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Corporate Diplomacy in Human Resources Management 
in the Context of Multinational Corporations in Slovakia 
Firemná diplomacia v oblasti riadenia ľudských zdrojov v kontexte 

nadnárodných spoločností na Slovensku 

Jana Marasová, Anna Vallušová 

Corporate diplomacy forms and determines companies’ relationships with their employees, sup- 
pliers, business partners and other stakeholders. Understanding and application of the process of 
corporate diplomacy are indispensable for all companies operating on international markets, but 
also for those who are trying to penetrate there. A diplomatic approach becomes an essential part 
of the management of multinational companies, especially in relation to their subsidiaries in dif- 
ferent countries. The aim of the paper is to identify corporate diplomacy practices at the level of 
human resource management in four branches of multinational corporations in Slovakia. Through 
structured interviews, we mainly looked at diplomatic practices related to employee motivation and 
corporate social responsibility, which is part of their corporate identity. Based on the interview, it 
can be concluded that participating multinational companies practice their diplomacy through at 
least partial localisation of its human resources management. To align the practices of headquarters 
and subsidiaries, there is focus on common set of values. 

Key words: Corporate diplomacy. Human resources management. Multinational corporations. 

JEL Classification: M14. 

Introduction 

During the recent three decades, foreign direct investments have represented one of the 
most important source of economic growth in the Slovak Republic. They were essential not 
just because of capital inflow but also due to transfer of technological and managerial know- 
how (Lacová, 2016). Implementation of new managerial methods have often been more 
demanding than implementation of new production processes as it encompasses necessity 
to deal with cultural diversities among headquarters and subsidiaries. In the context of 
human resources management, multinational companies have to face the dilemma whether 
they should take an approach of strategic standardisation or localization of their personnel 
practices i.e. they need to decide to what extent they should take into account specificities 
of local environment in their subsidiaries (Vetráková, Smerek, 2019). 

This paper analyses the process of finding the right mix between standardisation and 
localisation in HRM practices in multinational companies from the perspective of the 
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corporate diplomacy. In the first part, it introduces the concept of corporate diplomacy in 
the context of diplomacy in general and particularly economic diplomacy. The next section 
describes the methodology applied. The section Results and discussion describes the 
experiences of four branches of multinational corporations with corporate diplomacy with 
focus on motivational management and social responsibility. The final section summarises 
the main conclusions. 

1 . Theoretical background of corporate diplomacy 

Diplomacy, a word of Greek origin, essentially expresses the ability (or art) to defend 
one‘s own interests in a way that is acceptable to other actors involved. This art, as one of 
the oldest expression of human culture, is associated with the competencies of national or 
state institutions in managing international relations. Although businesses are not nations 
or states, they build and develop their own diplomacy. It is based on the principles of 
traditional political diplomacy, that dates back to the era before Christ, but which, in its 
structured form, has begun to develop significantly in the 18th century. Since then, it has 
built a comprehensive system of tools, procedures and methods used in various areas of life. 

In the economic sphere, economic diplomacy was gradually formed as a separate 
discipline. Economic diplomacy is today a full-fledged and regular part of the mission of 
foreign embassies because their activities include both political and professional assistance 
to domestic businesses in promoting their interests abroad (Kejhová, 2016). According to 
Kassay (2014), economic diplomacy is closely linked to corporate diplomacy. The symbiosis 
of business and economic diplomacy creates a space to spread the good name of the country 
on the one hand and promotion of the products and services of domestic businesses abroad 
on the other hand. 

Steger (2003) views corporate diplomacy as systematic and professional management of 
the business activities of the company so that they run smoothly and meet the expectations 
of the company. He emphasizes the fact that firms today are increasingly confronted with 
space without frontiers not only between countries but also between businesses and society. 
They often face complicated relationships linked with vagueness in responsibility and 
weakening trust that can be addressed through intensive and transparent communication 
with all stakeholders. According to Mirvis et al. (2014), business managers have the role 
of diplomats in this communication who are listening to their stakeholders and seeking 
mutually acceptable decisions. Their diplomatic approach represents a common space in 
which enables the partners to perceive different attitudes, to discuss diversities and to use 
them as an opportunity to find compromises. This leads to building trust, which, according 
to Goodman (2006), is a key corporate diplomacy goal. 

Dungan and Simonneau (2015) believe that corporate diplomacy is a strategic function 
of firms, especially transnational companies, inspired by state diplomacy and that it contains 
all processes similar to those normally conducted by ministries of foreign affairs. The tasks 
connected to corporate diplomacy are often conducted by departments of international 
relations and contains tasks like identifying existing trends, monitoring them, analysing 
options, and recommending strategies of international business relationships based on 
economic and political intelligence. The process of reflection takes place in a transversal 
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manner across various organisational units of a company, focusing on the cultivation of 
relationships with various actors from industrial and university environments, research 
institutes, political, administrative and non-governmental institutions. The author says that 
such an understanding of diplomacy can be also called public diplomacy. 

The strategic vision of corporate diplomacy is also underlined by Lucas (2012), who 
stresses that proactivity of a company is important both in the relation of a company to its 
competitors and other actors and in relation to the uncertain development of the business 
environment. Equally important is the knowledge and use of geopolitical aspects in corporate 
diplomacy, especially at the level of large multinational companies. The geopolitical dimension 
in the diplomatic approach contributes to the state of open mind and to the expansion of the 
space for reflection. It forces managers to constantly confront themselves with the diversity 
and complexity of the world, which, in addition to obvious risks, also represents opportunities. 
Corporate diplomacy leads them constantly to think in “the long-run horizon”, and to 
increasingly master the role of diplomats in their management profession. 

Simonneau and Bernard (2018) argue that corporate diplomacy is now seen as a new 
way of developing relations between organisations and public authorities. This view also 
reflects the importance of geopolitics in this concept. The influence of economic and 
political factors in the development of a company on foreign markets is, according to the 
authors, the result of negotiations with partners and public institutions in that country. In 
this area, firms also have responsibility for human rights issues and thus for the situation of 
the people in the country, where they develop their activities. However, they are primarily 
responsible for their employees i.e. the human resources provided by the country. 

The definitions of corporate diplomacy vary in approaches however what they have 
in common is the focus on necessity to build and actively maintain relationship to its 
stakeholders in order to achieve mutually beneficial outcomes. Westermann-Bahaylo et al. 
(2015) stress the necessity to address social issue and governance gaps in the host country. 
Therefore, corporate diplomacy has many overlaps with the concept of Corporate Social 
Responsibility (Fitzpatrik et al. 2020, Ingenhoff, Marschlich, 2019, Koerber, 2009) and 
it develops it by stressing the multinational dimension of the responsibility. Moreover, 
sharing common set of values creates an opportunity to overcome the apathy and distrust 
(Martinkovičová, Považanová, 2011). 

In the process of building mutually beneficial relationship to stakeholders, employees 
play at the same time the role of the actors, who intermediate the relationship as well as the 
object of the responsibility of the company. Many authors (Vountisjärvi, 2009, Lam, Khare, 
2010, Cohen, 2010, Cohen et al. 2012, McElhaney 2011) stress the necessity of responsible 
relationship to company’s employees as an inevitable assumption of developing relationship 
to stakeholders in the external environment. It is necessary to condition diplomatic approach 
to the external environment by diplomatic approach to its employees 

Companies defines their relationship to their employees through their system of human 
resources management. The modern approaches to this area stress its strategic dimension 
(Vetráková, Donoval, 2015, Seková, Pešić, 2014). To use the diplomatic approach in the 
external environment, it is necessary to follow the same approach throughout the entire 
system of human resources management, i.e. within its architecture, design of personnel 
policies and practices of human resources management (Vallušová, 2016). 
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2 . Aim, material and methodology 

Based on the literature, we can assume that policies, which a multinational company 
applies in the area of human resources management, are critical for all other aspects of 
corporate diplomacy.As mutually beneficial relationships with stakeholders are the main aim 
of corporate diplomacy, lack of attention to own employees would be seen as a hypocrisy. 
In this context, the aim of the paper is to identify corporate diplomacy practices at the level 
of human resource management in four branches of multinational corporations in Slovakia. 

As the aim of the research was to map the territory without any previous studies, we 
decided to use qualitative methods of the research. Therefore, we have used intentional 
selection of the respondents. We defined two basic criteria for selection of the company: the 
companies should belong to middle or large company as to the size and they should be a 
branch of foreign headquarters. The first criterion assumed more developed HRM practices 
in middle and large enterprises. The second criterion enables us to observe headquarters 
– branch dynamics in the process of implementation of new managerial practices. Within 
these criteria we try to choose diversity of business sectors and geographical locations. Of 
course, the ability and willingness of the company to participate on research was important 
factor. Our respondents include an energy company, an automotive company, a company 
producing spare parts for vehicles and a company providing a wide range of information 
and communication services. The headquarters of these subsidiaries reside in three different 
countries (France, USA, and Germany). 

The analysis is based on the in-depth interviews, which we held with managers in 
subsidiaries of four major multinational companies in Slovakia in 2017 within the project 
VEGA 1/0905/16 Possibilities of implementing progressive trends in human resources 
management in the region of post-transition economies. 

The structured interviews where designed with aim to understand the process of 
implementation of progressive managerial trends in the firms operating in the context of 
post-transition economy. The context of post-transition economy is particularly worth of 
analysing because of the historical experience of transformation period in the 1990s when 
a number of foreign enterprises entered the post-transition economies and started more 
or less automatically and without the need for a deeper analysis to apply HRM practices, 
that were standard for them, but for which this environment was not prepared from an 
institutional or cultural-psychological point of view (Kika, 2011). 

The interviews were realised personally with human resources manager of the company 
in the company site. The duration of the interviews was usually form one and half hour to 
two hours. During the interviews, we focused on implementation of following managerial 
trends: employer branding, employee development, creating positive employee experience, 
participative management and building corporate culture focused on engagement. The 
focus on these areas is based on the study 2017 Deloitte Global Human Capital Trends, 
which analysed HRM practices of 10 400 companies in 140 countries and identifies them 
as the most significant trends in the area. The interview consists of 13 questions. The 
first group of the questions where focused on outstanding activities of the respondents in 
researched areas. Secondly, the questions investigate the way, how new HRM trends are 
implemented in the company with focus on headquarters – branch relations. The last set 
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of questions concentrate on specifics of the human resources management in the context 
of post-transition countries. 

The following analysis reinterprets the selected results in the framework of corporate 
diplomacy and describes the experience of four Slovak subsidiaries. 

3 . Results and discussion 

The features of corporate diplomacy of headquarters toward local management, which 
manages the human resources of subsidiaries, are manifested at two levels: 
– 
– 

application of motivational management and development of communication; 
building the identity and social responsibility of the corporations. 
In all subsidiaries, at both levels we have identified significant space of freedom, which 

headquarters create for domestic line managers to choose the most appropriate methods 
and tools to manage human capital efficiently. It is undoubtedly not only the expression 
of their diplomatic attitude but also the expression of trust in domestic management. The 
headquarters of the analysed firms appreciate awareness of the economic, socio-cultural 
and legal context of the given environment, ability to better understand it and to perceive 
the interests of individual stakeholders including employees. Therefore, it can defend or 
promote the strategic goals of its company by seeking decisions that are acceptable to all 
and thereby create more stable relationships. 

The interviews also showed that the diplomatic attitude of these multinationals is, in a 
more or less natural way, transferred to the behaviour of domestic managers who, on the 
one hand, reciprocate trust and on the other hand, in a similar way, i.e. using diplomatic 
approach and democratic style of governance, create a space of freedom for initiative and 
creativity of employees. 

3 .1. Corporate diplomacy in motivational management 

The approach of the Slovak managers participating in our research to the motivation 
of their employees is based on the theorems of motivation management (Gélinier, 1990), 
which is manifested at three levels of HRM. 

Firstly, corporate diplomacy can be seen in the implementation of participative management 
in the subsidiaries. Change of the employees’attitudes was demanding due to the consequence 
of the legacy of authoritarian management of the previous decades, for which a lack of initiative 
and creativity on the side of employees, as well as fears of any additional responsibility was 
typical. Interviewed managers have expressed the belief that such attitudes are generally a 
matter of past, but the speed of that evolution depends on the „head“, i.e. on the managers 
themselves. One of the managers stated it like this: “Leadership matters. Employees take over 
the behaviour patterns of managers. I don’t see the problem of lack of initiative as a burden 
of past but as a problem of leadership. „If a manager prefers an authoritative management 
style and keeps applying it, employees will adapt to it and learn to take advantage of it. On 
the contrary, if the manager talks openly about the issues to be addressed, about the challenges 
ahead, if he „provokes“ employees to express and present their visions at every stage of the 
decision-making process, his management style becomes truly participative and he releases 
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an energy and dynamism that did not exist in an enterprise before. These forces are then 
manifested in numerous multiplier effects, which can lead to such a consensus that has not 
been considered for business development so far. They suppress prejudices and concerns of an 
employee and make him to be more initiative and creative. The manager of the technological 
company describes their approach like this: “Our management style adapts principles of 
„Serving leadership“ – the role of the leader is to use a potential of team members, inspire 
them, encourage open communication. We believe that every employee has potential to 
become a leader. “ 

The second level of HRM, where motivational management is strongly applied, is a 
development of subjective factors of motivation in the work environment so that the values 
and private lives of the employees are respected. This theorem reflects the most significant 
benefits of the diplomatic approach of multinationals to their subsidiaries in Slovakia, as 
well as the adoption of this approach by domestic managers in the management of their staff. 
Most of these managers come from the same cultural environment as their employees, they 
know their values and priorities and can, therefore, more easily identify the subjective factors 
of their motivation. The values and priorities are diverse and managers have to choose the 
ones they find the most appropriate and effective. In one of the subsidiaries examined, it is 
a system of grants that can be obtained by staff, provided they develop an environmental, 
social or educational project, and themselves participate in its implementation. In addition 
to being a strong incentive for employees, this system is also a mean of internal and external 
communication and strongly contributes to the dissemination of the enterprise‘s culture 
in the external environment. Employees have already carried out several projects in this 
way, including cooperation with civil society. The manager of a subsidiary of another 
multinational company thinks that the importance of financial motivation in Slovak enterprises 
is overestimated, especially when the directive management style prevails, which is often 
linked exclusively to financial motivation.Although the financial motivation remains strong, 
it is not the only one and its effect is getting weak if management can offer its employees 
specific opportunities for self-improvement and development tailored to their needs. One of 
the managers expressed it like this: “In the past, we used to benefit from lack of employment 
opportunities in the region. However, things are changing, labour mobility of young generation 
is increasing.They often return from abroad and compare the conditions here and there. They 
demand employee benefits enabling work-life balance, personal and professional growth.” 
Applying this motivation method is a part of participatory management and it takes time to 
develop an appropriate system and to master it. 

The third level of employee motivation, which is a result of corporate diplomacy, lies in 
the theorem that managers clearly communicate to their employees main objectives of the 
multinational company and its subsidiaries, challenges which their implementation represents 
and the expected contribution of each employee or the team needed to meet them. The main 
aim is an identification with a business mission to such extent that employees are proud to 
work for the company. Transparent communication within motivational management is a 
key here. Managers coming from post-transition economies of Central Europe have often 
faced the reproaches that they cannot clearly and convincingly present their visions of 
developing business and human capital. These reproaches have been legitimated in many 
aspects, as managers have been marked by the past of rigid governance in which there 
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was little point in showing an initiative and creativity in terms of employee motivation. 
The situation has changed since then, also thanks to the influence of foreign companies, 
which have brought a way of managing focused on motivating communication. In the 
internal environment of the subsidiaries, this communication is based on the circulation 
of the necessary information, which guarantees a correct social dialogue, informs the 
employees about the values of headquarters, explain goals and management strategy to better 
understand everyday work and make sense of it. One of the interviewed managers illustrates 
it like this: “We are convinced, that collective bargaining proceeds earlier than it actually 
starts. It is not about long negotiation, but extensive continual cooperation with employee 
representatives. We focus on cooperation with regional and line managers and trade unions.” 
External communication is a matter for managers as well as for employees, because each 
day after leaving their offices or production halls, they transfer their impressions, worries 
and achievements to the outside environment. However, it is primarily the responsibility 
of the management to ensure the permanent dissemination of information about the values, 
culture and identity of the enterprise. All our respondents – interviewed managers stressed 
the importance of this type of communication towards stakeholders and civil society. Even 
here, these companies have a diplomatic approach. They let the local subsidiaries to decide 
how, to whom and at what time to communicate, depending on the economic, political and 
social circumstances of the country. 

3 .2. Corporate diplomacy in building identity and social responsibility of a company 

In our interviews with the managers of Slovak subsidiaries, we observe a strong 
feeling of identification with corporate identity, with its culture, values and reputation. This 
„identification card“ of multinational companies, as it is called by Liger (2004), is also well 
known by employees of subsidiaries. They perceive it not only through corporate colours 
or logos but also through the subject of their activities, the use of cutting-edge technologies 
and know-how. Corporate identity is an essence of the credibility of products and services 
provided by companies, a factor in building employee relationships, as well as relationships 
and communication flows with other stakeholders. It is clear, that the identity of the four 
major and well-known companies, that were the subject of our research, preceded their 
arrival in the territory of Slovakia. But if the identity was not permanently fostered and 
strengthened by the subsidiaries themselves as a building block of the strategy, it would 
not be so well-built today in the subconsciousness of local management and staff. 

The identity of the surveyed companies is undoubtedly the result of the corporate 
diplomacy because the headquarters present it and the employees of the subsidiaries perceive 
it as an opportunity and a challenge rather than the imperative, which is necessary to respect. 
A challenge makes a person free and lets him decide whether to accept it or not. But when 
he decides to accept it, his engagement is more authentic. The identity of these companies 
attracts the personnel of subsidiaries with their history, the principles, on which they are 
based, the culture and the vision they are trying to achieve. Some of the surveyed HRM 
managers said that when selecting employees, the sensitivity of candidates for corporate 
identity is more important than their expertise. The necessary skills can be learned relatively 
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quickly, but identification with the corporate identity and strengthening it with behaviour 
is a more complex and demanding issue and certain prerequisites need to be given. 

One of the pillars of the identity of multinational corporations analysed is their corporate 
responsibility. Although the concept of CSR has been a subject of intensive research in 
the environment of post-transition economies since the beginning of the new millennium 
and is already relatively well known in business practice, there are some shortcomings 
in existing studies (Koleva, 2009). Their authors are often limited to describing specific 
business practices in the given period and are no longer asking questions about the reasons 
or circumstances of introducing these practices as well as the perspective of their further 
development. There is also a limited amount of analysis of the conceptual role of businesses 
in sustainable development.As one of the interviewed mangers remarked: “The specificity 
of the context of post transition countries is the fact that requirements of headquarters and 
European legislation outweighs the requirements of local communities and state. Few years 
ago, CSR strategy started to be seen as an important element of investment rating and 
influence value of corporate shares. This motivates firms to work hard on their corporate 
reputation.” 

Based on the conducted interviews with managers of Slovak subsidiaries of selected 
multinational companies as well as from observations of trends in the business environment 
in Central Europe, we can say that the gaps in academic research in the CSR issues are often 
filled by the enterprises themselves. Especially by those, which show a clear continuity 
and progressive development in socially responsible activities and have accepted their 
undisputable responsibility for sustainable development. Such companies include four 
surveyed corporations - CSR is a part of their corporate identity. Official engagement in 
this respect is apparent at the first glance on their website and proven by the development 
of their activities. Their headquarters also apply a diplomatic approach here, as the selection 
of socially responsible activities is left to the local management decisions in relation to 
the needs of the environment in which they operate, but also in relation to initiatives that 
motivate their employees and contribute to their professional or personal development. 

The common feature of the subsidiaries is that they focus primarily on one of three 
known CSR pillars that are more or less directly related to their core business. In the energy 
company, it is an environmental pillar where it invests primarily to efficient technologies 
and supports the circular economy by producing heat from domestic biomass. In two 
automotive companies and in the technological firm, the priority is a social pillar, within 
which socially responsible activities are aimed at reducing the monotony of certain types 
of work, noise at certain positions and balancing work and personal life. Work-life balance 
is, in particular, an important challenge for human resource managers because a generation 
of young workers is entering the labour market. To cope with new generation, which is 
essentially different, managers need a lot of diplomatic skills to align employees’interests 
with strategic and operational objectives of business. This aim is developed mainly in the 
company dealing with information and communication technologies where the professional 
and personal development of the employee is at the centre of attention and where, according 
to our respondent, there are almost no limits in this area. 
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Conclusion 

It is obvious, that from the perspective of a multinational company establishing a 
subsidiary in environment, which is underdeveloped from the managerial point of view, the 
solution for standardisation – localisation dilemma should be preference for standardisation 
of human resources practices. The evidence from four structural interviews shows that 
opposite is true. In line with definition of diplomacy – protecting own interest in the way 
that is acceptable to others – participating multinational companies decide to adapt, at least, 
partial approach of localisation in their human resources management. They value trust 
over control, knowledge of local environment over sophisticated managerial practices, 
initiative over obedience. The side effect of this approach of the headquarters to subsidiary 
is the fact that local managers tend to use the same approach toward their subordinates. 

To align the practices of headquarters and subsidiaries, there is a focus on common set 
of values. In the internal environment of the company, compliance with the value is ensured 
by purposeful building of company culture. In the external environment, companies stress 
the necessity to build the reputation through activities of corporate social responsibility in 
the area which is crucial for their scope of activity. 

As multinational companies have branches all around the world, including the region 
of Central and Eastern Europe, their diplomatic approach to human resources management, 
practical emphasis on motivational management, social responsibility and corporate identity 
rooted in respect for moral values are a natural and effective way to bring about the necessary 
changes in management environment in Central and Eastern Europe. In addition to the fact that 
it is one of the ways to get rid of several persistent harmful attitudes from the past in the area 
of human and hierarchical relations of companies in these countries, it is also the way how to 
ensure that HR management has permanent and quick access to innovative practices. Inventions 
and innovations are a guarantee of reducing the more or less permanent moral, instrumental and 
competence deficit in HRM. The deficit is result of unprecedented technological, economic and 
social changes in recent years, to which the function is not enough to adapt. 

Grant support: The support from the grant schemes “VEGA 1/0905/16 Possibilities of 
implementing progressive trends in human resources management in the region of former 
centrally planned economies” and “VEGA1/0668/20 Digital inequality and digital exclusion 
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Vplyv osobnosti manažéra na motiváciu zamestnancov 
Influence of manager personality on employee’s motivation 

Filip Smutný 

The role of a manager is a complex matter. In addition to professional activities, the fundamental 
component of managerial work is at the same time closely related to cooperation with people, 
including their motivation. That represent some amount of emotions that a manager can success- 
fully master through multiple predictors and capabilities. The aim of the paper is to point out the 
importance and influence of manager personality on the motivation of employees with a focus on 
manager’s emotional and social intelligence as an important part of the personality of the manager. 
Paper is based on secondary survey using available domestic and foreign literature, supplemented 
by primary information obtained from the structured interviews. During processing was used the 
methods of analysis, synthesis and comparison added by own opinions and recommendations. 
The findings clearly point to the fact that the personality of the manager, especially in the form of 
emotional and social intelligence, has truly strong and positive influence on employee’s motivation 
as well as other positive changes. 

Key words: Manager. Personality. Emotional and Social Intelligence. Motivation. Employees. 

JEL Classification: M14, M12, D91. 

Úvod 

Podnik je špecifické miesto, ktoré na základe svojich aktivít a činností tvorí produkty 
a prináša jedinečnú hodnotu. Hodnotu, ktorá môže priniesť úžitok, pomôcť, prispieť 
k mnohých pozitívnym zmenám. Aby to bolo možné uskutočniť, podnik potrebuje 
množstvo širokospektrálnych zdrojov. Finančné, technologické, materiálne a mnohé ďalšie, 
predovšetkým tie ľudské. Snahou podniku je nielen získať, ale aj udržať a motivovať 
k výkonu ľudí, ktorí posúvajú podnik a jeho výsledky vpred svojimi inovatívnymi 
myšlienkami a novými nápadmi. Práve ľudia sú tí, ktorí odlišujú jeden podnik od druhého 
a ktorí dokážu prispieť k jeho rozvoju a úspechu, najmä v dnešnom mimoriadne silnom 
konkurenčnom a globalizovanom prostredí. Práve motivácia je to, čo im dodá chuť, vášeň 
a nasadenie v práci, aby boli schopní dosahovať také výkony. Ide o činnosť, za ktorou sa 
ukrýva aj osobnosť manažéra, ktorý na správnom mieste, dokáže prispieť k pozitívnym 
výsledkom ako zamestnancov, tak aj podniku. Každý manažér je špecifickou osobnosť, 
ktoré formujú skúsenosti, vedomosti, hodnoty, názory, nadobudnuté schopnosti či iné 
vplyvy okolia ako je rodina a výchova. Niečo je každému dané, mnohé tvorí sám, pričom 
všetko je podmienené jeho slobodnou vôľou a hodnotami. Tak sa budujú osobnosti vyzreté, 
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prínosné či inšpiratívne ochotné pomáhať a konať skutky dobra, ale aj pravý opak, ktoré 
už nie sú veľkým prínosom. Faktom ostáva, že osobnosť manažéra môže predznamenávať 
nielen úspech v podniku a motivovaných zamestnancov, ale aj spektrum iných pozitív. 

1 . Teoretické východiská skúmanej problematiky 

Motivácia, ako významná zložka riadenia ľudských zdrojov, je často definovaná ako 
vnútorná sila, ktorá riadi, dodáva energiu a udržuje správanie aj v priebehu času napriek 
meniacim sa okolnostiam. Ide o emocionálnu funkciu, ktorá podporuje zamestnanca, 
spôsobuje inšpiráciu a odhodlanie a pôsobí na dosiahnutie požadovaného cieľa. Motivátory, 
t. j. tie aspekty, čo nás motivujú, tvoria dve skupiny faktorov, a to pracovné motivátory 
(úspech, uznanie či možnosť rastu) a hygienické motivátory (mzda, finančné odmeny, vzťahy, 
podmienky, istota, prostredie, faktory osobného života) (Hitka a kol., 2019). Medzi významné 
motivátory patrí aj manažér sám, jeho schopnosti a osobnosť. Manažér má možnosť tvoriť, 
byť inšpiratívnym lídrom a prispieť k zmenám, pozitívne vplývať na podnik, na zamestnancov 
a na spoločnosť, v ktorej sa nachádza. 

Byť manažérom znamená byť organizátorom, koordinátorom, správcom či plánovačom. 
Manažér analyzuje informácie, rozhoduje o cieľoch a postupoch, vedie a motivuje svojich 
spolupracovníkov, manažér plánuje a organizuje. Na základe uvedeného môžeme uvažovať o 
tom, že manažérsku prácu preferujú ľudia s určitými kariérovými záujmami, víziou a vierou 
v úspech a aj určitými osobnostnými charakteristikami. Autorky Hudáková a Mráziková 
(2019) dodávajú, že pre zvládanie náročných personálnych či iných problémov a množstva 
situácií je potrebné, aby manažér disponoval určitými schopnosťami, ktoré pramenia z jeho 
osobnosti. Birknerová a Frankovský (2014) konštatujú, že súčasťou osobnosti manažéra 
a jeho správania sú jeho hodnoty, schopnosti, postoje, vedomosti, skúsenosti a zručnosti. 
Seková a kol. (2013) uvádzajú, že manažér by mal byť predovšetkým dobrý vodca, učiteľ, 
radca, kouč, špecialista, vyjednávač, pritom zdôrazňuje práve obyčajnú ľudskú stránku, a 
teda manažér by mal byť predovšetkým správny človek. 

Závadský a kol. (2018) uvádzajú, že práca manažérov musí spĺňať určitú kvalitu, ktorá 
odráža ich znalosti, schopnosti a zručnosti, ale aj osobné vlastnosti. Dôležitú úlohu v ich práci 
zohrávajú manažérske postupy ako podpora dôvery v organizáciu, zmysel pre spravodlivosť, 
vytváranie spokojnosti zamestnancov, odhodlanie či úsilie. Uvedené správanie zvyšuje rast, 
produktivitu či ziskovosť podniku. Odrazom kvality manažérov je schopnosť líderstva. 
Covey (2014) rozoberá základné návyky úspešnej líderskej osobnosti: je proaktívny, vytvára 
aktívny život, pozná svoje poslanie (ciele organizácie aj svoje), váži si svoj čas, pozná umenie 
komunikácie a aktívneho počúvania, preferuje spôsob výhra / výhra (spolupráca), je tímovým 

Ackerman (2020) uvádza Goldbergov model „veľkej päťky“ dimenzií osobnosti, 
zameraný predovšetkým na manažérov, lídrov, ale aj ďalších jedincov. Medzi päť dimenzií, 
ktoré majú byť súčasťou osobnosti manažéra, patrí otvorenosť skúsenostiam a novým 
veciam, či je manažér viac alebo menej otvorený, aktívny či tolerantný a iniciatívny, 
ďalej svedomitosť v podobe zodpovednosti a riadení samého seba, tiež nízka či vysoká 
extrovertnosť, teda spoločenskosť, socializácia či energia, radosť a komunikatívnosť. Ďalšia 
dimenzia je prívetivosť, ktorá skúma slušnosť, priateľskosť, altruizmus či skromnosť. Nízky 
stupeň tejto dimenzie vedie k nepriateľskému, sebeckému a nepríjemnému správaniu. 
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Poslednou dimenziou je emocionálna stabilita, resp. tendencia k neurotickému správaniu. 
Práve vysoká emocionálna stabilita pomáha viesť k dobrým vzťahom a šťastnejšiemu 
a harmonickému pracovnému aj osobnému životu. Všetky dimenzie sú významným 
prediktorom úspešnej schopnosti viesť a motivovať ostatných. 

V súčasnosti sa často hovorí o pojme líder, ktorý ale automaticky nepredstavuje 
synonymum pojmu manažér, aj napriek úzkemu prepojeniu významov. Dincer a kol. (2011) 
uvádzajú, že úspešní lídri sa zhodujú v jednej veci, majú vysoký stupeň emocionálnej a 
sociálnej inteligencie, ktorá je významná premenná ovplyvňujúca úroveň rozhodovania 
ako aj všetkých hlavných manažérskych funkcií. K pojmu emocionálna inteligencia, Bar- 
On (2006) ponúka komplexnú interpretáciu. Určil päť oblastí, v ktorých definoval zložky 
emocionálnej inteligencie (Obrázok 1). 

Obrázok 1 Model emocionálnej inteligencie 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Bar-On (2006). 

Zložky emocionálnej inteligencie manažéra môžeme charakterizovať aj podľa Golemana 
(2011), ktorý ju konkretizoval vo svojom modeli pomocou piatich schopností, a to schopnosť 
poznať vlastné pocity (sebapoznanie), schopnosť ovládať vlastné city (sebaovládanie), 
schopnosť sám seba motivovať (sebamotivácia), vnímavosť k emóciám druhých ľudí 
(empatia) a schopnosť vytvárať dobré medziľudské vzťahy (sociálne schopnosti). 
Emocionálna inteligencia, tak ako sociálna je merateľná vybranými metodikami, napr. 
MESI, TSIS či TEIQue-SF, RIPS, TSIS testy. Emocionálna inteligencia je významná 
súčasť kompetentnosti manažéra, ktorá predstavuje zásadné rozdiely medzi priemernými a 
vynikajúcimi manažérmi. Tento pojem úzko súvisí so sociálnou inteligenciou. Emocionálna 
inteligencia predstavuje schopnosti, ktoré možno zvyšovať tréningom. Zisťovanie úrovne 
emocionálnej inteligencie a kvocientu je dôležitým kritériom pri obsadzovaní každej, najmä 
manažérskej pozície (Minárová, 2014). 
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Podľa Birknerovej, Vávrovej a kol. (2013) podstatou sociálnej inteligencie je to, ako 
jedinec rozumie, interpretuje vlastné správanie a správanie iných ľudí, ich myslenie a 
cítenie a tiež, ako v závislosti od tejto interpretácie dokáže usmerňovať svoje správanie a 
správanie iných ľudí. Ide teda o múdre a vhodné vystupovanie v medziľudských vzťahoch 
a efektívne zvládanie sociálnych interakcií. Popp (2017) uvádza, že sociálna inteligencia 
zvyšuje uvedomenie súcitu a vlastného svedomia. Tiež pomáha rozumieť, čo si myslia 
ostatní a predvídať ich zámer, lepšie ich poznať a tým aj viesť a motivovať. Frankovský a 
Baranová (2010) uvádzajú, že možnosť špecifikovať sociálnu inteligenciu v manažmente 
dovoľuje robiť lepší výber tých, ktorí s vyššou mierou pravdepodobnosti úspešne zvládnu 
manažérske pozície, ako aj realizovať prípravu a výcvik manažérov v oblasti sociálnych 
spôsobilostí. Gulliford a kol. (2019) dodáva, že jej správny rozvoj podporuje aj múdre 
vyváženie záujmov a je úzko prepojená s vďačnosťou, ktorá pozitívne vplýva na množstvo 
ďalších aspektov profesijného aj osobného života. 

2 . Cieľ, materiál, metodika 

Cieľom state je poukázať na silu vplyvu osobnosti manažéra na motiváciu zamestnancov 
so zameraním na emocionálnu a sociálnu inteligenciu ako významnú zložku jeho osobnosti. 
V sekundárnom prieskume sme spracovali dostupnú domácu i zahraničnú literatúru 
a výskumy k predmetnej problematike. Sekundárny prieskum sme doplnili o primárny 
prieskum na základe štruktúrovaných rozhovorov uskutočnených v roku 2019 so zástupcami 
troch nadnárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku. Ide o manažérov ľudských 
zdrojov spoločností Sheraton a Crowne Plaza a IT konzultanta spoločnosti IBM. Uvedenú 
vzorku sme vytvorili na základe získaných informácií o význame líderstva v nadnárodných 
spoločnostiach. Ide o spoločnosti z rôznych odvetví, čo posilňuje výsledky vplyvu osobnosti 
manažéra aj z hľadiska veľkosti či typu podniku, ako aj z generačného, medzinárodného 
a multikultúrneho hľadiska. Štruktúrované rozhovory boli orientované na medzinárodné 
riadenie ľudských zdrojov so zameraním na víziu, normy, hodnoty, organizáciu práce, kultúru 
či spektrum procesov. V stati využívame len primárne informácie súvisiace s našou témou. 
Pri jej spracovaní sme využili metódu kvalitatívnej analýzy prístupov autorov k skúmanej 
oblasti ako aj analýzy získaných primárnych informácií, taktiežmetódu syntézy a komparácie. 

3 . Výsledky a diskusia 

Prezentáciu výsledkov výskumu sme rozdelili do dvoch podkapitol. Prvá podkapitola je 
zameraná na kvalitatívnu analýzu prístupov vybraných autorov k skúmanej problematike. 
Druhá podkapitola prezentuje výsledky vlastného výskumu. 

3 .1. Kvalitatívna analýza prístupov vybraných autorov 

Al Doghan a kol. (2019) konštatujú, že manažéri a zamestnanci s vlastnosťami v podobe 
extrovertnosti, vyššej prívetivosti a emocionálnej stability ako významných dimenzií 
osobnosti, vytvárajú pozitívne vzťahy a emócie aj v multikultúrnom pracovnom prostredí. 
Sú asertívnejší a aktívnejší, čo vytvára pocit spokojnosti, motivácie aj vyššiu produktivitu 
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práce. Odporúčajú uvedené osobné vlastnosti brať do úvahy nielen pri výbere manažérov, 
ale aj zamestnancov a zamerať sa na ich rozvoj. To môže byť užitočné aj pre manažérov, 
aby ľahšie dosiahli stanovené ciele. Výskum Hejase a kol. (2017) poukázal na vzorke 
2 50 zamestnancov v rôznych sférach podnikov Libanonu, že emocionálnu inteligenciu 
vníma väčšina ako významný prvok v živote a predovšetkým v práci manažéra, pričom 
až 85,6 % opýtaných si ju spája práve s motiváciou. Uvedené závery korešpondujú aj s 
teoretickými východiskami, keďže súčasť emocionálnej inteligencie je práve schopnosť 
motivovať seba a iných k lepším výkonom a lepšiemu a šťastnejšiemu životu. S výsledkami 
sa zhoduje aj výskum autorov Njoroge a Yazdanifard (2014), ktorí tvrdia, že emocionálna 
a sociálna inteligencia sa stali kľúčovými faktormi pre úspešnú motiváciu zamestnancov 
so zohľadnením generačnej rôznorodosti. Párová a Štefková (2018) zistili, že čím je vyššia 
emocionálna inteligencia, tým je vyššia aj výkonová motivácia u manažérov, pričom práve 
manažéri s vyššou emocionálnou inteligenciou sú úspešnejší a svedomitejší. Táto schopnosť 
im pomáha vyrovnať sa s požiadavkami každodenného života ako aj k lepšiemu výkonu. 
To úzko súvisí aj so schopnosťou úspešne motivovať, keďže najlepšie motivuje ten, ktorý 
je sám motivovaný. 

Hakkak a kol. (2015) uskutočnili výskum v Iránskom meste Teherán v bankovom 
sektore, kde skúmali vplyv emocionálnej inteligencie na sociálno-mentálne faktory 
produktivity zamestnancov. Prieskum sa uskutočnil v 58 pobočkách banky Mellat, kde 
bolo oslovených 700 zamestnancov vrátane manažérov. Z výsledkov štúdie je zrejmé, že 
všetky aspekty emocionálnej inteligencie majú pozitívne a významné účinky na sociálno- 
mentálne faktory pracovnej sily (napr. spokojnosť so zamestnaním, dobré vzťahy, istota 
zamestnania, priateľské a tvorivé prostredie či motivácia a chuť k práci). Autori dodávajú, 
že čím vyššia je emocionálna inteligencia manažérov všetkých úrovní, tým vyšší a lepší 
je výkon organizácie, čo platí aj naopak. Daryani a kol. (2017) v závere svojho výskumu 
konštatujú, že emocionálna inteligencia predstavovala až 25 % zmien v záujme zlepšenia 
výkonov v štátnych bankách, zatiaľ čo v súkromných bankách je to až 80 %, a to aj na 
základe motivovaných zamestnancov. Marecki (2013) skúmal na vzorke 25 manažérov 
pôsobiacich v nemeckých podnikoch význam sociálnej inteligencie. Prieskumom poukázal, 
že sociálne správanie a postoje manažérov sú priamo a neodlúčiteľne spojené so správaním 
a motiváciou zamestnancov. Hlavným poznatkom štúdie je, že sociálna inteligencia je 
pre manažérov vysoko významná schopnosť kdekoľvek pôsobia a rovnako dôležitá ako 
analytické či odborné schopnosti. Sociálne inteligentný manažér je empatický a sociálne 
uvedomelý. Tým sa snaží budovať dobro zamestnancov pravidelnou komunikáciou, 
budovaním dôvery a tým, že ich berie vážne a počúva ich. Okrem toho neignoruje 
osobné či pracovné problémy a konflikty, keďže tieto okolnosti môžu ovplyvniť aj výkon 
zamestnancov. Sociálne inteligentný manažér okrem toho pozná svojich zamestnancov, a 
tak ich dokáže efektívne motivovať k výborným výkonom. Zároveň vie pre nich nastaviť 
vhodné úlohy, aby nedošlo k preťaženiu či iným problémom. Z dlhodobého hľadiska práve 
tieto líderské schopnosti významne pomáhajú k celkovému úspechu podniku. Gilar-Corbi a 
kol. (2019) veria, že emocionálne a sociálne inteligentní ľudia rozumejú a akceptujú svoje 
emócie, sú schopní ich asertívne vyjadriť a byť empatickí. Vedia zaobchádzať s inými 
slušným a adekvátnym spôsobom, riadiť stresové situácie a zmeny dostatočne úspešne a 
život vnímajú z optimistickejšej perspektívy. To vnímajú ako dôležitý aspekt pri manažéroch 
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všetkých úrovní, keďže to priamo ovplyvňuje pozitívne pracovné prostredie či spokojnosť 
a silnú motiváciu zamestnancov. 

Ďalším dôkazom významu osobnosti manažéra pri motivácii zamestnancov je možné 
poukázať na príklade slovenských skrytých šampiónov, t. j. malých podnikov, ktorých 
kreatívny a inovatívny prístup a nápady doviedli k medzinárodnému úspechu. Sú to 
podniky ako ESET, Sygic, Spinea či Kvety.sk. Práve pri týchto podnikoch je vidieť splnené 
sny niekoľkých svedomitých a vytrvalých jednotlivcov, ktorých osobnosti aj na základe 
emocionálnej stránky verili svojim víziám, aj keď sa iným mohli zdať nereálne. V tom 
podporovali a viedli aj ostatných okolo nich, a tak motivovaní dosiahli prelomový úspech. 
Skrytí šampióni Slovenska sú dôkazom, že predstavivosť, vynaliezavosť, tvrdá práca, viera 
a originalita sa vypláca (Táborecká-Petrovičová, Ďaďo, Bobáková, 2014). 

Výskum potvrdzujúci už uvedené názory a výsledky skúmania pochádza od Hitku a kol. 
(2019). Je zameraný na motiváciu zamestnancov na vzorke 3 720 respondentov zo Slovenska 
bez akýchkoľvek obmedzení.Autori sa snažili vo výskume zistiť, ako sú pre nich významné 
jednotlivé motivačné faktory. Vzhľadom na cieľ state sme sa zamerali na hodnotenie troch 
faktorov, a to atmosféry na pracovisku, pracovného kolektívu a prístupu manažéra. Práve 
atmosféra na pracovisku je druhým najdôležitejším motivačným faktorom pre mužov aj pre 
ženy. Až 70 % všetkých respondentov považuje tento motivačný faktor za veľmi dôležitý. 
Tretím najdôležitejším motivačným faktorom rovnako pre mužov aj pre ženy je pracovný 
kolektív. Takmer 93 % opýtaných považuje tento faktor za dôležitý až veľmi dôležitý. Prístup 
manažéra vníma ako dôležitý takmer 57 % respondentov a za veľmi dôležitý takmer jedna 
tretina všetkých opýtaných. Autori uvádzajú, že práve vzťahovú oblasť, do ktorej patria 
všetky tri uvedené faktory, zaradili ako druhú najviac motivujúcu. Práve emocionálna či 
vzťahová oblasť môže predznamenávať množstvo pozitív a prínosov ako aj negatív v podobe 
konfliktov, demotivácie či úplného odchodu z práce, ktoré môže prerásť do nebezpečnej 
fluktuácie zamestnancov či tvorby zlého imidžu podniku. Uvedené riziká je možné v podobe 
schopností emocionálnej a sociálnej inteligencie úspešnejšie eliminovať. 

3 .2. Výsledky vlastného prieskumu 

Výsledky sekundárneho prieskumu potvrdzujeme aj primárnym prieskumom. 
Na základe štruktúrovaných rozhovorov s manažérmi ľudských zdrojov spoločností 
Sheraton a Crowne Plaza, nadnárodných spoločností pôsobiacich v odvetví hotelierstva, 
konštatujeme, že uvedené spoločnosti veria v líderstvo. Považujú osobnosť manažéra 
za mimoriadne významnú súčasť riadenia ľudských zdrojov z hľadiska starostlivosti, 
rozvoja a tak aj motivácie svojich zamestnancov. Manažment sa snaží tvoriť dobrú 
pracovnú atmosféru a motivovať svojich zamestnancov s cieľom dosiahnuť energický 
tím plný skvelých pracovníkov, ľudí a synergiu v práci. Okrem osobnosti manažéra je to 
motivácia aj v podobe mnohých zamestnaneckých výhod využitia služieb hotela či podujatí. 
Ľudské zdroje sú pre spoločnosti základnou hodnotou so zohľadnením a plným rešpektovaním 
multikultúrneho aspektu. Vízie spoločností hovoria o kontinuálnom rozvoji a raste, a to aj 
na základe práce talentovaných a kompetentných zamestnancov. Tak pri číselnom hodnotení 
významu procesov riadenia ľudských zdrojov na stupnici od 1 (najdôležitejší) do 13 pridelili 
procesom manažmentu talentov a starostlivosti, motivácie zamestnancov hodnotenie 5 a 
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6 . Uvedené potvrdzujeme aj na základe štruktúrovaného rozhovoru s IT konzultantom, 
zástupcom spoločnosti IBM, pôsobiacej v oblasti poskytovania IT služieb. Uviedol, že aj 
pre IBM sú vysoko významné a prínosné líderstvo a osobnosti manažmentu, keďže medzi 
hlavné hodnoty patrí tímový duch motivovaného tímu. Zároveň zdôrazňuje etický princíp 
manažmentu aj zamestnancov, t. j. princíp dobra, spravodlivosti a slušeného správania sa. 
Vedenie týmto štýlom nevedie len k motivácii a inšpirácii zamestnancov, ale aj budovaniu 
značky a spokojnosti zákazníkov. Respondent pri číselnom hodnotení významu procesov 
hodnotil starostlivosť, motiváciu zamestnancov ako vysoko významný a dôležitý proces. 

Myslíme si, že aj vďaka schopnostiam v podobe emocionálnej a sociálnej inteligencie 
je možné uvedené procesy úspešne a s ľahkosťou zvládnuť. Práve uvedené schopnosti 
považujeme za kľúčové prediktory manažérskej práce, ktorej hlavnou súčasťou je vedenie 
a motivácia zamestnancov. Na základe prieskumov sa domnievame, že manažér by mal 
viesť svojim príkladom aj iných, a tým zo seba buduje pravého lídra. Jeho morálne 
správanie, pracovné nasadenie a hodnotovo orientovaná osobnosť sú nevyhnutnosťou, aby 
zamestnanci iba nepočúvali doslova zadané úlohy, ale vnímali a inšpirovali sa ním. Zároveň 
to predstavuje kľúčové faktory pre pozitívne vzťahy v práci a priateľskú otvorenú atmosféru. 
Lídra charakterizujeme v prvom rade ako človeka, ktorý disponuje veľkou dávkou slušnosti, 
cieľavedomosti, zodpovednosti a predovšetkým ľudskosti. Vedie a motivuje ostatných pre 
dosiahnutie cieľov, dodáva im inšpiráciu a chuť pracovať, poukazuje na iný uhol pohľadu. 
Tvorí radosť, dobrú náladu a aj zložité veci vníma s ľahkosťou, ku ktorej vedie aj ďalších. 
Dokáže prejaviť empatiu a vie múdro vystupovať v medziľudských vzťahoch, čím prispieva 
k vyrovnanosti a spokojnosti ostatných. Kým manažér chce dosiahnuť cieľ, líder chce 
dosiahnuť cieľ spôsobom win-win, ako aj ďalšie možné pozitívne zmeny. Veríme, že práve 
emocionálna a sociálna inteligencia sú aspekty, ktoré vyprofilujú z manažéra skutočného 
lídra, ktorý motivuje zamestnancov aj iných k naplneniu poslania a splneniu vízií a snov. 

V uvedenej súvislosti je nevyhnutné zlepšovať nadväzovanie vzťahov. Osobnejšie 
spoznávanie počas pravidelných návštev či neformálnych rozhovorov, teambuildingov či 
akýchkoľvek priateľských stretnutí tvorí otvorenejšiu atmosféru a predovšetkým buduje 
dôveru, ktorá je v súčasnosti čoraz vzácnejšia. Zároveň si manažér môže vypočuť názory 
zamestnancov aj ich nápady na zlepšenie pracovných podmienok a tiež poznať, čo by 
ich potešilo, podporilo a motivovalo, a tak vedieť nájsť správne stimuly. Najdôležitejším 
odporúčaním je rozvoj emocionálnej a sociálnej inteligencie manažéra zapojením externých 
lektorov, koučov či workshopov ako aj vlastným uvedomením si významu týchto schopností. 
Tie významnou mierou prispievajú k udržaniu pokoja, harmónii osobného a pracovného 
života a sprevádzajú šťastnejším životom nielen manažéra, ale aj jeho okolie. Prispievajú aj 
k rozvoju ušľachtilých hodnôt, budovaniu morálnosti, prirodzenej autority a charizmy ako 
aj k väčšiemu životnému optimizmu. Zisťovanie miery uvedených schopností považujeme 
preto za dôležité už pri obsadzovaní manažérskych pozícií. 

Záver 

Cieľom state bolo poukázať na silu vplyvu osobnosti manažéra na motiváciu 
zamestnancov so zameraním na emocionálnu a sociálnu inteligenciu ako významnú zložku 
jeho osobnosti. Na základe sekundárneho a primárneho prieskumu, ako aj prezentovaných 
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názorov a štúdií v medzinárodnom kontexte môžeme konštatovať, že vplyv manažéra 
na motiváciu zamestnancov je mimoriadne silný. Súčasť osobnosti manažéra v podobe 
sociálnej a emocionálnej inteligencie významne pozitívne vplýva na ich motiváciu. Práve 
týmito schopnosťami dokáže manažér lepšie vnímať pocity a osobnosti zamestnancov, 
vytvoriť si osobnejšie vzťahy, a tým poznať cestu ako ich úspešne motivovať. Emocionálna 
a sociálna inteligencia predstavuje súčasť osobnosti každého z nás. Predstavuje povýšenie 
ľudskosti, slušnosti a čestnosti nad osobné ego a kroky za šťastnejším životom. 
Ide o schopnosti, ktoré môže každý zlepšovať kedykoľvek a kdekoľvek aj so zohľadnením 
kultúrnych, rodových či generačných rôznorodostí, keďže každý manažér má do určite 
miery možnosť tvoriť, meniť, pomáhať, viesť a motivovať či inšpirovať presne tam, kde je. 

Grantová podpora: Stať bola podporená projektom VEGA 1/0116/18 Konvergencia a 
divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov. 
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Impact of Demographic Factors Gender and Age 
on the Decoy Effect 

Vplyv demografických faktorov pohlavia a veku na efekt návnady 

Radka Kubalová 

When faced with the choice problem involving two products each superior in a different dimension, 
an addition of an asymmetrically dominated alternative into the choice set might shift the consumer’s 
preferences towards the dominant alternative. In this paper, the possible impact of gender and age 
as demographic factors on the decoy effect is explored and discussed. The research question is 
whether there might be any significant differences in the strength of decoy effect on choices of Czech 
consumers according to these factors. The analyzed data were obtained in an experiment with 260 
participants where the presence of the decoy effect has been confirmed for two product categories 
washing machines and gym seasonal tickets. The effect sizes for consumers groups based on the 
demographic factors are tested by Chi-squared test. This study and its findings broaden the theory 
of consumer decision making about decoy effects. 

Key words: Consumer decision making. Effect of asymmetrically dominated alternatives. Context 
effects. Choice. 

JEL Classification: D91. 

Introduction 

How consumers make their decisions and how their preferences are formed are ones of 
the central questions in the field of marketing, decision making and behavioural economics. 
For the modern businesses it might be extremely valuable yet extremely difficult to find out 
what exactly leads their customers to buy or to not buy the specific product. Despite the 
difficulty of the task, the attempts to investigate the complex human behaviour, thinking and 
decision making process are being done as more precise knowledge of consumers can help 
businesses not only in creating the marketing strategies and composing the marketing mix 
more effectively but also in the development of new product lines and improving the services. 

Due to the prevailing need to understand better the complex behaviour of the consumers, 
this paper is focusing on the decoy effect and its influence on consumers’decision making. 
Specifically, the intent of this paper is to explore the possible impact of gender and age 
on the strength of the effect. To meet this aim the data about effect size for the consumers 
groups based on the demographic factors were obtained in an experiment and are tested 
in the paper by Chi-squared test. 
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1 . Theoretical framework 

The previous research and literature in the field of behavioral economics, decision 
making and consumer behavior proposes the robustness of context effects which might 
influence the consumer’s choice and preferences. Among other context effects, the effect 
of asymmetrically dominated alternatives (or the decoy effect) has been reported (Huber, 
Payne and Puto, 1982). 

This effect is the classic example of how individual preferences can be shifted with an 
introduction of an inferior alternative (so called decoy) into the original choice set of two 
or more alternatives. This new less attractive alternative increases the probability of the 
more attractive target also in the relation to the rest of the original alternatives. This effect 
therefore opposes the neoclassical axiom of regularity according to which: when given 
two choice sets A and B, where A ⊂ B, the probability of choosing an element x from B 
cannot be greater than the probability of choosing x from A (Luce, 1977). 

Three conducted meta-analyses suggest that decoys can increase the likelihood of 
choosing the dominating alternative by 12 to 18 % (Heath and Chatterjee, 1995; Milberg 
et al., 2014; Yang and Lynn, 2014). The empirical testing in the real market by Wu and 
Cosguner (2020) implies 14,3% raise in gross profits for the retailer due to the decoy effect 
which supports the possible practical implications for the managers. 

Beside studies traditionally explaining the underlying mechanisms of the effect, recently 
much attention is also paid to the factors which moderate it. The attention has been given 
to the situational variables or so called experiment design moderators such as the products’ 
country of origin (Chuang and Yen, 2007), the presentation format of the attributes and 
alternatives (Frederick, Lee and Baskin, 2014; Ha, Park and Ahn, 2009; Yang and Lynn, 
2 014) or choice and time constraints (Dhar and Simonson, 2003; Lin et al., 2008). There 
were reported also person-based or individual specific variables as motivational influences 
(Levav, Kivetz and Cho, 2010) or thinking styles (Mao and Oppewall, 2012). 

While many of the studies include collecting sociodemographic data about the 
participants in the experimental design like Rogers, Vargas and Voigt (2020) or Kaptein, 
Emden or Iannuzzi (2016) without analyzing them in relation to the decoy effect, we can note 
studies of Ďuriník (2013) and Wu and Yu (2018) who included gender differences in testing 
the moderating variables. For example Ďuriník (2013) discussed the gender differences in 
decoy effect for different warranty policies for the same product while Wu and Yu (2018) 
focused on aspect of mental fatigue which increases the decoy effect in males but not in 
females. Kim and Hasher (2005) connected the aspect of age to the level of knowledge in 
different decision tasks involving the decoy effect where older adults show more consistent 
decisions than younger adults, similar results of older age groups being less likely to show 
the irrational preferences (such as decoy effect reveals) is previously reported by Tentori 
et al. (2001). This might be a surprising finding since many studies about judgment report 
cognitive abilities decline with aging (Craik and Salthouse, 2008). It is also important to 
note the nature of decision tasks in both Tentori et al. (2001) and Kim and Hasher (2005) 
were focused on the context of grocery shopping which might be a specific type of decision 
making for its frequent repetitiveness and routine like nature. 
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The previous findings leave space to test the differences between the genders and age 
groups involving different types of products. 

2 . Aim, material and methodology 

The aim of this study is to analyse the impact of two demographic factors, gender and 
age, on the strength of the decoy effect. The study uses the data from a previously conducted 
experiment which was focusing on the decoy effects and the data obtained were used to 
test the statistical significance. 

In the experiment, individual subjects who were Czech consumers were invited to fill 
in a survey where they were presented with decision making problems involving 2 types 
of products: washing machines and gym season-tickets which are generally less frequently 
purchased products as opposed to groceries used previously in Tentori et al. (2001) or Kim 
and Hasher (2005). The author’s choice of washing machines and gym season-tickets as 
products involved was random, the only criterion set was to use products which were not 
previously nor frequently used in the previous research about decoy effects like for example 
microwaves or computers as used in studies of Dhar and Simonson (2003), Ha, Park and 
Ahn (2009), Lin et al. (2008), Yang and Lynn (2014) and even many more. 

Each alternative was described by two characteristics and the price as is common for the 
decoy effect. The alternatives of gym season ticket were characterized by number of gym 
entries, presence/absence of sauna entry and price. The washing machines were described 
by number of revolutions, the volume and price. 

In order to detect the effect of decoy on the respondents’choices, there were two versions 
of surveys presented, one for an experimental group which included a competitor item, a target 
item and a decoy option and another one for control group with only a competitor item and a 
target item, as shown in the Table 1. This allowed observing whether the presence of decoy 
in the item set truly increased the frequency of choosing a target item. At the end, the survey 
included a set of questions focusing on demographic informationabout the participants as well. 

Table 1 Overview of the experiment design 
Product category Choice set 

Control 

Target Competitor Decoy 

Season tickets Washing 
machines 

x 

x 

x 

x 

- 

Experimental x 
Source: own processing 

Separating the respondents to the control/experimental group was based on an 
alphabetical order according to the first letter of their surname to avoid intentional and 
unintentional manipulation. To get the most precise alphabetical separation of the groups, 
a frequency of surnames in the population, according to the Czech Statistical Office, was 
used to calculate that the separation should be as following: A-L – experimental group 
(survey with the decoys), M-Ž – control group (survey without the decoys). 

Data was collected in this manner in March 2018 and 570 potential participants were 
addressed in total via Facebook. 260 participants reacted positively and took a part in the 
experiment – 128 in the control group and 132 in the experimental group. The author of the 
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paper is aware that the presented sample size is far from a sufficient representative sample 
of the Czech consumers and it would be necessary to verify the results with the help of an 
additional extensive research. In spite of this limitation, it is believed the data collected in 
this manner is still worth examining. 

3 . Results and discussion 

The results from the experiment showed that the decoy effect could be generally 
confirmed as statistically significant for both product categories – season tickets and 
washing machines. Therefore, the data about consumers’ choices for these two products 
were taken in consideration for the further analysis of role of demographic characteristics 
on the decoy effect in order to find out whether there were any differences in the strength 
of the decoy effect between the mentioned demographic groups. 

3 .1. Descriptive statistics 

The Table 2 shows the percentage of the participants in control and experimental group 
belonging to the demographic groups according to the demographic factors gender and age. 

Table 2 Descriptive Statistics 
Characteristics of 

respondents 
Control group 

N = 128 
Experimental group 

N = 132 Demographic groups 

Male 46 % 
54 % 
24 % 
6 % 

23 % 

54 % 
46 % 
44 % 
19 % 
21 % 
10 % 
6 % 

Gender 
Female 
1 
2 
3 

8-27 
8-37 
8-47 

Age 48-58 
58 + 

24 % 
23 % 

Median 
Modus 

38-47 
18-27 ; 48-58 

28-37 
18-27 

Source: own processing 

It can be noticed the males and females participated almost equally in the control and 
experimental group. As for the age, the modus age category of control group can be found 
in the categories: 18-27 and 48-58. For the experimental group the modus was represented 
by the age category of 18-27. Median age for the control group was 38-47 and it was 28-37 
for experimental group. 

3 .2. Impact of gender on the decoy effect 

The participants’ preference of the target alternative when the decoy was and was not 
presented in the choice set was measured. The figure 1 shows that the average preference 
for the target alternative was lower for both men and women when the decoy was not 
included in the choice set. 
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Figure 1 Target alternative preferences according to the gender 
Source: own processing 

Adding the decoy raised the popularity of the target alternative by 25 % for men and 19 
% for women. Another observation can be made about women generally tending to choose 
the target alternative more often than men whether the decoy is or is not present. Over 50 % 
of women had tendency to choose the target alternative even when the decoy was not present 
and the number rose to 75 % of them with the decoy while men are reported to prefer the 
competitor more as only 38,5 % chose the target when decoy was absent but the decoy shifted 
their preference to the target in 63,5 % cases. 

Using the two-way contingency table with measured raises in the preference of the 
target alternatives for men and women the chi-squared test of independence was carried 
out. The level of significance used was 5% level and df = 1. According to the statistical 
test, the null hypothesis can be rejected with result of χ2 > critical value (5,095 > 3,84). 
Therefore, the strength of decoy effect for the two tested products is not independent on 
the gender but there is a difference in the decoy effect between the genders. 

The results obtained in our experiment are partly in consistency with the findings of 
previously conducted studies. For example, Ďuriník (2013) found out the success rate of 
decoy effect significantly differs between males and females and that women are more likely 
to choose the target option with no decoy included in the choice set. Similarly, according 
to the both conducted analyses men are more likely to be affected by the decoy effect than 
women. Alternatively, the comparison of the presented rFesults with the previous findings 
brings also one difference as according to the presented results women still exhibited the 
positive decoy effect with raising preference for the target alternative while according to the 
previous findings women’s preference for the target alternative decreased after introducing 
the decoy alternative. However, this decrease of the target’s popularity for women was 
not found as statistically significant and therefore, it can be concluded that both studies 
generally confirm that both genders can be impacted by the decoy effect. 
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3 .3. Impact of age on the decoy effect 

In case of the next demographic factor, it can be observed in the figure 2 that in average 
some age groups tended to prefer the target alternative more and some less. It can be noticed 
that each analysed group reports positive raise in the shares after the decoy was added and 
therefore, they are all exhibiting the decoy effect only with the different strength. 

Figure 2 Target alternative preferences according to the age groups 
Source: own processing 

Over 50 % of participants in the younger age groups (18-27, 28-37 and 38-47) had tendency 
to choose target alternative even when the decoy option was not included in the choice set. While 
older participants (age categories 48-57 and 58+) did no prefer to choose the target alternative 
as often when the decoy option was absent. However, the steep differences between the younger 
and older age groups decreased noticeably once the decoy option was present. 

The age group which preferred the target alternative the most without the decoy was the 
age group 38-47 with 59 % of participants of said age group selecting the target alternative. 
With the decoy included, the 74 % of participants from the age category 28-37 chose the 
target alternative making it the group with the highest preference of the target alternative. 

Alternatively, the participants aged 48-57 were the ones who were the least interested 
in choosing the target alternative with 35 % of them choosing it when the decoy was not 
included in the choice set. This age group was also the one who chose this option the least 
often even when the decoy was available in the choice set (62 %). However, this group was 
also one of these which reports the most significant raise in the target alternative preference 
and that is by 27 %. The only age group which had a higher raise in preference was the 
age group 58+ with 29% raise in preferences from 40 % to 69 %. The group with the least 
noticeable raise in the preferences was the age group 38-47 with only 11 % of raise in the 
share of target alternative. 
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Once again the raise in the preference of the target alternative for the age categories 
was tested using the contingency table and the chi-squared test of independence was carried 
out. The level of significance used was 5% level and df = 4. Given the results of the test, 
the null hypothesis can be rejected with result of χ2 > critical value (12,567 > 9,488). 
Therefore, the strength of decoy effect for the two tested products is not independent on 
the demographic factor age. 

It can be concluded the older adults tended to exhibit stronger decoy effect leading 
changing their preferences more than younger adults. This result is not consistent with the 
previous studies (Kim and Hasher, 2005; Tentori et al., 2001) which reported older groups 
as less likely to exhibit irrational preferences. This could be possibly explained by the 
different nature of decision making tasks (routine vs. less frequent decision/purchase) and/ 
or products’level of involvement (low involvement product vs. high involvement product) 
but this should be a subject of further analysis and future research to find out. 

Conclusion 

This study broadens the findings about the decoy effect phenomenon which is one of 
the best known contextual effects. In this paper the possible impact of gender and age on 
the decoy effect was discussed when involving two products – washing machines and gym 
season-tickets. Analysing the data obtained in an experiment focusing on decoys, it can be 
concluded that both genders and all age groups are positively impacted by the decoy effect 
as every group exhibits rising preference of the target alternative after introducing the decoy 
alternative into the choice set. However, statistical testing confirms there are significant 
differences in the strength of the decoy effect based on the gender and age. 

Analysing the results, it can be concluded males tend to exhibit stronger decoy effect 
while females tend to prefer the target alternative no matter if the decoy is included or not 
more than males. As for the age groups, the results in this study indicate opposing tendency 
of older age groups exhibiting stronger decoy effect than the younger adults than has been 
reported in some of the previous studies. 

These results have practical implications for management and marketing experts 
as it was confirmed all groups exhibited the decoy effect and therefore, it supports the 
possibility of using product positioning involving the decoys for all examined target groups. 
The additional recommendation arising from the conducted research is the possibility to 
noticeably raise the popularity of the target product for the target groups aged 48-57 and 
5 8+ as the decoy effect impacted these age groups the most. 

The main limit of this study is the sample size and its representativeness, and it might 
be necessary to verify the results with the help of an additional extensive research to fully 
reflect the situation among Czech consumers. It could be also a subject of further research 
whether the age groups exhibit differences in the decoy effect strength based on the context 
of the decision task or the level of involvement which is required by the decision making 
involving different types of products. 
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samospráv v Slovenskej republike podľa regiónov NUTS III 
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by NUTS III Regions and by Size Categories of Municipalities 
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The process of decentralization of public administration in the Slovak Republic has strengthened the 
position and competencies of local governments. As a result of the implemented fiscal decentraliza- 
tion, the importance of revenues that local governments receive from local taxes has increased. Tax 
revenues significantly contribute to the financing of the tasks and competencies of local governments. 
The aim of the article is to analyze the importance of revenues from local taxes in the budgets of 
Slovak local governments according to their affiliation with NUTS III regions and according to the 
classification into size categories of municipalities. The authors revealed differences in the share of 
local taxes in the revenues of local governments located within different regions and by different size 
categories of municipalities in the years 2010 to 2018 by using selected indicators. In both analyzed 
indicators, local governments in the western part of Slovakia reached higher values compared to 
the municipalities of the Prešov and Košice regions. 

Key words: Local governments. Local taxes. Differences. 

JEL Classification: H71. 

Úvod 

Fiškálna decentralizácia úzko korešponduje s otázkou optimalizácie usporiadania 
fiškálneho systému. V praxi je veľmi často spojená s decentralizáciou kompetencií a 
právomocí v rámci verejnej správy. R.A. Musgrave (1976) označil problém fiškálnej 
decentralizácie vo fiškálnom federalizme ako tzv. problém priradenia daňových a 
výdavkových kompetencií rôznym stupňom verejnej správy, pričom stupeň a forma ich 
priradenia závisí od politickej, ekonomickej a inštitucionálnej situácie krajiny ako aj od 
samotnej úlohy samospráv. Súčasťou procesu fiškálnej decentralizácie je aj posilňovanie 
právomocí a zodpovednosti územnej samosprávy (miestnej a regionálnej) za zabezpečenie 
a financovanie verejných statkov. Decentralizáciou v daňovom určení dochádza k 
navyšovaniu príjmov samospráv a postupne sa tak obmedzujú prerozdeľovacie procesy v 
rozpočtovej sústave krajiny. Fiškálna decentralizácia je odrazom všeobecne sa presadzujúcej 
tendencie posilňovať úlohu územných samospráv, tzn. posilňovať ich kompetencie, ale i 
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zodpovednosť. V článku hodnotíme význam daňových príjmov v rozpočtoch miestnych 
samospráv v Slovenskej republike naprieč NUTS III regiónmi a vybranými veľkostnými 
kategóriami (podľa počtu obyvateľov) po uskutočnení decentralizácie verejnej správy a 
fiškálnej decentralizácie. 

1 . Východiská skúmania 

Decentralizáciu je možné chápať ako proces vedúci k vyššej miere finančnej autonómie, 
presun legislatívnych a politických právomocí v plánovaní, rozhodovaní a riadení verejných 
záležitostí z centrálnej na nižšie úrovne, bližšie k občanom, čo pomáha zlepšovať kvalitu 
vládnutia. Hlavným argumentom v prospech decentralizácie je schopnosť nižších jednotiek 
poskytovať verejné statky, ktoré lepšie reflektujú miestne potreby a preferencie (Ebel a 
Yilmaz, 2001). 

V roku 2005 došlo na Slovensku k realizácii II. etapy fiškálnej decentralizácie, ktorá 
bola spojená so systémovou zmenou rozpočtového určenia daní miestnych a regionálnych 
samospráv. Tým bol zavŕšený aj proces reformy riadenia verejných financií, ktorého 
súčasťou bola aj fiškálna decentralizácia. Uskutočnené systémové zmeny sa výrazne prejavili 
v hospodárení miestnych samospráv a ovplyvnili štruktúru ich rozpočtových príjmov a 
výdavkov. Od roku 2005 sa zvýšil význam príjmov, ktoré miestne samosprávy získavajú z 
miestnych daní a o výške, ktorých majú právomoc rozhodovať, t. j. majú pri nich istú daňovú 
autonómiu. 

Proces decentralizácie verejnej správy v Slovenskej republike tak významne posilnil 
postavenie a kompetencie miestnych samospráv v zodpovednosti zabezpečovania služieb 
a uspokojovania potrieb obyvateľov a v rozhodovaní o rozvoji svojho územia. Uvedená 
situácia si vyžaduje tvorbu takých podmienok, ktoré v krátkodobom aj dlhodobom horizonte 
zabezpečia zvyšovanie kvality života občanov. 

Významnú úlohu pre plynulé zabezpečenie miestnych verejných služieb a rozvoja 
samospráv zohráva okrem ich potenciálu aj finančná kapacita miestnej samosprávy. 
Finančnú kapacitu samospráv meriame ukazovateľmi miery samofinancovania, finančnej 
autonómie, zadlžovania, daňovej a majetkovej sily (Žárska, 2009; Žárska, Ferčíková 
2 015). Určitý stupeň finančnej autonómie, t. j. rozsah právomocí samostatne rozhodovať 
o tvorbe finančných zdrojov a ich použití a zodpovednosť za dôsledky rozhodnutí v oblasti 
rozpočtového hospodárenia, patrí medzi základné princípy finančného systému miestnych 
samospráv (Peková, 2004). Vyšší podiel vlastných príjmov, z ktorých väčšinu častokrát 
tvoria daňové príjmy, prispieva k zvýšeniu efektívnosti a zodpovednosti miestnych 
samospráv pri rozhodovaní o alokácii výdavkov na zabezpečenie kompetencií resp. 
verejných služieb, za ktoré sú zodpovedné. V snahách o zvyšovanie finančnej autonómie/ 
sebestačnosti miestnych samospráv mnoho autorov poukazuje aj na možnosť zvyšovania 
sadzieb pri zdaňovaní nehnuteľného majetku v záujme navyšovania ich rozpočtových 
príjmov (Coombs et al., 2012; McCluskey and Plimmer, 2011). 

Finančná autonómia sa vo všeobecnosti týka schopnosti zabezpečiť požadovanú úroveň 
príjmov, a následne určiť spôsob ich použitia. V prípade miestnych samospráv hovoríme o 
ich schopnosti určiť relatívne bez vonkajších vplyvov rozsah a spôsob získavania vlastných 
príjmov, najčastejšie pri stanovení základu dane a daňovej sadzby, a zároveň o schopnosti 
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poskytovať zo získaných zdrojov takú úroveň verejných statkov, akú požadujú jej obyvatelia 
(Chapman, 2003). Podľa Kozovského (2006) zvyšovanie finančnej autonómie vedie k 
efektívnejšiemu poskytovaniu verejných služieb, ktoré lepšie zodpovedajú miestnym 
potrebám. 

Miera autonómie v daňových príjmoch, alebo zjednodušene daňová autonómia, zahŕňa 
rozličné aspekty voľnosti, ktorú územné samosprávy majú nad svojimi vlastnými daňami 
(Blöchliger a King, 2006). Týka sa záležitostí, akými sú právo zaviesť a zrušiť daň, určovať 
daňovú sadzbu, základ dane a uplatňovať daňové úľavy. „V mnohých krajinách dane nie sú 
pridelené jednej správnej úrovni, ale zdieľané medzi centrálnou a nižšími úrovňami. Takéto 
systémy neumožňujú jednotlivým správnym jednotkám nijaké zmeny v oblasti základov 
daní a výšky sadzieb, ale kolektívne majú jednotky na jednej úrovni možnosť vyjednať 
úpravy v rozdeľovacích pravidlách s centrálnou vládou.“ (Sopkuliak, 2012, s. 226). 

V porovnaní s príjmami z podielových daní (sú prerozdeľované na základe zákonom 
schváleného vzorca a miestne samosprávy pri určovaní sadzby a spôsobu prerozdeľovania 
výnosu nie sú autonómne, t. j. určuje ich centrálna úroveň) majú miestne samosprávy v 
prípade daní z majetku vysokú mieru autonómie pri nastavení sadzieb, čo vytvára väčší 
priestor na diferenciáciu v príjmoch z týchto daní medzi jednotlivými samosprávami 
(Sopkuliak, 2017). V záujme odhaliť v akom rozsahu dochádza k diferenciácii príjmov z 
miestnych daní v miestnych samosprávach na Slovensku sa v článku budeme venovať tzv. 
ukazovateľom finančnej autonómie so zameraním na význam príjmov z miestnych daní. 

2 . Cieľ, materiál, metodika 

Cieľom článku je hodnotiť význam príjmov z miestnych daní v rozpočtoch slovenských 
miestnych samospráv podľa ich príslušnosti k regiónom NUTS III a podľa veľkostných 
kategórií samospráv v rokoch 2010 až 2018. Pomocou vybraných ukazovateľov poukážeme 
na rozdiely v skúmanej oblasti. Vzhľadom na vyššie uvedené východiská problematiky 
sme pre výpočet stanovili pomerové ukazovatele odvodené od ukazovateľov, ktorými sa 
kvantifikuje miera finančnej, či daňovej autonómie. Nami stanovené ukazovatele majú 
svoje uplatnenie a vhodnú vypovedaciu schopnosť pri ich porovnávaní naprieč miestnymi 
samosprávami v rámci odlišných regiónov resp. rôznych veľkostných kategórií. 

Význam príjmov z miestnych daní v rozpočtoch miestnych samospráv budeme 
kvantifikovať dvoma spôsobmi: 
1 . ako podiel miestnych daní na celkových daňových príjmoch miestnych samospráv 

MDcd = MD/CD, (1) 
2 . ako podiel miestnych daní na celkových príjmoch miestnych samospráv 

MDcp = MD/CP, (2) 
kde MD sú miestne dane, CD celkové daňové príjmy a CP celkové príjmy miestnej 
samosprávy (bez príjmových finančných operácií). 

Zdrojovou základňou pre výpočet pomerových ukazovateľov sú údaje z finančných 
výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy (FIN 1-04) – časť príjmy, poskytnuté 
DataCentrom, ktoré plní v Slovenskej republike funkciu informačného zdroja pod rezortom 
Ministerstva financií SR. Všetky miestne samosprávy na Slovensku (ďalej SR) povinne 
a pravidelne prostredníctvom finančných výkazov zasielajú dáta v zmysle príslušných 
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nariadení a opatrení príslušným informačným centrám. Vykazované dáta za miestne 
samosprávy SR sme si vyžiadali od DataCentra podľa nami zadefinovanej špecifikácie. 

V analýze hodnotíme vývoj ukazovateľov MDcd a MDcp v podmienkach miestnych 
samospráv nielen z pohľadu ich regionálnej príslušnosti (podľa NUTS III), ale aj z pohľadu 
nasledujúcich desiatich veľkostných kategórii (t. j. podľa celkového počtu obyvateľstva v 
danej samospráve) od 0 do 99, od 100 do 499, od 500 do 999, od 1 000 do 2 999, od 3 000 
do 4 999, od 5 000 do 9 999, od 10 000 do 19 999, od 20 000 do 49 999, od 50 000 do 99 
9 99 a nad 100 000 obyvateľov. Vo výsledkoch uvádzame názvy krajov pomocou ich skratiek 
(BA – Bratislavský, TT – Trnavský, TN – Trenčiansky, NT – Nitriansky, ZA– Žilinský, BB 
Banskobystrický, PO – Prešovský a KE – Košický kraj) a veľkostné kategórie samospráv – 

hornou hranicou veľkostnej kategórie, t. j. – 99, – 499, – 999, – 2 999, atď. 
Takýmto spôsobom sme vytvorili 71 skupín miestnych samospráv (v niektorých krajoch 

sa nenachádzajú miestne samosprávy v rámci všetkých uvažovaných veľkostných kategórií), 
tzv. krajo-veľkostných skupín, pričom každú skupinu reprezentuje jedna proxy miestna 
samospráva. Pri analýze sme použili matematicko-štatistické metódy, hodnoty finančných 
ukazovateľov proxy samosprávy sme získali agregovaním hodnôt všetkých miestnych 
samospráv patriacich do danej krajo-veľkostnej skupiny a ukazovatele sme vypočítali 
vyššie spomenutými vzorcami. Celkové výsledky ukazovateľa MDcd a MDcp v danom 
roku za kraje, za veľkostné kategórie a za SR sme získali váženým priemerom s ohľadom 
na počet reálnych miestnych samospráv zahrnutých v príslušnej krajo-veľkostnej skupine. 
Regionálne disparity sme vyhodnocovali pomocou variačného koeficientu. 

Na Slovensku miestnu samosprávu 2890 obcí a miest zabezpečuje 2927 miestnych 
samosprávnych jednotiek, keďže dve najväčšie mestá, Bratislava a Košice, sú 
administratívne rozdelené do 17, resp. 22 mestských častí (2019). Nasledujúce Tabuľky 1 
a 2 zobrazujú počet miestnych samospráv z pohľadu príslušnosti k regiónom NUTS III a z 
pohľadu veľkostných kategórií, ktorých údaje v sledovanom období sme podrobili analýze. 

Tabuľka 1 Počet miestnych samospráv podľa krajov v rokoch 2010-2018 
Rok/Kraj 

010 

011 

BA 

89 

87 

89 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

TT 

251 

251 

251 

250 

248 

250 

251 

250 

250 

TN 

275 

276 

276 

276 

275 

275 

274 

276 

275 

NT 

353 

353 

354 

353 

347 

352 

350 

351 

351 

ZA 

314 

315 

314 

315 

315 

314 

315 

314 

313 

BB 

511 

511 

513 

515 

515 

514 

514 

515 

515 

PO 

662 

663 

662 

662 

661 

662 

663 

661 

662 

KE 

462 

461 

462 

462 

462 

462 

462 

462 

461 

Celkom 

2917 

2921 

2921 

2921 

2911 

2917 

2918 

2918 

2916 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

Zdroj: autori na základe údajov z DataCentra 

Mierna nezrovnalosť v počte existujúcich subjektov a počte analyzovaných subjektov 
súvisí s procesom výkazníctva a postupmi informačných centier pri overovaní výkazov a ich 
spracovaní, avšak podľa nášho názoru má zanedbateľný vplyv na výpovednú schopnosť 
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výsledkov nami uskutočnenej analýzy. Tabuľka 1 dokumentuje skutočnosť, že najväčšia 
fragmentácia obcí (a ich miestnych samospráv) je zastúpená najmä v Prešovskom, Košickom 
a Banskobystrickom kraji. 

Z pohľadu príslušnosti miestnych samospráv do veľkostných kategórií jednoznačne 
dominuje kategória do 499 obyvateľov, nasledovaná kategóriami do 999 a do 2999 
obyvateľov, t. j. približne 86% všetkých slovenských obcí patrí do veľkostnej kategórie 
od 100 do 2 999 obyvateľov (-499, -999 a - 2 999, viď Tabuľka 2). 

Tabuľka 2 Počet miestnych samospráv podľa veľkostných kategórií v rokoch 2010-2018 

Rok/ 
Veľkostná 
kategória 

Celkom 

2 010 

011 

125 1027 762 

121 1022 766 

128 1016 761 

129 1018 759 

127 1012 760 

129 1004 761 

125 1003 764 

126 1011 751 

735 

735 

741 

740 

739 

750 

750 

751 

752 

98 59 

60 

61 

61 

62 

63 

61 

62 

62 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

34 

33 

33 

29 

29 

30 

30 

29 

29 

29 

29 

29 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

41 

40 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

40 

2917 

2917 

2921 

2921 

2911 

2917 

2918 

2918 

2916 

2 103 

103 

103 

101 

99 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

103 

106 

109 135 989 759 

Zdroj: autori na základe údajov z DataCentra 

. Výsledky a diskusia 

Parciálne výsledky jednotlivých proxy miestnych samospráv za rok 2018 ilustruje 

3 

Tabuľka 3. Takýmto spôsobom sme kvantifikovali hodnoty oboch skúmaných ukazovateľov 
za všetky roky sledovaného obdobia (2010-2018). V každom riadku tabuľky (pre každý 
kraj) sú šedým podfarbením zvýraznené tri najmenšie hodnoty a tučným šikmým písmom 
tri najvyššie hodnoty sledovaného ukazovateľa. V poslednom riadku a poslednom stĺpci sú 
zobrazené miery prepočítané s ohľadom na počet reálnych obcí zahrnutých v uvažovanej 
proxy miestnej samospráve (vážené priemery) tiež s troma najmenšími a najvyššími 
hodnotami daného ukazovateľa. 

Miestne samosprávy s najmenším počtom obyvateľov t. j. z veľkostnej kategórie -99 
patria k proxy samosprávam s tromi najvyššími hodnotami MDcd v danom kraji (MDcd 
v priemere 31 %), nasledované štyrmi proxy samosprávami z kategórie -499 a všetkými 
z veľkostnej kategórie -99 999 a 100 000. Najmenšie hodnoty MDcd sú vykazované 
samosprávami veľkostných kategórií od 999 po 9 999, s priemernou hodnotou ukazovateľa 
od 16 do 19 %. Z pohľadu regiónov sú na tom v priemere lepšie samosprávy v západnej 
časti SR s hodnotami od 24 do 27 %, s výnimkou Trenčianskeho kraja (priemere 17 %). 
Najnižšiu hodnotu MDcd vykazujú samosprávy Prešovského kraja, v priemere len 13 %. 
Celková MDcd za SR v roku 2018 bola na úrovni 18 %. Skutočnosť, že najmenšie miestne 
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samosprávy dosahujú relatívne vysoké hodnoty ukazovateľa MDcd, úzko súvisí s kritériami 
prerozdeľovania výnosu podielovej dane medzi jednotlivé miestne samosprávy. Až 40 % 
tejto dane tvoria prostriedky počítané podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých 
škôl a školských zariadení a keďže v obciach najmenšej veľkostnej kategórie sa uvedené 
zariadenia vzhľadom k nízkemu počtu tejto populácie nenachádzajú (t. j. najmenšie obce 
neposkytujú rovnaký rozsah verejných služieb v porovnaní s väčšími obcami), odzrkadľuje 
sa to aj v štruktúre a v objeme ich celkových a celkových daňových príjmov (CD, CP). 

Tabuľka 3 MDcd v roku 2018 z pohľadu krajov a veľkostných kategórií 

Kraj/ 
Veľkostná 
kategória 

MDcd 2018 

BA 

TT 

TN 

NT 

ZA 

BB 

PO 

KE 

0.75 0.28 0.21 0.23 0.26 0.28 0.35 0.24 

0.26 0.29 0.27 0.18 0.21 0.26 0.31 0.33 

0.34 0.17 0.15 0.15 0.22 0.23 0.25 0.25 0.28 

0.62 0.28 0.26 0.21 0.17 0.21 0.21 0.22 0.30 

0.37 0.25 0.13 0.14 0.13 0.13 0.17 0.21 0.26 

0.32 0.21 0.15 0.15 0.17 0.17 0.18 0.20 0.26 

0.28 0.12 0.10 0.07 0.17 0.10 0.12 0.14 0.19 

0.37 0.20 0.13 0.12 0.12 0.10 0.14 0.18 

0.34 0.27 

0.27 

0.17 

0.24 

0.17 

0.19 

0.13 

0.16 

0.18 

0.27 

MDcd 2018 0.31 0.19 0.16 0.16 0.17 0.17 0.21 0.22 0.26 0.30 

Legenda: tučné šikmé písmo – 3 najväčšie hodnoty, šedé podfarbenie – 3 najmenšie hodnoty 
v rámci sledovaného kraja, respektíve celkovej MDcd 
Zdroj: autori na základe údajov z DataCentra 

Ďalej uvádzame celkové výsledky ukazovateľov MDcd a MDcp v rokoch 2010 až 
2 018 z pohľadu slovenských krajov, uvažovaných veľkostných kategórií a za celú SR 
(MDxx_kraj, MDxx_kategória, MDxx_SR, kde xx je cd, resp. cp). Opäť šedým podfarbením 
zvýrazňujeme tri najmenšie hodnoty a tučným šikmým písmom tri najvyššie hodnoty 
sledovaného ukazovateľa v každom riadku (t. j. v sledovanom roku). 

Tabuľka 4 zobrazuje výsledky celkovej MDcd v uvažovaných rokoch za miestne 
samosprávy v jednotlivých krajoch SR (MDcd_kraj), ako aj vývoj celkovej MDcd za 
miestne samosprávy v SR (MDcd_SR). Z pohľadu príslušnosti miestnych samospráv 
ku krajom v celom sledovanom období sú vyššie hodnoty dosahované samosprávami 
v západnej časti SR (tučné šikmé písmo) v porovnaní so samosprávami na východe SR 
(šedé podfarbenie buniek) s výnimkou samospráv Trenčianskeho kraja, ktoré vykazujú 
relatívne nižšie hodnoty. V stĺpci MDcd_SR pozorujeme pokles celkovej MDcd v rámci 
SR, ktorý z priemerne 26 % v roku 2010 klesol na 18 % v roku 2018. Tento fakt súvisí 
so skutočnosťou, že v prvých rokoch sledovaného obdobia ešte doznievala svetová a 
hospodárska kríza, ktorá mala negatívny vplyv na celkový výnos podielovej dane (t. j. 
dani z príjmov fyzických osôb). Celkový výnos podielovej dane mal v celom sledovanom 
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období rastúcu tendenciu, čo pozitívne vplývalo na vývoj celkových daňových príjmov 
miestnych samospráv a v sledovanom období sa preto postupne znižoval podiel príjmov 
z miestnych daní na celkových daňových príjmoch miestnych samospráv, viď vzorec (1). 
Okrem toho vývoj príjmov z podielovej dane bol poznačený aj zmenami v percentuálnom 
podiele plynúceho pre miestne samosprávy z celkového výnosu dane z príjmov fyzických 
osôb. Od roku 2012 to bol pokles podielu plynúceho miestnym samosprávam zo 70,3 % na 
6 5,4 %, čo bolo dôvodom stagnácie v ukazovateli MDcd napriek rastu celkového výnosu 
podielovej dane a zároveň nedochádzalo k významnému rastu sadzieb miestnych daní 
(a to najmä pri ich najvýznamnejšej súčasti a to dane z nehnuteľností). Do roku 2018 sa 
ešte trikrát vplyvom legislatívnych zmien zvyšoval podiel miestnych samospráv na dani 
z príjmov fyzických osôb na úroveň 70 % (od roku 2016 do konca sledovaného obdobia). 

Tabuľka 4 Celková MDcd_kraj a MDcd_SR v sledovaných rokoch 

Rok/ Kraj 

010 

011 

BA 

0.35 

0.31 

0.33 

0.32 

0.31 

0.28 

0.27 

0.27 

0.27 

TT TN NT 

0.35 

0.31 

0.32 

0.31 

0.30 

0.28 

0.27 

0.26 

0.24 

ZA BB PO KE MDcd_SR 

2 0.39 

0.35 

0.36 

0.35 

0.34 

0.31 

0.29 

0.28 

0.27 

0.25 

0.22 

0.23 

0.23 

0.22 

0.20 

0.19 

0.18 

0.17 

0.23 

0.22 

0.22 

0.23 

0.23 

0.20 

0.19 

0.19 

0.17 

0.27 

0.25 

0.26 

0.26 

0.24 

0.22 

0.21 

0.20 

0.19 

0.17 

0.15 

0.16 

0.16 

0.16 

0.15 

0.14 

0.14 

0.13 

0.24 

0.22 

0.22 

0.22 

0.21 

0.20 

0.18 

0.17 

0.16 

0.26 

0.24 

0.24 

0.24 

0.23 

0.21 

0.20 

0.20 

0.18 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

Legenda: tučné šikmé písmo – 3 najväčšie hodnoty, šedé podfarbenie – 3 najmenšie hodnoty 
v rámci uvažovaného roka, respektíve celkovej MDcd_SR 
Zdroj: autori na základe údajov z DataCentra 

Podielová daň, ako významná a rastúca zložka daňových príjmov, mala zásadný vplyv 
na vývoj MDcd v sledovanom období. Význam príjmov z miestnych daní v rozpočtoch 
miestnych samospráv sa tak v sledovanom období znížil, čo zároveň znamená narastajúcu 
závislosť miestnych rozpočtov na príjme z podielovej dane. Výnos dane z príjmov fyzických 
osôb nie je stabilný najmä v časoch väčších hospodárskych, resp. ekonomických kríz, 
ktoré majú negatívny vplyv na jeho vývoj a miestne rozpočty to, v prípade kríz významne 
ovplyvní. 

Výsledky celkovej MDcd z pohľadu veľkostných kategórií (MDcd_kategória) 
v sledovaných rokoch zobrazuje Tabuľka 4. Všetky najmenšie veľkostné kategórie 
samospráv (99) patria k proxy samosprávam s tromi najvyššími hodnotami MDcd (v 
priemere 36 %), nasledované všetkými proxy samosprávami z veľkostnej kategórie -99 
9 99 a nad 100 000 obyvateľov v priemere 31 a 36 % (v poradí ako sú menované). 
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Tabuľka 5 Celková MDcd_kategória a MDcd_SR v sledovaných rokoch 

Rok/ 
Veľkostná 
kategória 

MDcd_SR 

2 010 

011 

0.40 0.26 0.23 0.25 0.24 0.22 0.27 0.30 0.34 0.40 

0.37 0.24 0.21 0.22 0.22 0.20 0.25 0.27 0.30 0.37 

0.37 0.25 0.22 0.23 0.23 0.21 0.26 0.28 0.34 0.37 

0.37 0.25 0.22 0.22 0.23 0.21 0.27 0.29 0.35 0.39 

0.37 0.24 0.21 0.21 0.22 0.21 0.26 0.28 0.33 0.38 

0.36 0.22 0.19 0.19 0.20 0.19 0.24 0.26 0.31 0.35 

0.34 0.21 0.18 0.18 0.19 0.18 0.23 0.24 0.29 0.32 

0.34 0.20 0.17 0.18 0.18 0.17 0.22 0.23 0.28 0.32 

0.31 0.19 0.16 0.16 0.17 0.17 0.21 0.22 0.26 0.30 

0.26 

0.24 

0.24 

0.24 

0.23 

0.21 

0.20 

0.20 

0.18 

2 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Legenda: tučné šikmé písmo – 3 najväčšie hodnoty, šedé podfarbenie – 3 najmenšie hodnoty 
v rámci uvažovaného roka, respektíve celkovej MDcd_SR 
Zdroj: autori na základe údajov z DataCentra 

Najmenšie hodnoty MDcd sú vykazované samosprávami v rámci veľkostných kategórií 
od 999 do 9 999, s celkovou priemernou hodnotou ukazovateľa od 20 21 %. Uvedené 
skutočnosti súvisia s rozdielnosťami v rámci štruktúry daňových príjmov v rámci rôznych 
veľkostných kategórií, ako aj s vplyvom rozdielnych podielov na výnose dane z príjmov 
fyzických osôb vzhľadom ku kritériám jej prerozdeľovania a od ďalších faktorov, napr. 
rozdielnosť daňových základní pri miestnych daniach. V prípade miestnych samospráv 
veľkostných kategórií do 99 obyvateľov, 50 000 – 9999 a nad 100 000 majú na základe 
hodnôt ukazovateľa MDcd miestne dane väčší podiel na financovaní ich aktivít, t. j. majú 
pre nich relatívne vyšší význam, a keďže sú aj relatívne stabilným príjmovým zdrojom 
ich rozpočtov, znamená to pre ne istú výhodu v časoch hospodárskych kríz (vo väzbe na 
menšiu závislosť na príjmoch z podielovej dane). 

Výsledky MDcp v sledovaných rokoch sú uvedené v Tabuľke 6, vrátane celkových 
výsledkov za miestne samosprávy podľa krajov a opäť za celé SR (MDcp_kraj, MDcp_SR). 
Podobne ako pri prvom sledovanom ukazovateli pozorujeme klesajúci trend hodnôt zo 
západu na východ SR, ktorý z priemerne 17 % v rámci miestnych samospráv v Bratislavskom 
kraji klesá na 7-10 % v Prešovskom a Košickom kraji (v poradí ako sú menované). Na 
západe SR, naopak, o čosi nižšie hodnoty MDcp vykazujú mieste samosprávyTrenčianskeho 
kraja s priemernou hodnotou MDcp 11 %. V stĺpci MDcp_SR pozorujeme rast MDcp v 
rokoch 2012 až 2014 v priemere na 13 % a jej opätovný pokles v závere sledovaných 
rokov 2015 až 2018 v priemere na 10,8 %, čo bolo ovplyvnené rýchlejším rastom príjmov 
z podielovej dane ako aj nárastom nedaňových príjmov a príjmov z cudzích nenávratných 
zdrojov (granty a transfery) v rokoch 2015 - 2018. 
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Tabuľka 6 Celková MDcp_kraj a MDcp_SR v sledovaných rokoch 

Rok/ Kraj 

010 

011 

BA 

0.17 

0.16 

0.19 

0.18 

0.16 

0.15 

0.16 

0.17 

0.17 

TT TN 

0.10 

0.10 

0.11 

0.13 

0.12 

0.11 

0.11 

0.11 

0.09 

NT 

0.15 

0.14 

0.17 

0.17 

0.17 

0.14 

0.15 

0.15 

0.14 

ZA 

0.10 

0.10 

0.12 

0.14 

0.14 

0.11 

0.11 

0.12 

0.10 

BB PO KE 

0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.11 

0.10 

0.10 

0.10 

0.09 

MDcp_SR 

0.11 2 0.17 

0.16 

0.18 

0.19 

0.19 

0.16 

0.17 

0.16 

0.15 

0.13 

0.12 

0.14 

0.15 

0.13 

0.10 

0.12 

0.12 

0.10 

0.07 

0.06 

0.07 

0.08 

0.08 

0.06 

0.07 

0.08 

0.06 

2 0.10 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

018 

0.12 

0.13 

0.13 

0.10 

0.11 

0.11 

0.10 

Legenda: tučné šikmé písmo – 3 najväčšie hodnoty, šedé podfarbenie – 3 najmenšie hodnoty 
v rámci uvažovaného roka, respektíve celkovej MDcp_SR 
Zdroj: autori na základe údajov z DataCentra 

Výsledky celkovej MDcp_kategória, t. j. z pohľadu veľkostných kategórií, sú v Tabuľke 
7 . Všetky najmenšie veľkostné kategórie -99 opäť patria k proxy samosprávam s tromi 
najvyššími hodnotami MDcp s výnimkou MDcp v roku 2015 (MDcp v rokoch 2010-2018 
v priemere 21 %), nasledované všetkými proxy samosprávami z veľkostnej kategórie -99 
9 99 a 100 000 v priemere 19 % a 21 % (v poradí ako sú menované). Najmenšie hodnoty 
MDcp sú vykazované miestnymi samosprávami v rámci kategórií od -2 999 po -9 999, s 
celkovou priemernou hodnotou ukazovateľa 9 %. Dôvody, podobne ako pri ukazovateli 
MDcd, súvisia s odlišnosťami v štruktúre príjmov vo väzbe na zabezpečovanie úloh a 
kompetencií samospráv. 

Tabuľka 7 Celková MDcp_kategória a MDcp_SR v sledovanom období 

Rok/ 
Veľkostná 
kategória 

MDcp_SR 

2 010 

011 

0.22 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.12 0.14 0.18 0.22 

0.20 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.13 0.14 0.18 0.23 

0.23 0.14 0.10 0.10 0.10 0.09 0.13 0.15 0.21 0.23 

0.25 0.15 0.11 0.10 0.10 0.10 0.13 0.16 0.22 0.21 

0.21 0.14 0.11 0.10 0.10 0.10 0.14 0.16 0.21 0.23 

0.14 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 0.13 0.15 0.20 0.19 

0.23 0.13 0.10 0.09 0.10 0.09 0.13 0.15 0.19 0.21 

0.21 0.13 0.10 0.09 0.09 0.10 0.13 0.15 0.19 0.20 

0.16 0.11 0.09 0.08 0.09 0.09 0.12 0.13 0.17 0.20 

0.11 

0.10 

0.12 

0.13 

0.13 

0.10 

0.11 

0.11 

0.10 

2 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Legenda: tučné šikmé písmo – 3 najväčšie hodnoty, šedé podfarbenie – 3 najmenšie hodnoty 
v rámci uvažovaného roka, respektíve celkovej MDcp_SR 
Zdroj: autori na základe údajov z DataCentra 
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Graf 1 zobrazuje a porovnáva vývoj celkovej MDcd a MDcp za SR v uvažovaných 
rokoch. V oboch prípadoch pozorujeme skôr klesajúci trend oboch ukazovateľov, aj keď 
v prípade MDcp_SR nie je taký jednoznačný. V rokoch 2012 až 2014 došlo k jeho miernemu 
rastu (v priemere na 12,6 %) a potom k opätovnému poklesu v závere sledovaných rokov 
2 015 až 2018 (v priemere na 10,8 %). Pokles MDcp_SR v roku 2015 bol spôsobený 
najmä medziročným nárastom kapitálových príjmov (až o 207 %), tuzemských transferov 
a zahraničných kapitálových grantov (priemere o 125 %). Vývoj krivky MDcd_SR 
poukazuje na klesajúci podiel príjmov z miestnych daní na celkových daňových príjmoch 
v sledovanom období. Vývoj krivky MDcp_SR je znakom stabilnejšej pozície príjmov 
z miestnych daní pri porovnaní ich podielu na celkových príjmoch (bez príjmových 
finančných operácií) v rozpočtoch miestnych samospráv. 

Graf 2 zobrazuje disparity vo vývoji ukazovateľov MDcd a MDcp (MDxx_kraj) 
miestnych samospráv v sledovanom období v rámci regiónov NUTS III vypočítaných 
pomocou variačného koeficienta. Krivky poukazujú na zväčšovanie, resp. zmierňovanie 
regionálnych rozdielov medzi miestnymi samosprávami v ukazovateľoch MDcd a MDcp 
v sledovaných rokoch. Variačný koeficient MDcd má relatívne vyrovnaný priebeh, zvýšenie 
v závere sledovaného obdobia bolo spôsobené nárastom hodnôt MDcd v miestnych 
samosprávach Bratislavského kraja. Podobne je to aj v prípade MDcp, kedy nárast na 
3 1,4% v roku 2018 bol spôsobený nárastom MDcp v Bratislavskom kraji v porovnaní so 
samosprávami v ostatných krajoch Slovenska. 

Graf 1 Vývoj celkovej MDcd_SR a MDcp_SR Graf 2 Regionálne disparity v rámci SR 
Zdroj: autori na základe údajov z DataCentra Zdroj: autori na základe údajov z DataCentra 

Záver 

Pomocou vybraných ukazovateľov sme odhalili diferenciácie v podiele miestnych daní 
v príjmoch miestnych samospráv lokalizovaných v rámci rôznych krajov a zaradených do 
rôznych veľkostných kategórií v rokoch 2010 až 2018. Význam príjmov z miestnych daní v 
rozpočtoch miestnych samospráv vo väzbe na ich celkové daňové príjmy sa v sledovanom 
období znížil, čo je možné vysvetliť najmä rýchlejším rastom príjmov z podielovej dane 
v sledovanom období. Narastajúca závislosť rozpočtov miestnych samospráv na výnose 
dani z príjmov fyzických osôb (jedinej podielovej dane) priamo úmerne zvyšuje riziko v 
prípade výpadku tohto typu daňových príjmov, najmä v časoch väčších hospodárskych kríz. 
V prípade oboch analyzovaných ukazovateľov vyššie hodnoty dosahovali samosprávy v 
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západnej časti Slovenska (MDcd v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji bola v 
priemere 31 % v porovnaní so samosprávami Prešovského a Košického kraja s priemernou 
hodnotou ukazovateľa 18 %). Výnimkou boli miestne samosprávy Trenčianskeho kraja, 
pri ktorých podiel miestnych daní na celkových daňových príjmoch dosahoval v priemere 
2 1 %. V prípade podielu miestnych daní na celkových príjmoch (MDcp) vykazovali 
miestne samosprávy v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji v priemere 16 %, 
naopak samosprávy v Prešovskom a Košickom kraji v priemerne len 8 %. Pri kategorizácii 
miestnych samospráv podľa ich veľkosti (podľa počtu obyvateľov) bol vývoj oboch 
ukazovateľov podobný, pričom najvyššie hodnoty ukazovateľov dosahovali najmenšie 
miestne samosprávy do 99 obyvateľov a dve najväčšie skupiny samospráv s počtom 
obyvateľov od 50 000 do 99 999 a nad 100 000 obyvateľov (MDcd v priemere 34 %, 
MDcp v priemere 20 %), najmenšie hodnoty dosahovali veľkostné kategórie od 500 do 10 
0 00 obyvateľov (MDcd v priemere 20 %, MDcp v priemere 10 %). Z pohľadu celkových 
hodnôt oboch ukazovateľov za Slovensko sledujeme klesajúci trend v skúmaných rokoch, 
v prípade MDcd_SR to je z 26 % na 18 % (najmä v závere skúmaného obdobia), v prípade 
MDcp_SR z 11 % na 10 %, na základe čoho v sledovanom období vo všeobecnosti klesal 
význam príjmov z miestnych daní v rozpočtoch miestnych samospráv na Slovensku 
v zmysle zvolenej metodiky. V nasledujúcom výskume je našou ambíciou analyzovať 
diferenciácie príjmov samospráv z miestnych daní v prepočte na obyvateľa, rovnako z 
pohľadu regionálnej príslušnosti miestnych samospráv, ako aj z pohľadu veľkostných 
kategórií samospráv a tiež bližšie skúmať fiškálne úsilie vo väzbe na úpravu daňových 
sadzieb pri majetkových daniach naprieč miestnymi samosprávami na Slovensku. 
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Faktory ovplyvňujúce ochotu jednotlivcov vykonávať 
dobrovoľnícku činnosť 
Factors Affecting the Individual Willingness to Volunteer 

Beáta Mikušová Meričková, Nikoleta Jakuš Muthová 

Many factors influence the individual’s behaviour and the resulting decision, which can influence 
their final decision not only stochastically but also systematically. The aim of the paper is to inves- 
tigate the factors of willingness to volunteer. We assume that individuals are willing to voluntarily 
work, which is conditioned by certain factors. To verify the research assumptions are used the 
data obtained from the experimental survey. We processed the research outputs using relevant 
mathematical-statistical methods and evaluated the results. The willingness of individuals to engage 
in volunteering is influenced by conviction, the need to belong somewhere, a sense of well-being, 
commitments to society, fundraising methods, consideration, employee and information relationships, 
public sector and personal contacts. The conceptual work with these factors by representatives of 
township could contribute to develop the community initiatives and active participation of citizens 
in the public decision-making process. 

Key words: Factors. MINDSPACE. Willingness to volunteer. Public goods. Public services. 

JEL Classification: C93, D12, D64, H41. 

Úvod 

Hodnotenie a preferencie jednotlivcov predstavujú ústrednú tému ekonomickej teórie. Vo 
svojej podstate ekonómia sleduje logické vlastnosti a dôsledky individuálneho hodnotenia a 
preferencií jednotlivcov. Jednotlivci si na základe vlastného hodnotenia a rozhodnutia volia 
statky (Rothbard, 2001, s. 17), ktoré by im mali čo najvhodnejšie uspokojiť ich potreby. 
Môže ísť o súkromné statky alebo kolektívne statky (Buchanan, 1998; Samuelson, 1954, 
1 955). Problematika kolektívnych statkov svojou povahou bezprostredne súvisí so štátom 
zaisťovanými tovarmi a službami. Rozhodovanie o štátnych intervenciách na politickom 
trhu, vysvetľované mainstreamovými ekonomickými teóriami verejnej ekonómie (Teória 
štátu blahobytu), abstrahuje od behaviorálnych prvkov, čo vedie k podceneniu miery 
neefektívnosti tohto rozhodovania hlavne v dôsledku uplatnenia individualizmu jednotlivca 
sledujúceho svoj vlastný záujem (Teória verejnej voľby). 

Ekonomicky racionálnym dôvodom prečo sa má kolektívny statok realizovať na 
politickom trhu je, že spotrebitelia pri jeho spotrebe neprejavia svoje preferencie, t. j. 
ochotu poskytnúť protihodnotu za uspokojenie svojej potreby, jednoducho povedané ochotu 
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zaplatiť (Arrow, 1962). Sú si vedomí, že bez ohľadu na to, či zaplatia alebo nezaplatia, 
nebudú vylúčení zo spotreby kolektívneho statku. Tento jav sa vo verejnej ekonómii nazýva 
tzv. problém čierneho pasažiera (Buchanan, 1998; Cullis a Jones, 1998). Neprejavenie 
preferencií spotrebiteľov v spotrebe kolektívnych statkov znamená, že neexistuje informácia 
o očakávanom ex-ante úžitku zo spotreby týchto statkov, ako by tomu bolo pri súkromných 
statkoch. Zároveň je nutné uvedomiť si, že v prípade spoločnosti, kde je niekoľko 
stoviek prípadne až niekoľko miliónov ľudí, sa štát nemôže ohľadne druhov a množstva 
poskytovaných kolektívnych statkov rozhodnúť správne. Dôvod je veľmi jednoduchý, štát 
nepozná hodnotu statku, resp. nepozná úžitky tých občanov, ktorí statok spotrebovali a 
nepozná ani stratu (náklady) tých občanov, ktorí svojimi daňami na statok prispievajú, ale 
nespotrebujú ho (Hayek, 1994). 

Túto mieru neefektívnosti možno znížiť zavádzaním alternatívnych spôsobov 
zabezpečovania verejných, kolektívnych, statkov na báze dobrovoľnej spolupráce, kedy 
ľudia nie sú vedení k spolupráci len na základe finančných motívov, ale aj na základe 
spoločenských, či behaviorálnych motívov, napr. dodržiavanie spoločenských noriem, 
altruizmus či warm-glow efekt (Andreoni, 1995). Ako uvádza Špalek (2011) výhody, 
ktoré vyplývajú z dodržiavania týchto nepísaných dohôd o spolupráci, prevýšia náklady 
problému čierneho pasažiera. Je teda možné, že jednotlivci budú dobrovoľne prispievať na 
kolektívny statok dostatočným množstvom svojho príjmu, resp. času, čo vyústi v efektívnu 
úroveň poskytovaného kolektívneho statku. Spoločné záujmy a hodnoty môžu vyvolať vznik 
spoločenských potrieb, ktorých podporu považujú jednotlivci ako členovia spoločnosti za 
svoju povinnosť. Na základe individuálneho rozhodnutia jednotlivca bez zásahu štátu tak 
môže dôjsť k pozitívnej externalite, napr. formou daru, resp. vykonaním dobrovoľníckej 
činnosti, kedy nielen príjemca, ale aj ostatní vidia, že sa situácia príjemcu zlepšuje. 

1 . Kolektívne statky z pohľadu obmedzenej racionality konania jednotlivca 

Behaviorálna ekonómia v snahe lepšieho porozumenia ľudského konania spolupracuje 
s viacerými vednými odbormi (napr. psychológia, sociológia, či antropológia) a vychádza 
zo základného predpokladu, že ľudské konanie je iracionálne. Odhaľuje, čo naozaj vplýva 
na rozhodnutie jednotlivca a na jeho konanie. Snaží sa identifikovať faktory, ktoré môžu 
mať za následok, že niekomu jednotlivec povie „áno“, zatiaľ čo v inom prípade môže na 
rovnakú požiadavku odpovedať „nie“ (Cialdini, 2016). Prínosom behaviorálnej ekonómie 
je rozšírenie štandardnej ekonomickej teórie o zohľadnenie psychologických motívov 
konania jednotlivcov (Diamond a Vartiainen, 2007). 

V našej stati sa zameriame na faktory, ktoré predstavil Dolana et al. (2009), označované 
ako koncept MINDSPACE. Predpokladom je, že jednotlivci pri rozhodovaní analyzujú 
informácie vo forme nespočetného množstva podnetov (DellaVigna, 2009), ktoré majú k 
dispozícii od politikov, štátu, samospráv a trhu a výsledkom sú rozhodnutia, ktoré odrážajú 
ich najlepšie záujmy vzhľadom na tieto podnety(Dolan et al., 2009). 
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Tabuľka 1 Faktory ovplyvňujúce ochotu jednotlivcov dobrovoľne spolupracovať 
vychádzajúce z konceptu MINDSPACE 

MINDSPACE Vybrané faktory Autor 
Náklonnosť, sympatie 
Vzťah k organizácii 

Vzťah k zamestnancom 
Strach, obava 
Daňová politika 

Veľkosť verejného sektora 
Informácie 

Durantini et al. (2006); Webb a Sheeran 
(2006); Bekkers, Wiepking (2010); Andreoni et 
al. (2016); Cialdini (2016); 

Správa 

Kahneman a Tversky (1979); Lussier et al. 
(2006); Hardisty a Weber (2009); Hardisty et 
al. (2013); Duquette (2016); 

Stimul 

Spoločenské pravidlá 
Morálna povinnosť 

Náboženská povinnosť 
Svedomie 

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) 

Normy 

Vzťah ku konečnému 
príjemcovi 

Pozvanie k účasti 
Charakter situácie 

Fundraisingové metódy 
Vďačnosť 

Kahneman a Tversky (1979); Webb a Sheeran 
(2006); Bekkers a Wiepking (2010); Thaler 
a Sunstein (2010); 

Štandard 

Mandel a Johnson, (2002); Bekkers 
a Wiepking (2006) Významnosť Dobrovoľníctvo a občianska 

participácia 
Súcit, ľútosť 

Úcta 
Potreba niekam patriť 

Empatia 

Keizer et al. (2008); Bekkers a Wiepking 
(2010); Cox et al. (2015) Podnet 

Viera v spravodlivosť 
Dobrý pocit 

Pocit nenahraditeľnosti 
Politický vplyv 
Osobné kontakty 

Vedomosti 

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

Záväzok voči spoločnosti 
Reciprocita 

Záväzok 

Ego 

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

Presvedčenie 
Ocenenie 

Túžba po moci 
Reputácia 

Egocentrizmus 
Efekt prihliadajúceho 

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

Zdroj: Spracované podľa Dolan et al. (2009). 

Prvým z faktorov je M (messenger) – správa, t. j. jednotlivec je ovplyvnený tým, kto mu 
danú informáciu poskytol. V praxi to znamená, že 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 
bulvárnych médiách) (Webb, Sheeran, 2006). Rovnako v prípade, 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). 
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Druhým z faktorov pôsobiacich na jednotlivcov sú I (incentives) – stimuly, kedy cieľom 
jednotlivca je vyhnúť sa akejkoľvek strate vyplývajúcej zo spracovania a vyhodnotenia 
danej informácie. Kahneman a Tversky (1979) odporúčajú v snahe porozumenia tvorby 
rozhodnutí študovať kognitívne procesy, ktoré týmto rozhodnutiam predchádzajú. Je nutné 
zistiť, ako jednotlivci daný problém prezentujú, aký komplexný obraz si vytvárajú a aké 
duševné modely využívajú pri tvorbe rozhodnutí (Špalek, 2011, s. 5). Dolan et al. (2009) 
v súvislosti s vnímaním rizika naznačujú, že je dôležité, aby jednotlivci mali prehľad, 
resp. vedeli, na čo sa ich peniaze použili, prípadne kedy sa tieto peniaze použijú (Hardisty, 
Weber, 2009; Hardisty et al., 2013; Lussier et al., 2006). 

Tretím z faktorov pôsobiacich na jednotlivca sú N (norms) – normy, resp. konanie jednotlivca 
je ovplyvnené tým, čo robia ostatní. Etnická príslušnosť (Andreoni et al., 2016; Luttmer, 2001), 
veľkosť skupiny (Andreoni, Brownback, 2017; Nosenzo et al., 2015;), príslušnosť k skupine 
(Fehr, Hoff, 2011; Shayo, 2009), rôzne typy sociálnych skupín (Chakravarty, 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 D (defaults) – prednastavená 
možnosť, jednotlivec sa „pohybuje“ vo vopred určených možnostiach. Jednotlivci teda v 
situácii, ktorú podstupujú opakovane, môžu ťažiť zo skúsenosti, ale zároveň sa môžu 
rozhodovať „od oka“ (Kahneman, Tversky, 1979). Jednotlivci majú silné sklony držať sa 
statusu quo (daného stavu), resp. prednastavenej možnosti (Thaler, Sunstein, 2010). 

Ďalším faktorom pôsobiacim na jednotlivca je S (salience) – význačnosť, resp. pozornosť 
jednotlivca je upútaná tým, čo je nové a vyzerá byť pre jednotlivca relevantné. Podľa 
Cialdiniho (2016) nie je podstatou meniť názory, postoje alebo skúsenosti jednotlivca. Dôležité 
je to, čomu pri položení otázky, resp. rozhodovaní, venuje jednotlivec svoju pozornosť. 
Nie každá pozornosť je vedomá (Fang, Singh, Ahluwalia, 2007; Mandel, Johnson, 2002) a 
častokrát dokážu jednotlivca pri rozhodovaní upútať podnety, ako je symbol peňazí alebo 
pohodlia (Mandel, Johnson, 2002), reklamný banner (Fagh, Singh, Ahluwalia, 2007) a pod. 

Šiestym z faktorov pôsobiacich na jednotlivca je P (priming) – konanie jednotlivca 
je ovplyvnené podvedomými podnetmi, to znamená, že ak je jednotlivec pred konečným 
rozhodnutím ovplyvnený určitou správou (napr. reklama), resp. počtom jednotlivcov, ktorí 
konajú „želateľným“ spôsobom, jeho výsledné rozhodnutie môže byť rozdielne. V dôsledku 
toho, že jednotlivec je oboznámený so správaním ostatných jednotlivcov, v konečnom 
dôsledku svoje správanie prispôsobí práve im (Sandres, Smith, 2015). Takéto správanie 
zaznamenali napr. programy hodnotiace ekologické opatrenia firiem v danom priemyselnom 
odvetví, ktorých výsledky sú následne zverejňované tak, aby všetky firmy v odvetví videli, 
ako sú na tom v porovnaní s konkurenciou. Tieto programy viedli k dramatickému zníženiu 
znečisťovania u najväčších znečisťovateľov, ktorí mali možnosť porovnať sa v znečisťovaní 
s tými najlepšími (Powers et al., 2011; Vidovic, Khanna, 2007). 

Siedmym z faktorov sú A (affect) pocity, resp. emocionálne asociácie môžu ovplyvňovať 
konanie jednotlivca. 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 (Andreoni, 1995; Andreoni et al., 2016). 

Ďalším z faktorov vplývajúcich na správanie jednotlivca je C (commitments) – záväzok, 
jednotlivec sa snaží konať v súlade s jeho záväzkami (sľubmi) a na oplátku požaduje rovnaké 
konanie. Jednotlivci často odkladajú rozhodnutia, ktoré môžu byť z dlhodobého hľadiska pre 
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nich prínosom (prestať nadmerne utrácať, prejedať sa, fajčiť a pod.). 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). 

Posledným faktorom pôsobiacim na jednotlivca je E (Ego) – ego, jednotlivec koná 
tak, aby mal zo seba čo najlepší pocit. Pokiaľ sa jednotlivcovi alebo skupine, v ktorej sa 
jednotlivec nachádza, darí, svoj úspech prikladá svojej šikovnosti.Ak sa však jednotlivcovi 
alebo skupine, v ktorej sa jednotlivec nachádza nedarí, svoje chyby, resp. nedostatky 
považuje za chyby ostatných, prípadne za chyby iných faktorov determinujúcich konkrétnu 
situáciu (Hewston et al., 2002; Ross, 1977). 

Pre politikov, profesionálov a komunity predstavuje skúmanie faktorov (motívov) 
ovplyvňujúcich ochotu jednotlivcov spolupracovať potenciálne nový spôsob, akým možno 
meniť správanie sa jednotlivcov. Zmyslom by nemalo byť presadzovanie „tvrdého“ štátneho 
paternalizmu, ale liberálneho paternalizmu, ktorý postrčí jednotlivca „želateľným, resp. 
správnym“ smerom (Thaler, Sunstein, 2010). 

2 . Cieľ a použité metódy 

Cieľom state je skúmať faktory ochoty vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Pre 
naplnenie cieľa sme formulovali výskumný predpoklad, že jednotlivci sú ochotní vykonávať 
dobrovoľnícku činnosť a ich ochota vykonávať dobrovoľnícku činnosť je podmienená 
faktormi pôsobiacimi na jednotlivcov počas ich rozhodovania. 

Faktory, ktoré môžu ovplyvňovať ochotu jednotlivcov vykonávať dobrovoľnícku 
činnosť, sme definovali a zosumarizovali podľa konceptu MINDSPACE (Dolan et al., 2009) 
do deviatich skupín (správa, stimul, normy, štandard, význačnosť, podnet, pocit, záväzok, 
ego) (tabuľka 1), ktoré sme následne upravili na 34 jednotlivých faktorov. 

Na identifikovanie faktorov vplývajúcich na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti 
sme zostrojili vlastný experimentálny prieskum znázorňujúci reálne správanie ľudí v 
modeli dobrovoľnej spolupráce. Experimentálny prieskum kombinuje najlepšie aspekty 
oboch prístupov, t. j. experimentu a prieskumu, využitím ich silných stránok a elimináciou 
ich slabých stránok. Využíva nástroje na získanie reprezentatívneho výberového súboru 
respondentov, ktorý reprezentuje cieľovú populáciu pre konkrétnu teóriu, či sa jedná o štát, 
etnickú skupinu, resp. inú subkultúru (Mutz, 2011). Avšak, je možné, že odhalená ochota 
vykonávať dobrovoľnícku činnosť môže byť do určitej miery skreslená. Jedným z dôvodov 
prečo jednotlivci nechcú odhaľovať svoje preferencie k vykonávaniu dobrovoľníckej 
činnosti, je obava, že ich ochota môže byť zneužitá (Roth, 2015). V príspevku sa zameriame 
len na faktory, ktoré pôsobia na ochotu jednotlivcov vykonávať dobrovoľnícku činnosť. 
Faktory, ktoré pôsobia na ochotu dobrovoľne prispievať, sú spracované v Mikušová 
Meričková, Jakuš Muthová (2019). 

Prieskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníkov v papierovej a elektronickej 
podobe v roku 2018. Dotazník bol zastavený na základe odporúčaní Baethge (2015), Mutz, 
(2011), Berlinski a Busso (2016). Kvôli možnosti uplatnenia výsledkov v praxi sme pri 
zostavovaní prieskumu spolupracovali so zamestnancami Komunitného centra Fončorda 
a mestom Banská Bystrica, konkrétne s vedúcim zamestnancom odboru sociálnych vecí. 

Dotazníkové otázky v dotazníku boli zamerané na ochotu jednotlivcov dobrovoľne 
prispievať v roku 2018 a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v roku 2018, na zisťovanie 
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miery súhlasu s daným faktorom a socio-demografické znaky. Vzhľadom na to, že sme sa 
zaoberali 34 faktormi, vyjadrenými cez 48 výrokov (Tabuľka 1), ktoré môžu ovplyvňovať 
ochotu jednotlivcov dobrovoľne prispievať, resp. vykonávať dobrovoľnícku činnosť, 
zvolili sme otázku so škálovanou možnosťou odpovede, keďže v klasickom laboratórnom 
experimente za bežných podmienok nie je možné skúmať taký rozsah faktorov pôsobiacich 
na ochotu jednotlivca dobrovoľne spolupracovať. Experimentálna časť nášho prieskumu 
obsahovala otázky, ktoré sme naformulovali v podobe rôznych situácií, t. j. rôznych 
mechanizmov s rôznou mierou dobrovoľnosti, kedy sa mali jednotlivci rozhodovať, či a 
koľko dobrovoľne prispejú, resp. neprispejú na kolektívny statok, verejnoprospešnú službu 
(opakovanie situácie v zmenených podmienkach – conjoint experiment – James et al., 2017). 
Dotazníkové otázky slúžili na zistenie reálneho stavu a následnú formu kontroly. Znamená 
to, že pokiaľ jednotlivec odpovedal pravdivo v tejto otázke, mal by odpovedať pravdivo 
aj v tej nasledujúcej, a teda vyhli by sme sa tomu, že by úmyselne „nadhodnocoval“ svoje 
správanie (Mikušová Meričková, Jakuš Muthová, 2019). 

Celkovo sa do nášho prieskumu zapojilo 466 respondentov. Kvôli zabezpečeniu 
reprezentatívnosti výberového súboru sme výberový súbor upravili na 368 respondentov, 
ktorí zodpovedali základnému súboru (populácii SR od 18 rokov) z hľadiska pohlavia, 
vekovej kategórie a najvyššieho dosiahnutého vzdelania. 

Pre overenie reprezentatívnosti výberového súboru vo vzťahu k základnému súboru sme 
využili chí-kvadrát test. Zistili sme, že výberový súbor je reprezentatívny podľa 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 

V tejto časti sa budeme zaoberať faktormi pôsobiacimi na ochotujednotlivcov vykonávať 
dobrovoľnícku činnosť. Pokúsime sa overiť výskumný predpoklad, „že jednotlivci sú 
ochotní vykonávať dobrovoľnícku činnosť a ich ochota vykonávať dobrovoľnícku činnosť 
je podmienená faktormi pôsobiacimi na jednotlivcov počas ich rozhodovania“. 

Pokiaľ by sme analyzovali skupinu respondentov ako celok, najvyššia miera stotožnenia 
bola s výrokom „Pretože ma to teší, mám z toho dobrý pocit“ (priemerná hodnota 2,04). 
Ak vezmeme do úvahy len tých jednotlivcov, ktorí v roku 2018 vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť (48 respondentov), ich hlavným dôvodom prečo sa ju rozhodli vykonávať bol taktiež 
egoistický faktor, „pretože ma to teší, mám z toho dobrý pocit“ (priemerná hodnota 1,71). 

Podobne tomu bolo aj u tých (320 respondentov), ktorí v roku 2018 nevykonávali žiadnu 
dobrovoľnícku činnosť (priemerná hodnota 2,45). Pri týchto respondentoch bola najvyššia 
miera stotožnenia sa s daným tvrdením pri výroku „robím dobrovoľnícku činnosť, pretože 
sám/sama by som nechcel/nechcela byť na mieste tých, ktorí to potrebujú“. I napriek tomu, že 
išlo o skupinu respondentov, ktorí neboli v roku 2018 dobrovoľníkmi, je možné, že časť z nich 
bola dobrovoľníkmi niekedy predtým, a práve preto v takej miere súhlasili s daným tvrdením. 

V celkovej skupine majú ďalej významný vplyv na správanie sa jednotlivcov a následne 
vykonávanie dobrovoľníckej činnosti faktory: „pretože sám by som nechcel/nechcela byť na 
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mieste tých, ktorí to potrebujú“ (priemerná hodnota 2,08), faktor „pretože mi to prináša určité 
uspokojenie (priemerná hodnota 2,20) a „z úcty k slabým a chudobným“ (priemerná hodnota 2,21). 

Na respondentov, ktorí v roku 2018 vykonávali dobrovoľnícku činnosť, vplýva najmä 
to, či daná aktivita rieši aktuálne a naliehavé problémy (priemerná hodnota 1,75), či môže 
respondent svojou aktivitou situáciu, stav alebo vec zlepšiť (p-hodnota 1,77), postavenie 
jednotlivca voči určitej skupine ľudí, ktorým pomáha a s ktorými ho niečo spája (priemerná 
hodnota 1,90) a pocit uspokojenia z vykonávania dobrovoľníckej činnosti (priemerná 
hodnota 1,90). Na základe týchto faktorov je možné usudzovať, že jednotlivec sa zapája 
do dobrovoľníckych činností práve tam, kde ho s ľuďmi, ktorým pomáha, spája určitá 
demografická, charakteristická, geografická, resp. iná podobnosť (Durantini et al., 2006). 

Respondentov, ktorí v roku 2018 nevykonávali žiadnu dobrovoľnícku činnosť, by mohol 
do budúcnosti ovplyvniť pri rozhodovaní pocit zo samotného vykonávania dobrovoľníckej 
činnosti (priemerná hodnota 2,09), úcta k slabým a chudobným (priemerná hodnota 2,21), 
pocit uspokojenia (priemerná hodnota 2,25) a viera v spravodlivosť, pretože k niektorým 
bol život nespravodlivý (priemerná hodnota 2,28). 

Vykonávaním dobrovoľníckej činnosti respondent neočakáva, že získa moc na tými, 
ktorým pomohol (priemerná hodnota 4,08). Rovnako respondenti, ktorí síce neboli v 
roku 2018 dobrovoľníkmi, nevidia ako jeden z dôvodov, prečo vykonávať dobrovoľnícku 
činnosť, získanie moci nad tými, ktorým pomohli (priemerná hodnota 3,85 ). 

Respondenti sa nestotožňujú s tvrdením „robením dobrovoľníckej práce sa môžem 
zviditeľniť, resp. byť ocenení spoločnosťou“ (priemerná hodnota 3,60) a s tvrdením 
„neprispievam do tých organizácií, z ktorých nemám žiadny materiálny, nemateriálny alebo 
iný úžitok“ (priemerná hodnota 3,57). Nejednoznačný postoj respondenti zaujali k tvrdeniu 
„ nemám informácie o aktivitách, na ktoré môžem prispieť“ (priemerná hodnota 3,00). 

Najmenej sa respondenti, ktorí v roku 2018 vykonávali dobrovoľnícku činnosť, 
stotožňujú s tvrdením „nerobím dobrovoľnícku činnosť a neprispievam, pretože som 
nenašiel aktivity, v ktorých by som sa mohol uplatniť“ (priemerná hodnota 3,96), s 
tvrdením „nemám informácie o aktivitách, do ktorých sa môžem zapojiť ako dobrovoľník“ 
(priemerná hodnota 3,69). Predpokladáme, že pokiaľ chce byť jednotlivec dobrovoľník, 
vyvinie dostatočné úsilie na to, aby získal informácie o možnostiach, kde sa môže uplatniť. 
K tvrdeniu „robím dobrovoľnícku činnosť, pretože komunitné centrá sú dobrým nástrojom, 
kde možno dobrovoľníckou prácou pomôcť tým, ktorí to potrebujú“, zaujali respondenti 
neutrálny postoj (priemerná hodnota 2,98). Dôvodom môže byť, že len 18 respondentov 
zo 48 dobrovoľníkov navštívilo zariadenie komunitného rozvoja. 

Respondenti, ktorí v roku 2018 nevykonávali žiadnu dobrovoľnícku činnosť sa najmenej 
stotožňujú s faktorom túžba po moci (priemerná hodnota 3,60), daňová politika (priemerná 
hodnota 3,56), reciprocita (priemerná hodnota 3,56) a pocit nenahraditeľnosti (priemerná 
hodnota 3,53). Nejednoznačný názor zastávajú k aktivitám, o ktoré majú špecifický záujem, 
a preto sa na nich zúčastňujú ako dobrovoľníci (priemerná hodnota 3,04). 

V nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 2) je percentuálna miera stotožnenia sa s daným 
tvrdením u tých, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť v roku 2018 a u tých, ktorí ju v 
roku 2018 nevykonávali. V tabuľke uvádzame v takom poradí, ako boli v prieskume, faktory, 
u ktorých sme skúmali ich vplyv na správanie sa jednotlivcov. Faktory sú spracované podľa 
konceptu MINDSPACE (Tabuľka 1). 
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Tabuľka 2 Percentuálna miera stotožnenia sa s daným tvrdením u tých, ktorí vykonávali 
dobrovoľnícku činnosť a u tých, ktorí ju nevykonávali v roku 2018 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov experimentálneho prieskumu, 2019 
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Jednotlivci, ktorí v roku 2018 vykonávali dobrovoľnícku činnosť, ju vykonávajú 
najmä v tých organizáciách, ktoré osobne poznajú, resp. osobne poznajú jej zamestnancov. 
Jednotlivec je ochotnejší zapájať sa ako dobrovoľník do aktivít, o ktoré má špecifický 
záujem. Pre jednotlivcov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť, je vzťah k organizácii 
a jej zamestnancom podstatný (rozdiel medzi tými, ktorí boli dobrovoľníkmi a tými, ktorí 
neboli dobrovoľníkmi v roku 2018 je v priemere 1,06), pretože pociťujú príslušnosť k určitej 
skupine ľudí, ktorým pomáhajú a ktorých niečo spája. 

Zaujímavým je napríklad rozdiel v prípade tvrdení týkajúcich sa pozvania k účasti a charakteru 
situácie. Respondenti, ktorí v roku 2018 nevykonávali dobrovoľnícku činnosť, sa skôr stotožnili 
s tvrdením „v prípade, že ma o to niekto požiada, budem vykonávať dobrovoľnícku činnosť“, 
resp. „pokiaľ budem priamo oslovený/oslovená so žiadosťou o vykonanie dobrovoľníckej 
činnosti, potrebujem dlhší čas na rozmyslenie“. Pokiaľ jednotlivec nemá informácie o aktivitách, 
do ktorých sa môže zapojiť ako dobrovoľník, resp. nenašiel aktivity, v ktorých by sa mohol 
uplatniť, nemá záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť. Dôležité je preto osloviť práve tých 
jednotlivcov, ktorí i napriek tomu, že nevykonávajú dobrovoľnícku činnosť sú si vedomí toho, 
že raz môžu byť na mieste tých, ktorí ju budú potrebovať. 

Či už ide o dobrovoľníkov, resp. tých, ktorí neboli v roku 2018 dobrovoľníkmi, zastávajú 
takmer rovnaký postoj v prípade faktora reciprocita. Pre obidve skupiny je podstatné, aby 
dobrovoľníckou činnosťou získali určitý materiálny, nemateriálny alebo iný úžitok. Podobný 
postoj zastávajú aj v prípade spoločenských pravidiel, t. j. dobrovoľnícku činnosť vykonávam, 
resp. budem vykonávať, pretože to vyžadujú spoločenské pravidlá a spoločnosť. 

Na záver sme jednotlivé výroky zoskupili podľa toho, do akej skupiny faktorov podľa 
konceptu MINDSPACE patria pre oblasť dobrovoľníctva (Tabuľka 3). 

Tabuľka 3 Percentuálna miera stotožnenia sa s daným tvrdením u tých, ktorí vykonávali 
dobrovoľnícku činnosť a u tých, ktorí ju nevykonávali v roku 2018 podľa konceptu MINDSPACE 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výsledkov experimentálneho prieskumu, 2019 
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Najvyššia priemerná miera stotožnenia sa bola s tvrdeniami týkajúcimi sa faktorov 
podnet“. Jednotlivci sú ochotní vykonávať dobrovoľnícku činnosť, pokiaľ pociťujú „ 
príslušnosť k určitej skupine ľudí, resp. pokiaľ im je druhých ľúto a vážia sa ich. Naopak 
najnižšia priemerná miera stotožnenia sa bola v prípade tvrdení týkajúcich sa skupiny 
faktorov „záväzok“. Jednotlivci nepovažujú dôvod „pretože aj mne samému sa darí dobre“ 
za dostatočný dôvod pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. 

Záver 

Cieľom state bolo skúmať faktory ochoty vykonávať dobrovoľnícku činnosť. 
Predpokladali sme, že jednotlivci sú ochotní vykonávať dobrovoľnícku činnosť, 

ktorá je podmienená určitými faktormi pôsobiacimi na ich rozhodovanie. Výsledky 
skúmania potvrdili, že existujú faktory, ktoré vplývajú na ochotu jednotlivcov vykonávať 
dobrovoľnícku činnosť. 

Na ochotu jednotlivcov vykonávať dobrovoľnícku činnosť vplývajú altruistické faktory, 
ako je presvedčenie, egoistické faktory potreba niekam patriť, dobrý pocit, záväzky voči 
spoločnosti, situačné faktory ako sú fundraisingové metódy, efekt prihliadajúceho, vzťah 
ku zamestnancom a informácie, ekonomický faktor, akým je veľkosť verejného sektora 
a investičný faktor osobné kontakty. K premenným zvyšujúcim pravdepodobnosť vykonávania 
dobrovoľníckej činnosti patria fundraisingové metódy, charaktersituácie, presvedčenie, vzťah 
k organizácii, vzťah k zamestnancom a osobné kontakty. Naopak k premenným znižujúcim 
pravdepodobnosť vykonávania dobrovoľníckej činnosti patrí presvedčenie, fundraisingové 
metódy, úcta a informácie. 

Ochotu vykonávať dobrovoľnícku činnosť môžeme z pohľadu jednotlivca vnímať ako 
investíciu v podobe získania osobných kontaktov, kariérneho rastu alebo získania lepšieho 
bývania1. V nasledujúcej tabuľke uvádzame spôsoby, akým môžu byť tieto faktory uplatnené 
v praxi (Tabuľka 4). 

Tabuľka 4 Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti – využitie faktorov v praxi 
Faktor Spôsob Čo zaváži? 

1 . Dobrovoľníctvo ako cesta k učeniu, získavaniu skúseností 
a osobnému rastu. 2. Dobrovoľníctvo vnímajte ako investíciu. Investícia 

a vnímanie 
rizika 

Fundraisingové 
metódy 

3 . Len jedna hodina vašej dobrovoľníckej práce môže zmeniť 
život trom ľuďom. Koľkým ľudom viete zmeniť život dobro- 
voľníckou prácou počas celého roka? 
Vaša pomoc posilní medzigeneračné vzťahy, aktívne občianstvo, Zvýrazňovanie 

Presvedčenie dobrovoľníctvo, spoluprácu v sídliskovej lokalite, zníženie ano- 
nymity, spoznávanie sa, nadväzovanie priateľstiev, partnerstiev. 

pozitívnych 
efektov 

Charakter 1. Mysli na svojho obľúbeného superhrdinu. 2. Kto je tvoj 
Imitovanie situácie obľúbený superhrdina? 

1 Mestská rada v Manchestri zaviedla politiku, ktorou zvýhodňuje komunitných pracovníkov 
a dobrovoľníkov pri získaní bývania 

5 5 



  

  

Pokračovanie tabuľky 4. 

Faktor Spôsob Čo zaváži? 

Realizácia spoločenských podujatí podporujúcich zábavu, ko- 
legiálnosť a spolupatričnosť v danej komunite. Organizáciou 
takýchto podujatí môže organizácia jednak upevniť svoj vzťah 
s daným dobrovoľníkom, ale zároveň jej to umožní prilákať aj 
ďalších dobrovoľníkov. Ocenením jednotlivca pred samotnou 
aktivitou zvyšujeme jeho ochotu dobrovoľne prispievať. Po- 
kiaľ odmeníme jeho výkon určitou nefinančnou odmenou (napr. 
fotografia na internetovej stránke „toto sú naši dobrovoľníci“) 
výrazne zlepšíme jeho celkový výkon. 

Vzťah 
k organizácii Dobrý pocit 

Vzťah Podpora kolegiálnosti, spolupatričnosti. Dobrovoľník je pre 
k zamestnan- nás rovnocenným partnerom. Reklama z úst do úst - cez rodin- Ocenenie 

Ocenenie 

com ných príslušníkov, priateľov, známych. 

Pre dobrovoľníkov ponúkať nefinančné stimuly, avšak ich 
konkrétnu podobu oznámiť až niekoľko mesiacov (týždňov) 
po tom, ako sa prihlásili za dobrovoľníka. 

Osobné 
kontakty 

V prípade dobrovoľníkov odporúčame zverejňovanie činnosti 
dobrovoľníkov, resp. publikovanie dosiahnutých výsledkov. 

Úcta Ego 

Dobrovoľnícka činnosť Vám môže priniesť nové, netypické 
formy učenia, skúsenosti, osobný rast, priateľstvá, kontakty, ... 

Informácie Averzia k strate 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Ak si uvedomíme všetky tieto faktory, ktoré vstupujú a vplývajú na rozhodovanie 
jednotlivca, je možné vďaka nim „kontrolovať a ovplyvňovať“ jeho rozhodovanie. 
Samozrejme, 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 ku zvýšeniu jeho vlastného blahobytu. 

Grantová podpora:Stať je podporovaná grantovým projektom APVV-18-0435 Behaviorálne 
intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík. 
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Porovnanie PPP a tradičného poskytovania verejných služieb 
na municipálnej úrovni 
A Comparison of PPP’s and Traditional Provision of Public Services 
at the Municipal Level 

Marián Holúbek, Beáta Mikušová Meričková 

Implementation of alternative service delivery arrangements contributed to a rethinking of the public 
sector’s capacity as the public service provider. The public-private partnership became a part of the 
life of modern economics as a tool which enables the state or local government to carry their compe- 
tences in a time that is ambitious to increase public need and decrease public expenditure. The aim of 
our paper (case study) is to present a set of analytical data comparing of public private partnership 
and traditional public procurement of public lighting reconstruction projects at the municipal level 
in Slovakia. This study uses a quantitative approach to investigate the research question. The study 
analyzes the original collected survey data from our own research in 14 Slovak municipalities. The 
analysis focuses only on construction costs and does not take into account other benefits of the project. 
From the point of view of all stakeholders, the benefits of PPPs should be evaluated over the entire 
project lifecycle, from beginning of construction through operations and maintenance to the end of 
the contract period. However, most projects are still in early stages of operation. 

Key words: Municipality. Public lighting reconstruction project. Public-private partnership. Slovakia. 

JEL Classification: H43, R11, R53. 

Úvod 

Väčšina rozvinutých krajín zaviedla nové prístupy k riadeniu verejného sektora - New 
Public Management (NPM). Hlavnou črtou NPM je uplatňovanie metód a techník súkromného 
sektora v poskytovaní verejných služieb (Pollitt, Bouckaert, 2000; Lane, 2000). Cieľom 
zavádzania trhových mechanizmov je neustále zvyšovanie efektívnosti verejných výdavkov, 
zlepšovanie kvality verejných služieb a kvality verejnej infraštruktúry, dôraz na decentralizáciu 
a delegovanie, dôraz na audit a kontrolu a v neposlednom rade pluralitný systém vlastníckych 
foriem pri poskytovaní verejných služieb a pri realizácii projektov verejnej infraštruktúry. 

Európska komisia (2013) definuje verejno-súkromné partnerstvo (PPP) ako projekty, 
pri ktorých vstupuje verejná a súkromná organizácia do partnerstva založenom s cieľom 
vybudovania infraštruktúry a poskytovania služieb, obvykle zabezpečovaných verejným 
sektorom. V tomto vzťahu obe organizácie disponujú určitými výhodami pri plnení 
špecifických úloh. Každá organizácia robí to, čo vie najlepšie. V Zelenej knihe o partnerstve 
verejného a súkromného sektora, o komunitárnom práve a o verejnom obstarávaní a 
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koncesiách (2004) sa spresňuje, že ide o spoluprácu za účelom zaistenia financovania, 
výstavby, obnovy, správa či údržby verejnej infraštruktúry alebo poskytovanie verejnej 
služby. Súkromný partner zabezpečuje výstavbu a prevádzku diela a ako protihodnotu za 
poskytnutú službu dostáva platby od ich používateľov alebo verejného partnera. 

Projekty PPP môžu mať rôzne formy. Najčastejšie sa využíva forma návrh-výstavba- 
financovanie-prevádzka (DBFO), kde koncesionár zo súkromného sektora navrhuje, stavia 
a financuje určité zariadenie, ktoré potom prevádzkuje alebo výstavba-prevádzka-prevod 
(BOT), kde koncesionár financuje, stavia a prevádzkuje zariadenie a na konci koncesného 
obdobia ho prevedie verejnému partnerovi (Svobodova, 2006). 

Hodnotenia skúseností s verejno-súkromným partnerstvom ukazujú, že nakoľko ide o 
právne, ekonomicky a personálne náročný proces, pre úspešnú realizáciu tohto partnerstva 
je potrebné vytvoriť podmienky. Na úrovni municipality je dôležité rozhodnutie o zmene 
poskytovania verejných služieb a implementácii projektu verejnej infraštruktúry. Rozhodnuie 
sa musí zakladať na dôkladnom zhodnotení sociálno-ekonomických podmienok konkrétneho 
prípadu. Počas realizácie je nevyhnutné komplexne hodnotiť projekt, a pritom opäť 
rešpektovať všetky jeho špecifiká. Hodnotenia je potrebné realizovať z pohľadu všetkých 
zúčastnených strán. Nie je vhodné predpisovať vzorové usporiadanie vzťahov medzi verejným 
a súkromným subjektom v PPP projekte, vychádzať zo subjektívnych želaní a podliehať 
módnym trendom (Hart, 2003; Hood, James, Peter, Scott, 2004; Hammami, Ruhashyankiko, 
Yehoue, 2006; Grafenauer, Klarič, 2011; Babatunde, Opawole, Akinsiku, 2012; Wojewnik- 
Filipkowska, Trojanowski, 2013). V príspevku sa zameriame na porovnanie tradičného 
spôsobu poskytovania verejných služieb a ich poskytovania na základe verejno-súkromného 
partnerstva a na vymedzenie úlohy ex-ante hodnotenia týchto alternatív. 

1 . Cieľ, materiál a metodika 

Cieľom príspevku je porovnať verejno-súkromné partnerstvo a tradičné poskytovanie 
verejných služieb na príklade rekonštrukcie verejného osvetlenia vo vybraných municipalitách 
na Slovensku. 

Výskumnú vzorku tvorí 14 municipalít, ktoré rekonštruovali verejné osvetlenie. 
Tieto municipality pred rekonštrukciou spracovali a počas rekonštrukcie vychádzali 
z energetického auditu spĺňajúceho požiadavky zákona 321/2014 Z. z. o energetickej 
efektívnosti a pri rekonštrukcii boli pôvodné svietidlá nahradené svietidlami LED. 
Podmienkou zaradenia municipality do výskumnej vzorky nie je využitie verejno- 
súkromného partnerstva pri rekonštrukcii verejného osvetlenia. 

Hlavnými zdrojmi údajov boli projektové dokumentácie verejného osvetlenia, interné 
dokumenty skúmaných miest, ako aj energetické audity, ktoré boli pre realizáciu projektov 
spracované. Pri spracovaní príspevku využívame teoretické a empirické metódy skúmania, 
a to najmä metódu analýzy, syntézy, dedukcie a metódy finančnej analýzy. Najskôr 
charakterizujeme rekonštrukcie verejného osvetlenia v mestách v Slovenskej republike 
pomocou vybraných technických a finančných ukazovateľov. Následne ich zhodnotíme 
prostredníctvom ukazovateľa čistej súčasnej hodnoty. 

Čistá súčasná hodnota (NPV) sa používa na hodnotenie výnosnosti investičných 
projektov. Vyjadruje celkovú súčasnú (diskontovanú) hodnotu peňažných tokov súvisiacich 
s investičným projektom. 
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(1) 

kde: CFt – cash flow projektu v roku t 
r – diskontná sadzba 
t - hodnotené obdobie (0 až n rokov) 
Tž – doba životnosti (hodnotenia) projektu 
Skúmame dva varianty: 

– 
– 

variant V1 – samospráva realizuje rekonštrukciu verejného osvetlenia interným spôsobom, 
variant V2 – samospráva realizuje rekonštrukciu verejného osvetlenia externým spôsobom 
prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. 
Charakteristiku variantov V1 a V2 uvádzame v tabuľke 1. 

Tabuľka 1 Charakteristika variantov V1 a V2 
Variant V 

1 

Samospráva realizuje rekonštrukciu verejného osvetlenia interným spôsobom, zodpovedá za ňu. 
Rekonštrukcia je v plnej výške financovaná z bankového úveru. Úroková sadzba je 3 %. Splatnosť 
úveru je 15 rokov (doba typická pre tento druh projektu). Technická životnosť projektu je 25 rokov. 
Príjmy variantu V sú tvorené úsporou elektrickej energie a výdavkov na prevádzku a údržbu 

1 

verejného osvetlenia. Usporená elektrická energia v technických jednotkách (MWh) je 
prepočítaná cenou elektrickej energie v čase T s 2 % nárastom cien v ďalších rokoch. Úsporu 

0 

výdavkov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vypočítame ako rozdiel reálnych 
výdavkov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a predpokladaných výdavkov na 
prevádzku a údržbu nového LED verejného osvetlenia. 
Výdavky variantu V sú tvorené sumou ročnej dlhovej služby (úverovej istiny a úroku). 

1 

Pri výpočte súčasnej hodnoty príjmov, výdavkov a čistej súčasnej hodnoty používame 
diskontnú sadzbu 5 %. 

Variant V 
2 

Samospráva realizuje rekonštrukciu verejného osvetlenia externým spôsobom 
prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. Za rekonštrukciu verejného osvetlenia 
je zodpovedný súkromný partner a v plnej výške ju financuje. Samospráva po dobu 15 
rokov platí súkromnému partnerovi, ako protihodnotu za realizáciu rekonštrukcie verejného 
osvetlenia a jej následnú prevádzku a údržbu odmenu vo výške 95 % ročných výdavkov na 
elektrickú energiu, prevádzku a údržbu pôvodného verejného osvetlenia. Po uplynutí tejto 
lehoty po dobu zvyšných 10 rokov samospráva plne užíva benefity spojené s rekonštrukciu 
verejného osvetlenia rovnako ako vo variante V . 

1 

Príjmy variantu V sú z pohľadu samosprávy tvorené úsporou elektrickej energie a výdavkov na 
2 

prevádzku a údržbu pôvodného verejného osvetlenia vo výške 5 %. Usporená elektrická energia 
v technických jednotkách (MWh) je prepočítaná cenou elektrickej energie v čase T s 2 % nárastom 

0 

cien v ďalších rokoch. Úsporu výdavkov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vypočítame 
ako rozdiel reálnych výdavkov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a predpokladaných 
výdavkov na prevádzku a údržbu nového LED verejného osvetlenia. 
Pri využití variantu V samospráve nevznikajú výdavky, rekonštrukciou verejného osvetlenia 

2 

prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva dochádza k úspore pôvodných výdavkov 
na elektrickú energiu a na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. 
Pri výpočte súčasnej hodnoty príjmov a čistej súčasnej hodnoty používame diskontnú sadzbu 5 %. 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Výsledok porovnania ukáže vhodnejší variant, t. j. variant, ktorý má pre samosprávu 
väčší ekonomický prínos. Vhodný variant spĺňa požiadavku NPV max!. 

2 . Výsledky a diskusia 

V posledných rokoch pristúpilo veľa miestnych samospráv, v dôsledku rastúcich 
požiadaviek na ekonomickú efektívnosť, ako aj energetickú úsporu ku komplexnej 
rekonštrukcii verejného osvetlenia s využitím nových technológií. Ide o relatívne rozsiahle 
projekty, ktoré sú vhodnou oblasťou skúmania alternatívnych spôsobov ich zabezpečenia. 

Naším výskumom sme identifikovali, že mestá do rekonštrukcie verejného osvetlenia 
investovali v priemere 663 747,36 EUR. Priemerná investícia na jedného obyvateľa 
mesta bola 59,30 EUR. Priemerný elektrický príkon svietidiel verejného osvetlenia pred 
rekonštrukciou v mestách bol 145,11 kW. Po rekonštrukcii bol priemerný elektrický 
príkon svietidiel verejného osvetlenia v mestách len 43,41 kW (menej o 101,7 kW, 70,1 
%). Potom priemerná investícia na kW inštalovaného elektrického príkonu v skúmaných 
mestách bola 19 714,78 EUR. 

Rekonštrukciou verejného osvetlenia bola v skúmaných mestách dosiahnutá ročná 
úspora elektrickej energie v priemere 64,9 %, čo predstavuje 312,09 MWh. Celková ročná 
úspora, zahŕňajúca úsporu elektrickej energie a úsporu nákladov na prevádzku a údržbu 
verejného osvetlenia v skúmaných mestách, je v priemere 60 209,50 EUR. Priemerná 
celková ročná úspora na jedného obyvateľa v mestách je 4,92 EUR. Potom priemerná 
celková ročná úspora na kW inštalovaného elektrického príkonu v skúmaných mestách 
je 1 616,80 EUR. Priemerná čistá súčasná hodnota je 437 319 EUR. Priemerná výška 
vnútornej miery návratnosti je 7 %. 

Tabuľka 2 ukazuje porovnanie čistej súčasnej hodnoty projektov rekonštrukcie 
verejného osvetlenia v skúmaných municipalitách pri dvoch hodnotených variantoch – 
interný spôsob realizácie projektu (V1) a verejno-súkromné partnerstvo (V2). 

Tabuľka 2 Čistá súčasná hodnota projektov obnovy verejného osvetlenia skúmaných 
municipalít vo variantoch interný spôsob realizácie (V ) a verejno-súkromné partnerstvo (V ) 

1 2 

Súčasná hodnota Súčasná hodnota Čistá súčasná Poradie 
variantov 

2. 

Municipalita Variant príjmov 
1 266 157 
458 718 

4 198 727 
1 473 385 
234 457 
84 805 

výdavkov 
882 585 

hodnota 
383 572 
458 718 

1 772 538 
1 473 385 
-24 100 
84 805 

Bánovce nad 
Bebravou 

V1 
V2 
V1 
V2 
V1 
V2 
V1 
V2 
V1 
V2 
V1 
V2 
V1 
V2 

- 1. 
1. 
2. 
2. 
1. 
2. 
1. 
1. 
2. 
2. 
1. 
1. 
2. 

2 426 189 
Čadca 

Dolný Kubín 

Dudince 

- 
258 558 

- 
169 919 
62 268 

182 404 -12 484 
62 268 - 

486 207 
176 712 
156 533 
55 458 

173 220 312 987 
176 712 
18 232 

Gbely 
- 

Košice 
Kavečany 

138 301 
- 55 458 

248 030 
89 325 

140 771 
- 

107 259 
89 325 

Malacky 
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Pokračovanie tabuľky 2. 

Súčasná hodnota Súčasná hodnota Čistá súčasná Poradie 
variantov Municipalita 

Prešov 

Variant 
príjmov 
764 351 
294 660 
86 233 

výdavkov 
446 917 

hodnota 
317 435 
294 660 

133 

V1 
V2 
V1 
V2 
V1 
V2 
V1 
V2 
V1 
V2 
V1 
V2 
V1 
V 

1. 
2. 
2. 
1. 
2. 
1. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

- 
Rajecké 
Teplice 

86 100 
31 738 - 31 738 

1 584 126 
574 169 

1 369 565 
493 163 

1 567 089 
570 438 

1 222 293 
435 821 
777 566 
300 352 

1 053 191 530 935 
574 169 
914 641 
493 163 
610 426 
570 438 
889 098 
435 821 
301 794 
300 352 

Senec 

Šamorín 

- 
454 923 

- 
956 663 

Štúrovo 
- 

333 195 
Veľký Meder 

- 
Žiar nad 
Hronom 

475 772 
- 2 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Jedenásť skúmaných miest realizovalo rekonštrukciu verejného osvetlenia interným 
spôsobom a tri externým spôsobom prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. 

Z miest, ktoré realizovali rekonštrukciu interným spôsobom, porovnanie čistých 
súčasných hodnôt potvrdilo správnosť rozhodnutia v šiestich prípadoch (Gbely, Malacky, 
Prešov, Štúrovo, Veľký Meder, Žiar na Hronom). V piatich mestách bolo vhodnejšie 
implementovať projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia externým spôsobom 
prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva (Bánovce nad Bebravou, Dolný Kubín, 
Košice – Kavečany, Rajecké Teplice, Senec). Mestám, ktoré realizovali rekonštrukciu 
verejného osvetlenia externým spôsobom prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva 
výsledok porovnania potvrdil rozhodnutie v jednom prípade (Dudince), vyvrátil rozhodnutie 
v dvoch prípadoch (Čadca, Šamorín). 

Výsledky analýzy poukazujú na problémy ex-ante hodnotenia možných alternatív 
rekonštrukcie verejnej infraštruktúry v slovenských municipalitách. Absencia hodnotenia 
výkonnosti projektov verejnej infraštruktúry vytvára priestor pre nesystémové rozhodovanie. 
Verejný sektor nedokáže posúdiť adekvátnosť a prijateľnosť ponúk súkromného sektora, 
čo často vedie k uzatváraniu nevýhodných zmlúv, alebo k pretrvávaniu tradičných foriem 
zabezpečovania verejných služieb aj v prípadoch, kedy existuje na trhu ekonomicky 
výhodnejšia ponuka. Ako naše výsledky ukazujú, až 7 miestnych samospráv (t. j. polovica 
výskumnej vzorky) by pravdepodobne realizovalo iným spôsobom danú službu, keby 
uskutočnili ex-ante hodnotenie. 

Ex ante hodnotenie možných alternatív/foriem výstavby verejnej infraštruktúry sa 
preto ukazuje v tomto smere ako nevyhnutnosťou. Súčasťou ex-ante hodnotenia je správne 
finančné rozhodovanie na základe relevantných informácií. Významným podkladom sú 
vnútroorganizačné informácie (kalkulácie, evidencia, výkazníctvo, štatistiky), poskytované 
informačným systémom. Pri finančnom rozhodovaní by mala organizácia nevyhnutne 
sledovať peňažné toky a to najmä pri rozhodovaní o otázkach platobnej schopnosti a 
likvidity pri všetkých druhoch prevádzkových i investičných rozhodnutí. Kvalita informácií 
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pre finančné rozhodovanie vo verejnom sektore je však nízka, čo je samozrejme jedným 
z dôvodov nesystémového rozhodovania o možných alternatívach výstavby a prevádzky 
verejných zariadení a absencii ex-ante hodnotenia týchto alternatív. 

Na základe ex-ante hodnotenia manažment organizácie pozná svoje potreby, následné hľadá 
alternatívne riešenia, hodnotí možné alternatívy (možné formy realizácie výstavby a prevádzky 
infraštruktúry) a rozhoduje o realizácii alternatív, ktoré sú najvhodnejšie na dosahovanie 
strategických a operatívnych cieľov organizácie (naplnenie verejného záujmu v podobe 
zabezpečenia verejných služieb v rozsahu a kvalite zodpovedajúcom verejným potrebám). 

Ide o pomerne zložitý proces, ktorý čelí mnohým úskaliam, ako napr. zlyhanie, ak nie 
je správne pochopený jeho význam; už spomínaný problém kvality a dostupnosti údajov; 
v procese hodnotenia vznikne konflikt záujmov, vo verejnej inštitúcii prevláda kultúra 
podhodnocovania, resp. nadhodnocovania, nekonzistentnosť politického rámca a pod. Na 
druhej strane, je možné zlyhaniam predísť, a to identifikovaním a podporovaním dostatočne 
silných vonkajších a vnútorných podnetov, ktorými sú napr. potreba výrazného zlepšenia 
výkonnosti verejnej inštitúcie, interná i externá ochota realizovať zmeny vo verejnej 
inštitúcii či preukázateľná rozdielnosť vo výkonnosti verejných inštitúcií. A následne 
tiež vytvorením vhodných podmienok realizácie a hodnotenia, najmä pochopením 
výhod hodnotenia foriem zabezpečovania verejných služieb, výstavbou a prevádzkou 
infraštruktúry, pridelením potrebných zdrojov a dobrou organizáciou procesu hodnotenia. 
Kľúčovými sú úprimná podpora a presvedčivý záväzok manažmentu verejnej inštitúcie, 
správna voľba objektu hodnotenia, výber vhodných ľudí, ktorí budú hodnotiť proces – 
tímová práca, kde členovia tímu musia byť dostatočne vyškolení na realizáciu procesu 
hodnotenia, dodržiavanie odsúhlaseného a osvedčeného spôsobu realizácie procesu 
hodnotenia prostredníctvom manuálov, postupov hodnotenia, o ktoré by sa verejné inštitúcie 
v realizácii procesu hodnotenia mohli opierať. 

Záver 

Projekty verejno-súkromného partnerstva si v rámci ex-ante hodnotenia vyžadujú 
náročnejšie metódy hodnotenia. Jednou z nich je porovnávanie verejno-súkromného 
partnerstva s referenčným interným spôsobom zabezpečovania verejnej služby. 

Príspevok prezentuje výsledky porovnania verejno-súkromného partnerstva a tradičného 
poskytovania verejných služieb na príklade rekonštrukcie verejného osvetlenia v štrnástich 
slovenskýchmunicipalitách.Jedenásťskúmanýchmunicipalítimplementovalorekonštrukciu 
verejného osvetlenia interne prostredníctvom tradičného verejného obstarávania a tri externe 
prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. Porovnanie čistej súčasnej hodnoty 
realizovaných projektov rekonštrukcie verejného osvetlenia v skúmaných municipalitách 
v dvoch variantoch hodnotenia - tradičný interný spôsob a verejno-súkromné partnerstvo 
potvrdilo správnosť rozhodnutia len v siedmich municipalitách. Výsledky výskumu 
poukazujú na nedostatočné využívanie ex-ante hodnotenia možných alternatív rekonštrukcie 
verejnej infraštruktúry v slovenských municipalitách. Môžeme preto predpokladať, 
že v súčasnosti ešte stále pri realizácii projektov verejnej infraštruktúry prichádza k 
nesystémovým rozhodnutiam. Túto tendenciu potvrdzujú publikované štúdie aj v susedných 
krajinách (Česká republika, Maďarsko, Poľsko). 
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Aj keď ide o pomerne náročný proces hodnotenia, vyžadujúci si dostatok dostupných 
informácií, aj výsledky nášho výskumu potvrdzujú jeho opodstatnenosť. Pre napredovanie 
v tejto oblasti, preto odporúčame: 

Prezentovanie a dosiahnutie širšieho akceptovania tejto metodiky hodnotenia verejnými 
inštitúciami v podobe manuálov o princípoch a o aplikácii procesu hodnotenia foriem 
realizácie projektov partnerstva verejného a súkromného sektora v oblasti infraštruktúry 
pre verejné inštitúcie ako poskytovateľov zákonom stanoveného rozsahu verejných 
služieb. Prínosným v tomto smere by bola aj príprava školení o význame hodnotenia a 
o jednotlivých krokoch metodiky hodnotenia. Cieľovou skupinou by boli predovšetkým 
vedúci predstavitelia organizácií verejnej správy. 

Vytvorenie podmienok pre získavanie požadovaných údajov vo vnútri verejnej 
inštitúcie, vrátane opatrení vnútri organizácií verejnej správy, ktoré by umožňovali 
zachytávať požadované údaje, potrebné pre realizáciu procesu hodnotenia. 

Vytvorenie systému, ktorý by sústredil a prezentoval údaje od účastníkov procesu 
hodnotenia. Systém by mal obsahovať: centrálnu databázu hodnôt indikátorov, v ktorej by 
sa sústreďovali údaje od verejných inštitúcií (zasielané prostredníctvom počítačovej siete), 
aplikačnú vrstvu, ktorá by hodnoty jednotlivých indikátorov prepočítavala do požadovaných 
zostáv na identifikovanie „best practice“, prezentačnú vrstvu pre jednoduchú manipuláciu 
s údajmi a so zostavami. Správcom takého systému by mala byť organizácia, ktorá je 
schopná zabezpečiť ochranu, spoľahlivosť a prehľadnosť správy dát a ktorej z prístupu k 
zhromaždených informáciám nebudú plynúť žiadne výhody. 

Pravidelné prezentovanie spracovaných údajov navrhovaným systémom, ako aj diskusia 
o výsledkoch hodnotenia, ich prezentovanie verejnosti, výmena najlepších skúseností by 
významne prispeli k budovaniu povedomia o nevyhnutnosti realizovať ex-ante hodnotenie, 
ktoré by znamenalo kvalitatívny posun v kvalifikovanom rozhodovaní manažérov 
organizácií vo verejnom sektore. 
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Úloha a postavenie národnej značky v kultúrnej 
a zahraničnej politike krajiny 
The Role and Position of the Nation Brand in Cultural and Foreign Policy 

Darina Rojíková, Anna Vaňová, Kamila Borseková 

One of the relatively new instruments of public policy is a place brand, which plays an important 
role especially in the country’s foreign policy. The creation and presentation of the nation’s brand is 
currently a necessity which the state secures a certain position in the world for its economic, cultural 
and social development and the overall prosperity of the country. At present, we identify a gap in 
underestimating the importance of the nation brand as an instrument and an essential part of the 
country’s foreign policy by national leaders. On the other hand, the nation brand is shaped by other 
public policies. The aim of the paper is to theoretically research and define the role and position 
of the nation brand in the cultural and foreign policy. The main sources of data are a survey and 
comparison of scientific and professional works of foreign and domestic authors dealing with public 
policy and the nation brand. The basic scientific methods utilized are causal and qualitative analysis 
of source documents, synthesis of knowledge, induction, deduction and comparison of opinions. 

Key words: National brand. Branding. Public policy instruments. Cultural policy. Foreign policy. 

JEL Classification: O20. 

Úvod 

Problematikou kultúrnej a zahraničnej politiky ako súčasťami verejnej politiky sa 
odborníci zaoberajú intenzívne približne od 50. rokov 20. storočia. S rozvojom verejnej 
politiky sa rozvíjajú a formujú aj jej nástroje. Okrem tradičných nástrojov verejnej politiky 
sa v praxi čoraz častejšie využívajú aj špeciálne a inovované nástroje verejnej politiky, 
ktoré súvisia so zmenami v spoločnosti a rozvojom technológií. 

Jedným z pomerne nových nástrojov verejnej politiky je značka územia. V teórii značky 
územia je potrebné rozlišovať národnú značku, tzn. značku krajiny/štátu, (tieto dva pojmy 
sú podľa Slovníkového portálu jazykovedného ústavu Ľ. Štúra synonymá) a značku mesta. 
V našom príspevku sa budeme venovať predovšetkým národnej značke, ktorá hrá dôležitú 
úlohu v zahraničnej politike štátu. 

Národná značka je jedným z nástrojov budovania a udržiavania strategickej výhody 
krajiny s cieľom hospodárskeho rastu. Úlohou národnej značky je odlíšiť krajinu v 
konkurenčnom prostredí predovšetkým prostredníctvom zdôraznenia tých prvkov 
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územia krajiny alebo jeho súčastí, ktoré ho robia jedinečným alebo špecifickým. Tvorba 
a prezentácia národnej značky predstavuje v súčasnej dobe nevyhnutnosť, ktorou si štát 
zabezpečuje zviditeľnenie vo svete s cieľom zabezpečiť udržateľnú konkurenčnú výhodu, 
ekonomický, kultúrny, sociálny rozvoj a celkovú prosperitu. V prípade, ak si štát nebuduje 
a nekomunikuje imidž, ktorým sa chce zviditeľniť, môže sa stať, že stereotypy a imidž 
krajiny vytvárajú cudzie subjekty - zahraničné média, investori alebo návštevníci. Takto 
vytvorený obraz krajiny nemusí zodpovedať reálnej situácii v danej krajine a prekonanie 
tohto stereotypu je náročným a dlhotrvajúcim procesom. 

S pojmom národná značka je často spájaná oblasť verejnej a kultúrnej diplomacie (Fan, 
2010). Anholt (2007), ako jeden z najcitovanejších autorov, ktorý sa venuje problematike 
národnej značky uvádza, že ju je možné vybudovať s využitím národnej identity, verejnej 
diplomacie, politiky kultúry, ale tiež ekonomickej konkurencieschopnosti, regionálnej integrácie, 
exportných možností krajiny, cestovného ruchu, politiky vzdelávania a oblastí súvisiacich so 
sociálnou politikou, bezpečnosťou a obranou krajiny, priamymi zahraničnými investíciami, 
udržateľným rozvojom, podporov talentovaných jednotlivcov a podujatí s medzinárodným 
dosahom. Z uvedeného vyplýva, že verejné politiky zohrávajú pri budovaní značky významnú 
úlohu, rovnako ako značka napomáha dosahovať ciele niektorých verejných politík. 

1 . Cieľ, materiál a metodika 

Cieľom state je teoreticky preskúmať a definovať úlohu a postavenie národnej značky 
v kultúrnej a zahraničnej politike štátu, ktoré sú súčasťou verejných politík. Príspevok je 
spracovaný na základe prieskumu a komparácie vedeckých a odborných prác zahraničných 
a domácich autorov zaoberajúcich sa verejnou politikou a národnou značkou. Základnými 
vedeckými metódami spracovania state sú kauzálna a kvalitatívna analýza zdrojových 
dokumentov, syntéza poznatkov, indukcia, dedukcia a komparácia názorov. 

2 . Výsledky a diskusia 

V úvode tejto kapitoly popíšeme kultúrnu a zahraničnú politiku ako súčasť verejnej 
politiky. Následne vymedzíme a popíšeme pojem národná značka. V závere tejto kapitoly 
vysvetlíme úlohu a postavenie národnej značky v kultúrnej a zahraničnej politike štátu. 

2 .1. Kultúrna a zahraničná politika ako súčasť verejnej politiky 

Verejná politika je prierezovou vednou disciplínou, ktorá v sebe spája a využíva 
teoretické a aplikačné rámce iných vied, napr. sociológie, ekonómie, politických vied, 
práva, teórie riadenia, verejnej správy a i., k analýze a prognóze procesov formovania 
a uplatňovania verejných záujmov. Jenkins (1978) chápe verejnú politiku ako súbor 
vzájomne poprepájaných rozhodnutí prijatých politickým aktérom alebo skupinou aktérov 
pri výbere a definovaní cieľa a ciest pre jeho dosiahnutie v rámci danej situácie a možností. 
V odbornej literatúre sa pomerne často používa definícia Petersa (1993), ktorý verejnú 
politiku predstavuje ako súhrn vládnych aktivít, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú 
život štátu alebo jeho občanov na troch úrovniach: politické rozhodnutia, produkty politiky 
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a dôsledky politiky. Analyzuje, čo vlády robia, prečo to robia a ako to robia. Podobne ako 
Peters (1993), aj ďalší autori (inter alia Colebatch, 2005; Ochrana a kol., 2010; Potůček, 
Rudolfová, 2016) tvrdia, že podstatou verejnej politiky je práca vlády či štátu, teda orgánov 
verejnej správy. Iní autori (Fiala, Schubert, 2000; Beblavý 2002 a i.) zase vo svojich 
definíciách na prácu vlády či ostatných orgánov verejnej správy nepoukazujú. 

Základným predpokladom tvorby a realizácie verejnej politiky na akejkoľvek územnej 
úrovni je výber a kombinácia vhodných nástrojov na dosahovanie vytýčených cieľov (Lasswell, 
1956, Vitálišová a kol., 2017). Nástroje verejnej politiky sú podľa Beblavého (2002) prostriedky, 
prostredníctvom ktorých sa nositeľ moci pokúša uviesť svoje zámery, koncepcie a stratégie do 
praxe so zámerom dosiahnuť vopred stanovený cieľ. Výber vhodných nástrojov a ich kombinácia 
je podmienená tým, aký problém je potrebné riešiť. Kľúčovosť takéhoto rozhodnutia spočíva 
v tom, že práve vhodný výber a prípadná kombinácia nástrojov verejnej politiky má zásadný 
dosah na kvalitu a teda aj efektívnosť realizovanej verejnej politiky (Klus, 2007). 

Tak ako sa vyvíja verejná politika, tak sa rozvíjajú aj jej nástroje a popri tradičných 
nástrojoch verejnej politiky sa v praxi využívajú aj špecifické, moderné alebo inovované 
tradičné nástroje verejnej politiky. V tabuľke 1 uvádzame klasifikáciu tradičných nástrojov 
verejnej politiky doplnenú o kategóriu špecifických nástrojov verejnej politiky a moderné, 
resp. inovované tradičné nástroje v kategórií informačných nástrojov verejnej politiky, 
medzi ktorými má svoje miesto aj značka územia. 

Tabuľka 1 Klasifikácia nástrojov verejnej politiky 
Použité 
nástroje Administratívne/ 

Administratívno - Politické 
organizačné 

Nástroje 
strategického Špecifické 

riadenia 

Právne/ Informačné a 
komunikačné 

Ekonomické 
Formálnosť Legislatívne 
nástrojov 

priame 
poskytovanie 
informácií 
(povinné 

zverejňovanie 
informácií, 
osobná 

komunikácia) 
nepriame 

poskytovanie 
informácií 
(vydávanie 
licencií, 

regulácia 
(kontroly 

zákony, právne cien,množstva 

priame 
poskytovanie 

služieb, budovanie 
infraštruktúry, 
posilňovanie 

ľudských zdrojov, 
záväzné 

predpisy, 
normy, 
štandardy, 
vyhlášky, 
regulatívy 

produkcie, 
vstupu a 
výstupu z 

priemyselného 
odvetvia), 
rozpočet, 

stanovenie vízie, 
stratégie, 

programov, 
plánov 

Povinné 
nástroje 
(regulácia) 

stanoviská, 
odporúčania 

dane, clá 

registrácia a 
certifikácia) 

poskytovanie a 
šírenie informácií 

(kampane), 
podpora 
občianskej 

angažovanosti, 
osveta, 

kvóty, pozitívna 
diskriminácia, 
rovnosť, 

dekriminalizácia granty, daňové 
a legalizácia 

dotácie 
(kupóny, 
pôžičky, nepriame 

poskytovanie 
služieb pomocou 
nezávislých 

Zmiešané 
nástroje 

(pozitívne a 
negatívne 
stimuly) 

zvýhodnenia 

vzdelávanie 
organizácií 

rozhodovacia 
právomoc, 
inštrukcie, 
príručky 

nabádanie, 
presvedčovanie 

aukcia práv 

odrádzanie, 
tlmenie 

nadmerného 
dopytu 

štandardy, 
konvencie, 
usmernenia 

dane, 
užívateľské 

poplatky 

kontrahovanie 
služieb 
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Pokračovanie tabuľky 1. 
ceny, rebríčky 
kvality, súťaže, 
webové stránky, 
sociálne siete, 
diskusné fóra, 
chaty, blogy, 
mobilné 

lobbing, 
financovanie 
aktérov 
verejnej 
politiky, 
mediálna 
kampaň, 
petície, 

etické kódexy, 
odporúčania, 

Dobrovoľné neformálne 

vládne 
prehlásenia, 
vymedzenie 
problémových 

oblastí 

neziskové 
organizácie, 

rodina, komunita, 
trh 

aplikácie, 
nástroje normy, dobrý 

príklad,spoloče 
nské zvyky 

informačné a 
databázové 
systémy, 

nátlakové a 
protestné 

akcie, 
organizované 

podujatia, 
ZNAČKA 

klientelizmus, 
úplatkárstvo, 
vydieranie, 
nepotizmus ÚZEM IA 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Beblavý, 2002, Klus, 2007; Malíková, Daško, 2018; 
Žárska, Balážová, Kozovský, 2007; Potůček, Rudolfová, 2016. 

2 .2. Národná značka ako nástroj verejnej politiky 

Značku územia ako nástroj verejnej politiky využívajú aktéri na miestnej, regionálnej, 
národnej či medzinárodnej úrovni. O značke územia ako o fenoméne a nástroji verejnej 
politiky pojednávajú mnohí, najmä zahraniční autori, ako napríklad van Ham (2008),Anholt 
(2010), Ashworth, Kavaratzis (2011), Dinnie (2009), Baker (2009) a ďalší. 

Na základe štúdia odborných názorov týchto a ďalších autorov (Fossum, 2001; Olins, 
2002; Hains, 2009; Fan, 2010; Štefčeková, Vaňová, 2013) budeme pod národnou značkou, 
resp. značkou krajiny, rozumieť súbor prvkov, ktorými sú názov krajiny, symbol, dizajn, 
identita, reputácia a imidž. 

Názov je v prípade územia názvom krajiny (mesta, regiónu), tzn. názvom značky. Názov 
krajiny vyvoláva kľúčové predstavy o krajine. V súvislosti s pojmom identita možno v 
odbornej literatúre nájsť rôzne prístupy. Identita sa spája s pojmami konkurenčná a národná 
identita. Konkurenčná identita je súborom asociácií k územiu, ktoré vznikajú ako dôsledok 
cieľavedomého ovplyvňovania predstáv o krajine so zameraním na konkurencieschopnosť 
v politickej a ekonomickej oblasti (Anholt, 2007). Podľa Fossuma (2001) národná identita 
predstavuje koncept kolektívneho národného vedomia, ktoré vychádza z kultúrneho zázemia. 
Tento druh identity zohráva dôležitú úlohu v kontexte vnímania krajiny v zahraničí, ovplyvňuje 
predstavy o krajine, a rovnako ako konkurenčná identita má vplyv na zahraničnú politiku 
krajiny (Peterková, 2006). Identita je výsledkom plánovaných aktivít v rámci marketingových 
projektov v území a možno ju považovať za objektívny stav vnímania územia, ktorý vzniká 
na základe predstáv a asociácií v súvislosti s územím. Symbol a dizajn prezentujú vizuálne 
prvky, predovšetkým logo, slogan, hudba, farba a pod. Logo značky je symbolickým grafickým 
znázornením. V prípade krajiny to môže byť vlajka, piktogram, slovo alebo ich kombinácia. 
Logo graficky popisuje značku a odlišuje ju od konkurenčných značiek. Logo a jeho dizajn 
podporujú zapamätateľnosť značky. Logo často dopĺňa slogan, krátka, zapamätateľná fráza, 
ktorá by mala vyjadrovať hlavnú myšlienku súvisiacu so želanou predstavou o krajine. 
Dôležitými prvkami, ktoré spoluvytvárajú značku krajiny sú reputácia/povesť a imidž krajiny 
(Anholt, 2007; Hains, 2009). Tieto prvky v prípade krajiny ovplyvňujú najmä možnosti jej 
ekonomického, politického, sociálneho a kultúrneho rozvoja a sú výsledkom pôsobenia 
verejných politík. Imidž územia ako celkový obraz o určitom mieste je súborom názorov, 
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predstáv, myšlienok, dojmov a emócií spojených s daným miestom, ktoré si o ňom utvára 
externé a interné prostredie (Vaňová, 2006). Reputácia/povesť krajiny je dôsledkom istých 
stereotypných asociácií, ale aj hodnotení rôznych ratingových agentúr, ktoré ovplyvňujú 
dobré meno, dobrú povesť krajiny. 

Prístupy, na základe ktorých možno hodnotiť značku krajiny, sú rôzne. Najuznávanejším 
je Anholtov (2007), ktorý popisuje národnú značku ako súbor modelu vládnutia krajiny, 
exportu, kultúry, ľudí, cestovného ruchu, imigrácie a investícií. 

2 .3. Národná značka a kultúrna a zahraničná politika 

Na národnej úrovni je značka využívaná najmä ako nástroj zahraničnej politiky krajiny 
a je často spájaná s verejnou a kultúrnou diplomaciou. Tieto termíny majú niektoré zhodné 
prvky. Všetky tri sú zamerané na vnímanie štátu a jeho aktivítzahraničnou verejnosťou. Majú 
aj domácu dimenziu zameranú na dlhodobé dosahovanie úspechu štátu v medzinárodnom 
prostredí. Základný rozdiel v obsahu týchto pojmov spočíva v tom, že budovanie značky 
krajiny je zamerané na tvorbu imidžu a jeho prezentáciu, verejná diplomacia je zameraná 
na podporu a realizáciu pozitívnych medzinárodných vzťahov a kultúrna diplomacia sa 
angažuje najmä pri podpore a rozvoji umeleckej, kultúrnej a vedeckej spolupráce, ktorá 
zahŕňa napr. kultúrne výmeny, pričom sa snaží sprostredkovať informácie a viesť dialóg 
o kultúrnej, či národnej identite domovskej krajiny. 

V prípade značky krajiny hovoríme (okrem jasného diferencovania štátu od iných 
medzinárodných aktérov prostredníctvom značky) predovšetkým o jednosmernej 
komunikácii, ktorá je zacielená na upútanie pozornosti zahraničnej verejnosti v súvislosti 
s ekonomickými záujmami štátu (Moravčíková, 2016). 

Koncept budovania značky krajiny bol prítomný v zahraničnej politike už v minulosti, 
ale až v podmienkach globalizácie a integrácie vzrástol jeho význam, predovšetkým v snahe 
vybudovania udržateľnej konkurenčnej výhody. V rámci medzinárodných vzťahov došlo 
k hľadaniu nových nástrojov a do hlavnej úlohy nastúpila kultúrna diplomacia spolu 
s budovaním národnej značky. Za spoločný znak kultúrnej diplomacie a budovania národnej 
značky možno považovať vytváranie medzinárodných vzťahov a sietí v oblasti kultúry so 
zámerom sprostredkovať kultúrne hodnoty a pozitívny obraz o krajine v záujme napĺňania 
zahranično-politických cieľov (Bartová, 2005). 

Na aktivity súvisiace s budovaním národnej značky možno nazerať ako na zahranično- 
politický prístup kultúrnej diplomacie a zároveň ako na nástroj zahraničnej politiky krajiny. 
Cieľom je budovanie pozitívneho imidžu a reputácie krajiny v zahraničnom priestore, 
čo je v súčasnom globalizujúcom sa medzinárodnom prostredí dôležitým faktorom 
ovplyvňujúcim konkurencieschopnosť a v končenom dôsledku aj celkový úspech krajiny. 

Kultúrna diplomacia je pre 21. storočie neodmysliteľnou súčasťou budovania 
pozitívnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce. V minulosti bola kultúrna diplomacia 
prepojená predovšetkým s politickými a ekonomickými záujmami krajiny. V súčasnosti 
kultúrna diplomacia nepredstavuje len jednostrannú prezentáciu štátu, ale obojstranný dialóg 
a spoluprácu medzi krajinami. Prostredníctvom efektívnej zahraničnej kultúrnej spolupráce 
sa môže budovať značka krajiny, ale aj naopak, pozitívna značka krajiny ovplyvňuje 
medzinárodnú spoluprácu krajín a to nielen v oblasti kultúry, ale aj športu, vzdelávania, 
zdravotníctva, obchodu, bezpečnosti a pod. (Tomalová, 2008). 
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Východiskom kultúrnej diplomacie a budovania značky krajiny je presvedčenie, že kultúra 
môže meniť myslenie ľudí a nenásilne ovplyvňovať mienku zahraničnej verejnosti. Samotná 
kultúra podľa mnohých autorov predstavuje novú cestu, ako vytvárať medzinárodnú spoluprácu 
a zároveň dosahovať zahraničné politické a ekonomické ciele krajín. Ide o naplnenie Nyeho 
konceptu mäkkej moci, kde kultúra zohráva hlavnú úlohu pri vytváraní dôvery, reputácie, imidžu 
národov a zároveň pomáha predchádzať xenofóbii, tvorbe predsudkov a nepravdivých stereotypov, 
ktorých prekonanie je náročným, ale hlavne dlho trvajúcim procesom (Luptáková, 2012). 

Kultúra je jedným zo základných prvkov tvoriacich národnú značku (Anholt, 2007), preto 
je budovanie značky veľmi úzko späté s kultúrnou politikou krajiny. Kultúrna politika je 
v širšom chápaní reflektovaná ako štátom utvárané prostredie, v ktorom sa realizujú procesy 
tvorby šírenia a uchovávania kultúrnych hodnôt (Kollár, Mrvová, 2003). Prostredníctvom 
kultúry a kultúrnej politiky sa štáty snažia vymedziť si určité postavenie na medzinárodnej 
scéne pre lepšie dosahovanie svojich záujmov. Na pozadí kultúrnopolitických aktivít krajín 
možno v súčasnosti pozorovať nárast implementácie tvorby a prezentácie národnej značky na 
kultúrnej báze do zahraničnej politiky štátov, a preto považujeme kultúrnu politiku za strechu 
aktivít budovania národnej značky. Kultúrna politika na jednej strane ovplyvňuje reputáciu 
daného územia svojou legislatívou, zároveň predstavuje priestor pre tvorbu a následnú 
prezentáciu požadovaného imidžu územia. Kultúrna politika členských štátov Európskej 
únie je ovplyvnená aj kultúrnou politikou Európskej únie, ktorá rovnako vytvára podmienky 
legislatívneho, inštitucionálneho, ako aj finančného rámca pre posilnenie národnej, lokálnej 
a v končenom dôsledku aj európskej identity. Oblasť kultúry bola upravená v ustanoveniach 
Zmluvy o európskom spoločenstve podľa článku 151 Maastrichtskej zmluvy, ktorý bol v 
roku 2009 nahradený Zmluvou o fungovaní Európskeho spoločenstva. 

Príkladom, kedy krajiny prostredníctvom kultúry zviditeľňujú svoje špecifiká, čím 
prispievajú k budovaniu značky a pozitívnej reputácii v medzinárodnom prostredí, je projekt 
Európske hlavné mesto kultúry. Poslaním tohto projektu zo strany EÚ je vyzdvihnutie 
človeka a kultúry do centra pozornosti, posilnenie interkultúrnej komunikácie, konceptu 
kultúrneho pluralizmu a uznania kultúrnych rozdielov. Tieto aktivity predstavujú kľúčové 
agendy EÚ pre rozvoj medzinárodnej spolupráce a prezentáciu kultúrnych hodnôt krajín. 

Proces tvorby značky je spojený so snahou o zviditeľnenie konkrétnej krajiny alebo 
o vytvorenie, prípadne pozmenenie značky, na základe ktorej bude krajina identifikovaná 
s určitými špecifickými črtami (Tomalová, 2008). Značka by mala na jednej strane 
vyjadrovať to, čo chce štát prezentovať zahraničiu, tzn. aký je, a na druhej strane, akým 
chce byť, pričom cieľom je prilákať na územie podnikateľov, investorov, návštevníkov, 
turistov, študentov, pracovnú silu a potenciálnych obyvateľov. 

Poslanie manažmentu značky krajiny teda spočíva v tvorbe rozpoznateľného imidžu 
s cieľom vytvoriť súbor špecifických charakteristík vychádzajúcich zo zvyklostí danej 
krajiny, tak aby pri vyslovení názvu konkrétnej krajiny ostala v mysliach občanov, ako aj 
zahraničného publika určitá stopa viažuca sa ku krajine, jej spoločnosti a kultúre. 

Ashworth a Kavaratzis (2011) definovali budovanie značky krajiny ako premyslený 
proces vyberania atribútov krajiny a asociovanie s nimi takým spôsobom, ktorý pridáva 
hodnotu značky krajiny a tak jej zlepšuje konkurenčnú pozíciu a zvyšuje výnosy. 

Úspešnosť budovania značky krajiny je podľa viacerých autorov (Olins, 2002; Horváth, 
2006;Anholt, 2007; Fan, 2010) podmienená podporou zo strany predstaviteľov vlády krajiny 
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a organizácií verejného sektora, politickými rozhodnutiami krajiny, verejnou diplomaciou 
ako súčasťou verejného sektora a spôsobom vládnutia v krajine, národnou a sektorovou 
politikou.Anholt ďalej dopĺňa, že systematické, premyslené, cieľavedomé a koordinované 
budovanie značky krajiny by sa malo stať jednou z primárnych oblastí, na ktoré by sa mala 
politika krajiny v 21. storočí zameriavať. 

Krajiny by sa mali na budovanie značky zamerať z troch hlavných dôvodov. Prvým 
dôvodom je dôležitosť prepojenia krajiny s vonkajším prostredím a komunikácia krajiny 
s týmto prostredím jasným, zreteľným, koordinovaným spôsobom s cieľom dosiahnuť, 
aby sa všeobecná predstava o krajine u cieľových skupín zhodovala s predstavou, akú 
má krajina sama o sebe. Druhým dôvodom je, že značka krajiny je pomerne výrazným 
faktorom ovplyvňujúcim rozvoj krajiny. Tretí dôvod súvisí s hodnotou značky, ktorá v 
poslednom období nadobúda aj medzi územiami zásadný význam a preto je nevyhnutné, 
aby bola značka krajiny ako cenné aktívum, riadená, hodnotená a chránená, cielene a 
koordinovane (Anholt, 2007). 

Budovanie značky krajiny sa tak v súčasnej rýchlo sa meniacej a neistej dobe stáva 
nevyhnutným predpokladom pre rozvoj a úspech územia v konkurenčnom prostredí a 
poskytuje viaceré výhody. Možno k nim zaradiť prepájanie a rozvíjanie ekonomických, 
podnikateľských, športových a kultúrnych aktivít, propagovanie ekonomických a politických 
záujmov územia v internom a externom prostredí územia, stimulovanie silnejších partnerstiev, 
prilákanie talentov, študentov a kvalifikovanej pracovnej sily, posilňovanie dôvery investorov, 
prílev investícií, pokles nezamestnanosti a rast životnej úrovne obyvateľstva a v neposlednom 
rade aj celkovej konkurencieschopnosti územia (Jeffe, Nebenzahl, 2001;Anholt, 2007, 2010; 
Futureband, 2009; Hakala, Lemmetyinen, 2011). 

Záver 

Cieľom predkladanej state bolo teoreticky preskúmať a definovať úlohu a postavenie 
národnej značky v kultúrnej a zahraničnej politike krajiny. Na základe prieskumu teoretických 
východísk domácej a zahraničnej odbornej a vedeckej literatúry sme poukázali na skutočnosť, 
že značka územia má svoje miesto vo verejnej politike a je jej dôležitým nástrojom. Na 
národnej úrovni je značka spolu s verejnou a kultúrnou diplomaciou informačným a 
komunikačným nástrojom zahraničnej a kultúrnej politiky štátu. Tvorí neoddeliteľnú súčasť 
procesu komunikácie s domácou a zahraničnou verejnosťou, ktorej cieľom je zvyšovať 
povedomie o krajine, jej kredibilitu, reputáciu a pochopenie zahranično-politických cieľov. 
Budovanie národnej značky sa tak v súčasnej, rýchlo sa meniacej a neistej dobe stáva 
nevyhnutným predpokladom pre rozvoj a úspech krajiny v konkurenčnom prostredí. 

Základným predpokladom úspechu národnej značky je prezentácia reálneho obrazu 
územia. Okrem kultúry tvoria značku krajiny aj ďalšie prvky, ktoré sú výrazne formované 
ostatnými verejnými politikami, ako šport, cestovný ruch, vzdelávanie a pod.. Úlohou 
verejných politík je vytvoriť rámec pre ochranu a revitalizáciu kultúrneho, historického a 
prírodného dedičstva, životného prostredia, pre realizáciu významných spoločenských a 
športových podujatí, a v neposlednom rade aj pre vznik a budovanie kvalitnej sociálnej, 
technickej a dopravnej infraštruktúry, ekonomické aktivity a pod. Z uvedeného je zrejmé, 
že verejné politiky zohrávajú pri budovaní značky krajiny nezastupiteľnú úlohu. 
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Podnikanie a znalostná ekonomika v intenciách rakúskej školy 
Entrepreneurship and the Knowledge-based Economy in the Intentions 
of the Austrian School 

Jozef Horeháj, Marian Šuplata 

The use of knowledge in the contemporary dynamic economy is essential. It might mean not only 
decisive competitive advantage for an entrepreneur, but also one´s business success or a failure. The 
main objective of the paper is to underline the importance of knowledge in actual economic process 
from the perspective of concepts that influenced the history of economic thought and still have a strong 
impact on the economic thought and economic behaviour of entrepreneurs and individuals. As the 
main method of research, we use critical and selective literature review comparison between the Neo- 
classical economics on one side and the Austrian economics on the other side. The paper underlines 
the fundamental entrepreneurial-inventor role of the market. It argues this role might contribute to 
improving knowledge on the crucial importance of entrepreneurship in the contemporary economy. 

Key words: Entrepreneurship. Entrepreneur. Knowledge-based economy. Austrian school. 

JEL Classification: B10, B13, L26, D83. 

Úvod 

Transformačné zmeny, ktorých obsahom bola premena centrálnej regulácie ekonomiky 
na trhovú reguláciu, predpokladali rozšírenie trhových prvkov v spoločensko-ekonomickom 
systéme, vrátane rozvoja podnikateľskej problematiky. Cieľový stav sa vnímal ako 
kompatibilný so systémom existujúcim v hospodársky vyspelých západných krajinách, 
ktorý však charakterizoval pojem zmiešaná ekonomika, vyjadrujúci mix trhovej regulácie 
a štátnych intervencií do ekonomiky. Zmiešaná ekonomika odrážala vývoj najmä v 20. 
storočí, v ktorom obdobia spoločenských a hospodárskych kríz a vojen sprevádzali rastúce 
intervencie štátu do rôznych spoločenských oblastí vrátane ekonomiky. „Návrat“ k trhovej 
ekonomike bol teda nasmerovaný do zmiešanej ekonomiky, ktorej teoretickým odrazom 
sa stala „mainstreamová“ (štandardná) ekonomická teória, rozlišujúca síce liberálnu a 
intervencionistickú vetvu, ale založená na rozvoji neoklasickej ekonómie v 20. storočí. Jej 
chápanie trhového mechanizmu spolu s akceptovaním štátnych intervencií ovplyvňujú aj 
podnikateľskú problematiku, ktorej venujeme pozornosť v tejto stati. 

1 . Cieľ, materiál a metodika 

Ústredným cieľom predloženej state je kriticky zvažovať a prezentovať význam znalostí 
v dynamike aktuálnych ekonomických procesov, v kontexte histórie a súčasných aspektov 
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vývoja ekonomického myslenia, s dôrazom na ekonomické myslenie a ekonomické konanie 
podnikateľov a jednotlivcov. Ako hlavná výskumná metóda bola využitá kvalitatívna 
komparácia vybraných vedeckých zdrojov, najmä kritické porovnanie medzi neoklasickou 
ekonómiou na jednej strane a rakúskou školou na strane druhej. 

2 

2 

. Diskusia 

.1. História problematiky 

Diferencovanosť názorov podnikateľskej problematiky, pochopiteľne nezahŕňa len 
pohľad neoklasickej a rakúskej školy. Historicky vplyvným názorom bola napríklad 
Schumpeterova koncepcia, vyzdvihujúca úlohu podnikateľa a jeho inovačnej aktivity. 
Hoci je jej autor niekedy zaraďovaný aj do rakúskej školy, svojim prístupom obsahovým 
aj metodologickým, resp. „walrasovskými“ východiskami sa najčastejšie v ekonomickej 
histórii prezentuje ako osobitný predstaviteľ ekonomickej vedy. 

Inou, dnes aktuálnou, koncepciou je nová inštitucionálna ekonómia vychádzajúca 
z myšlienky, že podnikanie a inštitucionálne prostredie sú dnes pokladané za kľúčové 
podmienky udržateľného ekonomického rozvoja. Pokiaľ prístupy neoklasickej a rakúskej 
ekonómie sú založené na zásadných rozdieloch, komparácia rakúskej (neorakúskej) školy 
a novej inštitucionálnej ekonómie je častejšie hľadaním a deklarovaním spoločných prvkov 
oboch teórií (Grochová, Otáhal, 2010). 

Podnikateľská problematika sa začala rozširovať predovšetkým s rozvojom modernej 
priemyselnej ekonomiky a predstavuje dnes dôležitú oblasť ekonomickej teórie i praxe. 
A to napriek tomu, že dôležitosť tejto problematiky nie je prijímaná jednoznačne, resp. je 
dokonca predmetom pochybností. 

Prvým, kto použil pojem podnikateľ v histórii, podľa Schumpetera, bol parížsky bankár 
R. Cantillon (1680-1734). Ešte predstavitelia klasickej ekonómie koncom 18. a začiatkom 
1 9. storočia stotožňovali podnikateľa s organizátorom výroby (A. Smith; 1723-1790), 
ktorého úlohou je kombinovať výrobné faktory (J. B. Say; 1767-1832)2. Hoci toto chápanie 
podnikateľskej funkcie klasickej ekonómie sa stalo predpokladom jeho ďalšieho rozvoja 
v neoklasickej ekonómii, vo všeobecnosti sa, ako uvádza Říkovský (2004, s. 222): „klasickí 
ekonómovia implicitne spoliehali na kapitalistu, ktorý zabezpečoval plnenie úloh, ktoré sú 
dnes všeobecne pokladané za podnikateľské“. 

Až neoklasická ekonómia založená na hraničnom princípe vytvorila priestor pre lepšie 
pochopenie funkcie a významu podnikateľa pre efektívne fungovanie hospodárskeho 
systému.A. Marshall (cambridgeská škola) dokázal odlíšiť podnikateľa od kapitalistu a jeho 
zisk od úroku, ale vyzdvihoval predovšetkým jeho organizátorskú úlohu. C. Menger ako 
zakladateľ rakúskej školy nevenoval osobitnú pozornosť podnikateľovi a podnikateľskej 
problematike, ale uvedomoval si zásadný význam tohto hospodárskeho subjektu pre 
efektívne fungovanie ekonomiky, aj keď podnikateľskú funkciu pokladal len za osobitný 
druh služby, ktorý poskytuje výrobný faktor práca. 

2 Iní„klasici“(Ricardo,Marx)vnímaliskôrdôležitosťspoločenskýchtriedčihľadaniazákonitostímedzinárodných 
vzťahov a v podstate nerozlišovali funkciu podnikateľa od kapitalistu. Vďaka marxistickej teórii, socialistickej 
praxi v centrálne plánovaných ekonomikách a ich inercii, nie je takéto chápanie ani dnes zriedkavosťou. 
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Skúmanie problematiky zisku viedlo ďalších predstaviteľov neoklasickej ekonómie a na 
ňu nadväzujúcich ekonómov k ďalšiemu rozvoju podnikateľskej problematiky v ekonómii, 
pričom významný vplyv mala Walrasova (lausannská škola) koncepcia všeobecnej 
ekonomickej rovnováhy. Jednak na spájanie podnikateľskej problematiky s otázkami 
hľadania rovnováhy v ekonomike, a zároveň na podporu rozširovania socialistických 
myšlienok v prvej polovici 20. storočia, ktoré možnosť nastolenia rovnováhy v celej 
ekonomike spájali s nastolením centrálnej regulácie ekonomiky. 

Reakcia mladších predstaviteľov rakúskej školy – najmä L. Misesa a F. Hayeka – (pri 
ktorých sa používa aj označenie „neorakúska škola) v podobe historicky legendárnej 
diskusie o (ne) možnosti kalkulácie za socializmu v 20. rokoch 20. storočia, bola dôležitým 
impulzom jednak k postupnému oddeleniu vývoja rakúskej školy od neoklasickej ekonómie, 
a zároveň k rozvoju rakúskej podnikateľskej koncepcie. Táto patrí dnes nielen k hlavným 
„opozičným“ koncepciám „mainstreamových“ teórií, ale vplyvom narastania hospodárskych 
problémov vytvára aj dôležitý priestor pre hľadanie východiska z nich. 

2 .2. Podnikateľská problematika v neoklasickej a (neo)rakúskej teórii 

Diskusia o socialistickej kalkulácii bola východiskom aj pre rozširovanie podnikateľskej 
problematiky v ekonomickej sfére. Úvodným impulzom do diskusie bolo Misesovo dielo 
Ekonomická kalkulácia v socialistickom spoločenstve z roku 1920, v ktorom centrálnym 
bodom argumentácie bola myšlienka, že „centrálny plánovač“ nemôže rozhodovať racionálne, 
pretože bez vzťahu dopytu a ponuky nedokáže stanoviť ceny vzácnych statkov. Ako autor 
neskôr rozvinul vo svojom hlavnom diele Ľudské konanie z roku 1949, len účelové konanie 
každého človeka v rámci trhového vzťahu dopytu a ponuky umožňuje najefektívnejšie 
uspokojenie vlastných potrieb prostredníctvom peňažných podnetov a ekonomickej kalkulácie. 

F. Hayek, odmietajúc schopnosť centrálneho plánovača získať všetky nevyhnutné znalosti 
potrebné pre racionálnu koordináciu hospodárskej činnosti v podmienkach spoločenského 
vlastníctva, rozvinul v dvoch statiach – Ekonómia a znalosti z roku 1937 a Využitie znalostí 
v spoločnosti z roku 1945 – dôležitú myšlienku o tom, že znalosti v spoločnosti existujú 
v rozptýlenej podobe a interakcia hospodárskych subjektov v rámci trhového systému 
predstavuje najefektívnejší spôsob ich využitia. Ten je zabezpečený vytvorením systému 
podnetov prenášaných cenovým mechanizmom. Slobodná výmena, ktorú zdôrazňuje Vaubel 
(2019), vedie k vytvoreniu ceny, ktorá akceptuje všetky relevantné znalosti (informácie) 
existujúce len v rozptýlenej podobe, a tak zabezpečí ekonomický rozvoj a rast blahobytu. 

Trh je v zásade koordinačným procesom ekonomickej činnosti, ale pre svoje 
najefektívnejšie fungovanie vyžaduje reálnu konkurenciu.Vcentrálne regulovanej ekonomike 
je konkurencia a priori vylúčená a z celospoločenského hľadiska pokladaná za stratovú. 
Preto ju nahrádza celospoločenská regulácia, ktorá však predpokladá, že centrum má všetky 
relevantné znalosti a informácie. V takom prípade by mohlo nájsť matematický model, podľa 
ktorého by bolo možné použiť znalosti v celej ekonomike najefektívnejším spôsobom.Všetky 
relevantné znalosti a informácie však nikdy nie sú centru známe. Ide o obrovské množstvo 
prvkov týkajúcich sa konkrétneho miesta a času, ktorými centrum nemôže disponovať. 
Vzhľadom k dnešným rozhodnutiam sú výsledky ekonomickej činnosti budúcimi, teda 
neumožňujú precízne predpovede, a preto v určitej miere sú vždy spojené s neistotou. Rovnako 
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technologické zmeny (vrátane zmien v zdrojových možnostiach) a meniace sa spotrebiteľské 
preferencie prispievajú k trvalej neistote, a tým k nemožnosti centralizovať všetky potrebné 
znalosti a informácie, s ktorými musí ekonomická činnosť počítať (Hayek, 1980). 

Nielen v centrálne regulovanej ekonomike, ale ani v neoklasickom modeli dokonalej 
konkurencie založenom na predpoklade rovnováhy, podľa Hayeka, vlastne žiadna 
konkurencia nie je. Podoba tohto abstraktného modelu predpokladá vo svojej predstave 
rovnováhy, že výrobné faktory sú automaticky rozdelené do najproduktívnejších odvetví 
(výrob). „Z pohľadu tejto statickej alokácie zdrojov musí vlastníctvo nejakého množstva 
výrobných faktorov automaticky znamenať vlastníctvo už hotovej produkcie“ (Grochová, 
Otáhal, 2010, s. 627). Modely rovnováhy v podobe dokonalej konkurencie predpokladajú, 
že ceny a kvalita produkcie sú dané a nezávislé na rozhodnutiach hospodárskych subjektov, 
a teda v každom okamihu v rovnováhe. O skutočnej alokácii zdrojov tak nerozhoduje 
podnikateľ hľadaním, kombinovaním a presúvaním zdrojov, ale sú vlastne vopred dané. 

„Rôznorodé komplementárne výrobné faktory nemôžu byť spontánne spojené, ale musia 
byť skombinované účelovo konajúcim človekom, ktorý sa snaží dosiahnuť cieľ zvyšujúci 
jeho blahobyt“, uvádzajú ďalej Grochová a Otáhal (2010, s. 627) v intenciách rakúskej školy. 
Tento účelovo konajúci človek – podnikateľ – cestou hľadania a objavovania efektívnejších 
kombinácií výrobných faktorov a technológií, motivovaný ziskom, reprezentuje proces 
s otvoreným a neznámym koncom, ktorý často označujeme ako ekonomický rozvoj. Jeho 
najvyšší stupeň v danom čase a priestore sa dá dosiahnuť, len ak sa možnosť dosiahnuť 
zisk a využiť pritom svoje podnikateľské schopnosti otvorí pre všetkých. Preto, podľa 
rakúskej školy, predstava dokonalej konkurencie neoklasickej ekonómie je abstrakciou, 
ktorá neodráža v zjednodušenej modelovej podobe podstatu ekonomických procesov, ale 
a priori predpokladá nastolenie rovnováhy, ktorá je v skutočných procesoch len tendenciou. 

Ani moderná podoba modelu dokonalej konkurencie, ako dôsledok rozvoja Walrasovho 
modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy, v podaníArrowa a Debreueho (1954), svojim 
statickým predpokladom nezodpovedá realite dynamických ekonomických procesov. 

Ako konštatuje Kirzner (1998, s. 12), mainstreamová ekonómia „vysvetľuje veľmi 
sofistikovane pôsobenie hladko fungujúcej trhovej ekonomiky, v ktorej každý účastník už 
nejakým spôsobom našiel svoje miesto. V zásade ale mlčí pri vysvetľovaní sledu udalostí, 
ktoré umožňujú jej jednotlivým účastníkom, aby z počiatočného stavu neexistencie vzájomnej 
koordinácie dospeli k tomu, že nájdu svoje miesta v spoločenskej skladačke.“ (Kirzner, s. 12). 

A práve v tom možno vidieť významný prínos rakúskej školy, že sa snaží poodkryť 
túto “čiernu skrinku“, ktorej existenciu a funkcie neoklasická ekonómia automaticky 
predpokladá. Na základe uvedených i ďalších diel Misesa a Hayeka rozvinuli ich 
nasledovníci – I. Kirzner (1998), M. N. Rothbard (2011), P. J. Boettke (2011), B. Caldwell 
(2004), J. H. Soto (2012) a ďalší predstavitelia – teóriu podnikateľského objavovania, ktorá 
v najužšom zmysle chápe podnikanie ako objavovanie a vnímanie príležitostí, ktorých 
využitím môže každý naplniť svoj účel, svoje záujmy. 

Väčšina štandardných učebníc ekonómie vychádzajúcich alebo ovplyvnených 
teóriami hlavného prúdu a ich neoklasickou podstatou (Samuelson-Nordhaus (2007), 
Lisý a kol. (2005), Marasová-Horehájová (2007), a iné) pri tejto problematike prezentuje 
hospodárske subjekty ako subjekty v procesoch rozhodovania, kde sa podnikanie skôr spája 
s inštitúciou – podnikom – než s osobnými individuálnymi schopnosťami podnikateľa. 
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Podnik vystupuje ako riešiteľ základných otázok čo, ako, pre koho vyrábať, pričom využíva 
najmä funkcionálne vzťahy, aby vysvetlil, ako súvisí isté množstvo a kombinácia inputov 
s množstvom vyrobeného outputu.3 

Tento prístup v štandardnej ekonómii úzko súvisí s dôležitou črtou neoklasickej 
ekonómie, ktorou je hľadanie rovnováhy ako vzťahu vyjadrujúceho najefektívnejšie 
využitie vzácnych zdrojov. Rakúska škola chápe ekonómiu ako vedu o ľudskom konaní, 
na rozdiel od neoklasickej ekonómie vyzdvihujúcej predovšetkým aspekt rozhodovania, 
ktorý predstavuje len malú časť celkového ľudského konania ako dynamického procesu. 
Metodologicky zároveň rozširuje individualizmus o subjektivizmus, pomocou ktorého 
prezentuje ekonómiu ako vedu o konkrétnom konaní ľudí podmienenú ich podnikateľskými 
(ľudskými) schopnosťami a znalosťami uplatňovanými v produktívnom procese. Nejde teda 
len o rozhodovanie o tom, aké výrobné faktory či v akej kombinácii vybrať pre výrobný 
proces, ale aj skúmať, ako ľudia vo svojom konaní uplatňujú najmä svoje intelektuálne 
schopnosti. Podľa rakúskej školy: „ekonómia zďaleka nie je súbor teórií o voľbe či 
rozhodovaní, ale skôr teoretický celok, ktorý sa zaoberá procesmi sociálnej interakcie 
líšiacej sa stupňom koordinácie závisiacom na vnímavosti jedincov, ktorá je demonštrovaná 
v ich podnikateľskej činnosti“ (Soto, 2012, s. 3). 

Namiesto modelu rovnováhy a dokonalej konkurencie rakúska škola skúma procesy 
ekonomickej koordinácie vo vzájomnej previazanosti rôznych ekonomických problémov 
a procesy súťaženia, ktoré v rámci týchto vzťahov vznikajú. Pritom odmieta nadčasovo 
zovšeobecňujúci matematický formalizmus využívaný neoklasickou (štandardnou) 
ekonómiu a preferuje verbálnu logiku, ktorá umožňuje akceptovať čas a ľudskú tvorivosť. 
Soto (2012, s. 77) pri sumarizácii myšlienok rakúskej školy vyzdvihuje Wieserovu 
myšlienku, že „povaha zákonov teoretickej ekonómie musí byť geneticko-kauzálna 
a nie funkcionálna, pretože pôvody javov sú objavené prostredníctvom introspekcie, 
a funkcionálne vzťahy ... sú súbežné, neumožňujú postihnúť čas a podnikateľskú kreativitu 
a dávajú do vzťahu z temporálneho pohľadu heterogénne kvantity“. 

Z metodologického hľadiska v rámci apriorizmu a dedukcie rozlišuje rakúska škola 
teóriu ako čistú vedu a históriu ako aplikovanú vedu, ktorou nemožno overiť platnosť 
teórie. Rovnako nemožno predpovedať osobitné budúce udalosti, ktoré závisia na zatiaľ 
neexistujúcich poznatkoch podnikateľov. Naproti tomu, teoretické predpovede neoklasickej 
ekonómie (mainstreamu) sú založené na vopred stanovených rovnovážnych cieľoch 
a skúmaní podmienok, za ktorých ich možno dosiahnuť (Soto, 2012). 

Podstatou podnikania je najvšeobecnejšie chápanie ľudského konania, ako ho 
analyzoval Mises (2006) vo svojom zásadnom diele Human Action. Podľa neho človek 
koná tak, aby zmenil svoje súčasné (prítomné) postavenie a dosiahol ciele, ktoré si stanovil 
do budúcnosti. Na tomto širokom chápaní Mises rozvinul svoju koncepciu praxeológie 

3 Viac než z učebníc mikroekonómie sa k tejto problematike možno dozvedieť z učebníc podnikového 
hospodárstva. Napríklad Majtán (2005, s. 15) charakterizuje podnikanie ako činnosť, aktivity založené 
na poznatkoch a skúsenostiach každého pracovníka, odvolávajúc sa na T. N. Schultza, podľa ktorého sú 
podnikateľmi všetci jednotlivci spoločnosti. Pri charakteristike objektívnych predpokladov podnikania vychádza 
zo schopnosti podnikateľského subjektu vyhľadávať a efektívne využívať podnikateľské príležitosti. Súčasťou 
tzv. vonkajšej podnikavosti (entrepreneurship) je „objavovanie, vytvorenie a využitie príležitostí za predpokladu 
efektívneho zhodnotenia disponibilných zdrojov ...“, pričom subjektívnymi predpokladmi sú odborné, praktické 
a podnikateľské skúsenosti podnikateľa. Tento prístup akceptuje viaceré prvky rakúskej teórie. 
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a človeka konajúceho – homo agens. Hoci nie každé konanie človeka je podnikaním 
v ekonomickom zmysle, každé podnikanie je ľudským konaním.4 

Na tomto je rozvinuté chápanie podnikania v rakúskej škole, ktorá ho vníma ako 
rozhodujúci ekonomický proces, ktorého analýza viedla ku sformovaniu koncepcie 
podnikateľského objavovania so zásadným príspevkom I. Kirznera. Podľa neho je trhový 
proces vlastne procesom nepretržitého podnikateľského objavovania v podmienkach 
dynamickej konkurencie odrážajúcej nerovnovážne podmienky na trhu. Ako súčasť 
ľudského konania je nepretržitým procesom a každý kto vykonáva podnikateľskú činnosť, 
vníma a objavuje pritom vo svojom okolí nové príležitosti. Ich objavovanie je sprevádzané 
tvorbou, využívaním, premenou či prenosom relevantných znalostí a informácií, ktoré 
každý subjekt má a môže využívať. Toto využívanie znalostí a informácií v rozptýlenej 
podobe je vo všeobecnosti prakticky vymedzované konkrétnymi podnikateľskými zámermi 
a príslušným konaním, ktoré sú zároveň generátorom nových znalostí. 

Tvorivo-podnikateľská činnosť pritom prináša zisk, hoci nevyžaduje iné náklady, než 
kreatívne schopnosti, resp. „len je nutné vykonávať podnikateľskú činnosť dobre“ (Soto, 
2012, s. 25). To čo autor vyzdvihuje osobitne, sú tri mimoriadne dôležité dôsledky: „Po prvé, 
podnikanie vytvára novú informáciu. Po druhé, táto informácia sa prenáša prostredníctvom 
trhu. A po tretie, podnikateľský čin učí ekonomické subjekty prispôsobiť svoje chovanie 
potrebám ostatných“ (Soto, 2012, s. 25-26), pričom podrobne ďalej popisuje ako sa tieto 
dôsledky tvorby, prenosu a učenia odrážajú v trhovo-podnikateľských procesoch. Dôležité je 
pritom uviesť zásadný predpoklad osobitne vyzdvihovaný práve rakúskou školou o tom, že 
nesmú existovať inštitucionálne či právne reštrikcie slobodného vykonávania podnikateľskej 
činnosti, čo vyplýva z liberálno-ekonomickej podstaty tejto školy. 

Hľadanie pôvodu vrodenej sily motivujúcej k podnikateľskej činnosti, je skôr v kompetencii 
psychológov. Ekonómovia môžu nanajvýš zdôrazniť základný princíp: „ľudia majú tendenciu 
objavovať informáciu, ktorá ich zaujíma, a teda pokiaľ majú slobodu dosahovať svoje ciele 
a podporovať svoje záujmy, sú motivovaní k výkonu podnikania a umožňuje sa im neustále 
vnímať a objavovať praktickú informáciu, ktorá je kľúčovou k dosiahnutiu ich cieľov“ 
(Soto, 2012, s. 29). Pritom zrejme, platí aj opak: ak ľudia nemajú pre svoje záujmy a zámery 
dostatočný priestor vplyvom najrôznejších procesov obmedzujúcich ich slobodné snahy, 
bude ich podnikateľská aktivita adekvátne nižšia, resp. nejakým spôsobom deformovaná. 

2 .3. Podnikanie znalostná ekonomika 

Z doteraz uvedeného logicky vyplýva, že rakúska škola nepotrebuje osobitné koncepcie 
znalostnej ekonomiky (spoločnosti). V jej chápaní ekonomiky založenom na evolučno- 
adaptačnom princípe otvorenej ekonomiky sú procesy podnikateľského objavovania a všetky 
následné procesy, ktoré iniciujú, dostačujúce pre individuálny a spoločenský vývoj. Vzťahy 

4 Soto (2012, s. 20) na základe starších poznatkov odvodzuje obsah pojmu podnikanie od latinského „in-prehendo- 
endiesum, čo znamená „objavovať“, „vidieť“, „vnímať“, „uvedomiť si“, „zmocniť sa“, z ktorého je etymologicky 
odvodené slovo „entrepreneur“. V tomto zmysle vyjadruje všeobecnú ľudskú aktivitu podmienenú jednak 
fyzickými a psychickými schopnosťami človeka, a zároveň odrážajúcu nevyhnutnosť konaním zabezpečiť vlastnú 
existenciu. V intenciách rakúskej školy možno v pojme „prehendo“ vyzdvihnúť vnímanie a objavovanie, ktoré 
v podnikaní v užšom zmysle znamená „objavovanie a vnímanie ... príležitostí k naplneniu cieľa či dosiahnutiu 
výnosu alebo zisku z príslušného konania za účelom využitia týchto v okolí sa objavujúcich príležitostí“. 
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dopytu a ponuky, ktoré sprostredkúvajú a koordinujú tieto procesy, najmä s využitím 
informačného potenciálu cenového systému, sú najefektívnejším regulátorom aj potreby 
znalostí, informácií či kvalifikácie. Prirodzený – trhový – vývoj prostredníctvom rozvoja deľby 
práce neustále rozširuje ekonomický potenciál a možnosti využitia tvorivých schopností ľudí. 

Trhové, podnikovo-objaviteľské princípy sú trvalé. V základnom trhovom vzťahu 
dopytu a ponuky, okrem tendencie k rovnováhe produktu sa prejavuje aj rovnovážna 
tendencia medzi dopytom a ponukou znalostí a informácií. 

Spochybňovanie funkčnosti trhu, vyzdvihovanie jeho zlyhaní a straty samoregulačnej 
schopnosti, zdôrazňované časťou koncepcií hlavného prúdu, sa odráža aj v problematike 
znalostí. Stupeň technologického rozvoja v podobe informačno-komunikačných 
technológií zásadne ovplyvňujúci charakter dnešnej ekonomiky vyvoláva predstavu, že 
trhové procesy nedokážu v primeranom množstve a rýchlosti „zabezpečiť“ dostatočné 
množstvo pracovných síl vybavených špičkovými znalosťami, kvalifikáciou, informáciami. 
Prevažujúca kolektivistická predstava spoločnosti (a ekonomiky) vytvára zároveň tlak na 
„ potrebu“ celospoločenského riešenia znalostnej problematiky. 

Odráža sa to aj v pojme znalostná ekonomika, ktorý sa stal osobitne frekventovaným. 
Jeho obsah sa nie vždy prezentuje jednoznačne, resp. jasnou definíciou, ale jej najčastejšia 
charakteristika v zásade vyjadruje, že hlavným motorom, hybnou silou ekonomiky – teda 
rastu produkcie, bohatstva i zamestnanosti vo všetkých odvetviach – sú znalosti, ich tvorba, 
distribúcia a použitie, realizované cez nepretržitý tok inovácií, vyžadujúci si čoraz väčší 
vplyv výsledkov vedy a výskumu. Práve takéto „komplexné“, celú spoločnosť zahŕňajúce 
vymedzenie vzbudzuje predstavu o potrebe centrálnej koordinácie týchto procesov, resp. 
o nedostatočných možnostiach trhu pre také „rozsiahle úlohy“. 

A práve v tomto probléme možno vyzdvihnúť zásadnú odlišnosť oboch prístupov – rakúskeho 
i neoklasického (jeho intervencionistickej vetvy), resp. schopnosť pochopenia podstaty rakúskeho 
prístupu, ktorého poznatky dokážu nielen primerane zdôvodniť príčiny dnešných hospodárskych 
problémov, ale aj navrhnúť príslušné spôsoby ich riešenia. Ak akceptujeme podnikateľsko- 
objaviteľskú koncepciu, stane sa pochopiteľným aj fakt, že funkčný cenový systém trhovej 
ekonomiky dokáže v zodpovedajúcej miere zabezpečiť i nevyhnutnú potrebu znalostí. Fungujúca 
konkurencia pritom nemá problém zaistiť trvalý prúd inovácií, ktorú sú predmetom skúmania 
Pisára, Ďurčekovej (2017), Kožárovej, Závadského (2017) a ďalších autorov. 

Tisícročia trvajúci vývoj trhového systému doviedol spoločnosť až po dnešnú úroveň 
informačno-komunikačných technológií, pričom jeho základné inštitúcie, pravidlá a princípy 
sa nezmenili. Ich jednoduchosť bola nielen v minulosti, ale je i do budúcnosti dostatočným 
motivačným a aktivizačným prvkom. Ani rozšírenosť či sofistikovanosť byrokratického 
systému nemôže prevýšiť tvorivé schopnosti človeka, ktorý ho vlastne vytvoril. Individuálne 
schopnosti a motivácia budú vždy určujúce, pričom ich rozsah bude zásadne ovplyvňovaný 
najmä rozsahom administratívnych a intervencionistických obmedzení. 

Neznamená to, že nutne treba odmietnuť verejné investície do informačných technológií, 
podporu komunikačných prostriedkov, či dotácií do školského systému. Akceptovanie 
týchto prostriedkov, najmä do nákladných procesov napríklad základného výskumu alebo 
študijných odborov vysokých škôl môže za istých okolností prispieť k urýchleniu vedecko- 
výskumných procesov. Centralizácia prostriedkov a regulácia takýchto činností však nemôže 
nahradiť potenciál ľudskej kreativity a motivácií trhového systému. 
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Záver 

Vo vyostrujúcom sa súboji intervencionistickej a liberálnej vetvy mainstreamu, pri 
hľadaní príčin a riešení dnešných hospodárskych problémov, stojí alternatíva rakúskej 
školy jednoznačne na liberálnych pozíciách, postavená na autentickom pochopení trhovej 
podoby hospodárskych procesov. Na tomto základe prekonáva aj liberálnu vetvu „hlavného 
prúdu“, ktorý sa nevie vzdať akceptovania „rovnovážnej podoby dokonalej konkurencie“ 
a v rozsiahlej miere akceptuje makroekonomické inštitúcie a ciele, ktorých podstata je 
v zásade politická. Prevaha kolektivistickej mentality a intervencionizmu v súčasnom 
svete zrejme neumožní v rozsiahlejšej miere aplikovať myšlienky rakúskej školy v praxi. 
Podnikateľsko-objaviteľská podstata trhu však môže prispieť aspoň k rozširovaniu 
poznatkov o zásadnej dôležitosti podnikania aj v dnešnej ekonomike. 
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Z VEDECKÉHO ŽIVOTA / 
FROM SCIENTIFIC LIFE 

Université Bretagne Sud (Francúzsko) a 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Univerzity združené v aliancii majú 
vyše 105 000 študentov. Hoci máme rôznu 
inštitucionálnu kultúru, hovoríme rozličnými 
jazykmi a ponúkame rôznorodé vzdelávacie 
programy, naším cieľom je vybudovať 
novú spoločnú dlhodobú stratégiu tvorenú 
zdola nahor so zapojením všetkých členov 
akademických obcí. Táto stratégia bude 
prínosná vo všetkých oblastiach našej činnosti, 
od vzdelávania po výskum a inovácie, a 
napomôže vznik nových foriem študentskej 
a zamestnaneckej mobility. Zámerom je 
vytvoriť systém spolupráce prospešný pre 
naše komunity a strategických partnerov. 

Cieľom Iniciatívy európskych univerzít 
je revitalizovať európsky univerzitný 
systém, znásobiť mobilitné príležitosti 
pre študentov a zamestnancov, zvýšiť 
kvalitu, výkon a atraktívnosť systému 
vysokého školstva vďaka bezprecedentnému 
posilneniu cezhraničnej a medziodborovej 
spolupráce. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
je členom aliancie európskych univerzít 
eMERGE 
Matej Bel University in Banská Bystrica 
is a member of the eMERGE alliance of 
European universities 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
a šesť ďalších vysokých škôl podpísali 
spoločnú deklaráciu, v ktorej sa zaviazali 
vytvoriť alianciu európskych univerzít 
zameranú na vzdelávanie, mobilitu a výskum. 

Európska komisia v rámci programu 
ERASMUS+ otvorila 7. novembra 2019 
druhé kolo výzvy Iniciatíva európskych 
univerzít (EUI) zameranej na posilnenie 
konkurencieschopnostieurópskehovysokého 
školstva zavedením inovatívneho prístupu 
citlivého k aktuálnym spoločenským výzvam. 
Vďaka tomu budú môcť vysokoškolskí 
študenti,  akademickí  zamestnanci a 
externí partneri univerzít spolupracovať 
v interdisciplinárnych tímoch pri hľadaní 
odpovedí na otázky, ktorým v súčasnosti 
čelí Európa. Iniciatíva Európskych univerzít 
je vlajkovou loďou ambícií Európskej 
únie pri budovaní spoločného Európskeho 
vzdelávacieho priestoru. V tomto kole výzvy 
získa 24 nových aliancií financovanie na 
rozvoj spoločných študijných programov a 
ďalších aktivít. 

Čo čaká eMERGE? Európska komisia 
v lete 2020 zverejní zoznam podporených 
aliancií európskych univerzít. Dovtedy sa 
bude pokračovať v budovaní aliancie. Už 
na konci marca sa uskutoční prvé pracovné 
stretnutie. 

Katarína Chovancová 

Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, spolu so šiestimi vysokoškolskými 
inštitúciami  vystupuje pod značkou  
eMERGE. Koordinátorom eMERGE je 
Université Rennes 2 (Francúzsko) a členmi 
sú Europa-Universität Flensburg (Nemecko), 
Inland Norway University of Applied 
Sciences (Nórsko), University of Limerick/ 
Ollscoil Luimnigh (Írsko), Universidade 
de Santiago de Compostela (Španielsko), 
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Nekrológ pani prof. Ing. rozvíjala a strategicky formovala celú 
fakultu: jej vízie, poslanie, koncepčné 
dokumenty vo vedecko-výskumnej činnosti 
či jej akreditované študijné programy. 

Veľmi silnú stopu zanechala na fakulte 
i v jej študentoch svojim vynikajúcim 

Márie Uramovej, PhD. 
Obituary of Professor Mária 
Uramová 

Vo veku 67 rokov zomrela dňa 3. marca pedagogickým pôsobením. Bola tou, ktorá 
020 medzinárodne uznávaná ekonómka s elánom ekonomickú teóriu rozvíjala, 2 

prof. Ing. Mária Uramová, PhD, výnimočná transformovala,  posúvala  a nadšene 
osobnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej sprostredkúvala generáciám študentov, i 
Bystrici. Ekonomickej fakulte UMB a celej kolegov. Ako mimoriadne otvorený človek 
akademickej obci venovala srdce i um počas chápala potrebu diskusie a neustále radostne 

4 2 rokov svojej intenzívnej práce. prijímala nové nápady a myšlienky. Bola 
Prof. Ing. Mária  Uramová,  PhD. garantkou inžinierskeho študijného programu 

absolvovala vysokoškolské štúdium druhého Teritoriálne štúdia, ktorý vďaka jej zanietenosti 
a tretieho stupňa na Moskovskej štátnej v podpore frankofónneho štúdia bol od roku 
univerzite M.V. Lomonosova. Od roku 2012 zabezpečovaný aj ako spoločný študijný 
1 978 pôsobila na Ekonomickej fakulte program s dvojitým diplomom v spolupráci 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s Univerzitou v Remeši a od roku 2019 
a pracoviskách, ktoré predchádzali vzniku medzinárodne certifikovaný Európskou 
tejto fakulty. Na Ekonomickej fakulte asociáciou pre akreditáciu študijných 
UMB sa habilitovala (1997) aj inaugurovala programov verejnej správy. 

(2006) v odbore „Odvetvové a prierezové V každom z kolegov hľadala veľkoryso 
ekonomiky“. jeho silné stránky a motivovala ich k tomu, 

Pre Ekonomickú fakultu Univerzity aby svoju usilovnú odbornú a vedeckú prácu 
Mateja Bela bola, je a stále bude pani zakladali na vzájomnej úcte a rešpekte. 
profesorka Uramová veľkým symbolom K týmto hodnotám priúčala aj svojich 
ľudskosti a profesionality. Bola človekom, doktorandov a mladších kolegov. Silu jej 
ktorý ľudí spájal, čo je v dnešnej dobe viery v poznanie ako kľúč k dobru v každom 
veľmi vzácne. Jej pozitívna, konštruktívna z nás si vážili jej spolupracovníci nielen 
energia bola kľúčom k vzájomnému rešpektu v Banskej Bystrici. Bola to práve táto jej 
všetkých členov akademickej obce na sila, ktorá viedla a stále vedie k spolupráci 

Ekonomickej fakulte UMB. katedier ekonómie na Slovensku, v Čechách, 
Pani profesorka Uramová bola pilierom v Poľsku a v ďalších krajinách. 

budovania pedagogickej  i vedecko- Vo vedeckej činnosti ako zodpovedná 
výskumnej prestíže nielen na Ekonomickej riešiteľka troch kontinuálnych projektov 
fakulte UMB, ale svojou odbornosťou VEGAzameraných na skúmanie neplatenej 
a angažovanosťou ovplyvnila smerovanie práce, viedla interdisciplinárne tímy, ktoré 
vedy a vyučovania ekonómie na Slovensku dokázala motivovať k spoločnému úsiliu. Ich 
i v zahraničí. Postupne, najprv v pozícii tvorivé úsilie bolo zavŕšené publikovaním 
vedúcej  katedry ekonómie, následne originálnych prestížnych publikácií, ich 
v pozícii prodekanky pre vedecko-výskumnú ocenením na národnej úrovni, ale tiež 
činnosť a napokon v pozícii dekanky vznikom mnohých odborných i osobných 
Ekonomickej fakulty UMB (2007-2010) priateľstiev. 
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V rámci  medzinárodných  aktivít  v Nitre a Národohospodárskej fakulty EU 
pani profesorka Uramová reprezentovala v Bratislave. 
svoju materskú inštitúciu na mimoriadne Pani profesorka Uramová bola síce útla 
vysokej úrovni, s jej typickou gráciou a postavou, ale zároveň veľká osobnosťou. 
eleganciou. Intenzívnu spoluprácu rozvíjala Bola odvážna a nebála sa vysloviť názor, aj 
so zahraničnými partnermi z Poľska, Ruskej keď nebol väčšinový. Jej humor pomáhal 
federácie, Maďarska, ale i ďalších krajín. prekonať aj ťažšie situácie, ak nastali. 
Vďaka ňou vybudovaným zahraničným Každodenne  neúnavne  inšpirovala  a 
kontaktom bol na pôde Ekonomickej  podporovala všetkých kolegov i študentov, 
fakulty UMB riešený jeden z prvých ktorých stretávala. 
medzinárodných projektov financovaných 
zo schémy 7. Rámcového programu EÚ. 

Vážená pani profesorka, milá Majka, 
všetci vieme, že nevieme dňa, ani hodiny 

Pani profesorka Uramová bola dušou nášho odchodu z tejto pozemskej púte. 
slovensko-francúzskej spolupráce. Bez Zostáva nám robiť a správať sa tak, aby 
váhania sa stala zakladajúcou členkou sme mali čisté svedomie, aby tí, čo po nás 
Slovensko-francúzskeho univerzitného ostanú, spomínali na nás v dobrom. Vy ste 
inštitútu. Ľudskú a pracovnú rovinu vzťahov to dokázala. 
obdivuhodne prepájala a mnoho priateľov Chceli by sme Vám za všetkých terajších 
si svojím šarmom a eleganciou získavala aj bývalých spolupracovníkov a stovky 
aj medzi kolegami v Paríži, Grenobli, bývalých i súčasných študentov, z úprimného 
Montpellier, Poitiers, Nancy a v ďalších srdca za všetko poslednýkrát poďakovať 
mestách. Viac ako 20 rokov bola členkou a vysloviť presvedčenie, že ostávate natrvalo 
výkonného výboru medzinárodnej vedecko- v našich pamätiach a srdciach. 
výskumnej siete PGV so sídlom v Grenobli. Bolo pre nás cťou a šťastím s Vami 
Každé vedecké stretnutie, každú vedeckú spolupracovať. 
rozpravu oživila múdrymi myšlienkami, Č e s ť Va š e j ľ u d s k y k r á s n e j 
diskrétnymi pripomienkami, a jej vlastným a nezabudnuteľnej pamiatke. 
láskavým humorom. Bolo jej ambíciou, aby 
táto sieť výskumníkov žila a vytrvala, a aby 
svojím poslaním oslovila ďalšie univerzity. 

Vďaka  získaniu  medzinárodného  
uznania za svoju vedeckú činnosť sa v 
rokoch 2013-2016 stala pani profesorka 
Uramovášéfredaktorkouvedeckéhočasopisu 

Odpočívajte v pokoji. 

Peter Krištofík 
Žaneta Lacová 

„ Ekonomie a Management“, pre ktorý 
neúnavne pracovala až do poslednej chvíle. 
Okrem toho pôsobila ako členka redakčných 
rád ďalších vedeckých zahraničných i 
domácich časopisov. Bola tiež členkou 
Vedeckých rád Univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, Ekonomickej fakulty 
Technickej Univerzity v Košiciach, Fakulty 
európskych štúdií a regionálneho rozvoja 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
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RECENZIE / BOOKS REVIEW monograph characterises the connection 
among creative industries, culture and local 
development. In this part, the authors aptly 
referred to the basic theoretical concepts 
proving the role of the creative sector in 
local development. The authors rightly 
pointed out a significant role in creative 
economy is taken by regions including the 
depressed areas in the new organisational 
form of creative industries. The research 
also adopted an interesting definition of a 
creative city. The authors understand the 
creative city as a creative local economy 
represented by the creative class, public, 
private and community organisations 
and activities that strengthen the creative 
industries and innovation. Then the authors 
explain the research methodology which was 
implemented in six selected cities – three 
from Slovak Republic – Košice, Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica and three from 
France – Reims, Troyes and Sedan. 

The second part of the book consists of 
the research findings on creative and cultural 
potential in these cities and towns, which 
are presented in a form of case studies in six 
chapters. The book is ended by the conclusions, 
that identify the main research findings, add 
some another inspirative examples from 
France and define the challenges for the 
further research in this issues. 

Summarizing, I would like to emphasize 
that the authors in the chapters’s content pay 
attention to such elements indicated in the 
methodology as common for identification 
of case studies. Therefore, research studies 
are consistent and results comparable in the 
context of the research objectives specified 
in the introduction. I would like to stress, 
that my overall opinion about the monograph 
is positive. I find the book an interesting 
scientific study. Moreover, the fact, that the 
book provides experiences of two countries 
(experiences of France and Slovakia), increase 

VITÁLIŠOVÁ, K., THURIOT, F. et al. 
Creative Potential in the Cities and its 
ExploitationintheSustainableDevelopment 
[Kreatívny potenciál miest a jeho využitie 
v udržateľnom rozvoji]. Banská Bystrica: 
Belianum, 2019. 150 s. ISBN 978-80-557- 
1661-9. 

The book Creative Potential in the 
Cities and its Exploitation in the Sustainable 
Development edited by Katarína Vitálišová 
and Fabrice Thuriot, is an interesting 
scientific study. The main topic of this 
monograph is to identify the role of creative 
potential, including the culture and historical 
heritage, and its exploitation in the economic 
and social sustainable development of cities. 
The book presents the results of research 
realised as the long-term cooperation 
between the project partners – the University 
of Reims Champagne-Ardenne (Faculty of 
Law and Political Science) and University 
of Matej Bel (Faculty of Economics). 
The monograph contains the results of 
comparative analysis of theoretical and 
practical approaches to mapping the creative 
potential, its exploitation and measuring its 
impacts on the development of cities. The 
book presents case studies, which perfectly 
illustrate the complexity and specificity of 
local strategies for using specific resources 
(in this case, creative potential). 

The monograph consists of 8 chapters, 
introduction and conclusions. The entire 
book had been edited on 150 pages. The 
work is characterised by the correct selection 
of literature. Conducted analyses are legible 
and have an understandable structure. The 
layout and structure of the book is logical. 

The book consist of two parts, theoretical 
and methodological introduction and six 
chapter of case studies. The first part of the 
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its cognitive and application value. Thus, I obmedzených zdrojov a veľkého množstva 
do hope that the monograph will become an možností, čo a ako podporovať, ktoré vedie 
important inspiration for local municipalities k nutnosti dôsledne analyzovať použitie 
and practioners that are rich in creative potential týchto zdrojov. Samotné preskúmanie 
and look for a suitable way of its exploitation. efektívnosti podpory zo zdrojov Európskej 
I am convinced that this publication will be únie je predmetom rôznych koncepcií 
used for educational purposes, mainly for the evaluácie kohéznej politiky, hlavne na úrovni 
university courses too. operačných programov, ktorej prístupy 

sa neustále zdokonaľujú a predstavujú 
Zbigniew Przygodzki inovované riešenia v úrovniach ex ante a 

ex post hodnotení. Mnohé z nich Európska 
komisia využíva ako štandard pri evaluácií 
poskytnutej podpory. Práve v súčasnom 

ŠIPIKAL, M., SZITÁSIOVÁ, V. období je preto nemenej diskutovaný 
Metódyhodnoteniaprogramovaprojektov. prínos akademického prostredia, ktorý 
Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2016. vytvára účinnú platformu pre tzv. „inováciu 
209 s. ISBN 978-80-225-4368-2. evaluačnej politiky“ pre prax. Vhodným 

využitím kvantitatívnych a kvalitatívnych 
Mnohé  štáty,  regióny  a mestá  techník (hodnotiacich) metód a príkladov 

aktívne podporujú rozvoj svojich území dobrej praxe možno efektívne a účinne 
prostredníctvom rôznych podporných preskúmať prínos verejnej podpory pre 
politík. Objem tejto podpory často tvorí rôzne druhy intervencií zo zdrojov Európskej 
významnú časť ich rozpočtov, pričom však únie, čo sa pozitívne odráža na zvyšovaní 
často v praxi nie je dostatočne skúmaná ich efektívnosti verejných výdavkov na úrovni 
efektívnosť a účinnosť. Politiky podpory štátu a rozpočtu Európskej únie. 
môžu mať rôznu formu, od legislatívnych Posudzovaná vysokoškolská učebnica 
opatrení cez infraštruktúrne investície až po je jedna z málo príkladov, ktorá prehľadovo 
finančnú podporu iných subjektov v území. a účinne systemizuje poznatky v oblasti 
Jednou z najčastejších foriem financovania hodnotenia podporných politík zo zdrojov 
je realizácia rôznych podporných programov Európskej únie. Hoci je už síce na slovenskom 
a projektov. Pozornosť v tomto smere knižnom trhu niekoľko rokov, jej aktuálnosť 
je preto potrebné venovať práve na ich je v súčasnom období umocnená práve z 
hodnotenie, pričom dôraz by mal byť dôvodu silnejúcej realizácie rozvojových 
kladený na programy a projekty, ktoré sa programov a projektov pre verejný a 
najčastejšie realizujú a hodnotia v rámci súkromný sektor v končiacom programovom 
regionálnej (kohéznej) politiky Európskej období 2014-2020 a ich programovej 
únie, ktorá v súčasnosti tvorí najvýznamnejší podpory hlavne zo zdrojov Európskej únie 
zdroj podporných finančných prostriedkov. a štátneho rozpočtu. Nemenej významným 

Hodnotenie politík nie je v súčasnosti dôvodom pre jej aktuálnosť je aj kritický 
novým javom, ale v minulosti sa mu pohľad na súčasne platné hodnotiace 
nevenovala až taká výrazná pozornosť. metodiky Európskej únie dobiehajúcich 
Rozmach „evaluačnej kultúry“ politiky, programových období s predpokladom ich 
a zvlášť politiky EÚ, je fenoménom inovácií (hlavne pre ex ante hodnotiaci 
2 1. storočia.  Je to najmä v dôsledku rámec) pre ďalšie sedemročné obdobie. 
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V prvej  kapitole vysokoškolskej  analýza z OP Konkurencieschopnosť a 
učebnice autori systemizujú aktuálne hospodársky rast) a metóda CBA (ako 
získané poznatky o manažmente hodnotenia často využívaná pri tvorbe a hodnotení 
programov a projektov, ich princípov konkrétnych projektov podporených zo 
a využívaných  metódach založených zdrojov EÚ). 
na obsahových kritériách. Zaoberajú sa V ďalších kapitolách vysokoškolskej 
kľúčovými dimenziami hodnotenia ako učebnice sú prehľadne rozdelené ex post 
správne stanovenie cieľov hodnotenia, metódy ako dopadové metódy, Difference- 
jeho časového rámca, stanovenie úrovne in-difference metóda, prípadové štúdie, 
a rozsahu hodnotenia alebo hodnotiacich regresnú analýzu či metódy skúmania 
kritérií. Okrem iného sa venujú jednotlivým efektívnosti podpory. Každú z týchto metód 
metódam hodnotenia či už z časového vysvetľuje vhodnosť jej použitia ako aj 
hľadiska (ex ante, pribežné a ex post základného spôsobu, či je možné prakticky 
hodnotenia),rozsahuhodnotenia(hodnotenie ju uplatniť pri hodnotení. Tieto kapitoly sú 
efektívnosti,  užitočnosti,  účinnosti,  obohatené známymi prípadovými štúdiami 
relevantnosti či udržateľnosti) alebo úrovne (príkladmi hodnotenia dopadov verejnej 
hodnotenia (mikro a makro štúdie). podpory vo vzdelávaní) , ako aj výsledky 

To čo je z akademickej úrovne pre prax publikovaných empirických štúdií autorov 
hodnotenia kohéznej politiky veľmi dôležité, na konkrétnych príkladoch praxe regionálnej 
je poznanie skutočnosti, že uvedené metódy politiky EÚ. Zároveň sa tu nachádzajú 
majú predchádzať každej hlbšej analýze odkazy na inú literatúru či príklady ich 
a môžu ukázať základné charakteristiky uplatnenia, v prípade, že čitateľ bude mať 
toho, čo hodnotíme. Druhá a tretia kapitola záujem o niektorú z metód naštudovať 
učebnice je venovaná práve najčastejšie detailnejšie. 
používaným kvantitatívnym metódam Vysokoškolská učebnica má logickú 
pri hodnotení -základnému štatistickému štruktúru a zodpovedajúci obsah, ktorý 
vyhodnoteniu, t. j. deskriptívnym metódam je rozčlenený do 8 kapitol. Na vedeckej a 
a základné kumulatívne prehľady. Využitie odbornej úrovni má vysokú prehľadovú 
týchto metód umožňuje identifikovať hodnotu v systemizácií poznatkov v oblasti 
čiastkové zaujímavé údaje, a tým pomáhajú hodnotenia programov a projektov (so 
rozhodnúť, ktoré ďalšie komplexnejšie zameraním na podpornú politiku EÚ). 
a zároveň vedecky presnejšie metódy Teoretické časti textu nie sú v slovenskej 
pre hodnotenie je ešte možné využiť. Z literatúre takto systematicky prehľadovo 
kvalitatívnych metód sú nemenej významovo spracované (aspoň mi to nie je známe). 
dôležité SWOT analýza a tzv. expertné Autori v učebnici postupujú pre vysvetľovaní 
skupiny ako nástroj pre výber vhodných základných pojmov a ich vzájomných 
metód a techník pre samotné hodnotenie. 

Štvrtá kapitola je venovaná ex -ante 
súvislostí od všeobecného k špecifickému. 

Učebnica môže byť užitočnou pomôckou 
hodnoteniam projektov a to najmä dvom nielen pri zvládaní  špecializovaných 
základným metódam- multikriteriálnej univerzitných disciplín v regionálnych 
analýze a analýze nákladov a prínosov vedách  a vere j ných  po l i t i kách  a 
(CBA). Táto kapitola je obohatená názornými v neposlednom rade aj vo financiách 
príkladmi z praxe hodnotenia podpory zo Európskej únie. Pre odbornú verejnosť a 
štrukturálnych fondov (napr. multikriteriálna prax je vhodnou literatúrou, ktorá metodicky 
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a koncepčne obohatí gestorské ministerstvá fondov a iných finančných mechanizmov v 
a ústredné orgány štátnej správy na úrovni Slovenskej republike. 
riadiacich orgánov, ktoré sa zaoberajú 
programovaním, riadením a implementáciou 
európskych investičných a štrukturálnych 

Peter Pisár 
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