
konfrontáciu názorov s autormi z iných
domácich a zahraničných univerzít. V tejto
súvislosti je nevyhnutné, aby redakcia
získavala dostatočný počet kvalitných statí
nielen z z interného prostredia. Vedenie
fakulty, vedúci a vedúce katedier majú klásť
dôraz na povinnosť riešiteľov vedeckovýskumných projektov, aby najmä mladým,
začínajúcim vedcom publikovaním výstupov
z riešenia projektov umožnili získať náležité
zručnosti s tvorbou vedeckého textu.
Vzhľadom na administratívnu náročnosť
prípravy časopisu na vydanie bude redakcia
na administráciu využívať elektronickú
podporu (napr. easy chat) a naďalej zachová
jeho tlačenú a elektronickú podobu.
Marian Gúčik

Inaugurácie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
v akademickom roku 2018/2019
Inaugurations at the Faculty of Economics, Matej Bel University Banská Bystrica in the
Academic Year 2018/2019
Téma inauguračnej prednášky/ Topic of lecture
Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach
Tendencies in the Management of Tourism Development in Destinations
Inaugurant
doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Dátum inauguračnej prednášky/Date of defence: 29. novembra 2018
Predseda inauguračnej komisie/ Head of commission: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Odbor/Area: Cestovný ruch/Tourism
Téma inauguračnej prednášky/ Topic of lecutre
Metódy ekonomického a ﬁnančného hodnotenia kultúrnych statkov
Methods of Economic and Financial Evaluation of Cultural Goods
Inaugurant
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Dátum inauguračnej prednášky/ Date of defence: 26. apríla 2019
Predseda inauguračnej komisie/Head of commision: prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD.
Odbor/Area: Verejná ekonomika a služby/Public Economy and Services
Habilitácie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
v akademickom roku 2018/2019
Habilitations at the Faculty of Economics, Matej Bel University Banská Bystrica in the
Academic Year 2018/2019
Téma habilitačnej prednášky/Topic of lecture
Bariéry využívania vybraných cudzích zdrojov vo ﬁnancovaní slovenských malých
a stredných podnikov
Barriers to the use of Selected Foreign Funds in the Financing of Slovak Small and
Medium-sized Enterprises
Téma habilitačnej práce/Habilitations thesis
Analýza využívania vybraných cudzích zdrojov ﬁnancovania v malých a stredných
podnikoch
Analysis of the use of Selected External Financing in Small and Medium-sized Enterprises
Habilitant
Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
Dátum obhajoby/Date of defence : 28. novembra 2019
Predseda habilitačnej komisie/Head of commision: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
Odbor/Area: Ekonomika a manažment podniku/Economics and Business Management
Téma habilitačnej prednášky/Topic of lecture
Motívy a bariéry pri vstupe do podnikania na Slovensku
Motives and Barriers to Entering Business in Slovakia
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Téma habilitačnej práce/Habilitations thesis
Hodnotenie podnikateľského prostredia s akcentom na začínajúce podnikateľské subjekty
v slovenskej republike
Evaluation of Business Environment with Focus on Starting Business Entities in the Slovak
Republic
Habilitant
Ing. Milan Fiľa, PhD.
Dátum obhajoby/Date of defence: 29. novembra 2018
Predseda habilitačnej komisie/Head of commission: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
Odbor/Area: Ekonomika a manažment podniku/Economics and Business Management
Obhájené dizertačné práce na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici v akademickom roku 2018/2019
The PhD Thesis Review at the Faculty of Economics, Matej Bel University
In the Academic Year 2018/19
Doktorand:
Ing. Jana Sokolová
Názov dizertačnej práce/Title: Možnosti rozvoja domáceho dobrovoľníckeho
cestovného ruchu na Slovensku
Possibilities of Development of Domestic
Volunteer Tourism in Slovakia
Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/ Study programm:

doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
22. augusta 2019
Cestovný ruch/Tourism

Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:

Ing. Matúš Marciš
Hodnotenie udržateľného rozvoja cestovného
ruchu v regiónoch
Evaluation of Sustainable Development of
Tourism in Regions
prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
23. augusta 2019
Cestovný ruch/Tourism

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:
Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:
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Ing. Anna Doležálková
Řádná správa rozvoje cestovního ruchu
v destinacích
Good Governance of Tourism Development in
the Destinations
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
23. augusta 2019
Cestovný ruch/Tourism

Doktorand:
Názov dizertačnej práce/ Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:

Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:

Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:

Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:

Školiteľ/ Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:

Ing. Ivana Popovcová, rod. Rybovičová
Riadenie likvidity a cash flow v malých
a stredných podnikoch
Managing Liquidity and Cash Flow in Small
and Medium- sized Enterprises
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
22. augusta 2019
Ekonomika a manažment podniku/Economics
and Business Management
Ing. Veronika Korenková
Kompetenčný model merania a hodnotenia
výkonnosti podniku
Competency Model of the Company`s
Performance Measurement and Evaluation
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
22. augusta 2019
Ekonomika a manažment podniku/Economics
and Business Management
Ing. Mária Moresová
Determinanty rozvoja rodinného podnikania
na Slovensku
Determinants of Family Business Development
in Slovakia
doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.
22. augusta 2019
Ekonomika a manažment podniku/Economics
and Business Management
Ing. Veronika Matiová
Environmentálna zodpovednosť vybraných
trhových subjektov v globálnom ekonomickom
prostredí
Environmental Responsibility of Selected
Market Subjects in
the Global Economic Environment
doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
22. augusta 2019
Ekonomika a manažment podniku/Economics
and Business Management
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Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:
Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:
Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:
Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:
Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:

Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:
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Mgr. Viacheslav Natorin
Súčasnosť a perspektívy islamského
bankovníctva v Európe
The Present State and Perspectives of Islamic
Banking in the
Context of Current Trends
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
22. augusta 2019
Financie/Finance
Ing. Kamil Ščerba
Prístupy k nelegálnym a legálnym daňovým
únikom a politiky na zníženie daňových únikov
The Attitudes to Tax Evasion and Tax Avoidance
and Policies to Reduce Tax Evasion
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
22. augusta 2019
Financie/Finance
Ing. Michal Mešťan
Riadenie osobných ﬁnancií prostredníctvom
individuálnej správy aktív a pasív
Management of Personal Finance Through
Individual Asset and Liability Management
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
22. augusta 2019
Financie/Finance
Ing. Janka Šúrová
Význam kreatívnych ľudí pri rozvoji územia
The Importance of Creative People in Territory
Development
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
21. augusta 2019
Verejná ekonomika a služby/Public economy
and services
Ing. Katarína Šulajová
Získanie titulu Európske mesto športu a jeho
vplyv na rozvoj mesta

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:

Doktorand:
Názov dizertačnej práce/Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:

Doktorand:
Názov dizertačnej práce/ Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:

Doktorand:
Názov dizertačnej práce/ Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:

Gaining the Title European City of Sport and
its Impact on a Development of the City
doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
21. augusta 2019
Verejná ekonomika a služby/Public economy
and services
Ing. Nikoleta Muthová
Preferencie spotrebiteľov v spotrebe
kolektívnych statkov
Consumer Preference for Consumption of
Public Goods
prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
21. augusta 2019
Verejná ekonomika a služby/Public economy
and services
Mgr. Gabriel Mihályi
Kvalifikačné predpoklady manažmentu
miestnej samosprávy a ich vplyv na efektívnosť
hospodárenia
Eligibility of Statutory Representative of Local
Governments and Their Impact on the
Eﬀectiveness of Management
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
21. augusta 2019
Verejná ekonomika a služby/Public economy
and services
Ing. Adriana Kluchová
Malé a stredné podniky v zaostalých
a rozvinutých regiónoch
Small and Medium-sized Enterprises in
Developed and
Backwards Regions
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.
22. augusta 2019
Verejná ekonomika a služby/Public economy
and services
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Doktorand:
Názov dizertačnej práce/ Title:

Školiteľ/Supervisor:
Dátum obhajoby/Date of defence:
Študijný program/Study programm:
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Mgr. Ivan Králik
Automatické vyrovnávacie mechanizmy
v dôchodkových systémoch
Automatic Balance Mechanisms in Pension
Systems
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
22. augusta 2019
Verejná ekonomika a služby/Public economy
and services

RECENZIE / BOOKS REVIEW
WOLAK-TUZIMEK, A.
Spoleczna odpowiedzialność
przedsiebiorstwa a konkurencyjność
przedsiebiorstw [Spoločenská
zodpovednosť a konkurencieschopnosť
podnikov]. Warszawa: Wydawnictwo
CeDeWU, 2019. 336 s. ISBN 978-838102237-8.
Autorka je zamestnankyňou Ekonomickej
fakulty Technolnicko-humanitnej univerzity
v Radome v Poľsku. Ako sa uvádza v úvode,
cieľom je rozpracovať koncept spoločenskej
zodpovednosti podnikov (angl. Corporate
Social Responsibility - CSR) z hľadiska
teoretického i empirického skúmania
a identifikovať vplyv implementácie
konceptu spoločenskej zodpovednosti na
konkurencieschopnosť podniku. Identiﬁkáciu
vplyvu implementácie konceptu CSR na
konkurencieschopnosť podnikov prezentuje
originálnymi modelmi konkurencieschopnosti
podniku. V nadväznosti na cieľ publikácie
formulovala hypotézu, podľa ktorej má
implementácia konceptu spoločenskej
zodpovednosti podniku pozitívny vplyv na
konkurencieschopnosť vyjadrenú v troch
dimenziách, a to stav konkurencieschopnosti,
potenciál konkurencieschopnosti a ako
nástroj konkurencieschopnosti.
Publikácia je rozdelená do šiestich
kapitol. Prvé tri kapitoly majú teoretický
charakter, štvrtá až šiesta kapitola prezentujú
výsledky empirického skúmania a zhrnutie
(syntézu).
Prvá kapitola systematicky rozpracúva
koncept spoločenskej zodpovednosti
podniku (s. 23 - 62). Autorka prezentuje
rôzne prístupy k vymedzeniu uvedeného
pojmu domácimi (poľskými) a zahraničnými
autormi. Spoločenskú zodpovednosť
podniku vymedzuje ako kontinuálny

záväzok podnikov správať sa eticky,
prispievať k ekonomickému rastu, zároveň
sa zasadzovať o zlepšenie kvality života
zamestnancov a ich rodín, rovnako tak
miestnej komunity a spoločnosti ako celku.
CSR prezentuje ako koncept, ktorým sa
podniky priznávajú k spoluzodpovednosti
za stav a funkčnosť celej spoločnosti. Podľa
tohto konceptu podniky doplňujú svoje
tradičné ekonomické ciele o ciele zamerané
na environmentálne, sociálne a etické
hľadiská a v súlade s tým modiﬁkujú svoje
vízie a stratégie.
Druhá kapitola je venovaná problematike
konkurencieschopnosti a konkurencii
podniku (s. 73 – 110). Autorka vymedzuje
uvedené pojmy a systematicky popisuje možné
prístupy k skúmaniu konkurencieschopnosti
podniku. Samostatnú časť venuje faktorom
ovplyvňujúcim konkurencieschopnosť
podniku vyjadrenú tromi dimenziami,
a to ako stav konkurencieschopnosti,
konkurenčný potenciál a ako nástroj
konkurencieschopnosti.
Odborná literatúra, ktorá sa venuje stavu
konkurencieschopnosti podniku, ho vyjadruje
väčšinou ako konkurenčnú výkonnosť
(výkonnosť v porovnaní s konkurenciou,
napr. podiel podniku na trhu, finančná
výkonnosť v porovnaní s konkurentmi
a pod.). Vzhľadom na multidimenzionálny
charakter konkurencieschopnosti
podniku precizovanie pojmu potenciál
konkurencieschopnosti obsahuje mnoho
faktorov (viaceré výskumné štúdie
uvádzajú až 60 faktorov vhodných na
skúmanie). Podniky využívajú rôzne
nástroje konkurencieschopnosti. Odborná
literatúra ponúka mnoho nástrojov
konkurencieschopnosti a rôzne prístupy
k ich členeniu (autorka uvádza viaceré
poľské štúdie venované tejto problematike).
Tretia kapitola je venovaná analýze
a zhodnoteniu súčasného stavu skúmania
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implementácie konceptu spoločenskej
zodpovednosti v podnikovej praxi (s. 111
– 138). Autorka konštatuje, že prevažná
väčšina doterajších výskumov v Poľsku
bola venovaná hodnoteniu implementácie
základných princípov CSR v činnosti
podnikov, ale problematika identifikácie
vplyvu CSR na konkurencieschopnosť
podniku (vyjadrenú v troch dimenziách
- stav konkurencieschopnosti, potenciál
konkurencieschopnosti a nástroje
konkurencieschopnosti) sa dosiaľ v odbornej
literatúre zatiaľ neskúmala.
Štvrtá a piata kapitola prezentuje
výsledky vlastného empirického výskumu
v Poľsku (s. 139 - 254). Autorka oslovila dve
skupiny respondentov, a to jednak expertov
z oblasti teórie manažmentu a ekonómie
a jednak manažérov veľkých podnikov v
Poľsku.
V prvej etape výskumu boli oslovení
experti z oblasti teórie manažmentu
a ekonómovia. Dotazníkový prieskum sa
realizoval v roku 2017 a bol zameraný
na identifikáciu hlavných faktorov
ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť
podniku vyjadrenú v troch dimenziách ako stav konkurencieschopnosti podniku,
ako konkurenčný potenciál a ako nástroj
konkurencieschopnosti. Výsledky získané
dotazníkovým prieskumom spracovala
použitím metód deskriptívnej štatistiky
a f a k t o r o v e j a n a l ý z y. N a z á k l a d e
výsledkov štatistického skúmania zostrojila
model konkurencieschopnosti, ktorý
obsahuje hlavné faktory determinujúce
konkurencieschopnosť podniku.
Výsledky pomohli identifikovať 9
rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich
konkurencieschopnosť podnikov
(vysvetľovali až 91,1 % vplyvu všetkých
premenných – faktorov), a to spoločenská
zodpovednosť podniku, ﬁnančná situácia
podniku, marketingová komunikácia, značka,
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účinok marketingových aktivít, produkt,
úroveň služieb, kvalita, kvalita manažmentu
(zamestnancov). Faktor spoločenskej
zodpovednosti podniku analyzovala
premennou „implementácia CSR“. Výsledky
potvrdili, že experti považujú uvedený faktor
za štatisticky významný a ovplyvňujúci
konkurencieschopnosť podniku vo všetkých
troch dimenziách.
Piata kapitola prezentuje analýzu
a výsledky skúmania predmetnej oblasti
v januári 2018 na vzorke 264 veľkých
podnikov v Poľsku (oslovení boli manažéri
podnikov). Na základe získaných výsledkov
zostavila model konkurencieschopnosti
obsahujúci faktory konkurencieschopnosti
indikované manažérmi oslovených podnikov.
Výsledný model konkurencieschopnosti
obsahoval 11 faktorov vysvetľujúcich 60,1
% vplyvu všetkých premenných (faktorov)
na konkurencieschopnosť podnikov.
Oproti modelu konkurencieschopnosti
zostavenému na základe výsledkov skupiny
expertov sa objavili dva nové faktory, a to
produktový rad a ľudský kapitál. Štatistická
analýza potvrdila aj v tomto prípade,
že CSR má ako jediný faktor významný
vplyv na konkurencieschopnosť podniku
vyjadrenú v troch dimenziách, a to na
stav konkurencieschopnosti, na potenciál
konkurencieschopnosti a ako nástroj
konkurencieschopnosti. Všetky ostatné
faktory vplývali na konkurencieschopnosť
podniku iba v dvoch, resp. jednej dimenzii.
Šiesta kapitola (s. 255 – 282) obsahuje
výsledky komparatívnej analýzy dvoch
modelov konkurencieschopnosti podnikov,
a to tých, ktoré implementovali CSR
a podnikov, ktoré neimplementovali CSR.
Komparatívna analýza uvedených modelov
odhalila rozdiely vo výbere faktorov
konkurencieschopnosti.
V podnikoch, ktoré majú implementované
CSR bolo identifikovaných 11 faktorov

ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť,
a to v poradí - inovatívnosť podnikov,
kvalita produktu/služby, marketingová
komunikácia, ﬁnančná situácia podniku,
účinok marketingových aktivít, CSR, kvalita
manažérov, produktový rad, inovatívnosť
produktu, úroveň služieb a značka. CSR
bol indikovaný v tomto type modelov ako
faktor, ktorý má štatisticky významný vplyv
najmä na potenciál konkurencieschopnosti
a je vnímaný ako významný nástroj
konkurencieschopnosti.
V podnikoch, ktoré nemajú
implementovaný koncept CSR, boli
identiﬁkované rozdielne poradia a význam
jednotlivých faktorov konkurencieschopnosti.
V podnikoch bez CSR bolo identiﬁkovaných
12 hlavných faktorov ovplyvňujúcich
konkurencieschopnosť, a to produktový
rad, výskumno-vývojové aktivity, účinok
marketingových aktivít, úroveň služieb,
finančná situácia podniku, kvalita a cena
produktu/služby, ľudský kapitál, vhodnosť
produktu, kvalita služieb, inovatívnosť
produktu, kvaliﬁkácia zamestnancov, kvalita
vstupných materiálov. Faktor „implementácia
CSR“ nebol označený ako nástroj
konkurencieschopnosti, ani ako potenciál
konkurencieschopnosti, ani ako faktor
ovplyvňujúci stav konkurencieschopnosti.

Výsledky skúmania potvrdili hypotézu,
podľa ktorej má implementácia konceptu CSR
pozitívny vplyv na konkurencieschopnosť
podniku vyjadrenú v troch dimenziách,
a to na stav konkurencieschopnosti, na
potenciál konkurencieschopnosti a ako
nástroj konkurencieschopnosti. V obidvoch
modeloch konkurencieschopnosti
(zostavených na základe vyjadrení expertov
a na základe vyjadrení manažérov) sa
faktor spoločenskej zodpovednosti
podniku považuje za významný faktor
ovplyvňujúci stav konkurencieschopnosti
podniku, potenciál konkurencieschopnosti
podniku a zároveň sa vníma ako nástroj
konkurencieschopnosti. V podnikoch
bez implementovaného CSR sa tento
faktor nevyskytuje. Odporúčania boli
preto smerované do týchto podnikov.
Z uvedeného vyplýva, že implementáciu
konceptu spoločenskej zodpovednosti
podniku je potrebné vnímať nielen ako
dôležitú súčasť podnikového nehmotného
kapitálu, ale aj ako faktor ovplyvňujúci jeho
konkurencieschopnosť. Potvrdzujú to závery
publikácie, ktorá predstavuje zaujímavý
príspevok k skúmaniu vplyvu implementácie
konceptu CSR na konkurencieschopnosť
podniku.
Ľubica Lesáková
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VINCZEOVÁ, M.
Možnosti ﬁnancovania malých a stredných
podnikov z cudzích zdrojov. Banská
Bystrica : Belianum, 2018. 164 s. ISBN
978-80-557-1418-9.
Každý podnik potrebuje ﬁnančné zdroje
na ﬁnancovanie svojich podnikateľských
aktivít. Rozhodovanie o štruktúre kapitálu
vplýva na finančnú stabilitu podniku,
pričom dôsledky tohto rozhodnutia môžu
mať dlhodobý vplyv na jeho fungovanie.
Z tohto tvrdenia vyplýva význam voľby
cudzích zdrojov pre podnik. Skutočnosť,
že v slovenskej ekonomike je viac ako
99 %-ný podiel malých a stredných
podnikov, zdôrazňuje význam posudzovanej
publikácie. Cieľom vedeckej monograﬁe
je zhodnotiť možnosti financovania
slovenských malých a stredných podnikov
z cudzích zdrojov, zistiť súčasný stav
ich využívania, identifikovať problémy
zhoršujúce ich dostupnosť, formulovať
návrhy a odporúčania na zlepšenie možnosti
financovania podnikov týmto druhom
kapitálu. Text publikácie je rozdelený do
troch kapitol.
Prvá kapitola má teoretický charakter.
Autorka pri jej spracovaní pracuje s rôznymi
domácimi a zahraničnými vedeckými
a odbornými zdrojmi knižnej a časopiseckej
literatúry, legislatívnymi predpismi
a internetovými prameňmi (využíva 183
literárnych zdrojov). Autorka najskôr
charakterizuje základné východiská pri
rozhodovaní podniku o potenciálnych
zdrojoch financovania jeho činnosti z
vlastných a cudzích zdrojov. Definuje
význam ﬁnančného rozhodovania o spôsobe
získavania finančných zdrojov a jeho
dosah na situáciu podniku pomocou tzv.
dvojstupňového modelu investovania.
Sprostredkúva pohľad na poskytovateľov
finančných zdrojov a pozornosť venuje
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aj teoretickým prístupom ku kapitálovej
štruktúre podnikov. Následne venuje
pozornosť významu malých a stredných
podnikov v ekonomike a uvádza ich
podiel na tvorbe vybraných ekonomických
ukazovateľov. Táto časť práce je venovaná
štruktúre finančných zdrojov podniku,
uvádza rozdiely medzi cudzími a vlastnými
zdrojmi kapitálu, problémy získavania
cudzích zdrojov a možnosti ﬁnancovania
malých a stredných podnikov z cudzích
zdrojov v Európe. Zaujímavé je spektrum
faktorov, ktoré sa prejavujú vo výhodách
a nevýhodách využívania cudzích zdrojov
ﬁnancovania malými a strednými podnikmi.
Následne autorka venuje pozornosť
identiﬁkácii foriem ﬁnancovania podnikov
z cudzích zdrojov a bližšie charakterizuje
vybrané formy ﬁnancovania (ﬁnančný úver,
obchodný úver, dlhopis, lízing ap.).
V druhej kapitole autorka charakterizuje
využívanie cudzích zdrojov ﬁnancovania
v slovenských malých a stredných
podnikoch. Vychádza pritom z údajov
výskumu z októbra 2016, ktorý uskutočnilo
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie
pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie
a malé a stredné podniky. Po charakteristike
slovenských malých a stredných podnikov
prezentuje osobitosti využívania cudzích
kapitálových zdrojov vo vybraných
krajinách Európskej únie. V nadväznosti
na to autorka prezentuje vedecký cieľ
a hypotézy skúmania. Primárny prieskum
uskutočnila na vzorke 932 podnikov, pričom
jej reprezentatívnosť overila z hľadiska
veľkosti (podľa počtu zamestnancov)
a právnej formy respondentov. Na zber
údajov použila prieskum a ako nástroj použila
dotazník, v ktorom sa zamerala na skúmanie
ﬁnančných cieľov a cieľovej zadlženosti
podnikov, hodnotenie možnosti ﬁnancovania
malých a stredných podnikov na Slovensku
z bankových úverov ako aj iných cudzích

zdrojov. Vychádzala pritom z predpokladu,
že zvyšujúcej sa dostupnosti cudzích
zdrojov musela predchádzať zvýšená miera
informovanosti podnikov o možnostiach
financovania ich aktivít, čo potvrdila
štatistickým testovaním. V nadväznosti
na to prezentuje najvýznamnejšie bariéry
zhoršujúce dostupnosť cudzích zdrojov
pre slovenské malé a stredné podniky.
Reálnu skúsenosť s cudzími zdrojmi
ﬁnancovania, resp. snahu o ich získanie
malo 449 podnikov. Pritom potvrdzuje, že
existuje závislosť medzi veľkosťou podniku
a mierou využívania cudzích zdrojov ako
aj medzi dĺžkou pôsobenia podniku na
trhu a mierou jeho úspešnosti pri získavaní
bankových úverov. V obidvoch prípadoch
ide o štatisticky slabú priamu závislosť. Za
najvýznamnejšie prekážky komplikujúce
získavanie cudzích zdrojov pokladajú
slovenské malé a stredné podniky potrebu
predložiť príliš veľa rôznych dokladov
a zdĺhavosť celého procesu.
Tretia kapitola je venovaná návrhom
na rozširovanie a zlepšovanie možností
ﬁnancovania malých a stredných podnikov
z cudzích zdrojov. Autorka sa zameriava
na identifikovanie zámerov podnikov
z hľadiska využívania cudzích zdrojov
a konštatuje, že asi štvrtina podnikov
z výskumnej vzorky plánovala získať cudzie
zdroje aj v budúcnosti. Oveľa väčší bol
podiel podnikov, ktoré nemali túto ambíciu,
lebo majú dostatok vlastných zdrojov,

usilujú o zachovanie ﬁnančnej nezávislosti
a ﬂexibility. Na základe analyzovaných údajov
autorka rozdeľuje návrhy na zlepšovanie
a rozširovanie možností financovania
malých a stredných podnikov do dvoch
skupín. Prvú skupinu tvoria návrhy týkajúce
sa podnikateľského prostredia (zmeny vo
vymožiteľnosti práva, administratívnej
záťaži, daňovom a odvodovom zaťažení
ap.), ﬁnančných produktov, ktoré zohľadnia
osobitosti malých a stredných podnikov,
podmienok získavania a využívania cudzích
zdrojov, vnútorného prostredia podnikov
(vzdelávanie a skúsenosti manažérov),
štátnej podpory malých a stredných
podnikov a získavania alternatívnych
cudzích zdrojov na kapitálovom trhu. Druhá
skupina návrhov je zameraná na zlepšovanie
informovanosti podnikov o možnostiach,
podmienkach získavania a využívania
cudzích zdrojov. Odporúčania sa týkajú
manažérov podnikov (potreba neustáleho
vzdelávania a zvyšovania informovanosti)
a inštitúcií poskytujúcich cudzie zdroje.
Informovanosť má zabezpečiť štát a jeho
inštitúcie, aj podnikatelia majú zverejňovať
príklady najlepšej praxe.
Monograﬁa predstavuje bohatý zdroj
informácií o využívaní cudzích zdrojov v
slovenských malých a stredných podnikoch a
je preto určená nielen vedecko-výskumným
pracovníkom, ale aj manažérom a vlastníkom
malých a stredných podnikov.
Lenka Hvolková, Ladislav Klement
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