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Esej rigoróznej práce na tému: 

Funkcie riadenia ľudských zdrojov ovplyvňujúce fluktuáciu  
zamestnancov vo vybranej spoločnosti 

Mgr. Martin BULKO*

Functions of Human Resources Management Impacting Employee Turnover 
in Selected Company

Abstract

The topic addressed in the thesis is the impact of functions of human resources 
management on employee turnover in a selected company. The thesis identifies 
the key factors causing dissatisfaction of employees with the work performed with 
the aim of positively influencing turnover as such in a concrete company. By giving 
an overview of theoretical knowledge, individual indicators impacting performance 
of the work activities by employees in the company are presented. The research 
carried out in the concrete organization is subsequently analyzed down to the indi-
vidual functions of human resources management jointly forming a mutually inter-
connected and following up complex system. Based on the findings, the concrete 
proposal and recommendations strive to influence, stabilize and minimize the em-
ployee turnover.

Keywords: functions of human resources management, turnover, employees, 
satisfaction

Úvod 

Rigorózna práca je koncipovaná do oblasti riadenia ľudských zdrojov presnejšie 
do oblasti jednotlivých konkrétnych funkcii riadenia ľudských zdrojov, ktoré v znač-
nej miere ovplyvňujú fluktuáciu zamestnancov vo vybranej spoločnosti v prípade ri-
goróznej práce v konkrétnej spoločnosti PERSONAL AGENCY E. J. s. r. o. jej divízie 
„Báječné kvety“. Práca je koncipovaná v rovine teoretickej ako aj praktickej, ktorej 
súčasťou je prieskumná, výskumná a analytická časť s následným vyhodnotením 

* PhDr. Martin Bulko, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: martinvil@centrum.sk
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konkrétnych zistení a navrhnutím opatrení, ktoré smerujú k zlepšeniu fluktuá cie 
v danej spoločnosti. 

O rigoróznej práci možno povedať, že nie je koncipovaná presne podľa meto-
dickej príručky školy avšak obsahové zameranie jednotlivých kapitol je vzájomne 
vyvážené a to čo v jednej kapitole chýba je doplnené v inej kapitole, preto možno 
konštatovať, že ako celok rigorózna práca spĺňa podmienky na ňu kladené a tým 
pádom teoretické poznatky a praktické zistenia sú v nej ako celku proporcionálne 
zastúpené. 

Opisná časť

Zistenia či teoretické ako aj praktické v rigoróznej práci prezentované utvárajú 
komplexný pohľad na oblasť funkcii riadenia ľudských zdrojov. Výstižne o zame-
raní rigoróznej práce pojednáva jej hlavný cieľ: „Hlavným cieľom rigoróznej práce 
bola analýza vplyvu funkcií riadenia ľudských zdrojov na fluktuáciu zamestnancov 
na základe vybraných kritérií, ktoré podľa teoretických poznatkov v najväčšej miere 
ovplyvňujú fluktuáciu zamestnancov.“1 Pre doplnenie znenia hlavného cieľa bol cieľ 
výsledok analýzy a nie analýza samotná. Stanoveniu hlavného cieľa predchádzalo 
vymedzenie teoretických poznatkov z literatúry v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 
Keďže samotný názov rigoróznej práce ako aj anotácia práce boli stanovené už 
pri výbere práce autor pri koncipovaní práce vychádzal z danej anotácie. Možno 
v tomto prípade použiť dedukciu smerujúcu k tomu, ktoré funkcie riadenia ľudských 
zdrojov v najväčšej miere ovplyvňujú fluktuáciu zamestnancov. 

Na tomto mieste nie je potrebné a ani žiadané menovať jednotlivé konkrétne 
funkcie, ktoré boli v rigoróznej práci použité ale je potrebné povedať nasledovné. 
V rigoróznej práci, v teoretickej rovine boli vybrané tie funkcie riadenia ľudských 
zdrojov, ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú fluktuáciu zamestnancov. Na základe 
teoretických zistení to boli funkcie riadenia ľudských zdrojov, ktoré vie samotná spo-
ločnosť sama nastaviť a týmto nastavaním správne predikovať žiaduci stav fluktu-
ácie zamestnancov v spoločnosti. Na tomto mieste si možno položiť otázku. Prečo 
autor medzi funkcie riadenia ľudských zdrojov nezaradil napríklad aj hodnotenie 
pracovného výkonu? Veď to akým spôsobom hodnotím zamestnanca za jeho výkon 
je predsa dôležité! Áno správne položená otázka. Avšak hodnotenie pracovného 
výkonu je len určitým medzistupňom v celkovom systéme funkcii riadenia ľudských 
zdrojov a predstavuje určitý vstup pre oblasť následného odmeňovania zamest-
nancov. V nasledujúcich odsekoch bude autor konštatovať dôležitosť samotného 
odmeňovania a jeho zásadný vplyv na fluktuáciu zamestnancov, ako aj zásadný 

1 BULKO, M. 2020. Funkcie riadenia ľudských zdrojov ovplyvňujúce fluktuáciu zamestnancov 
vo vybranej spoločnosti. s.49
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vplyv iných vybraných a v rigoróznej práci prezentovaných funkcii riadenia ľudských 
zdrojov. 

Samotným dokreslením chce autor poukázať na to akým spôsobom boli jednotli-
vé funkcie riadenia ľudských zdrojov vybrané a použité v rigoróznej práci. 

Po vymedzí teoretických poznatkov, ich charakteristikou s dôrazom na fluktuá-
ciu zamestnancov a stanovení metodológie, rigorózna práca obsahuje prieskumnú 
časť realizovanú formou dotazníku. Na tomto mieste možno hodnotiť výskumnú 
vzorku zamestnancov nakoľko jednotlivé oponentské posudky poukazovali na malú 
výskumnú vzorku. V rigoróznej práci išlo o získanie údajov o spoločnosti smerujú-
cich k fluktuácii zamestnancov spoločnosti. Aj keď sa jedná o menšiu spoločnosť 
je potrebné uviesť, že aj v menšej spoločnosti nespokojnosť zamestnancov vie na-
robiť nemalé problémy ba priam skôr možno konštatovať, že v menšej spoločnosti 
výpadok čo i len jedného zamestnanca spôsobuje oveľa väčšie problémy ako vo 
veľkej spoločnosti, ktorá si môže náhradu za zamestnanca vyberať zo svojho oveľa 
väčšieho portfólia zamestnancov. Preto realizovaný prieskum na 28 zamestnan-
coch z celkového počtu 30 zamestnancov predstavoval 93% všetkých zamestnan-
cov. Preto prieskum, ktorý bol realizovaný mal vysokú výpovednú hodnotu o názo-
roch a postojoch jednotlivých zamestnancov spoločnosti. 

Vykonaniu prieskumu, ktorý je v rigoróznej práci prezentovaný formou obráz-
kových grafov s ich následným popisom samozrejme predchádzala charakteristi-
ka a opis konkrétnej už spomenutej vybranej spoločnosti. Zistenia o spoločnosti 
v rigoróznej práci prezentované autor následne komparoval s výsledkami analýzy 
prieskumu. Tohto výsledkom sú návrhy a odporúčania v práci prezentované, ktoré 
vytvárajú spoločne komplexne fungujúci systém riadenia ľudských zdrojov, ktorý 
jednoznačne pozitívne ovplyvňuje fluktuáciu zamestnancov. 

Autor považuje za potrebné vyjadriť sa aj k stanoveným hypotézam. Analyzova-
ním obsahového zamerania rigoróznej práce ako v rovine teoretickej aj praktickej 
bolo možné očakávať aj potvrdenie alebo vyvrátenie určitých zistení. Preto stanove-
niu hypotéz predchádzala určitá predikcia výsledkov získaných dát z dotazníkového 
prieskumu. „Jednotlivé prvky motivácie determinujú funkcie riadenia ľudských zdro-
jov“2 znie prvá hypotéza. Možno konštatovať, že bola stanovená nakoľko v priesku-
me bola zahrnutá oblasť venujúca sa motivácii, angažovanosti a oddanosti, keďže 
aj v teoretickej časti práce bol vyslovený názor o determinácii funkcií týmito činnos-
ťami. „Štýl vedenia ovplyvňuje fluktuáciu konkrétnych zamestnancov“3 znie druhá 
hypotéza nakoľko do výskumu bola zaradená aj oblasť pracovných vzťahov dali 
sa očakávať výsledky, ktoré budú predikovať zistenia vedúce k potvrdeniu alebo 

2 BULKO, M. 2020. Funkcie riadenia ľudských zdrojov ovplyvňujúce fluktuáciu zamestnancov 
vo vybranej spoločnosti. s.52  
3 Tamže, str. 52
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vyvráteniu uvedenej hypotézy. „Zanedbanie, prípadné nevytvorenie jednotlivej funk-
cie riadenia ľudských zdrojov v skúmanej organizácii ovplyvňuje inú funkciu“4 znie 
tretia a posledná hypotéza ktorej stanoveniu predchádzali teoretické zistenia o vzá-
jomnom prepojení jednotlivých funkcii riadenia ľudských zdrojov z uvedeného dôvo-
du autor chcel tieto zistenia verifikovať aj v skúmanej, vybranej spoločnosti. 

V súčasnej dobe pandémie ochorenia Covid 19 je dôležitosť zamestnancov zvý-
raznená dvojnásobne. Ako možno v okolí vidieť, jednotlivé oblasti hospodárskeho 
života stagnujú, sú v recesii, úpadku priam až v rovine likvidácie. Ako aj pozname-
nala externá oponentka Doc. Hudáková vo svojom posudku „súčasné prostredie je 
charakterizované turbulentnými zmenami a z uvedeného dôvodu je rigorózna práca 
obsahovým zameraním vysoko aktuálna.“5 

Aj z uvedeného dôvodu na tomto mieste je potrebné pripomenúť dôležitosť ľud-
ských zdrojov a to najmä z toho hľadiska, že tieto zdroje sú najdrahším zdrojov 
v podniku nakoľko uvádzajú do obehu a činnosti všetky ostatné zdroje podniku 
a priamo ovplyvňujú ich fungovanie. Preto je potrebné si zvlášť v súčasnej dobe 
ľudské zdroje vážiť a vytvoriť im stabilné a uspokojujúce pracovné prostredie pro-
stredníctvom fungujúceho a správne nastaveného systému funkcii riadenia ľud-
ských zdrojov. 

V rigoróznej práci je možné konštatovať splnenie hlavného cieľa a to ako autor 
uvádza vytvorením komplexného, vzájomne prepojeného fungujúceho systému ria-
denia ľudských zdrojov. Zhrnutím záverečných návrhov a odporúčaní v rigoróznej 
práci prezentovaných, možno celkovo konštatovať nasledovné. 

Zlepšenie výberového procesu zamestnancov. Vytvorenie funkcie plánovania, 
ktorú spoločnosť nemala vytvorenú, respektíve plánovanie potreby zamestnancov 
nerealizovala. Vytvorením uvedenej funkcie bola ovplyvnená spokojnosť zamest-
nancov tým, že na nich neprechádzala práca chýbajúcich zamestnancov. Následné 
správne nastavenie adaptácie zamestnancov kedy vytvorením príručky sa ušetril čas 
vedúcich zamestnancov, ktorý dovtedy strácali neustálym vysvetľovaním a opakova-
ním sa. Vytvorenie dovtedy absentujúceho adaptačného procesu pre obchodných 
zástupcov. Značný vplyv pre minimalizáciu fluktuácie zamestnancov bolo vytvorenie 
samostatného komplexného systému odmeňovania, v ktorom autor zapracoval prv-
ky motivácie, angažovanosti a oddanosti v každom kroku pracovnej činnosti. Zvlášť 
pozitívne možno hodnotiť aj vytvorenie vzájomne prepojeného systému v oblas-
ti pracovného rastu, vzdelávania, starostlivosti o zamestnancov a rozvoja pracov-
ných vzťahov, a to spôsobom v rigoróznej práci prezentovaným, kedy pri príležitosti 
organizovania odborných kurzov v oblasti flóristiky je toto spojené aj s následných 

4 Tamže, str. 52
5 HUDÁKOVÁ,M. 2020. Oponentský posudok na rigoróznu prácu. s. 2
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benefitom pre zamestnancov vo forme relaxu, oddychu v mieste konania odborného 
kurzu čo v konečnom dôsledku prispieva k zlepšovaniu pracovných vzťahov. 

Záver 

V rigoróznej práci bol vytvorený vzájomne prepojený a fungujúci systém funkcii 
riadenia ľudských zdrojov priamo ovplyvňujúci spokojnosť a stabilitu zamestnancov 
v spoločnosti. Prvky motivácie, oddanosti a angažovanosti teda činnosti ovplyvňu-
júce správanie zamestnancov, boli zapracované do každej jednej oblasti funkcii ria-
denia ľudských zdrojov. Vytvoreniu komplexného systému predchádzali konkrétne 
zistenia od zamestnancov, čo ich motivuje a naopak čo ich demotivuje a spôsobuje 
nespokojnosť. Tieto zistenia, ich vzájomné prepojenie vytvorilo konkrétne vstupy, 
ktorých výsledkom sú návrhy a odporúčania prezentované v rigoróznej práci. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že výsledky výskumných metód a zis-
tenia v rigoróznej práci prezentované spĺňajú kritéria na uvedený typ práce. Autor 
rigoróznej práce preukázal schopnosť pretaviť teoretické poznatky práce do prak-
tickej činnosti konkrétnej spoločnosti a jemu dostupný materiál dokázal využiť v pro-
spech reálne vytvoreného, fungujúceho systému funkcii riadenia ľudských zdrojov 
pozitívne ovplyvňujúceho fluktuáciu zamestnancov v konkrétnej spoločnosti. 
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Esej rigoróznej práce na tému: 

Finančný manažment v spoločnosti s ručením obmedzeným –  
priority a riziká

Mgr. Martin GÁLA* 

Financial management in a limited liability company – priorities and risks

Abstract

The thesis deals with the financial management of a limited liability company and 
its priorities and risks. In relation to the specific capital and ownership structure of 
the selected company, it focuses on theoretical knowledge with proven practice. 
The first part summarizes the basic theoretical background of financial manage-
ment as soon as theoretical knowledge in relation to the capital resources and fi-
nancial structure of the company. The second part analyses the specific property 
and capital structure of the selected company as the effectiveness of its financial 
management in the acquisition of non-current assets, in the financing of current as-
sets, in the execution of payments and distribution of economic results. Based on 
the SWOT analysis, the thesis proposes tools to eliminate the identified deficiencies 
and to rationalise the financial management of the selected company.

Keywords: financial management, capital structure, property structure, fixed as-
sets, current assets, investments, receivables, stocks

Spoločnosť s ručením obmedzeným je typom kapitálovej obchodnej spoločnosti, 
predstavujúcej jednu z najčastejších foriem podnikania. Špecifiká finančného ria-
denia tohto typu spoločnosti sú primárne dané podmienkami, ktoré vymedzuje ak-
tuálna legislatíva. S ohľadom na nízku potrebu kapitálu pri založení spoločnosti 
je spoločnosť s ručením obmedzeným charakteristická najmä pre malé a stredné 
podniky. Finančný manažment spoločnosti s ručením obmedzeným musí zabez-
pečiť kolobeh podnikového financovania v záujme maximalizácie trhovej hodnoty 
spoločnosti pri udržaní potrebnej miery rentability, likvidity, stability a bezpečnosti 

* Mgr. Martin Gála, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Fur-
dekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: majto.g@gmail.com 
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tak z krátkodobého, ako aj z dlhodobého hľadiska. Z tohto pohľadu pre finančný 
manažment  podľa individuálnych podmienok každej spoločnosti existuje celý rad 
priorít a rizík.

Identifikáciu priorít a rizík finančného manažmentu v spoločnosti s ručením ob-
medzeným som v rámci svojej rigoróznej práce, ktorú som obhájil 22. 10. 2020 
na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, vykonal 
na konkrétnej vybranej spoločnosti za obdobie od jej vzniku na konci roku 2014 
do konca roku 2018, dokedy som mal z verejne dostupných zdrojov k dispozícii re-
levantné údaje o jej hospodárení. Podľa konzultácií s konateľom spoločnosti v sep-
tembri tohto roku, výsledky spoločnosti kontinuálne nadväzovali na predchádzajúce 
obdobia aj v roku 2019 a, napriek koronakríze,  aj v roku 2020. Moje závery a ná-
vrhy, vyplývajúce z rigoróznej práce,  zostali preto aktuálne aj v súčasnom období. 

Nakoľko všetky zásadné opatrenia, ktoré prijíma spoločnosť s ručením obmedze-
ným v rámci finančného manažmentu,  sú ovplyvňované spoločníkmi a ich záujma-
mi, priority a riziká finančného manažmentu vybranej spoločnosti som identifikoval 
vo svojej práci nielen z hľadiska spoločnosti samotnej, ale aj z hľadiska spoloční-
ka, efektívnosti využitia jeho vlastných zdrojov a jeho strategických záujmov.

Vybranú spoločnosť FORHOME, s.r.o. založil ako jediný spoločník spoločnosť  
DEVESTAV, s.r.o. zo skupiny podnikov pôsobiacich v stavebníctve. DEVESTAV, 
s.r.o.,  začala v druhej polovici roku 2014 realizovať svoj zámer na  rozšírenie pred-
metu svojej činnosti o výrobu zámkovej dlažby a postupnú expanziu v tomto seg-
mente na území nielen celého Slovenska, ale  prípadne aj v priľahlých oblastiach 
Česka a Maďarska. DEVESTAV, s.r.o.  v súlade s uvedeným zámerom koncom 
roku 2014 založila spoločnosť  FORHOME, s.r.o. , vkladom  do základného ima-
nia v sume 5 000 eur a zároveň požičala spoločnosti FORHOME, s.r.o.,  pôžičku 
v sume 6 502 tis. eur. Začiatkom roku 2015 spoločnosť FORHOME z týchto zdro-
jov odkúpila od spoločnosti BLOCKSLOV ako „časť podniku“ ( t.j. odkúpila všetky 
aktíva aj pasíva)  jej samostatné stratové stredisko s dlhoročnou tradíciou výroby 
zámkovej dlažby. 

Spoločnosť FORHOME, s.r.o.  v prvom roku svojho podnikania, v roku 2015, 
nadviazala na výsledky samostatného strediska v rámci spoločnosti BLOCKSLOV, 
s.r.o. a  vykázala stratu vo výške viac ako 700 tis. eur, t.j. zhruba vo výške ročných 
nákladov na odpisy dlhodobého majetku. K 31.12.2015 mala spoločnosť vlastné 
imanie ZÁPORNÉ v sume 720 tis. eur

V nasledujúcich rokoch spoločnosť investovala všetky svoje zdroje  z odpisov 
a zo ziskov do vlastného rozvoja, kontinuálne zvyšovala svoj obrat, zlepšovala svo-
je hospodárske výsledky a hodnota záporného imania sa každoročne znižovala 
o výšku ziskov bežného roka. Vlastné Imanie spoločnosti bolo záporné vo výške 
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269 tis. eur ešte aj k 31.12.2017, čo spoločnosť klasifikovalo v zmysle Obchodné-
ho zákonníka  ako „spoločnosť v kríze“. Spoločnosť mala väčšie záväzky ako bola 
hodnota jej majetku. Stále bolo 96 % všetkých aktív spoločnosti krytých záväzkom 
z pôžičky od materskej spoločnosti DEVESTAV, s.r.o. Bez ohľadu na to, že spoloč-
nosť dlhovala najväčšiu čiastku svojmu spoločníkovi, ako „spoločnosť v kríze“ bola  
diskvalifikovaná pre čerpanie eurofondov ale aj pre rokovanie s bankami o prípad-
ných úveroch, čo jej znemožňovalo  ďalšiu expanziu a hospodársky rast. 

Preto sa jediný spoločník, spoločnosť DEVESTAV, s.r.o.,  v marci 2018 rozhodla 
vložiť svoju pôžičku do „ostatných kapitálových fondov“  spoločnosti FORHOME, 
s.r.o., čo umožnilo spoločnosti FORHOME, s.r.o.  preúčtovať sumu 6 502 tis. eur 
zo záväzkov do vlastného imania. V dôsledku tejto operácie a v dôsledku zisku 
bežného roku 2018 sa k 31.12.2018 zvýšilo vlastné imanie spoločnosti na viac ako 
7 mil. eur a spoločnosť na konci roku 2018 kryla vlastným imaním až 90 % svojich 
celkových aktív. Spoločnosť sa zo „spoločnosti v kríze“ preklasifikovala do vysoko 
bonitnej spoločnosti a upadla do druhej krajnosti – stala  prekapitalizovanou, čo 
znamená, že viazala na krytie svojej majetkovej štruktúry neprimerane veľa vlast-
ných prostriedkov spoločníka, spoločnosti DEVESTAV, s.r.o.  

Hoci spoločnosť FORHOME, s.r.o.  spĺňa zákonné predpoklady, aby mohla prí-
padne splatiť svojmu spoločníkovi veľkú časť vkladov viazaných v ostatných ka-
pitálových fondoch, reálne nemá na to potrebné likvidné finančné prostriedky. Tie 
by mohla získať formou bankového úveru, ktorý by použila na obstaranie nových 
výrobných kapacít, resp. na a vyplatenie časti vkladov v ostatných kapitálových 
fondov v prospech spoločníka, DEVESTAVU, s.r.o.,  a ten by  tieto prostriedky po-
užil v kombinácii s ďalšími úverovými zdrojmi na svoje nové akvizície, zamerané 
na posilnenie svojich pozícií na relevantnom trhu s betónovými výrobkami, najmä 
so zámkovou dlažbou. 

Na konci roku 2018 bola v dôsledku investícií a optimalizácie jednotlivých zložiek 
obežných prostriedkov majetková štruktúra spoločnosti plne stabilizovaná.  V záve-
roch svojej práci som odporúčal, aby spoločnosť FORHOME, s.r.o.  v rámci optima-
lizácie svojej kapitálovej štruktúry čerpala úver na vyplatenie vkladov spoločníka,  
DEVESTAVU, s.r.o., ktorý by následne tieto prostriedky použil na ďalšiu expanziu 
v danom segmente výroby stavebných výrobkov, a to na vertikálnej úrovni odkúpe-
ním majetkových účastí niektorého z významných odberateľov alebo dodávateľov 
spoločnosti FORHOME, s.r.o., alebo na horizontálnej úrovni prípadným vkladom 
do novej firmy, resp.  odkúpením existujúcej firmy alebo obstaraním ďalších vý-
robných kapacít na výrobu zámkovej dlažby. Spoločník, spoločnosť DEVESTAV, 
s.r.o., by za  pomoci prípadných ďalších úverov mohla podľa tohto postupu vý-
znamne zvýšiť podiel celej podnikateľskej skupiny na relevantnom trhu, využívajúc 
výrobné a obchodné skúsenosti FORHOME, s.r.o. Expanziu prostredníctvom novej 



16

sesterskej firmy som navrhol najmä preto, že expanzia by sa mala uskutočniť geo-
graficky na novom mieste, kde sa už z hľadiska dopravných nákladov neoplatí voziť 
výrobky spoločnosti FORHOME, s.r.o.,  a kde by bol dostupný zdroj surovín, najmä 
kvalitného štrku. Pritom by stále bolo možno využiť synergické efekty spoluprá-
ce dvoch sesterských spoločností pod jedným vlastníkom, DEVESTAVOM, s.r.o. 
Synergia by mohla spočívať v budovaní spoločnej obchodnej značky, v prepoje-
ní obchodnej politiky obidvoch firiem, v diverzifikácii výroby špeciálnych výrobkov, 
v odovzdávaní skúseností, v spoločnom využívaní prípadných patentov a osobit-
ných technologických riešení  a pod.  

Podľa kritérií komerčných bánk ohľadne miery angažovanosti v subjektoch s bo-
nitou porovnateľnou,  ako má spoločnosť FORHOME,  sa dá očakávať, že banky 
mohli poskytnúť spoločnosti FORHOME, s.r.o.  úver na splatenie časti vkladov jedi-
ného spoločníka v ostatných kapitálových fondoch  do výšky 50 % aktuálnych vlast-
ných zdrojov, a do výšky cca len 2 – násobku ročného EBITDA spoločnosti.

Spoločnosť DEVESTAV, s.r.o., by sa podľa kritérií bánk a pri zohľadnení efek-
tívnosti jej obchodného podielu v spoločnosti FORHOME, s.r.o. mohla v pomere 
k vlastným zdrojom vrátených z ostatných kapitálových fondov FORHOME, s.r.o. 
uchádzať o bankové úvery v rovnakej výške. Spoločnosť DEVESTAV, s.r.o. by moh-
la takouto kombináciou vlastných a cudzích zdrojov reálne  získať na financovanie 
svojich ďalších akvizičných zámerov prostriedky v rovnakej výške, za ktoré kúpi-
la časť podniku s príslušnými výrobnými kapacitami pre svoju dcérsku spoločnosť 
FORHOME, s.r.o. na začiatku roku 2015. Znamenalo by to, že DEVESTAV, s.r.o., by 
podľa tohto postupu mohla znásobiť svoju angažovanosť v danom segmente výro-
by a spoločnosť FORHOME by získala v podobe sesterskej firmy partnera na budo-
vanie spoločnej obchodnej značky a efektívnu diverzifikáciu výrobného sortimentu, 
čo by malo viesť k zvýšeniu jej obchodného obratu a zisku.

Optimalizáciu kapitálovej štruktúry z hľadiska pomeru vlastných a cudzích zdro-
jov podľa uvedeného postupu som vo vybranej spoločnosti s ručením obmedzeným 
identifikoval ako najvyššiu prioritu a zároveň aj ako najväčšie riziko. Prioritou je 
preto, že predstavuje možnosť ako v krátkom čase podstatne zefektívniť využitie 
vlastných zdrojov nielen vybranej spoločnosti samotnej ale aj jej jediného spoloční-
ka. Riziko takéhoto riešenie spočíva predovšetkým v možnosti poklesu záujmu trhu 
o daný druh produkcie  v dôsledku vývoja hospodárskeho cyklu, na ktorý aktuálne 
vplýva najmä dopad prebiehajúcej koronakrízy. Výraznejší prepad odbytu by sa mo-
hol odraziť na hospodárskych výsledkoch spoločnosti a na jej schopnosti splácať 
bankové úvery. Vývoj hospodárskych výsledkov od roku 2015, kvalifikovaná a lo-
jálna pracovná sila, technologické vybavenie a stabilná úroveň odberateľsko-do-
dávateľských vzťahov vytvárajú predpoklady, aby pozitíva navrhovaného riešenia 
prevýšili možné riziká.
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Priority a riziká finančného manažmentu na príklade vybranej spoločnosti pouká-
zali na špecifiká finančného riadenia spoločnosti s ručením obmedzeným v závis-
losti od konkrétneho odvetvia a jeho závislosti na hospodárskom cykle, v závislosti 
od kapitálového potenciálu spoločníkov a od ich strategických záujmov. 
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Esej rigoróznej práce na tému: 

Postavenie firmy v medzinárodnom prostredí

Mgr. Igor JANCKULÍK*

The company‘s position in the international environment

Abstract

In thesis we focus on the selection of a suitable company headquarters. In the 
first chapter, we draw attention to theoretical concepts related to the business envi-
ronment. We define legal forms and characterize the main advantages of other legal 
forms at European level. Following the first chapter, we further specify the business 
environment in relation to the Slovak Republic. We will point out the most frequently 
used possibilities of Slovak companies in international trade. In connection with the 
most common possibilities of relocating the company, we will point out measures 
against offshore financial centers from the point of view of the Slovak Republic, the 
European Union and the OECD. In the final chapter, based on the comparison and 
the knowledge gained from the previous chapters, we will make a comparison. The 
comparison consists of selecting the most effective options for the model company. 
We will present recommendations and selected solutions for a model company.

Keywords: business environment, entrepreneurship, business support, Slovak 
Republic, offshore, onshore, financial centers

V rigoróznej práci sme sa venovali firmám ich úlohe a postavení v medzinárod-
nom prostredí. Z toho dôvodu aj rigorózna práca nesie názov „postavenie firmy 
v medzinárodnom prostredí“. Práca sa skladala spolu zo štyroch kapitol, úvodu 
a záveru. Každá z kapitol mala ešte jednotlivé podkapitoly, ktoré bližšie špecifikovali 
vybranú kapitolu. 

Prvá kapitola predstavovala teoretické východiská postavenia firmy v medziná-
rodnom prostredí. Tieto východiská bolo dôležité spomenúť hneď na začiatku, na-
koľko celá rigorózna práca z nich vychádzala. Prvá podkapitola predstavovala de-
finovanie najzakladanejších pojmov, ako podnikanie, podnik a podnikateľ. Definície 

* Mgr. Igor Janckulík, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: janckulik.i@gmail.com
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na tieto pojmy sa v priebehu rokov menili, ale ich podstata zostáva stále rovnaká. 
Dôležité je tu spomenúť autorov ako Lewik, Majduchová, Neumannová, Chodaso-
vá, Svatoš a iný. Autori sa často aj zhodujú, že súčasťou podnikania v posledných 
rokoch je stále viac sa objavujúci pojem medzinárodné podnikanie.

Súčasťou prvej kapitoly bolo aj vymedzenie právnych foriem podnikania. Vyme-
dzenie týchto foriem patrí stále medzi základné charakteristiky, ale už nám bližšie 
približuje konkrétne zapojenie firmy do podnikania pomocou jednotlivých foriem. 
V tejto podkapitole sme často využívali knižné aj internetové zdroje. Medzi knižné 
patrili autori ako Ižová, Halušková, Nevolná, Škrinár, Lewik, Suchoža a Dvořák. Ako 
internetové zdroje, z ktorých sme čerpali, môžeme spomenúť podnikajte.sk, mana-
gementmania.com, xpravo.eu., sbagency.sk a iné. Najčastejšie využívane formy pri 
podnikaní na Slovensku sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoloč-
nosť. Pri medzinárodnom podnikaní sa naopak využíva európska spoločnosť.

V tretej podkapitole sme si opísali medzinárodné prostredie. Prostredie z pohľa-
du spoločnosti sa často rozlišuje na interné (vnútorné) a externé (vonkajšie). Aby sa 
spoločnosť úspešne zapojila do medzinárodného podnikania a bola na tomto trhu 
konkurencieschopná, musí dôkladne poznať toto prostredie. Podrobnejšie môžeme 
rozdeliť medzinárodné prostredie a jeho faktory na politické a právne vplyvy, ekono-
mické vplyvy, sociálne a kultúrne vplyvy, technologické vplyvy. Ako významné body 
z týchto prostredí môžeme spomenúť zákony upravujúce hospodársku súťaž, re-
guláciu zahraničného obchodu, politickú stabilitu, devízové kurzy, kúpnu silu, neza-
mestnanosť, zmeny životného štýlu, úroveň vzdelania, vládnu podporu a výskum. 
Napriek tomu tieto vplyvy majú na každú oblasť podnikania iný vplyv a význam.

Ako poslednú podkapitolu v prvej kapitole sme zvolili charakteristiku offshore 
a onshore finančných centier. Táto téma je úzko spätá so zapojením sa akejkoľvek 
spoločnosti do medzinárodného prostredia. Pokiaľ sa spoločnosť zapája do medzi-
národného trhu, tak sa jej ponúkajú nové možnosti, ktoré spoločnosť využije alebo 
aspoň zvažuje túto variantu. Spoločnosti majú na výber zmenu sídla s výhodnejší-
mi podmienkami pre podnikanie najmä v rámci daní, odvodov a zákonov spätých 
s podnikaním. Medzi centrá vyznačované zhovievavejšími podmienkami môžeme 
označiť onshore finančné centrá. Centrá, kde spoločnosti platia minimálne dane, 
resp. nulové dane a vo väčšine prípadov ponúkajú anonymitu vlastníctva nazývame 
offshore finančné centrá. Tieto centrá sú ale vo svete často dosť negatívne vnímané 
a presunutie sídla spoločnosti do týchto oblastí záleží na rozhodovaní spoločností 
a jej vnímaní spoločenskej zodpovednosti podnikov. Medzi onshore centrá môžeme 
zaradiť napríklad Veľkú Britániu, Luxembursko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, 
Holandsko, Honkong, Maltu, či Írsko. Mnoho krajín na nás môže vzbudzovať dojem 
štandardných finančných centier. Musíme brať ale do úvahy, že tieto územia sú po-
važované v rámci celého sveta za onshore centrá. V porovnaní s niektorými štátmi 
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má aj Slovenská alebo Česká republika značne nižšie dane a odvody z podnikania. 
Medzi offshore finančné centrá už môžeme štandardne zaradiť Belize, Panamu, 
Nevis, Svätý Vincent, Delaware, či Seychely. Ako sme v rigoróznej práci opísali, tie-
to finančné centrá prinášajú ako pozitívne, tak negatívne efekty. Pre podnikateľské 
subjekty vo väčšej miere predstavujú skôr pozitívne efekty, no pre národné ekono-
miky predstavujú výrazný problém. Taktiež proti offshore centrám a daňovým rajom 
bojuje množstvo inštitúcií a je možné, že v budúcnosti firmy z tohto prostredia budú 
sankciované, resp. ich výnosy budú zvlášť zdanené.

V druhej kapitole rigoróznej práce sme si predstavili charakteristiku a cieľ výsku-
mu tejto práce. Cieľom práce bolo hodnotenie a analyzovanie vybraných offshore 
a onshore finančných centier a ich následná komparácia. Pre získanie prehľadných 
a zrozumiteľných výsledkov výskumu sme si vytvorili modelovú spoločnosť. Táto 
modelová spoločnosť sídlila v Slovenskej republike a pomocou komparácie sme po-
ukázali na jej výhody a nevýhody oproti rovnakej spoločnosti založenej v niektorom 
z offshore alebo onshore finančných centier.

Pri metodológií práce sme vychádzali z naštudovania si slovenskej a zahraničnej 
literatúry. Použili sme internetové zdroje a údaje získané od spoločností pôsobia-
cich v Slovenskej republike a v Českej republike, ktoré sa zaoberajú priamo zakla-
daním spoločností v offshore a onshore centrách. Na internetových stránkach tých-
to spoločnosti, sme našli základné rozdelenie offshore a onshore centier, z ktorých 
sme vybrali najzaujímavejšie centrá pre našu modelovú spoločnosť. 

V tretej kapitole sme priblížili vzťah finančných offshore a onshore finančných 
centier vo vzťahu so Slovenskou republikou. Konkrétnejšie na to, aký majú tieto 
finančné centrá vplyv pri výbere vhodného sídla pre spoločnosť z pohľadu Sloven-
skej republiky. Pre podnikateľov sú nie vždy dôležité len daňové sadzby, ale poze-
rajú aj na právny systém vo vybranom území, podporu podnikania a možnosti, ako 
dostať svoje výrobky a služby na daný trh.

Prvú podkapitolu tretej kapitoly tvorila podpora podnikania na území Sloven-
skej republiky. Za zmienku tu stoja centrá prvého kontaktu, podnikateľský inkubá-
tor a technologický inkubátor. Samostatnú zložku tvoria orgány štátnej správy, ako 
Ministerstvo hospodárstva, ktoré má podľa nášho názoru najväčší vplyv na podni-
kateľské prostredie a podporu podnikania. Ďalej môžeme spomenúť Ministerstvo 
financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a  Ministerstvo pôdo-
hospodárstva SR. Agentúry, fondy a bankové inštitúcie často predstavujú súkrom-
ný sektor, ale nie vždy. Môžeme tu zaradiť najvýznamnejšie inštitúcie ako Slovak 
Business Agency – SBA, Slovenskú záručnú a rozvojovú banku a Eximbanku SR. 

V druhej podkapitole sme si priblížili daňový systém v Slovenskej republike najmä 
z pohľadu výšky daní a odvodov, predstavili si jednotlivé odpisové skupiny a formy 
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daní. Hlavné formy daní v Slovenskej republike sú: daň z pridanej hodnoty, spot-
rebná daň, clo, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, či daň z poistenia.

Záver tretej kapitoly tvorili opatrenia voči offshore finančným centrám. Naj-
významnejšie opatrenia voči týmto centrám prináša najmä Európska únia. Môžeme 
tu spomenúť napríklad vytvorenie nového rámca pre administratívnu spoluprácu, 
vyplnenie medzier pri výbere daní z úspor, spoluprácu s členskými štátmi ohľadom 
výberu daní, možnosti rýchlej reakcie pri podvodoch s DPH, mechanizmus prene-
senia DPH, vznik fóra EÚ pre oblasť DPH. Tieto opatrenia sú rozdelené do troch 
hlavných skupín. Jednou sú uvedené nástroje zlepšenia, ďalšie sú nové iniciatívy 
EÚ. V nových iniciatívach sa nachádzajú aj rôzne odporúčania ohľadom agresívne-
ho daňového plánovania a spravodlivého rozdeľovania daňovej záťaže medzi jed-
notlivé krajiny, ktoré sú do procesu zapojené. Cieľom je rovnako obmedziť presun 
odvádzania daní do krajín mimo členských štátov EÚ. Naučiť spoločnosti vnímať 
presun daňových povinností do tretích krajín ako spoločensky nezodpovedné rie-
šenie. Novinkou v čase zavádzania nových iniciatív bolo aj prideľovanie identifikač-
ného čísla na portál Európa. Vďaka tomuto portálu je možné lepšie identifikovať da-
ňovníkov, nazrieť do vzorov dokladov a poskytnúť finančným inštitúciám možnosť 
efektívnejšieho identifikovania subjektov v zahraničných vzťahoch. Ako opatrenia 
proti škodlivému zdaňovaniu podnikov sa postupuje rýchlejším prijatím zákonov, 
efektívnejšom implementovaní zákonov a zlepšovaním legislatívneho prostredia. 
Tretia skupina uvádza najdôležitejšie opatrenia a budúce iniciatívy EÚ. Za zmienku 
stojí napríklad európsky kódex daňovníka na základe osvedčených postupov vybe-
rať efektívnejšie daň a stanoviť v ňom jasné postupy pre viaceré členské krajiny za-
ložené na spolupráci, dôvere, transparentnosti a zavedeniu riziku chýb. Posilnenie 
vykonávania kontrol pri auditoch má za úlohu aj zjednodušenie auditov a pripraviť 
vhodné podmienky i pre budúce audity. Pod zavedením DIČ v rámci EÚ je myslené 
okrem súčasného pridelenia DIČ v jednotlivých krajinách zaviesť aj jednotné daňo-
vé identifikačné číslo pre všetky členské krajiny. Číslo by bolo vytvorené na základe 
algoritmu zvlášť pre každú spoločnosť a pre inštitúcie by bolo ľahšie a efektívnejšie 
identifikovanie jednotlivých subjektov.

Poslednú kapitolu tvoria – sumarizácia získaných výsledkov na základe získa-
ných vedomostí a poznatkov priamo na vybranú spoločnosť. Definovali sme mo-
delovú situáciu, kde sa jednalo o stredne veľký podnik s počtom zamestnancov 55 
a ročným obratom 12 530 000 EUR. Tento podnik spadá do kategorizácie stredných 
podnikov a zaoberá sa podnikateľskou činnosťou v rámci internetu. Funguje ako 
marketingová agentúra, ktorá poskytuje reklamný priestor a pomáha organizovať 
marketingové aktivity v rámci internetu. V rámci toho, že spoločnosť momentálne 
pôsobí v Slovenskej republike, majitelia spoločnosti zvolili formu podnikania po-
mocou spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným 
je v Slovenskej republike najviac využívaná forma obchodných spoločností. Táto 
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spoločnosť so sídlom v Bratislave nie je dcérskou spoločnosťou a ani nevlastní po-
diel v iných spoločnostiach.

V štvrtej kapitole sme vytvorili systém váh. Jednotlivé váhy sme zaraďovali vy-
braným charakteristikám, aby sme získali väčší prehľad o výbere vhodného sídla 
pre modelovú spoločnosť. Základom tejto kapitoly bolo porovnanie dvoch onshore 
finančných centier a dvoch offshore finančných centier. Medzi onshore centrá sme 
zaradili Holandsko a Cyprus. Medzi offshore centrá sme zaradili USA a Seychely, 
ktoré z naštudovania literatúry v predchádzajúcich kapitolách spĺňali všetky charak-
teristiky daňových rajov, ako offshore finančných centier. V závere tejto kapitoly sme 
priniesli odporúčania pre modelový podnik, ale aj pre ostatné podniky všeobecne. 
Spoločnosti, ktoré premiestňujú svoje sídla do daňových rajov, by si mali uvedomo-
vať viacej aj spoločenskú zodpovednosť podnikov. Pokiaľ veľké spoločnosti budú 
presunuté pomocou rôznych holdingových a iných štruktúr do daňových rajov, slo-
venské spoločnosti im na svetovom trhu potom môžu len veľmi náročne cenovo 
konkurovať. 
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Development of international trade of Slovak Republic after accession to the 
European Union

Abstract

In this rigorous theses we deal with the development of international trade in Slo-
vakia after its accession to the European Union. In the introduction we describe the 
historical development of the economic theories. In the secon chapter, we describe 
the ways we will proceed creating analyzes, name the sources of information from 
which we will draw and characterize the object and subject of research work. In the 
third chapter we will describe selected macroeconomic indicators of Slovakia and 
look at the extent to thich their development was influenced by the European Union. 
In the final part we describe the development of international trade in the European 
Union and its member countries, territorial structure, trade between member coun-
tries and with countries outside the European Union, the most important goods and 
services in terms of imports and exports and describe Slovakia´s participation in 
international trade with suggestions for possible improvements.
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Zámerom rigoróznej práce na tému vývoja medzinárodného obchodu SR po vstu-
pe do EÚ bolo zanalyzovať veľkosť vplyvu vstupu Slovenskej republiky na vývoj 
medzinárodného obchodu, na zmenu a vývoj makroekonomických činiteľov krajiny 
a celkovom zhodnotení pozitívnych a negatívnych efektov.

Medzinárodný obchod tovaru a služieb v dnešnej dobe patrí medzi najvýznam-
nejšie zložky medzinárodných ekonomických vzťahov. Objem medzinárodného ob-
chodu rastie v porovnaní s hrubým domácim produktom svetovej ekonomiky ako 
celku  rýchlejšie, čím sa jeho význam dlhodobo zvyšuje.1 

* Mgr. Andrej Kocourek, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: andrej.kocourek@gmail.com
1 NEUMANN, P. a kolektív. 2010. Mezinárodní ekonomie. 14
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Medzinárodný obchod dáva krajine možnosti spotrebovať viac tovaru v porovna-
ní so stavom ak by boli hranice krajiny uzatvorené a poskytuje možnosti rozšírenia 
sortimentu spotreby o také statky, ktoré by krajina z rôznych dôvodov nebola schop-
ná vyrobiť. Predstavuje v podstate výmenu tovarov, služieb a kapitálu cez medziná-
rodné územie. V dôsledku pohybu tovaru, služieb, kapitálu a pracovných síl medzi 
jednotlivými ekonomikami a následným rozvíjaním medzinárodných ekonomických 
vzťahov vznikol medzinárodný trh.2 

Medzinárodný obchod sa v dnešnej dobe spája najmä s globalizáciou a interna-
cionalizáciou. Globalizácia spolu s internacionalizáciou prepojujú jednotlivé eko-
nomiky a majú za následok zvyšovanie významu medzinárodných vzťahov krajín 
a medzinárodného obchodu. Objem medzinárodného obchodu sa neustále zvyšuje 
s vývojom ľudstva, pričom najväčší rast zaznamenal po skončení 2. svetovej vojny. 
Zvyšovanie objemu a významu medzinárodného obchodu má za následok špeciali-
záciu sa jednotlivých krajín na produkciu daných tovarov, deľbu práce a disponibility 
jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich produkciu. Výsledkom týchto procesov je ne-
ustále rastúci podiel obchodu na hodnote výslednej produkcie.3

Vzhľadom na fakt, že ide o obchod v medzinárodnom prostredí a spolu so za-
hraničnými investíciami ide o jednu z dvoch hlavných foriem medzinárodného pod-
nikania je medzinárodný obchod dôležitý aj z hľadiska vzájomných vzťahov medzi 
subjektami svetovej ekonomiky a prináša so sebou viacero špecifík:

- kultúrno-sociálne rozdiely – sú rozdiely v potrebách ľudí, hodnotách spoloč-
ností, spôsobe rozhodovania, tradíciách, chovaní jednotlivcov a skupín, jazy-
ku, náboženstiev;

- politicko-legislatívne rozdiely – ide o rozdiely v politických systémov krajín, 
politickej stabilite, postoje k zahraničným firmám, právnej úprave podnikania 
zahraničných subjektov, kontrole vlastníctva, riešenia sporov;

- ekonomické rozdiely – odlišnosti vo vybavenosti krajín výrobnými faktormi ako 
sú pôda, práca, kapitál, technológie a faktor ovplyvňujúce dopyt či vývoj ma-
kroekonomických ukazovateľov; 

- inštitucionálne rozdiely – predpokladané odlišnosti v implementácii obchodnej 
politiky a členstva štátu v integračných zoskupeniach a aktivít medzinárodných 
organizácii.4

Pre lepšie pochopenie fungovania medzinárodného obchodu je nutné vychádzať 
z teoretických predpokladov, ktoré sú zhrnuté do teórie medzinárodného obchodu. 
Teória medzinárodného obchodu s prínosom rôznych významných svetových eko-
nómov prešla niekoľkými historickými vývojmi.5 V úvodnej časti našej rigoróznej 

2 EUROEKONOM. 2018. Medzinárodný obchod. [online]
3 SVATOŠ, M. a kol. 2009. Zahraniční obchod teorie a praxe. s.33 
4 ŠTERBOVÁ, L. a kol. 2013. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. s.13
5 MAJEROVÁ, I. – NEZVAL, P. Ekonomie v teorii a praxi, s.6
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práce sme sa preto venovali práve historickému vývoju medzinárodného obcho-
du a jednotlivých ekonomických smerovaní ako výrazných ovplyvňujúcich činiteľov 
ekonomického a obchodného zmýšľania. Medzi hlavné ideologické smery fungo-
vania ekonomiky a medzinárodného obchodu do konca 18. storočia považujeme 
merkantilizmus, kameralizmus a ideológiu Davida Humeho.

Teóriu merkantilizmu považujeme za prvú súhrnnú teoretickú koncepciu zahra-
ničného obchodu, ktorá sa objavila v ekonomickej teórii začiatkom 16. storočia 
a pretrvávala až do polovice 18. storočia. Názov teórie merkantilizmu pochádza zo 
slova mercari, ktoré je latinského pôvodu a v preklade znamená obchodovať, no 
niektorí ho pripisujú i starorímskemu bohovi obchodu a zisku „Merkurovi“. Za zdroj 
bohatstva merkantilizmus považoval sféru obehu, v ktorej sa vytvárali hodnoty 
a bohatstvo bolo stotožnené s peniazmi. Bohatstvo krajiny merkantilisti pripisovali 
množstvu nahromadených drahých kovov. Čím väčšie zásoby drahých kovov kraji-
na mala, tým väčšie bohatstvo jej pripisovali.6 

Merkantilisti si uvedomovali dôležitosť hromadenia peňazí ako spôsobu, kto-
rý oživoval hospodárstvo krajiny a umožňoval bezporuchové fungovanie trhové-
ho mechanizmu. Zdrojom krajín už nebola len vlastná ťažba drahých kovov, zlata 
a striebra v rámci územia daného štátu, ale aj dovoz zlata a striebra z Ameriky, čím 
došlo k rozvoju medzinárodného obchodu. Hlavnými predstaviteľmi merkantilizmu 
boli Jean Bapiste Colbert, Thomas Mun a Joachim Becher.7

Hlavnou myšlienkou obchodnej politiky merkantilistov vo vzťahu k druhým kraji-
nám bolo zvýšenie objemu vyvážaného tovaru a obmedzenie tovaru dovážaného. 
Tento druh zahraničnej politiky mal za následok, že štát získaval viac platidla za vy-
produkovaný tovar v porovnaní s inými krajinami, ktoré viac tovaru zo zahraničia 
nakupovali ako boli schopné vyviesť a tým míňali svoje platidlá. S takouto medzi-
národnou politikou bola ovplyvnená aj politika domáca, ktorá podporovala výrobu 
takých tovarov, ktoré bola krajina schopná vyvážať a zároveň dochádzalo k obme-
dzeniu domácej spotreby. Domáci producenti tovarov boli zo strany štátu chránený 
veľmi silnými monopolnými zákonmi a nízka spotreba bola zabezpečená vysokými 
cenami. Odbyt domácich výrobkov západoeurópskych štátov bol zabezpečovaný 
ich zámorskými kolóniami. Dnešná ekonómia takýto spôsob politiky nazýva „dok-
trína obchodnej bilancie“ a cieľom je udržať pozitívnu obchodnú bilanciu.8 Štádiá 
merkantilizmu delíme na:

- ranný merkantilizmus – monetárny systém, datuje sa k 15. storočiu a vyzna-
čuje sa hromadením drahých kovov v krajine a prechodom z hospodárskej 
politiky stredoveku k rozvinutému merkantilizmu;

6 ŠUPÍN, M. 2006. Medzinárodný marketing a obchod. s.55
7 EUROEKONOM. 2018. Merkantilizmus a merkantilisti. [online]
8 LISÝ, J. a kolektív. 2016. Ekonómia. s.20
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- rozvinutý merkantilizmus – v 16. storočí, rozhodujúce faktory ekonomiky boli 
obchodná a neskôr platobná bilancia štátu;

- zrelý merkantilizmus – v 17. storočí, zmenilo sa myslenie a ekonomiku riadili 
systémom menej kupovať, viac predávať a uvedomovania si potreby súčin-
nosti štátu a hospodárskej politiky;

- rozpad merkantilizmu – 17. a začiatok 18. storočia, spájame ho so vznikom 
klasickej politickej ekonómie.9

Kameralizmus v porovnaní s merkantilizmom, ktorý bol výlučne ekonomickým 
smerom bol smerom administratívnym, respektíve ekonomicko-administratívnym 
smerom.10 Najväčšia tvorba kameralistického smeru bola na území Rakusko-Uhor-
ska a Nemecka v 19. storočí. Veľký dôraz okrem praktických otázok z oblasti hospo-
dárstva a posilňovanie pozície štátu kladnou obchodnou bilanciou vývozu tovarov 
prevyšujúcich dovozených tovarov kládol na zvyšovanie rastu populácie. Táto ideo-
lógia mala mať za následok viacero faktorov:

- mocenský – viac poddaných predstavuje väčšiu armádu;
- rozpočtový – viac obyvateľov = zvýšený výber daní;
- dopytový – zvýšenie počtu obyvateľov zvyšuje dopyt a zväčšuje trh;
- úbytok populácie v predchádzajúcich vojnách a epidémiách.

Dôraz kameralizmu bol kladený na bilanciu trhu práce, snahu o maximalizáciu 
zamestnanosti a rozdeľovanie práce na produktívnu a neproduktívnu. Zvýšený dô-
raz kládol na poľnohospodárstvo. Dobre fungujúce poľnohospodárstvo malo zaručiť 
prosperitu priemyslu, remesiel a obchodu a malo zvýšiť sebestačnosť a nezávislosť 
od dovozu. Snažil sa o motiváciu roľníkov na vlastnej pôde rozdelením veľkostat-
kárskej pôdy, čím sa mala vyrovnať nerovnosť medzi mestami a vidiekom.11

Teóriu Davida Humeho a tohto škótskeho filozofa považujeme za jedného z pr-
vých a najvýraznejších kritikov merkantilizmu. Označujeme ho ako predstaviteľa 
formatívnej ekonómie, ktorá dala základ klasickej ekonómii. Odmietal aktívnu ob-
chodnú bilanciu a tvrdil, že jej dosahovaním dochádza k hromadeniu množstva dra-
hých kovov, čo malo podľa neho za následok zvyšovanie cenovej hladiny a ná-
sledné znižovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti ekonomiky. To ovplyvňuje 
export krajiny, ktorý klesá a naopak stúpa import. Obchodná bilancia sa tým vyrov-
náva, alebo dochádza k deficitu obchodnej bilancie. Aby zvyšovanie objemu dra-
hých kovov v krajine nemalo za následok zvyšovanie cenovej hladiny ekonomiky, 
vyslovoval potrebuj zvyšovania produkcie ekonomiky. Krajiny brániace sa zahranič-
nému obchodu poškodzovali vlastné ekonomiky a uvedomoval si dôležitosť medzi-
národnej deľby práce.12

  9 LISÝ, J. a kolektív. 2005. Ekonómia v novej ekonomike. s.20
10 LISÝ, J. a kol. 2018. Dejiny ekonomických teórií. s. 42 
11 BAČIŠIN, V. 2020. Abeceda ekonomiky-kameralizmus. [online]
12 MAJEROVÁ, I. NEZVAL, P. 2011. Medzinárodní ekonomie v teorii a praxi. s.9
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Neveril, že súkromné vlastníctvo je prirodzeným právom, považoval ho za nevy-
hnutné zlo. Súkromné vlastníctvo podľa neho existovalo zo zásadného ekonomic-
kého problému nedostatku. Tvrdil, že ak by existoval neobmedzený tovar, nepotre-
bovali by sme súkromný majetok.  Nerovnaké rozdelenie bohatstva v spoločnosti 
považoval ako pozitívnu vec. Tvrdil, že je to jeden z hlavných dôvodov prečo sa 
ľudia snažia zlepšovať a spoločnosť tým získava dôležité inovácie a jednotlivci sa 
sebarealizujú. Veril v slobodu prejavu na trhu.13

Je  autorom kvantitatívnej teórie peňazí a bol zástancom názoru, že objem peňa-
zí v krajine nevplýva na reálne bohatstvo krajiny. Pre rozvoj tejto teórie vypracoval 
mechanizmus vzájomného pôsobenia cien-zlata-tokov. Tvrdil, že zvyšovaním obje-
mu zlata v krajine ako následku podpory aktívneho salda obchodnej bilancie, vedie 
k zvyšovaniu  objemu ponúkaných peňazí v krajine a to má za následok rast miezd 
a cien v krajine. Toto zvyšovanie cien tovarov znižuje konkurencieschopnosť kraji-
ny v zahraničí. Odlevom drahých kovov z krajiny by sa docielilo znižovanie miezd 
a cien a konkurenčná schopnosť krajiny na medzinárodnom trhu by vzrástla. Tvrdil 
teda, že neustále udržiavanie aktívneho salda obchodnej bilancie krajiny má nega-
tívny vplyv na jej konkurencieschopnosť.14 

Podľa Humeho cenový mechanizmus zlata zabezpečuje, že toky medzinárodné-
ho obchodu sú vždy vyrovnane, pretože objem exportu sa snaží vyrovnať objemu 
importu. Najlepšie jeho teóriu možno pochopiť na príklade, kedy predpokladáme 
aktívne saldo obchodnej bilancie krajiny A s krajinou B, ktorej saldo je deficitné. 
Humova teória vyrovnávania salda obchodnej bilancie krajín popisuje priebeh usku-
točňovania obchodu do štyroch etáp:

1. etapa – krajina A dosahujúca aktívne saldo obchodnej bilancie zvyšovaním ob-
jemu zlata vo vnútri ekonomiky má za následok znižujúci objem zlata v ekono-
mike krajiny B, čím dosahuje táto krajina B záporné saldo obchodnej bilancie;

2. etapa – v krajine A dochádza k rastu objemu peňazí a v krajine B k poklesu 
objemu peňazí;

3. etapa – vplyvom predchádzajúcich etáp dochádza k rastu miezd a cien v kra-
jine A, a poklesu miezd a cien v krajine B;

4. etapa – dochádza k poklesu objemu exportu krajiny A, a nárastu objemu im-
portu a naopak v krajine B objem importu klesá a rastie objem exportu. 

Výsledkom týchto 4 etáp je konečné vyrovnanie salda obchodnej bilancie medzi 
krajinami A a B.15

K výraznému vývoju medzinárodného obchodu prispeli taktiež klasické teó-
rie, neoklasické teórie a alternatívne teórie medzinárodného obchodu. Medzi 

13 BIERNAT, M. 2019. The economic theory of David Hume. [online]
14 Tamže s. 11
15 LIPKOVÁ, L. a kol. 2006. Medzinárodné hospodárske vzťahy. s.38.
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najvýznamnejších predstaviteľov klasických teórii zaraďujeme Adama Smitha a Da-
niela Ricarda. 

Adam Smith tvrdil, že účasť krajiny v medzinárodnej deľbe práce je determino-
vaná prírodnými, historickými, technickými, ekonomickými a politickými podmienky. 
Táto teória popisuje, že na základe schopnosti krajiny využívať jednotlivé produkč-
né podmienky a vyrábať tak tovary lacnejšie, si daná krajina vytvára takzvané abso-
lútne výhody v porovnaní s ostatnými producentami. 

Hodnota tovarov je vyjadrená množstvom práce vynaloženej na jeho výrobu 
a absolútnu výhodu má tá ekonomika, ktorej náklady na jednotku vyrobeného tova-
ru, sú nižšie ako náklady v druhej ekonomike, alebo má vyššiu produktivitu práce.16

Bohatstvo národa videl Adam Smith najmä v deľbe práce, ktorá viedla k ras-
tu produktivity. Medzinárodná deľba práce bola potom zdrojom bohatstva národov, 
ktoré sa do nej zapojili. Za najlepší spôsob dosiahnutia tohto cieľa považoval vy-
tvorenie takých podmienok, pri ktorých by boli výrobcovia tovarov absolútne ekono-
micky slobodní a mohli by v podmienkach existujúcich zákonov samostatne vyrá-
bať. Takúto politiku označoval pojmom „laissez-faire“ – politika nezasahovania štátu 
do ekonomiky a sloboda konkurencie.17

David Ricardo už vo veku 25 rokov bol zaraďovaný medzi najbohatších Angliča-
nov. Svoje najväčšie úspechy dosiahol na burze, bez špeciálneho ekonomického 
vzdelania, ale na základe praktických skúseností zo života. Neskôr sa začal zaobe-
rať teoretickou časťou ekonómie a hľadaním otázok a odpovedí.18

 Na základe využitia matematických aparátov poukázal využitím teórie kompara-
tívnych výhod, že medzinárodný obchod je výhodný aj v takom prípade, ak krajina 
nedisponuje žiadnou absolútnou výhodou, dosahuje však výhodu relatívnu alebo 
komparatívnu. Za najvýznamnejšie dielo Davida Ricarda považujeme „Zásady poli-
tickej ekonómie a danenia“, ktoré bolo publikované v roku 1817.19

David Ricardo ako prvý zadefinoval pojem alternatívnej ceny. Alternatívna cena 
porovnáva jednotkové ceny dvoch tovarov na vnútornom trhu. Jednotkové ceny sa 
vyjadrujú na základe množstva pracovného času, ktorý bol vynaložený na ich vý-
robu.20 

Výsledkom alternatívnej ceny je vyjadrenie pracovného času, ktorý bol potrebný 
na vyrobenie jednotky jedného tovaru v porovnaní s množstvom pracovného času 
potrebného na výrobu druhého typu tovaru. 

16 MAJEROVÁ, I. NEZVAL, P. 2011. Mezinárodní ekonomie v teoreii a praxi. s.10
17 LIPKOVÁ, L. a kol. 2006. Medzinárodné hospodárske vzťahy. s.39.
18 LISÝ, J. a kolektív. 2016. Ekonómia. s.22
19 NEUMANN, P. ŽAMBERSKÝ, P. JIRÁNKOVÁ, M. 2010. Mezinárodní ekonomie. s.20
20 MAJEROVÁ, I. NEZVAL, P. 2011. Mezinárodní ekonomie v teoreii a praxi. s.12
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Klasické teórie medzinárodného a zahraničného obchodu postupnou liberalizá-
ciou koncepcií v medzinárodných ekonomických vzťahoch nahrádzajú neoklasické, 
v niektorých literatúrach nazývané aj neoliberalistické teórie. Vývoj priemyslu eko-
nomicky vyspelých krajín viedol k výraznej miere rastu ekonomickej expanzie, čo 
odhalilo obmedzenosti domácich trhov. Krajiny sa postupne usilovali o odstránenie 
prekážok v medzinárodnom obchode a vytvorení nových odbytových trhov pre svo-
je výrobky. S ekonomickým rozmachom krajín a následným rozvojom medzinárod-
ného obchodu vznikalo viacero významných teórii. Medzi najvýznamnejšie teórie 
neoklasického obdobia zaraďujeme Heckscher-Ohlinovu teóriu, teóriu špecifických 
výrobných faktorov, Stopler – Samuelsonovu teóriu, Rybezinského teorému, Leon-
tiefov paradox a Zmeny komparatívnych výhod v národnej ekonomike.21

Teória špecifických výrobných faktorov sa zaoberá rozvojom medzinárodného 
obchodu v prípade, ak je časť výrobných faktorov  využiteľná iba v určitom konkrét-
nom odvetví a nie je možná ich mobilita. Autormi tejto teórie sú americkí ekonómo-
via Paul Samuelson a Ronald Jones. Vysvetľujú v nej podstatu medzinárodného 
obchodu ako rozdiely v relatívnych cenách tovarov, ktoré sú zapríčinené následkom 
odlišnej vybavenosti krajín výrobnými faktormi. 

Teória popisuje krajinu vyrábajúcu dva tovary na ktorých výrobu sa používajú 
všetky tri výrobné faktory – práca pôda kapitál. Práca ako voľne pohyblivý výrobný 
faktor prelievajúci sa medzi jednotlivými odvetviami v rámci národnej ekonomiky 
sa využíva pri výrobe oboch tovarov. Kapitál je využívaný pri tovaru prvého tovaru 
a pôda sa využíva pri výrobe druhého tovaru. Kapitál a pôda sú špecifickými vý-
robnými faktormi. Práca je mobilným výrobným faktorom. Špecifikom špecifického 
výrobného faktoru je charakteristika pre konkrétne odvetvie a nie je možné ho vyu-
žiť v iných odvetviach. Mobilný výrobný faktor je pohyblivý a možno ho využívať vo 
viacerých výrobných odvetviach v rámci národnej ekonomiky. 

Paul Samuelson a Ronald Jones pomocou teórie špecifických výrobných fak-
torov vysvetľujú podstatu medzinárodného obchodu ako rozdiely v relatívnych ce-
nách tovarov vznikajúcich ako následok rôznych vybaveností výrobnými faktormi. 
Objem špecifických faktorov v exportných odvetviach narastá a to má za následok 
znižovanie objemu špecifických faktorov v odvetviach konkurujúcich dovozu. Zák-
ladom teórie špecifických výrobných faktorov je zákon klesajúcich výnosov, ktorý 
hovorí, že každá dodatočná jednotka práce vložená do výroby zabezpečuje stále 
menší rast jej objemu.  Podľa tohto zákona pri rovnakom množstve zvyšných vý-
robných faktorov od určitého bodu vo výrobe má za následok pokles hraničného 
produktu práce.22.

21 LIPKOVÁ, L. a kol. 2006. Medzinárodné hospodárske vzťahy. s. 45
22 Tamže s. 48
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Alternatívne teórie medzinárodného obchodu sú často krát vo výraznom rozpore 
s hlavnými teóriami medzinárodného obchodu. Za hlavné teórie považujeme kla-
sické a neoklasické. Alternatívne teórie medzinárodného obchodu nespochybňujú 
teoretickú správnosť klasických teórií, ale predovšetkým ich praktické využite v hos-
podárskej politike a taktiež poukazujú na nenapĺňanie väčšiny hlavných predpokla-
dov na ktorých sú tieto teórie založené. Za alternatívne teórie považujeme teóriu 
detského odvetvia, teóriu ubíjajúceho rastu, teóriu periférnej ekonomiky a teóriu 
rastúcich výnosov z rozsahu.

V druhej kapitole rigoróznej práce sme popísali a zadefinovali ciele výskumu prá-
ce, sformulovali sme jednotlivé hypotézy výsledkov, charakterizovali objekt a pred-
met skúmania a zadefinovali metodiku výskumu. Taktiež sme zadefinovali použité 
metódy pre porovnávanie vybraných ukazovateľov a spôsob tvorby a zdroje jednot-
livých ekonomických hodnôt.

Cieľom rigoróznej práce ktorý sme si stanovili bolo charakterizovať a analyzovať 
vývoj zapájania sa Slovenska do medzinárodného obchodu po vstupe do EÚ. Dô-
raz sme kládli na odvetvovú a teritoriálnu štruktúru. Vo vybraných sektoroch sme sa 
zamerali na relevantné údaje z obdobia pred vstupom do Európskej únie a po vstu-
pe do Európskej únie a porovnávali prínosy prípadne negatíva vstupu Slovenska.  

Popísali sme vývoj a zmenu obchodnej politiky Slovenska po vstupe do Európ-
skej únie, charakterizovali akým spôsobom ovplyvnilo našu krajinu prijatie jednot-
ného colného sadzobníka a akým spôsobom sa vedie medzinárodná obchodná 
politika v súvislosti s uzatváraním medzinárodných zmlúv.

Pristúpili sme aj k analýze makroekonomickej situácie v SR. Na vybraných ma-
kroekonomických ukazovateľoch sme analyzovali vývoj makroekonomickej situácie 
Slovenskej republiky. Pomocou makroekonomických ukazovateľov vieme porovná-
vať celkovú výkonnosť ekonomiky krajiny s inými ekonomikami a dokážeme identifi-
kovať príčiny úpadku alebo rastu národného hospodárstva. Zamerali sme sa najmä 
na ukazovatele ako sú hrubý domáci produkt, ceny priemyselných výrobcov, mie-
ra evidovanej nezamestnanosti, index priemyselnej produkcie, obchodnú bilanciu 
v percentách HDP pred vstupom a po vstupe do Európskej Únie, vývoj nominálnej 
a reálnej priemernej minimálnej mzdy, vývoj miery inflácie a priame zahraničné in-
vestície v SR.

Z práce a na základe výsledkov skúmania konštatovať, že vstup Slovenska 
do Európskej únie pozitívne ovplyvnil všetky nami vybrané makroekonomické uka-
zovatele. Pri hrubom domácom produkte došlo k výraznému rastu, pričom prudko 
rastúci hrubý domáci produkt je symbolom zlepšujúceho sa stavu ekonomiky kra-
jiny. Rovnako prišlo k rastu nominálnej a reálnej priemernej a minimálnej mzdy, 
úrovne zamestnanosti, k zvyšovaniu priamych zahraničných investícií a k poklesom 
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miery nezamestnanosti a vývoja harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien čo 
možno považovať za veľký prínos vstupu SR do Európskej Únie. 

V pokračovaní práce sme sa pozreli na vývoj obchodu v SR po vstupe do EÚ. 
Zanalyzovali sme saldo obchodnej bilancie, porovnali dopady vstupu Slovenska 
na vývoj exportu a importu a zhodnotili otvorenosť jeho ekonomiky. Z hľadiska otvo-
renosti ekonomiky sme poukázali na klady a zápory a taktiež príležitosti a možné 
riziká súvisiace s príliš otvorenou alebo zatvorenou ekonomikou a popísali sme 
zmenu stavu otvorenosti ekonomiky Slovenska vyplývajúcu zo vstupu do Európ-
skej Únie. Vzhľadom na veľkosť krajiny a jej geografickú polohu, je jednotný bez-
colný trh s ostatnými krajinami únie, otvorenie ekonomiky a pracovného trhu, ako 
aj zastúpenie krajiny začlenenej do únie najväčších ekonomík sveta pri jednaní 
s krajinami mimo únie jedným z kľúčových faktov rozvoja medzinárodného obchodu 
a hospodárskeho rastu na Slovensku. Medzi významné makroekonomické ukazo-
vatele vývoja medzinárodného obchodu krajiny dokazujúce význam vstupu Sloven-
ska do únie zaraďujeme vývoj exportu a importu, salda, a vplyv na vývoj komodít 
a služieb v krajine. V práci sme preukázali zlepšenie vo všetkých vybraných ukazo-
vateľoch Slovenska s priamou spojitosťou so vstupom do EÚ.  

V poslednej časti práce sme sa venovali komoditnej štruktúre zahraničného ob-
chodu SR. V nadväznosti na komoditnú štruktúru sme popísali teritoriálnu štruktúru 
medzinárodného obchodu s dôrazom kladeným na spôsoby, postupy a rozdiely pri  
uzatváraní medzinárodných obchodov v súvislosti či ide o obchod v rámci člen-
ských krajín Európskej únie, alebo krajín mimo úniu.

V úplnom závere práce sme zhodnotili vstup Slovenskej republiky do Európskej 
únie na základe v práci spracovaných a popísaných výsledkov, vplyv vstupu Slo-
venskej republiky na vývoj medzinárodného obchodu Slovenska, vývoj a orientá-
ciu zahraničnej politiky ako jeden zo zásadných činiteľov ovplyvňujúci smerovanie 
krajiny a vzťahy s obchodnými partnermi, prínosy členstva v podobe štrukturálnych 
a investičných fondov pre rozvoj krajiny a príležitosti na budúci rozvoj a smerova-
nie medzinárodného obchodu. Tiež sme sa venovali najaktuálnejšej situácii prepa-
dov svetových hospodárstiev a obchodu v spojitosti s prevládajúcou pandémiou  
COVID-19 a s tým súvisiacimi krokmi Európskej únie určenými na podporu zníženia 
negatívnych dopadov na ekonomiku, obchod a hospodárstvo členských krajín.  
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Efektívnosť verejných služieb miestnej samosprávy1

Petra MIKLEOVÁ*

Efficiency of public services of local government

Abstract

In this work we deal with the issue of efficiency of public services in local govern-
ment. The efficiency of public services lies not only in the expenditure that is spent 
on a given service, but also in the satisfaction of citizens. In the theoretical part we 
deal with knowledge from domestic and foreign literature, we define basic concepts 
such as public administration, local government, public services, methods and tools 
of management in the public sector. In the practical part, we specify the real ex-
penditures on selected services in selected municipalities and use a questionnaire 
survey to determine the satisfaction of citizens. In the last part, we compare public 
services in terms of public spending and citizen satisfaction. Using Swot analysis, 
we deduce strengths, weaknesses, threats and opportunities and suggest ways to 
address shortcomings.

Keywords: public services, effectiveness, local government, public expenditure

Úvod 

Témou práce je efektívnosť verejných služieb miestnej samosprávy. Vybrali sme 
dve miestne samosprávy s počtom obyvateľov do 2000. Efektívnosť sme sledova-
li na štyroch vybraných verejných službách v rámci týchto dvoch samospráv, ako 
údržba verejnej zelene, údržba a čistota miestnych komunikácií, údržba verejného 
osvetlenia a zber a odvoz komunálneho odpadu. Cieľom práce je vyhodnotiť efek-
tivitu verejných služieb v konkrétnych obciach. Poukázať na to, ako hospodárne 
vedia samosprávy zaobchádzať s verejnými financiami a pritom uspokojiť potreby 
občanov. Malé obce sa bohužiaľ stretávajú s nedostatkom financií, ktoré by boli 
potrebné v rámci obnovy a modernizácie. Preto si miestne samosprávy musia dob-
re premyslieť každý jeden výdavok z rozpočtu obce. Keď si obec nestráži svoje 
výdavky môže to mať negatívne následky, ako zadlženie úvermi, čo môže vyústiť 

* Petra Mikleová, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furde-
kova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: petul@atlas.sk
1 Príspevok bol spracovaný podľa bakalárskej práce študentky.



45

až do nútenej správy. Efektívnosť verejných služieb však súvisí aj so spokojnosťou 
občanov. Jednou z najhlavnejších priorít je zabezpečiť, aby bol občan s verejnými 
službami spokojný. Malé obce sa sťažujú, že financie, ktoré majú k dispozícii nie-
kedy nestačia ani na plynulý chod správy. Miestne samosprávy majú za úlohu za-
bezpečiť obyvateľom dobrú kvalitu života a k tomu patrí čistota a poriadok v obci, 
kvalitné komunikácie, kvalitné a úsporné verejné osvetlenie, údržba verejnej zelene 
a triedenie komunálneho odpadu. V práci sme pomocou rôznych metód skúmania 
zozbierali potrebné informácie, aby sme dosiahli cieľ práce. Ten bol zložený z men-
ších cieľov v každej kapitole. V prvej kapitole uvádzame poznatky z domácej a za-
hraničnej literatúry, ktoré slúžia na orientáciu v danej problematike. V druhej kapitole 
sa pokúšame naplniť čiastkové ciele práce, a to zberom informácií formou riadené-
ho rozhovoru s účtovníčkami obecných úradov, zberom interných dokladov, ktoré 
nám poskytli a spracovali na základe našej žiadosti a dotazníkovým prieskumom. 
Tieto informácie spracúvame a poukazujeme na skutočné výdavky spojené so za-
bezpečovaním verejných služieb v dvoch vybraných obciach za sledované obdobie 
a porovnávame, ktorej obci sa darí efektívnejšie narábať s verejnými zdrojmi. V po-
slednej kapitole poukazujeme na nedostatky a navrhujeme možné riešenia, avšak 
si uvedomujeme, že na modernizáciu treba financie. Malé obce majú problém s náj-
dením finančných zdrojov a preto by mali v rámci riadenia verejných výdavkov pre-
hodnotiť každú zmluvu s externým dodávateľom a ušetriť na týchto výdavkov, ak si 
samospráva plynulý sled verejných služieb vie zabezpečiť internými zdrojmi. Na to 
samozrejme potrebuje kvalifikovaných zamestnancov. Efektivita verejných služieb 
spočíva práve v spokojnosti občana. Z toho vyplýva, že aj keď sú vynaložené ne-
malé prostriedky na verejné služby a v pomerne vysokej kvalite to ešte neznamená, 
že spĺňajú svoj cieľ. Ak služby nie sú zabezpečované tak, aby uspokojili potreby 
občanov, tak sú neefektívne.

1 Efektívnosť verejných služieb vo vybraných obciach

V tejto kapitole sa budeme zaoberať vybranými druhmi verejných služieb v ob-
ciach Andovce a Bešeňov. Charakterizujeme si vybrané obce, konkrétne služby, 
spôsob akým sa zabezpečujú a financujú. Vybrali sme si dve samosprávy, ktoré sú 
si podobné z hľadiska počtu obyvateľov, aj keď kvalita poskytovaných služieb sa 
môže odlišovať. 

Efektívnosť verejnej služby sa meria z dvoch hľadísk a to z hľadiska výdavkov 
a z hľadiska spokojnosti obyvateľov obce. Verejné služby v miestnej samospráve 
už dnes nemusia byť poskytované len verejným sektorom, ale môžu byť tieto služ-
by zabezpečované súkromným alebo neziskovým sektorom na základe zmluvného 
vzťahu. Zodpovednosť však stále zostáva len na samospráve. 
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Financovanie verejných služieb sa uskutočňuje z verejných financií. Na financo-
vaní verejnej služby sa okrem obce môže podieľať i samotný spotrebiteľ ako na-
príklad pri službe komunálny odpad, kde sa na financovaní podieľa občan formou 
poplatku. 

V prvej podkapitole si osobitne každú obec charakterizujeme z hľadiska geogra-
fickej polohy, počtu obyvateľov a uvedieme štatutárnych zástupcov, ktorí sa po voľ-
bách do samospráv v roku 2018 zhostili tejto funkcie. 

V ďalšej podkapitole si charakterizujeme konkrétne verejné služby, ktoré fungujú 
v daných obciach a znázorníme koľko verejných financií sa vynakladá na služby 
poskytované konkrétnymi obcami. Zameriame sa na popis služby a skutočné vý-
davky z rozpočtu obce vynaložené na danú službu za sledované obdobie, ktoré je 
v našom prípade obdobie od roku 2016 do roku 2019. 

A v poslednej podkapitole si pomocou dotazníkového prieskumu zistíme spokoj-
nosť občanov s verejnými službami.

1.1 Charakteristika obce Andovce a Bešeňov 

Obec Andovce leží na južnom Slovensku, v Nitrianskom kraji, v Novozámockom 
okrese asi 3 km severozápadne od okresného mesta Nové Zámky. Obec je členom 
mikroregiónu Cergát-Váh, mikroregiónu Novozámocko a Združenia obcí dolného 
Žitného ostrova. Obec sa nachádza na Podunajskej nížine, v juhozápadnej časti 
okresu Nové Zámky. V súčasnosti má obec 1513 obyvateľov. Starostom obce je 
Peter Puss, ktorý sa po prvýkrát stal starostom obce Andovce po voľbách do samo-
správy obcí v roku 2018. Dovtedy zastával funkciu zástupcu starostky. Andovce sa 
rozkladajú na ploche 1235 ha. Hustota obyvateľstva je 120 obyvateľov na kilometer 
štvorcový. Obec leží v nadmorskej výške 110 m.n.m. V obci sa nachádza materská 
škola, pošta, obecný úrad, mládežnícke centrum, múzeum, knižnica aj pamiatka 
obetiam prvej a druhej svetovej vojny. V centre obce stojí rímsko-katolícky kostol, 
ktorý pochádza z roku 1741, ale vzhľadom na vyšší počet veriacich ho v roku 1858 
zväčšili. Posledná väčšia rekonštrukcia kostola bola v roku 1970, keď vybudovali 
aj novú sakristiu. V roku 2008 sa zrekonštruovala strecha, kostol dostal nové okná 
a novú maľovku.2 V súčasnosti sa obec rozrastá a to vďaka výstavbe nových rodin-
ných domov, čo priaznivo vplýva na rast obyvateľstva.

2 https://www.andovce.sk/sk
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Obrázok 1 Erb obce Andovce

Zdroj: https://www.andovce.sk/sk/symboly-obce 

Obec Bešeňov sa nachádza v západnej časti Slovenska. Je to obec v okrese 
Nové Zámky a Nitrianskom kraji. Rozprestiera sa na území s plochou 1710 ha, 
v nadmorskej výške 120 m. n. m. Leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu Žitavy, 
13 km juhovýchodne od Šurian. Z hľadiska klímy patrí toto územie do teplej oblasti. 
V obci je rímsko-katolícky barokový kostol Narodenia Panny Márie z roku 1745. Je 
postavený v strede obce. Kostol bol postavený v barokovom štýle a v roku 1809 bol 
klasicky prestavaný. Od roku 1985 má kostol nový kríž na veži, 1989 – pozlátenie 
tohto kríža. Od roku 2000 do 2003 – celková rekonštrukcia. Pri kostole sa nachá-
dza kaplnka Panny Márie, ktorú pre cirkev dala postaviť rodina Gubová. Bešeňov 
je významná archeologická lokalita. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, 
hlavne pestovaním kvalitnej zeleniny. Tejto činnosti sa venujú dodnes. V súčasnosti 
má obec 1708 obyvateľov. Starostom obce je Ing. Gabriel Timoranský, ktorý sa už 
po niekoľkýkrát stal štatutárom obce. V obci sa nachádza materská škola, základná 
škola, ambulancia praktického aj detského lekára, pošta a obecný úrad.3

Obrázok 2 Erb obce Bešeňov

Zdroj: http://www.besenov.ocu.sk/sk/index.php?ids=5 

3 https://www.vesenov.ocu.sk/sk/
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1.2 Charakteristika, zabezpečovanie a financovanie vybraných verejných 
služieb vo vybraných obciach 

Verejná zeleň 

Množstvo a kvalita zelene patrí k dôležitej zložke života každého človeka žijúce-
ho v obci. Verejná zeleň predstavuje všetky zelené plochy, kde sa nachádzajú stro-
my, kroviny, byliny, kvety a neživé prvky v katastrálnom území obce. Kvalita života 
občanov súvisí práve s údržbou verejnej zelene. Každý človek chce žiť v prostre-
dí, kde sa nachádza veľa zelene, ktorá je neustále udržiavaná. Toto prostredie vie 
využiť na relax, oddych, šport a zábavu. Obec má povinnosť zo zákona udržiavať 
verejnú zeleň v dobrom stave, zabezpečovať údržbu a obnovu zelene. To znamená, 
že aj výdavky spojené s obnovou a údržbou verejnej zelene má na starosti prísluš-
ná obec, ktorá tieto služby môže vykonávať vo svojej réžií, prostredníctvom svojich 
zamestnancov alebo využiť služby súkromného sektora. Táto verejná služba je fi-
nancovaná z rozpočtu obce. 

Údržba verejnej zelene v obci Andovce 

Údržbu zelene zabezpečujú zamestnanci obecného úradu, nezamestnaní a fy-
zická osoba, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Na základe nej vykonáva ko-
senie verejného priestranstva. V roku 2018 sa predošlá starostka pokúsila znížiť 
výdavky na kosenie verejného priestranstva a rozviazala zmluvu a túto službu za-
bezpečovali zamestnanci obecného úradu. V tom roku ako znázorňuje aj tabuľka 1 
výdavky na kosenie klesli. Zamestnanci a nezamestnaní v rámci aktivačných prác 
zabezpečujú výsadbu kvetín, rastlín, stromov a údržbu zelene. Miestne záhradníc-
tvo pomáha s výsadbou letničiek a okrasných rastlín. Výdavky spojené s údržbou 
zelene sú znázornené v tabuľke 1, kde sú výdavky rozdelené do troch skupín v sle-
dovanom období. Tieto tri skupiny predstavujú výdavky na základe zmluvy s fyzic-
kou osobou – kosenie, benzín do kosačiek a nákup kvetín, rastlín a zeminy. V obci 
sa v rámci projektu ,, Zelené obce Slovenska“ organizuje spoločenská akcia výsad-
by mladých stromčekov v parku svätej Rozálie.
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Tabuľka 1 Výdavky na verejnú zeleň v obci Andovce v Eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov poskytnutých obcou 

Údržba verejnej zelene v obci Bešeňov 

Údržbu a kosenie verejného priestranstva v obci Bešeňov zabezpečujú zamest-
nanci obecného úradu a pracovníci na aktivačných prácach z úradu práce. Väčšie 
práce ako úprava zeminy, opilovanie stromov zabezpečuje firma GUBO s.r.o., ktorá 
je priamo z obce. V tabuľke 2 sú znázornené náklady spojené s údržbou zelene 
v obci Bešeňov, ktoré sú rozdelené do troch skupín za sledované obdobie.

Tabuľka 2 Výdavky na verejnú zeleň v obci Bešeňov v Eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov poskytnutých obcou
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Miestne komunikácie 

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách je správca miestnych 
komunikácii zodpovedný odstraňovať prekážky v zjazdnosti miestnych komunikácií, 
v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných 
úsekoch ciest cez obec ako aj prekážky v schodnosti miestnych komunikácií urče-
ných výhradne pre chodcov. Údržbu a čistotu miestnych komunikácií zabezpečuje 
obec. Veľa obcí v rámci aktivačných prác zabezpečuje čistotu na uliciach prostred-
níctvom nezamestnaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančné pro-
striedky, ktoré obec vynakladá na údržbu, obnovu, čistotu alebo vybudovanie miest-
nych komunikácií je z verejných financií. Niektoré obce môžu získať finančné zdroje 
predajom pozemkov na výstavbu rodinných domov a použiť ich na tieto účely. 

Údržba a čistota miestnych komunikácií v obci Andovce 

Z údajov, ktoré nám poskytla obec sme výdavky na údržbu miestnych komuni-
kácií rozdelili do dvoch skupín a to výdavky na bežné opravy a kapitálové výdavky 
ako spevnenie chodníkov alebo vytvorenie celej ulice, ktoré sú zachytené v tabuľke 
3. Nakoľko je obec veľmi lukratívna z hľadiska svojej polohy, v poslednej dobe sa 
zvýšil nárast kúpy pozemkov s cieľom výstavby rodinných domov a tým vybudo-
vanie nových lokalít, čo si žiadalo investície do úpravy prístupových ciest. Mladí 
ľudia z mesta sa sťahujú do obce, ktorá ponúka výhody vidieckeho prostredia, ale 
pritom blízkosť okresného mesta vzdialeného len 3 km. Pravidelnú údržbu a čistotu 
má na starosti zamestnankyňa obecného úradu, ktorá je zároveň aj koordinátorka 
pre nezamestnaných a nezamestnaní. V rámci aktivačných prác zabezpečujú čis-
totu a poriadok v uliciach. Rekonštrukcie chodníkov alebo väčšie práce súvisiace 
s miestnymi komunikáciami zabezpečuje súkromná firma EPKER s.r.o. na základe 
zmluvy.
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Tabuľka 3 Výdavky na údržbu a čistotu miestnych komunikácií v obci An-
dovce v Eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov poskytnutých obcou 

Údržba a čistota miestnych komunikácií v obci Bešeňov 

Údržbu a aj čistotu miestnych komunikácii zabezpečujú zamestnanci obecného 
úradu a pracovníci, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť. Rekonštrukciu chodníkov 
a menšiu údržbu miestnych komunikácii spravujú muži spolu s koordinátorom obec-
ného úradu. O parky, detské ihriská a plochu pri kultúrnom dome sa starajú ženy 
spolu upratovačkou obecného úradu. Vyčistenie jarkov zabezpečuje firma GUBO 
s.r.o. s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Je to miestna firma, ktorá pomáha obci 
aj s inými činnosťami v rámci zabezpečovania verejných služieb. Rekonštrukcia 
chodníkov v obci prebehla v rokoch 2016 a 2017, kedy obec vynaložila nemalé 
finančné prostriedky na rekonštrukciu starých chodníkov. V budúcnosti, ak bude 
mať obec k dispozícií finančné prostriedky pokračovať s rekonštrukciou v ďalších 
uliciach. V tabuľke 4 sme si výdavky rozdelili na bežné výdavky a kapitálové za sle-
dované obdobie.
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Tabuľka 4 Výdavky na údržbu a čistotu miestnych komunikácií v obci Be-
šeňov v Eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov poskytnutých obcou 

Verejné osvetlenie 

Medzi ďalšiu službu, ktorú zo zákona o obecnom zriadení musia samosprávy za-
bezpečiť je fungujúce verejné osvetlenie. Táto služba má zabezpečiť občanom bez-
pečnosť a dobrú viditeľnosť v nočných hodinách .V mnohých obciach na Slovensku 
majú zastarané osvetlenie a s ním spojené nemalé náklady na spotrebu energie 
a tiež výdavky na opravu. Preto je potrebné, aby sa podľa finančných možností 
obce uskutočnila výmena starého pouličného osvetlenia za moderné osvetľovacie 
systémy. Prevádzkovanie starého osvetlenia je nehospodárne a zvyšuje náklady 
na prevádzku a údržbu. Moderné systémy ponúkajú možnosti zníženia spotreby 
energie, avšak výmenu starého osvetlenia za nové, moderné si z vlastných pro-
striedkov nemôžu dovoliť. Správu tejto služby môžu obce zabezpečovať externe 
alebo interne z rozpočtu obce. 

Údržba verejného osvetlenia v obci Andovce 

Údržbu verejného osvetlenia vykonáva súkromná firma Elektro KIŠŠ, ktorá za-
bezpečuje údržbu, modernizáciu a všetky úkony spojené s prevádzkovaním. V obci 
Andovce v roku 2016 prebehla výmena starých žiaroviek za nové LED žiarovky, 
ktoré mali prispieť k zníženiu nákladov za elektrickú energiu. Aj napriek tomu patria 
náklady na prevádzku medzi najväčšiu záťaž obce. V tabuľke 5 sú zhrnuté výdavky 
na údržbu, modernizáciu a spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia.
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Tabuľka 5 Výdavky na verejné osvetlenie v obci Andovce v Eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov poskytnutých obcou 

Údržba verejného osvetlenia v obci Bešeňov 

Údržbu verejného osvetlenia zabezpečuje firma ELEKTRO MK s.r.o. Posledná 
rekonštrukcia a výmeny starých osvetľovacích telies s vysokou spotrebou energie 
a nízkou účinnosťou za efektívnejšie a úspornejšie žiarivky boli uskutočnené v roku 
2009 a 2010. Odvtedy nebola vykonaná väčšia investícia do verejného osvetlenia. 
V sledovanom období sú zahrnuté výdavky na bežné opravy a spotrebu elektrickej 
energie znázornené v tabuľke 6. Z danej tabuľky vyplýva, že modernizácia verejné-
ho osvetlenia, ktorá prebehla pred sledovaným obdobím prispela k zníženiu nákla-
dov spotreby elektrickej energie. 

Tabuľka 6 Výdavky na verejné osvetlenie v obci Bešeňov v Eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov poskytnutých obcou 
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Komunálny odpad 

Poslednou nami vybranou verejnou službou je komunálny odpad. Zo zákona 
je obec povinná odpad odstraňovať. Komunálne odpady sú odpady z domácností 
občanov, z činnosti podnikateľov a z činnosti obce, ktoré vznikajú na území kon-
krétnej obce. Zložkami komunálneho odpadu, ktoré by sme mali triediť sú papier, 
sklo, plasty a odpad zo zelene. Triedenie je veľmi aktuálna záležitosť, ktorá dáva 
príležitosť obciam a v konečnom dôsledku aj občanov možnosť znížiť si poplatok 
za komunálny odpad. Financovanie tejto služby neostáva len na samospráve, ale 
sa na nej podieľa aj samotný spotrebiteľ čiže obyvateľ obce a to vo forme poplatkov 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. V niektorých obciach majú vybu-
dovaný zberný dvor, kde sa dajú odovzdať rôzne komodity. 

Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Andovce 

Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci zabezpečuje firma Brantner Nové 
Zámky s.r.o., ktorá na základe zmluvy každý druhý týždeň v utorok zabezpečuje 
odvoz komunálneho odpadu. Smetné nádoby na komunálny odpad zabezpečuje 
obec. Separovaný odpad sa odváža spred rodinných domov podľa harmonogra-
mu. Pri rodinných domoch sa tieto zložky odpadu vytrieďujú do osobitných vriec. 
V rámci separovania sú v obci umiestnené kontajnery na sklo. V obci nie je zriadený 
zberný dvor. Zber biologického odpadu sa vykonáva dvakrát ročne na jar a na jeseň 
na základe zmluvy so súkromnou osobou. Na tieto účely si obec vypožičiava traktor. 
Tabuľka 7 zobrazuje náklady spojené so zberom, odvozom a uložením komunálne-
ho ale aj biologického odpadu. Táto služba nie je výhradne financovaná z rozpoč-
tu obce, ale na jej financovaní sa podieľa spotrebiteľ čiže obyvateľ obce. Preto si 
v tabuľke 8 znázorníme výšku poplatku za komunálny odpad za sledované obdobie 
na jedného obyvateľa.
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Tabuľka 7 Výdavky na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Andovce 
v Eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov poskytnutých obcou 

Tabuľka 8 Výška poplatku za komunálny odpad v obci Andovce na obyva-
teľa v Eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe VZN obce Andovce 

Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Bešeňov 

Firma Brantner Nové Zámky s.r.o. zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu 
na základe zmluvy každý druhý týždeň. Zberné nádoby, ktoré sú vydané obyvate-
ľom obce sú v nájme od uvedenej firmy. V obci je zberný dvor , kde môžu občania 
odovzdať vytriedené zložky komunálneho odpadu ako sklo, fólie, textil a nefunkčné 
elektronické spotrebiče. Spred rodinných domov sa zbierajú do vriec umelé fľa-
še raz mesačne a papier štyri krát ročne podľa harmonogramu, ktorý je zverejne-
ný na webovej stránke obce. Obec má nájomnú zmluvu s firmou AGROPROFIT 
Bešeňov a.s. na prenájom poľného hnojiska, kde môžu občania vynášať bio od-
pad. V roku 2017 sa podarilo z nenávratného finančného príspevku zakúpiť traktor 
s príslušenstvom a tak zber biologického odpadu je v réžií obce a raz ročne firma 
BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o. zabezpečuje drvenie bio odpadu na zákla-
de zmluvy. Tabuľka 9 znázorňuje náklady na zber a odvoz komunálneho odpadu, 
nájom poľného ohniska a drvenie bio odpadu. Aj v tomto prípade znázorníme v ta-
buľke 10 výšku poplatku za komunálny odpad na obyvateľa za sledované obdobie. 
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Tabuľka 9 Výdavky na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Bešeňov 
v Eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov poskytnutých obcou 

Tabuľka 10 Výška poplatku za komunálny odpad v obci Bešeňov na obyva-
teľa v Eurách

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe VZN obce Bešeňov

1.3 Prieskum spokojnosti občanov s konkrétnymi službami 

Nakoľko efektívnosť verejnej služby sa meria nielen po tej výdavkovej stránke, 
ale práve spokojnosťou zákazníka , čo je v našom prípade občan, sme si pomo-
cou dotazníka urobili prieskum spokojnosti s verejnými službami vo vybraných ob-
ciach. Dotazníková metóda patrí medzi jednu z najčastejšie používaných metód vo 
výskume. Medzi výhody patria zber informácií za pomerne krátky čas, anonymita 
obyvateľov, respondenti majú viac času na premýšľanie, ľahké vyhodnotenie najmä 
pri uzatvorených otázkach. Bohužiaľ táto forma má aj svoju nevýhodu a to malá 
návratnosť dotazníkov. 

Objektom skúmania boli obyvatelia obcí Andovce a Bešeňov. Tento prieskum 
sme sa rozhodli realizovať rozdaním dotazníkov v obciach. S rozdávaním dotazní-
kov nám pomáhali známy a rodina z vybraných obcí. Samozrejme, že sa nám všet-
ky nevrátili. Nie každý bol ochotný sa prieskumu zúčastniť. Napriek tomu sa nám 
však podarilo naspäť získať vyše polovicu rozdaných dotazníkov. 



57

Dotazník obsahoval vek a pohlavie respondenta a 7 otázok, ktoré boli zamerané 
na spokojnosť s verejnými službami, ktoré obec poskytuje. Prieskumu sa zúčastnilo 
53 respondentov z obce Andovce, z toho 38 žien a 15 mužov. Z obce Bešeňov to 
bolo 48 respondentov, z toho 30 žien a 18 mužov. Výskumu sa zúčastnilo 25 % res-
pondentov vo veku 18 – 30 rokov, 48 % respondentov vo veku 31 – 60 rokov a 27 % 
respondentov vo veku 61 – 75 rokov. 

V Andovciach na otázku spokojnosti s údržbou verejnej zelene odpovedalo 80 % 
respondentov, že sú spokojný a 20 % nespokojný. Z toho najviac ľudí odpoveda-
lo kladne z vekovej skupiny 31-60 ročných. V Bešeňove to bolo 30% spokojných 
a 70% nespokojných. 

Na otázku , či sú spokojní s čistotou a údržbou miestnych komunikácií odpoveda-
lo 40 % spokojný a 60% nespokojný v obci Andovce. Najviac nespokojných občanov 
bolo medzi vekovou skupinou 31 – 60-ročných. V Bešeňove bolo 78% spokojných 
a 22% nespokojných. Nespokojných občanov predstavovala tá istá skupina ako 
v druhej obci. 

V Andovciach na otázku spokojnosti s údržbou verejného osvetlenia odpoveda-
lo 35% opýtaných spokojný a 65% nespokojný. Veková skupina 18 – 31-ročných 
predstavovala nespokojných respondentov. V Bešeňove to bolo 45% spokojných 
a 55% nespokojných. V tejto obci to bola skupina 31 – 60-ročných, ktorí odpovedali 
záporne. 

K otázke, či sú obyvatelia spokojný so zberom a odvozom komunálneho odpadu 
sa v Andovciach vyjadrilo kladne 25 % respondentov. Záporne 75%, čo predstavo-
valo najviac zastúpenú vekovú skupinu 31 – 60-ročných. Kladne sa vyjadrilo 89% 
občanov Bešeňova a 11% záporne. Tých 11% predstavovala veková skupina 61 – 
75-ročných. 

Obec Andovce – na otázku spokojnosti so zberom biologického odpadu kladne 
odpovedalo 59% respondentov a 41% záporne. Skupinu občanov s kladnou odpo-
veďou predstavovali 31 – 60-roční . Obec Bešeňov – kladne 63% a záporne 37 %. 
Kladne odpovedajúci takisto v tej vekovej skupine ako v Andovciach. 

Z prieskumu vyplýva, že až 90% občanov Andoviec má dostatočné informácie 
ohľadne triedenia odpadu a 10 % nie. Bešeňov je na tom obdobne 88% občanov má 
dostatok informácií a 12% nemá. Odpoveďou, že majú dostatok informácií ohľadne 
triedenia odpadu v obidvoch obciach predstavovali 31 – 60-roční. 

V Andovciach sa otázke, či by prijali zisťovanie spokojnosti s verejnými službami 
vyjadrilo 45% občanov kladne a 55% záporne. V Bešeňove 71% kladne a 29 % zá-
porne. V obidvoch obciach bola kladná odpoveď najviac zastúpená zo strany veko-
vej skupiny 31 – 60-ročných. 
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Z prieskumu vyplýva, že v obci Andovce sú obyvatelia spokojný so službami 
údržba verejnej zelene a zber biologického odpadu. Nespokojný sú s údržbou a čis-
totou miestnych komunikácií, s údržbou verejného osvetlenia a so zberom a od-
vozom komunálneho odpadu. Až 90% občanov uviedlo, že má dostatok informá-
cií ohľadne triedenia odpadu, ale bohužiaľ sa to nepremietlo do úrovne triedenia 
v obci. V obci Bešeňov sa nám na základe prieskumu podarilo získať informácie 
, že občania sú spokojný so službami údržba a čistota miestnych komunikácií, so 
zberom a odvozom komunálneho odpadu a so zberom biologického odpadu. Ne-
spokojný sú s údržbou verejného osvetlenia a s údržbou verejnej zelene. Aj v tejto 
obci obyvatelia uviedli, že majú dostatok informácií ohľadne separovania, ale tak 
isto ako v druhej sledovanej obci to úroveň triedenia vyvracia. Pri porovnaní dvoch 
obcí z hľadiska spokojnosti občanov je viac spokojných v obci Bešeňov.

2 Výsledky zistení vo vybraných obciach

V tretej kapitole si porovnáme výsledky v obciach z hľadiska výdavkov a z hľa-
diska spokojnosti občanov. Pomocou SWOT analýzy identifikujeme silné a slabé 
stránky, príležitosti a hrozby. Pokúsime sa nájsť vhodné riešenia, ktoré by mali pri-
spieť k spokojnosti občanov a k zníženiu výdavkov. Lebo hlavným cieľom verejných 
služieb je uspokojenie potrieb občanov. 

2.1 Porovnanie výsledkov vybraných verejných služieb vo vybraných ob-
ciach 

V druhej kapitole sme si vyčíslili skutočné výdavky, ktoré sa vynakladajú na vy-
brané verejné služby v sledovanom období v obciach Andovce a Bešeňov. Po-
mocou prieskumu sme zistili spokojnosť občanov s konkrétnymi službami. V tejto 
podkapitole si porovnáme tieto výsledky. Na to, aby sme si ich mohli porovnať po-
trebujeme výdavky na každú službu premeniť na jedného obyvateľa, pretože v ob-
ciach nie je rovnaký počet obyvateľov. 

Porovnanie výdavkov a spokojnosti občanov na údržbu verejnej zelene vo 
vybraných obciach 

Na základe údajov, ktoré sme uviedli v tabuľke 1 a v tabuľke 2 sme urobili pre-
počet na jedného obyvateľa. V obci Andovce za sledované obdobie bol v prieme-
re výdavok na jedného obyvateľa v sume 4,23 € a v obci Bešeňov to bolo 1,22 €. 
Z uvedeného vyplýva, že v obci Bešeňov majú menšie výdavky na údržbu verejnej 
zelene. Najväčší rozdiel vo výdavkoch je práve výdavok na kosenie. Zatiaľ, čo v Be-
šeňove si kosenie verejného priestranstva zabezpečuje obecný úrad, v Andovciach 
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je to súkromná osoba, ktorej výdavky v priemere za rok v rámci sledovaného ob-
dobia sú 5486,90 € a tým pádom sa navyšujú celkové výdavky na údržbu zelene 
na jedného občana. Ale napriek tomu, že výdavky sú v Bešeňove nízke obyvatelia 
v prieskume uviedli, že sú nespokojný s touto službou. Naopak v Andovciach bolo 
až 80% respondentov spokojných. Na základe rozhovoru s účtovníčkami obecných 
úradov sme sa dozvedeli, že v Andovciach vynakladajú viac financií na výsadbu 
letničiek, rôznych okrasných kvetín a mladých stromčekov. Zatiaľ, čo v Bešeňove 
nemíňajú na výsadbu. 

Porovnanie výdavkov a spokojnosti občanov na údržbu a čistotu miest-
nych komunikácií vo vybraných obciach 

V obci Andovce boli výdavky na miestne komunikácie v sledovanom období 
v priemere 6,70 € na jedného občana. Najvyššie výdavky pripadali na spevne-
nie prístupových ciest v novovytvorených lokalitách. V obci Bešeňov sa náklady 
na údržbu komunikácií pohybujú v priemere 5,45 € obyvateľa. Výdavky obsahovali 
náklady na rekonštrukciu chodníkov. Aj v tomto prípade vykazuje obec Bešeňov 
o niečo menšie výdavky na jedného obyvateľa na danú službu ako druhá obec. Čo 
sa týka spokojnosti občanov, je väčšia v Bešeňove ako v Andovciach. S touto služ-
bou sú v Andovciach nespokojný, čo podľa informácií účtovníčky obecného úradu 
môže súvisieť s nevybudovaním prístupových ciest v nových lokalitách. 

Porovnanie výdavkov a spokojnosti občanov na údržbu verejného osvetle-
nia vo vybraných obciach 

V obci Andovce aj napriek výmene žiaroviek do verejného osvetlenia v roku 2016 
boli výdavky na jedného obyvateľa v sledovanom období v priemere 13,55 €. V obci 
Bešeňov bola uskutočnená takáto výmena žiaroviek pred sledovaným obdobím, 
čo sa veľmi odzrkadlilo na úspore elektrickej energie, ktorá je o viac ako polovicu 
menšia ako v obci Andovce. Týmto spôsobom sa podarilo znížiť výdavky na verejné 
osvetlenie v priemere na hodnotu 3,21 € na jedného obyvateľa. Na základe dotaz-
níkového prieskumu ani v jednej zo sledovaných obcí neboli s poskytovaním služby 
občania spokojný. Účtovníčky obecných úradov uvádzajú, že tento stav môže súvi-
sieť s častými výpadkami verejného osvetlenia, ktoré sa samozrejme obce snažia 
urgentne riešiť. Ale nie vždy sa to podarí vyriešiť do pár dní.

Porovnanie výdavkov a spokojnosti občanov na zber a odvoz komunálne-
ho odpadu vo vybraných obciach 

Výdavky na zber a odvoz komunálneho odpadu na obyvateľa je v obciach nasle-
dovný: obec Andovce za sledované obdobie v priemere 15,99 € a obec Bešeňov 
21,17 €. V tabuľkách sme si znázornili výšku poplatku v obidvoch obciach na oby-
vateľa a z uvedených výsledkov vyplýva, že poplatok za komunálny odpad nepo-
krýva náklady obce ani v jednej z vybraných samospráv. V tomto prípade má obec 
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Bešeňov vyššie výdavky na uloženie TKO o skoro polovicu ako v obci Andovce. 
Poplatok za uloženie komunálneho odpadu závisí od výšky separácie, od množ-
stva komunálneho odpadu v tonách a od vzdialenosti skládky. Z tohto dôvodu sa 
výška poplatku za uloženie komunálneho odpadu môže líšiť. Za separovaný odpad 
netreba platiť, takže keby sa občanom podarilo viac separovať aj výdavky na zber 
a odvoz komunálneho odpadu by sa znížil. V obidvoch obciach sa úroveň triede-
nia pohybuje v priemere okolo 30 %, čo predstavuje tú najnižšiu hodnotu v triedení 
odpadu. Vo väčších mestách sa pohybuje úroveň triedenia v priemere okolo 50 %. 
Z dotazníkového prieskumu spokojnosti občanov vyplýva, že v obci Andovce nie sú 
spokojný s touto službou. Podľa pracovníčky obce, ktorá má na starosti túto agendu 
, nespokojnosť môže súvisieť s frekvenciou odvozu komunálneho zberu a v nedo-
statku zberných nádob. V Bešeňove je spokojných až 89% opýtaných. V rámci tejto 
služby sa zabezpečuje zber a odvoz biologického odpadu. Jedna otázka sa týkala 
aj spokojnosti s týmto zberom. V obidvoch obciach sú spokojný. 

2.2 SWOT analýza a nedostatky efektívnosti verejných služieb 

Na základe výdavkov, prieskumu spokojnosti a riadeného rozhovoru s účtovníč-
kami obcí Andovce a Bešeňov sme získali potrebné informácie na vytvorenie SWOT 
matice, kde sme si v jednotlivých verejných službách charakterizovali silné a slabé 
stránky, príležitosti a hrozby. 

Tabuľka 11 SWOT analýza – údržba verejnej zelene v obci Andovce 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov prieskumu a obce 
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Z tabuľky 11 vyplýva, že za nedostatok v rámci údržby verejnej zelene v obci 
Andovce patrí nevýhodná zmluva so súkromnou osobou , ktorej v priemere za rok 
v sledovanom období obec vyplatila skoro 6500 €, keď do tohto obdobia nezapočí-
tame rok 2018, kedy tu bol pokus zo strany samosprávy o zníženie výdavkov na ko-
senie. Ten rok obec vykazuje najnižšie výdavky za kosenie. 

Tabuľka 12 SWOT analýza – údržba a čistota miestnych komunikácií v obci 
Andovce 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov prieskumu a obce 

Tabuľka 12 hovorí o tom, že za slabú stránku v rámci služby údržba a čisto-
ta miestnych komunikácií sú nedokončené miestne komunikácie v novovybudova-
ných lokalitách a s tým súvisí aj nespokojnosť občanov. 

Tabuľka 13 SWOT analýza – údržba verejného osvetlenia v obci Andovce

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov prieskumu a obce 



62

V tabuľke 13 sa poukazuje na to, že aj napriek výmene starých žiaroviek 
za úspornejšie LED žiarovky vo verejnom osvetlení, sa nám za nedostatok javí 
vysoká spotreba energie. Samozrejme by bolo najvýhodnejšie vymeniť starý osvet-
ľovací systém za nový úspornejší. Na realizáciu sú však potrebné financie. Tie by 
mohla obec získať buď predajom pozemkov alebo získaním nenávratnou dotáciou 
z eurofondov. 

Tabuľka 14 SWOT analýza – zber a odvoz komunálneho odpadu v obci An-
dovce 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov prieskumu a obce 

Nedostatky v obci Andovce s poskytovaním služby zber a odvoz komunálneho 
odpadu v tabuľke 14 sú vysoké náklady za uloženie komunálneho odpadu. Tento 
poplatok závisí od úrovne triedenia, za vytriedené komodity sa neplatí. Ďalším ne-
dostatkom je práve spomínané triedenie odpadu. Občania nemajú motiváciu k se-
parácií a chýba zberný dvor. Poslednou slabou stránkou je výška výdavku za pre-
nájom traktora a odvoz biologického odpadu. Nakoľko obec nemá vo vlastníctve 
traktor, musí to takto riešiť. 
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Tabuľka 15 SWOT analýza – údržba verejnej zelene v obci Bešeňov 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov prieskumu a obce 

Na základe tabuľky 15 sme dospeli k záveru , že obec má so zabezpečovaním 
služby údržby verejnej zelene takú slabú stránku, že neustále musí zabezpečovať 
servis pracovných strojov , aby boli k dispozícií na údržbu verejnej zelene. 

Tabuľka 16 SWOT analýza – údržba a čistota miestnych komunikácií v obci 
Bešeňov 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov prieskumu a obce 

Z tabuľky 16 vidíme, že v obci prebieha postupná rekonštrukcia chodníkov, čo 
považujeme za slabú stránku, pretože už niekoľko rokov prebieha podľa dostup-
ných financií. Napriek tomu to nie je taký nedostatok. Navrhujeme ,aby obec ďalej 
pokračovala vo svojom pláne rekonštrukcie chodníkov. 
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Tabuľka 17 SWOT analýza- údržba verejného osvetlenia v obci Bešeňov 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov prieskumu a obce 

Z tabuľky 17 vyplýva, že najväčším nedostatkom je staré verejné osvetlenie aj 
keď momentálne výmenou úspornejších žiaroviek sa podarilo znížiť výdavky. Do bu-
dúcna odporúčame zapojiť sa do výzvy , lebo obec sama z vlastných prostriedkov 
by nevedela financovať celú modernizáciu.

 

Tabuľka 18 SWOT analýza – zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Be-
šeňov 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov prieskumu a obce 

S pomocou SWOT analýzy sme si popísali slabé stránky ako vysoké náklady 
za uloženie komunálneho odpadu, čo súvisí s nízkou úrovňou triedenia v obci. Aj 
napriek tomu, že je v obci zberný dvor a občana môžu odovzdať vytriedené zložky 
komunálneho odpadu je úroveň triedenia niečo nad 31%.
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2.3 Možnosti riešenia nedostatkov 

Obec Andovce 

Zo skúmaných verejných služieb sme našli nedostatky v rámci všetkých posky-
tovaných služieb. Výdavky vynaložené na financovanie boli v niektorých prípadoch 
oveľa vyššie ako v druhej skúmanej obci. Obec by mala prehodnotiť existujúce 
zmluvy, ktoré má uzatvorené s externými subjektmi. 

Údržba verejnej zelene 

V tejto službe sme si identifikovali, že najviac výdavkov je za kosenie verejného 
priestranstva fyzickou osobou na základe zmluvy. Vhodné by bolo prehodnotiť danú 
zmluvu. Ako sme mohli vidieť, keď v roku 2018 bola služba zabezpečovaná zamest-
nancami, náklady sa rapídne znížili a kvalita sa nezmenila. 

Údržba a čistota miestnych komunikácií 

Nespokojnosť občanov súvisí s nevybudovaním asfaltovej cesty v nových lokali-
tách. Aj napriek dosť vysokej cene pozemku za m2 sa do dnešného dňa nedočkali 
prístupových ciest. Hlavne v nepriaznivom počasí sa prejavuje ich nespokojnosť. 
Navrhujeme financie získané z predaja pozemkov investovať do vybudovania ciest 
v nových lokalitách. 

Údržba verejného osvetlenia 

Veľkým nedostatkom je zastarané verejné osvetlenie. Napriek výmene žiaroviek 
v roku 2016 sa nedosiahlo zníženie výdavkov za spotrebu elektrickej energie. Aj 
v tomto prípade navrhujeme získané financie z predaja pozemkov postupne inves-
tovať do modernizácií verejného osvetlenia. Alebo získať prostriedky z eurofondov 
vo forme nenávratného príspevku. 

Zber a odvoz komunálneho odpadu 

V obci za nedostatok v rámci tejto služby považujeme nedostatočnú úroveň trie-
denia, v obci nie je zberný dvor a veľké výdavky za prenájom a odvoz biologického 
odpadu. Navrhujeme prehodnotiť zmluvu o prenájme a odvoze biologického odpa-
du a do budúcnosti by obec mala uvažovať o zakúpení traktora s príslušenstvom 
v rámci nejakého nenávratného príspevku z eurofondov ako v obci Bešeňov. Tým, 
že by si obec vedela zabezpečiť túto službu sama, verejné výdavky by sa znížili 
a usporené financie by sa dali investovať napríklad do vybudovania prístupovej 
cesty, verejného osvetlenia alebo vybudovania zberného dvora. V rámci separova-
nia informovať obyvateľstvo prostredníctvom nejakých prednášok, propagačných 
letákov o správnom triedení a možnosti zníženia poplatku pri vyššej úrovne triede-
nia. Aj napriek tomu, že v prieskume občana uviedli, že majú dostatok informácií 
o triedení odpadu, asi nemajú dostatočnú motiváciu. 
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Obec Bešeňov 

V rámci skúmaných služieb sme identifikovali nedostatky v rámci každej služby 
, či už z hľadiska výdavkov alebo z hľadiska spokojnosti občanov. Obec sa snaží 
znižovať výdavky všetkými možnými spôsobmi a zbytočne nevytvárať výdavky. Ale 
to sa bohužiaľ v niektorých prípadoch preukazuje na nespokojnosti občanov. Skoro 
všetky služby sú zabezpečované zamestnancami. Ale v prieskume práve služby, 
kde obec vykazuje nízke výdavky, občania sú viac nespokojný ako spokojný. 

Údržba verejnej zelene 

Na základe SWOT analýzy sme si pomenovali slabú stránku údržby verejnej 
zelene a to, že si obec musí zabezpečovať údržbu a servis pracovných strojov , 
ktoré sú potrebné na údržbu verejnej zelene. Navrhujeme, aby obec mala v zálohe 
pracovné stroje, ktoré by mohli načas nahradiť tie pôvodné, kým sa nedajú opraviť 
alebo sa nezakúpia nové. V rámci prieskumu občania sú viac nespokojný ako spo-
kojný. Možno by prijali viac kvetov a výsadbu mladých stromčekov. 

Údržba a čistota miestnych komunikácií 

V obci za slabú stránku považujeme pomalú rekonštrukciu chodníkov. Rekon-
štrukcia prebiehala postupne v závislosti od financií. Ostali ešte lokality , kde bude 
prebiehať rekonštrukcia , ak budú na to finančné prostriedky. Navrhujeme, aby obec 
ďalej pokračovala vo svojom pláne rekonštrukcie chodníkov. S touto službou sú 
obyvatelia obce spokojný na základe dotazníkového prieskumu. 

Údržba verejného osvetlenia 

Za slabú stránku sme si identifikovali starý osvetľovací systém. Výmenou žiaro-
viek sa podarilo výrazne znížiť výdavky, ale potrebovalo by modernizáciu. Odpo-
rúčame podľa dostupných zdrojov začať s výmenou starých osvetľovacích telies 
za nové, modernejšie a úspornejšie. Samozrejme je to veľká investícia, ktorá sa 
nedá realizovať len z rozpočtu obce. Do budúcna odporúčame zapojiť sa do výzvy, 
lebo obec sama z vlastných prostriedkov by nevedela financovať celú modernizá-
ciu. 

Zber a odvoz komunálneho odpadu 

V rámci tejto služby za nedostatky považujeme nízku úroveň triedenia, vysoké 
náklady za uloženie komunálneho odpadu. Osvetou a vyššou úrovňou triedenia 
by sa dali znížiť výdavky. Bolo by vhodné motivovať občanov obce, aby sa zapojili 
do triedenia a tým by si znížili poplatok za komunálny odpad na osobu za rok. Veľ-
kou výhodou je, že v obci majú vybudovaný zberný dvor. 
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Zisťovanie spokojnosti občanov 

V rámci obidvoch obcí sme spozorovali taký nedostatok, že obec si žiadnou for-
mou priebežne nezisťuje spokojnosť obyvateľstva s danými službami. Nestačí sle-
dovať len rovinu výdavkov a snažiť sa o ich zníženie , ale aj docieliť spokojnosť 
občanov. Preto navrhujeme, aby si obec priebežne zisťovala spokojnosť napríklad 
dotazníkovým prieskumom alebo inou formou výhodnejšou pre tú danú samosprá-
vu a snažila sa riešiť nedostatky. Pretože potom sa tá nespokojnosť prejaví vo voľ-
bách do samosprávy obcí. 

Záver 

Z výsledkov našej práce sa dozvedáme, že bohužiaľ ideálny stav vo vybraných 
obciach v efektívnom zabezpečovaní služieb sa nedá jednoducho docieliť. Obce si 
musia uvedomiť, že popritom, ako si treba strážiť rozpočet, treba dbať aj na kvalitu 
poskytovaných služieb a spokojnosť občanov. Pri zhodnotení výsledkov sme sa 
presvedčili, že nie vždy relatívne nízke výdavky znamenajú efektívne zabezpečenie 
služby. Samosprávy pri nakladaní s verejnými zdrojmi by mali zaobchádzať opa-
trne, aby tieto financie správne investovali. Obce pri poskytovaní verejnej služby 
by mali hlavne dbať na potreby občanov. Preto sme v rámci riešení navrhli, aby 
sa obec priebežne informovala ohľadne spokojnosti obyvateľov obce s verejnými 
službami. Uvedomujeme si, že popri toľkých kompetenciách, ktoré má obec na sta-
rosti, si možno nevedia nájsť čas na zisťovanie spokojnosti. Ale bez týchto infor-
mácií nebudú vlastne vedieť, či je daná služba efektívna. Cieľom našej práce bolo 
na konkrétnych obciach zhodnotiť a poukázať, či efektívne zabezpečujú verejné 
služby a navrhnúť riešenia pri nedostatkoch. S pomocou zamestnankýň obecných 
úradov sme získali potrebné informácie o skutočných výdavkoch na verejné služby 
v sledovanom období, ktoré sme si spracovali a vedeli vyvodiť závery. Na základe 
dotazníkového prieskumu sme v obciach zisťovali spokojnosť. Mnohí z nich by pri-
jali takúto možnosť sa vyjadriť k hodnoteniu služby v obci. Respondenti, ktorí boli 
oslovení boli spokojnejší skôr s tými službami, kde obec vykazovala vyššie výdavky. 
Z týchto výsledkov vyplynulo, že kde samospráva na danú službu vykladala men-
šie výdavky, u občanov prevládala skôr nespokojnosť. Ale vo väčšine prípadov boli 
vysoké výdavky a prevládala skôr nespokojnosť. V tejto práci sme poukázali na to, 
že obce si budú musieť nájsť strednú cestu kde sa budú približovať k najnižším 
možným výdavkom s dôrazom na kvalitu a spokojnosť občanov. Bakalárska práca 
splnila cieľ práce a poukázala na efektivitu verejných služieb vo vybraných miest-
nych samosprávach. 
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Esej rigoróznej práce na tému: 

Verejná služba ako komplexný právny inštitút 

Mgr. Lenka MIZERÁKOVÁ*

Public service as a complex legal institution

Abstract

The rigorous thesis briefly describes and clarifies the perception of the terms 
public administration, public service, state administration, civil service, kinds of civil 
service. It characterizes employee relations which are related to public and civil ser-
vice performance, their legal definition, public character and characteristic features 
of these relations, possibilitiesof creation and termination of employment, rights and 
duties of employees and criteria for hiring job applicants. Public service as a com-
plex legal institution in the conditions of the Slovak Republic. We give essential di-
fferences between the Performance of Work in Public Interest Act and the Labour 
Code.

Keywords: publicservice, publicadministration, civil service, state administration

Verejná správa sa chápe ako správa verejných vecí teda správa vo verejnom zá-
ujme. Verejná správa sa organizuje na troch úrovniach a každá má svojich volených 
predstaviteľov, rozdelené úlohy a zodpovednosť. Pozostáva z dvoch základných 
zložiek – štátna správa a samospráva. Samospráva predstavuje spôsob riadenia 
určitého celku, kde daný subjekt aspoň o niektorých svojich záležitostiach rozho-
duje sám autonómnym spôsobom. Štátna správa je realizovaná orgánmi  štátnej 
správy, ktoré nevykonávajú svoju činnosť vo vlastnom mene, ale v mene štátu. 
Objekt verejnej správy tvoria občania so svojimi potrebami. Existuje veľmi veľa de-
finícií verejnej správy, avšak žiadna z nich nemá právny základ. S pojmom verejná 
správa súvisí aj verejná služba. Služba, ktorá je vykonávaná vo verejnom záujme, 
objednáva, financuje a teda aj poskytuje ju časť verejnej správy. Verejné služby 
poznáme štátne a miestne. Za verejnú službu sa považujú pracovnoprávne vzťahy 

* Mgr. Lenka Mizeráková, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratisla-
ve, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: lenocka.mizerakova@gmail.com
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zamestnancov, ktorí realizujú verejnú službu k ministerstvám, rozpočtovým a prí-
spevkovým organizáciám, VÚC, obciach, SP, VŠZP a iným.  Zákon č. 552/2003 Z. 
z. o výkone práce vo verejnom záujme tvorí podmienky zamestnávania vo verejnom 
sektore. Ustanovuje pravidlá pre zamestnancov a zamestnávateľov. 

Štátna služba pomenúva činnosti štátu, najmä na úseku zdravotnom, kultúrnom 
alebo školskom. Je založená na istých zásadách, princípoch, ktoré majú zaisťovať, 
aby štátna služba naplnila svoje plánované poslanie. Štátna moc predstavuje oso-
bitnú formu verejnej moci v spoločnosti a rozdeľuje sa na zákonodarnú, výkonnú 
a súdnu moc. Z hľadiska organizácie výkonu verejnej správy je Slovenská republi-
ka usporiadaná asymetricky. Organizácia územnej samosprávy prebieha v podobe 
ôsmich vyšších územných celkov samosprávnych krajov a 2 927 obcí.

Štátnu službu reprezentujú príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície, 
colníci, hasiči a profesionálni vojaci.

Centrálny informačný systém je nový inštitút, ktorý je informačným systémom 
verejnej správy a jeho správcom je Úrad vlády SR. Jeho účelom je dať možnosť slu-
žobným úradom a úradu vlády spracúvať automatizovaným spôsobom údaje, ktoré 
sú nevyhnutné na správny a efektívny výkon štátnej služby podľa tohto zákona. 
Súčasťou centrálneho informačného systému je register výberových konaní, úspeš-
ných absolventov, nadbytočných štátnych zamestnancov, štátnozamestnaneckých 
miest a štátnych zamestnancov.

Pri výberových konaniach na štátnych zamestnancov musí byť dodržaná trans-
parentnosť. Pracovná disciplína je vedomé dodržiavanie povinností pracovníka vy-
plývajúcich z pracovného pomeru. Pri ich nedodržiavaní dochádza k porušeniu pra-
covnej disciplíny a k disciplinárnemu konaniu. 

Zamestnanci musia spĺňať určité predpoklady pri výkone práce vo verejnom záuj-
me. Jedná sa najmä o bezúhonnosť preukázateľnú výpisom z registra trestov, spô-
sobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, predpoklady v oblasti vzdelania a kva-
lifikácie a spôsobilý zdravotný stav. Musí ich spĺňať počas celej doby výkonu svojej 
činnosti. Zamestnanec vykonávajúci funkciu štatutárneho orgánu nemôže pri výko-
ne práce vo verejnom záujme podnikať ani uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.

Zamestnávateľa označujeme ako osobu, ktorá zamestnáva fyzické osoby, usku-
točňujúce istý druh práce – vyrába produkty alebo poskytuje služby. 

Medzi zamestnávateľom a zamestnancom vzniká pracovný pomer, ktorý však 
nie je definovaný ani v Zákonníku práce, ani v zákone 552/2003. V pracovnom po-
mere sa vymieňa pracovná sila za mzdu. Pracovný pomer sa uzatvára na základe 
pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo 



73

dohodou o brigádnickej práci študenta. Pri uzatváraní pracovného pomeru je dô-
ležité dodržať všetky zákonom stanovené náležitosti, inak nie je platný. Pracov-
ný pomer je možné skončiť na základe dohody, výpovede, okamžitého skončenia, 
skončenia v skúšobnej dobe, uplynutia dohodnutej doby alebo smrti zamestnanca.

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov výkonu práce verejného záujmu upravuje 
zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ale ich odmeňovanie 
sa uskutočňuje na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat zamestnanca sa odvíja od zaradenia 
do platovej triedy a platového stupňa. V zákone nájdeme definíciu tarifného pla-
tu a príplatkov, ktoré môže zamestnanec mať (osobný, riadiaci, kreditový – teraz 
príplatok za profesijný rozvoj a iné. 

V zmysle zákona musí mať zamestnávateľ vydaný pracovný poriadok, v ktorom 
sú upravené práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov. Jeho ustanove-
nia nemôžu byť v nesúlade so všeobecnými právnymi predpismi. Niektorí zamest-
návatelia vydávajú aj etický kódex. Pracovné pomery zamestnancov verejnej služ-
by neupravujú len všeobecne právne predpisy, ale rovnako ich môžu upravovať aj 
kolektívne zmluvy a interné predpisy zamestnávateľa. 

Ak sa osoby uchádzajú o vyššie posty, zákon ustanovil ich miesto obsadiť vy-
menovaním alebo vyhlásením voľby. Je potrebné voliť predstaviteľov samosprávy 
– starostov obcí, mestských častí a primátorov miest, poslancov obecných alebo 
mestských zastupiteľstiev. Zároveň starosta obce a obecné zastupiteľstvo predsta-
vujú dva samostatné orgány. Obecné zastupiteľstvo má zverené v kompetencii ob-
sadzovanie funkcie hlavného kontrolóra obce, náčelníka obecnej polície a riaditeľa 
zriadenej organizácie. 

V uzavretom pracovnom pomere je zamestnávateľ povinný prideľovať zamest-
nancovi verejnej služby prácu a za uskutočnenú prácu mu dávať odmenu. Za zá-
kladnú formu odmeny za uskutočnenú prácu v pracovnom pomere považujeme 
mzdu – plat. Zákonník práce používa pri peňažnej odmene termín mzda, ale za-
mestnanci verejnej služby pri odmeňovaní používajú termín plat. Najhlavnejší roz-
diel medzi uvedenými právnymi úpravami je, že v Zákonníku práce nie je uprave-
ná horná hranica mzdy a dolná hranica je daná minimálnou mzdou, ale zákon č. 
553/2003 Z. z limituje plat zamestnanca vo verejnej službe v súlade so zákonom 
určenými platovými triedami. Plat (tarifný, funkčný) sa poskytuje na základe záko-
na a podľa kolektívnej zmluvy, vnútorného predpisu alebo podľa pracovnej zmluvy. 

Tarifný plat predstavuje plat zamestnanca, aký mu prináleží na základe zarade-
nia do istej platovej triedy na základe náročnosti uskutočňovanej práce. Funkčný 
plat znamená súhrn tarifného platu a príplatkov stanovených mesačnou sumou. 
Zamestnancovi prináleží plat, ktorý pozostáva z tarifného platu, osobného platu, 
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príplatku za riadenie, príplatku za zastupovanie, osobného príplatku, platovej kom-
penzácie za sťažený výkon práce, príplatku za prácu v krízovej oblasti,  príplat-
ku za zmennosť, príplatku za výkon špecializovanej činnosti, kreditového príplatku 
(od 1.9.2019 príplatku  za profesijný rozvoj), výkonnostného príplatku,  príplatku 
za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla, príplatku za praktickú 
prípravu, príplatku za prácu v noci, príplatku za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok, 
platu za prácu nadčas, platu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na praco-
visku, odmeny,  príplatku začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začína-
júcemu odbornému zamestnancovi a príplatku za prácu so žiakmi so zdravotným 
znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Zamestnávateľ má povinnosť zaradiť zamestnanca do platovej triedy podľa naj-
náročnejšej pracovnej činnosti, ktorú bude zamestnanec uskutočňovať, podľa dru-
hu práce, ktorá je dohodnutá v pracovnej zmluve a podľa splnenia kritérií a kvali-
fikačných predpokladov. Do platových stupňov je  zamestnanec zaradený podľa 
rokov praxe. Zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve určiť, že zamestnanec bude 
zaradený do najvyššieho platového stupňa bez ohľadu na skutočnú prax. 

Po preštudovaní všetkých prameňov, použitých pri písaní práce, zastávam ná-
zor, že orgány verejnej služby a štátnej služby, majú medzi sebou priam súvislosť. 
Na základe analýzy pojmov konštatujem, že pojem verejná správa predstavuje širší 
pojem ako štátna služba a sú veľmi blízko spojené s činnosťou štátu. Dospela som 
k názoru, že povinnosti verejného a štátneho zamestnanca sú v samotnom základe 
veci totožné, na základe povinností sú niektoré doplnené o typické požiadavky, vy-
plývajúce z výkonu verejnej alebo štátnej služby. Na základe komparácie odmeňo-
vania zamestnancov verejnej služby, som dospela k názoru, že odmeny a príplatky 
zamestnancov verejnej služby sú odlišné od Zákonníka práce. Protikladná je práve 
skutočnosť, že rovnaká úroveň náročnosti práce je rôzne odmeňovaná za vykona-
nú prácu zamestnancom. Zamestnanec vo verejnej službe je teda znovu zvýhod-
nený voči zamestnancovi, ktorého opisuje Zákonník práce. Myslím si, že plat by sa 
nemal určovať na základe tabuľkových tried, ale predovšetkým by sa mal odvíjať 
od dosiahnutých výsledkov práce a skúseností jednotlivých zamestnancov.

Použitá literatúra

[1] BALÁŽOVÁ, E. 2006. Benchmarking služieb miestnej samosprávy na Slo-
vensku. Bratislava: TransparencyInternation Slovensko. 2004. ISBN 80-
89244-09-22.

[2]  BARANCOVÁ, H.: Slovenské a európske pracovné právo: slovenská a česká 
judikatúra, judikatúra európskych súdov -. Žilina: Poradca podnikateľa, 2004. 
992 s. ISBN 80-88931-32-03. 



75

[3]  BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R.: Pracovné právo. – Bratislava : SPRINT, 
2006. – 781 s. – ISBN 80-89085-52-04.

[4]  BARANCOVÁ, H. 2007. Zákonník práce – Komentár. 5. prepracované a do-
plnené vydanie. Bratislava: Sprint, 2007. 1033 s. ISBN 978-80-89085-94-1. 

[5]  BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R. 2007. Pracovné právo. Bratislava: Sprint. 
2007. 814 s. ISBN 80-8908-59-58. 

[6]  BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R. 2016. Pracovné právo. Sprint dva. 2016. 
532 s. ISBN 978-80-897-1026-3.

[7]  BENČO, J. – KAMOĎA, J. – NEMEC, J. (2001). Kontrola vo verejnom sek-
tore. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta. 108 s. 
ISBN 80-8055-517-6.

[8]  BEŇOVÁ, E. – NEUBAUEROVÁ, E. 2006. Ekonomika verejného sektora. 
Bratislava: Merkury. 2006.132 s. ISBN 80-89143-29-6. 

[9]  BEŇOVÁ, E. – NEUBAUEROVÁ, E. – ŠVECOVÁ, S. –KOVÁCSOVÁ, I. 2012. 
Ekonomika verejného sektora – praktikum. 1. vyd. Bratislava: lura Edition , 
spol. s. r. o. 2012. 126 s. ISBN 978-80-8078-537-6.

[10]  ČEBIŠOVÁ, T. 1981. Socialistická státní služba. Praha: UK 1981. 99 s. ISBN 
475791757.

[11]  HAMALOVA, M. 2007. Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. 1. časť. 
Bratislava: VŠEMvs Merkury. 2007. 132 s. ISBN 978-80-89143-58-0.

[12]  HAMALOVÁ, M. – BELAJOVÁ, A.- MAJOROŠOVÁ, M. 2011. Úvod do štúdia 
verejnej správy. Bratislava: VŠEMvs. 2011. 138 s. ISBN 978-80-8137-002-1.

[13]  HAMALOVÁ, M. a kol. 2014. Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. 
Bratislava: Wolters Kluwer. 2014. 454 s. ISBN 978-80-8168-140-0. 

[14]  HENDRYCH, D.: Správní věda (Teorie veřejné správy), Aspi Publishing, Pra-
ha 2003. 195 s. ISBN 80-86395-86-3. 

[15]  HENDRYCH, D. 2012. Správní právo, Obecná část. 832 s. ISBN 978-80-
7179-254-3.

[16]  KÁŇA, P. 2007. Základy veřejné správy. 375 s. ISBN 8072252442. 
[17]  KOŠIČIAROVÁ, S. 2012. Princípy dobrej verejnej správy a rada Európy. Bra-

tislava: Vega. 2012. 546 s. ISBN 978-80-8078-519-2. 
[18]  KUKLIŠ, P. - VIROVÁ, V. 2012. Vybrané problémy miestnej samosprávy. Bra-

tislava: Eurokódex, 2012. 240 s. ISBN 978-80-89447-77-0. 
[19]  KURIL, J. 2006. Štátna služba. Bratislava: Akadémia policajného zboru 

v Bratislave, 2006. 190 s. ISBN 80-8054-374-7.
[20]  KURIL, J. a kol. 2009. Pracovné právo. 1. vyd. Bratislava: Akadémia policaj-

ného zboru v Bratislave, 2009. 304 s. ISBN 978-80-8054-474-4.
[21]  KURIL, J. – CIBÁK, Ľ. – MINČIČ, V. – HAMUĽÁK, J. 2014. Repetitórium z pra-

covného práva. Bratislava: VŠEMVS, 2014. 132 s. ISBN 978-80-89654-08-6. 
[22]  KURIL, J. – CIBÁK, Ľ. – KURIL, M. – MINČIČ, V. – TREĽOVÁ, S. – HA-

MUĽÁK, J. 2014. Pracovné právo. Bratislava: VŠEMVS, 2014. 441 s. ISBN 
978-80-89654-06-2.



76

[23]  KURIL, J. – MINČIČ, V. 2015. Verejná služba v Slovenskej republike. Brati-
slava: VŠEMVS, 2015. 142 s. ISBN 978-80-89654-14-7.

[24]  KURIL, J. 2018. Verejná a štátna služba. Bratislava: VŠEMVS, 2018. 192 s. 
ISBN 978-80-81688-22-5.

[25]  MACHAJOVÁ, J. a kol. 2000. Občan a verejná správa. Bratislava: Veda, 
2000. 325 s. ISBN 80-968528-0-9. 

[26]  MACHAJOVÁ, J. a kol. 2009. Všeobecné správne právo. 4. vyd. Bratislava: 
Eurokódex, 2009. 512 s. ISBN 978-80-89447-053.

[27]  MARIŠOVÁ, E. 2011. Správne právo hmotné a procesné. Nitra: SPU, 2011. 
155 s. ISBN 978-80-552-0541-0.

[28]  MIČUDOVÁ, T. 2009. Povinnosti zamestnávateľa súvisiace so mzdou, resp. 
platom, In : Právo pre ROPO a obce v praxi, ISSN 1337-7523.

[29]  NIŽNANSKÝ, V. – HAMALOVÁ, M. 2014. Spravodlivé rozdelenie politickej 
moci. Bratislava: VŠEMVS, 2014. 68 s. ISBN 978-80-89654-05-5.

[30]  OBUCH, I. – RAPOŠ, I. – ZACHAROVSKÝ, M. 2000 Občan a verejná sprá-
va. s. 13.

[31]  PANOVA, I. V. 1998. Prodviženia po službe po federalnomzalcom. Ob osno-
vachgosudarstvennoj služby rossiskojfederaci. Moskva 1998, Gosudarstvo 
ipravo č. 2/8-14.

[32] PAPCUNOVÁ, V. – GECÍKOVÁ, I. 2011. Základy verejnej správy. Bratislava: 
IAM, 2011. 166 s. ISBN 978-80-970802-0-479. 

[33]  PEKOVÁ, J. – PILNÝ, J. Veřejná správa a finance. Praha: Codex Bohemia, 
1998, 304 s. ISBN 80-85963-85-X.

[34]  POMAHAČ, R. – VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. Praha: C. H. Beck, 2002, 
278 s. ISBN 80-7179-748-0. 

[35]  RYBÁROVÁ, M. – KOVÁČOVÁ, J.: Záväzné rozhodnutia k pracovnoprávnej 
problematike. Bratislava. Ing. Miroslav Mračko, 1999. 223 s. ISBN 80-8057-
111-2.

[36]  SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. Praha: Nakladatelství ASPI, 2005.
[37]  SOKOLOVSKÝ, L. 1994. Priemet politických zmien na reformy verejnej sprá-

vy na Slovensku: vedecká štúdia. Bratislava: ÚMO SR. 1994.
[38]  ŠKULTÉTY, P. a kol. 1998. Správne právo hmotné. Bratislava: VO PF UK, 

1997.
[39]  ŠKULTÉTY, P. a kol. 2005. Správne právo hmotné. s. 25.
[40]  ŠKULTÉTY, P. a kol. 2006. Štátne právo hmotné –Všeobecná časť. s. 11.
[41]  ŠKULTÉTY, P. 2008. Verejná správa a správne právo. s. 25.
[42]  ŠKULTÉTY, P. 2011.Verejná správa a správne právo. 2. vyd. Bratislava: 

VEDA, vydavateľstvo SAV v Bratislave, 2011. 142 s. ISBN 978-80-22412-
03-2.

[43] THURZOVÁ, M. 2004. Základy pracovného práva. Bratislava: Občianske 
združenie. 2004. 179 s. ISBN 80-8918-502-9.



77

[44]  THURZOVÁ, M. 2007. Pracovnoprávne vzťahy v miestnej samospráve. Bra-
tislava: Raabe. 2007. 114 s. ISBN 978-80-89182-21.

[45]  VIGODA, E. 2002. Public Administration –An Interdisciplinary Critical Analy-
sis. New-York -Basel: Marcel Dekker Inc., 2002. 416 s. ISBN 0-8247-0717-6.

[46]  KÁLENSKÁ, M. K právnímu postavení státních zmestnanců. Právny obzor 
2/1994. s. 166.

[47]  Dostupné na internete: https://www.smerniceonline.sk/33/novy-zakon-o-stat-
nej-sluzbe-c-55-2017-z-z-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fTdFFWbBO-
dakpLpGVMy1prA/.

[48]  Dostupné na internete: http://www.sodbtn.sk/obce/index_kraje.php.
[49]  3. Dostupné na internete: https://www.vlada.gov.sk//14089/sekcia-statnej-

sluzby-a-verejnej-sluzby/?pg=2.



78

Esej rigoróznej práce na tému: 

Nové investičné príležitosti v oblasti kryptomien 

Mgr. Branislav PÚTEC*

New investments opportunity to crypto currency

Abstract

The aim of this rigorous thesis was to providere commendations for investment 
strategies in the modernfield of cryptocurrencies. We analyzed several investment 
strategies and then we chose the right investment opportunity. The first part of this 
theses focuses on the theoretical know ledge of individual subjects, with which we 
subsequently worked in the practical part. In the second part we described theme 
thods chosen to achieve the aimofthistheses. The third part deal swith the analysis 
and comparison of chosen investment strategies. In the fourth part of this theses, 
wepresent the results and findings of our research, also we providere commenda-
tions for the most profitable strategy and last but not least we predict the prices of 
bitcoin and ethereum.

Keywords: Cryptocurrencies, Digitization, Investment strategies, Bitcoin, Ethe-
reum

Úvod

Kryptomena je typ digitálnej meny, založenej na asymetrickej kryptografii, ktorá 
je delená na dve skupiny: Bitcoin a Altcoin. Najznámejšia a najrozšírenejšia kryp-
tomena je Bitcoin (BTC), ktorá vznikla v roku 2009 anonymným vývojárom, alebo 
ich skupinou pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Do druhej skupiny nazývanej 
Altcoiny, čiže alternatívne Coin, patria všetky ostatné kryptomeny. Hlavným rozdie-
lom je to, že BTC nevznikol ako investičný majetok, ale ako nová decentralizovaná 
technológia, čo sa o drvivej väčšine altcoinov povedať nedá. Prevratnosť techno-
lógie spočíva práve v decentralizácii, čo v praxi znamená, že neexistuje centrála, 
ktorá by mohla byť napadnutá, či niekým riadená, nie je možné menu sfalšovať či 

* Mgr. Branislav Pútec, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: branislav.putec@gmail.com
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ovládať peňažné toky. Tento systém funguje na množstve počítačov naraz v rámci 
peer to peer siete. Meny nepodliehajú inflácii a nikto ich neovplyvňuje. U niektorých 
druhov je stanovený maximálny počet mincí, napríklad BTC, ktoré je možné priviezť 
do obehu v maximálnom množstve 21 000 000 mincí, ako bolo navrhnuté v zák-
ladnom algoritme. Iné meny, ako najznámejší altcoin ethereum takéto obmedzenie 
nemá. Bitcoin bol prvou menou svojho druhu. Ostatné Altcoiny fungujú na podob-
nom princípe, snažia sa ale nejakým spôsobom zmeniť a vylepšiť svoje vlastnos-
ti. Niektoré z nich nie sú decentralizované, niektoré ponúkajú plnú anonymitu, iné 
fungujú bez reťazca blokov, alebo potvrdzujú platby rýchlejšie ako ostatné. Mince 
sú buď získavané prostým nákupom na burzách alebo procesom ťažby, tzv. mining. 
Ťažiť je možné na ktoromkoľvek počítači s pripojením k sieti. Pomocou výpočtové-
ho výkonu počítač verifikuje transakcie a dostáva odmenu vo forme kryptomeny. 
Za cieľ našej práce sme si zvolili odporúčanie rôznych investičných stratégii v da-
nej oblasti kryptomien. Čiastkovými cieľmi je analyzovanie dvoch najznámejších 
kryptomien: ethereum a bitcoin, ktoré sme podľa rôznych investičných stratégii po-
rovnávali v priebehu časového obdobia. V práci využívame metódy, analýzy, synté-
zy, komparácie, matematicko – štatistické vyhodnotenie pomocou časových radov 
a modelovania. 

Práca je rozdelená do štyroch kapitol, pričom v prvej kapitole sa zameriavame 
čisto na teoretickú časť a na definovanie hlavných pojmov, s ktorými budeme ná-
sledne pracovať. V druhej kapitole rozoberáme rôzne metódy a metodológie, ana-
lýzy s ktorými budeme pracovať v nasledujúcich dvoch kapitolách. V tretej kapitole 
analyzujeme nami zvolené jednotlivé investičné stratégie za určité časové obdobia. 
Prvá stratégia, s ktorou sme v danej kapitole pracovali, bol nákup kryptomien priamo 
na burze na obdobie päť rokov. Nakupovali sme kryptomenu ethereum a kryptome-
nu bitcoin, ktoré sme následne uložili do bezpečnej peňaženky, nazývanej trezor. 
Náš použitý kapitál na modeláciu a analyzovanie bol vo výške 100 000 € na každú 
kryptomenu. Druhá stratégia bola ťažba kryptomeny bitcoin. Nakoľko táto stratégia 
je veľmi náročná, pracovali sme na investičný horizont dva roky, použili sme kapitál 
vo výške 100 000 € na túto stratégiu. Tretia stratégia sa zaoberala rebalancovaním 
nášho portfólia kryptomien bitcoin a ethereum. V prípade danej stratégie máme úda-
je len za posledné dva roky. Modelovali sme teda túto stratégiu za obdobie od roku 
2018 do roku 2020. Štvrtá stratégia sa zameriava na nákup a predaj kryptomien 
ethereum a bitcoin podľa indikátorov SMA 50 a SMA 200 na investičný horizont päť 
rokov, od roku 2015 do roku 2020. Na túto stratégiu sme používali nami zvolený 
kapitál 100 000 € na každú z kryptomien. V štvrtej kapitole sa zameriavame na vy-
hodnotenie analyzovaných investičných stratégii z tretej kapitoly. V tejto kapitole 
vyhodnocujeme, ktorá stratégia dokáže byť zisková a ktorá stratégia zisková nebo-
la. Ďalej sa snažíme predikovať cenu kryptomeny bitcoin a ethereum podľa dvoch 
ukazovateľov a to pomocou technickej analýzy a podľa modelu stock to flow.
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Kryptomeny a nové investičné príležitosti  

V prvej časti našej práce sme z teoretického hľadiska opisovali hlavne subjek-
ty, s ktorými sme ďalej následne pracovali vo výskumnej časti. V teoretickej časti 
sme preberali jednotlivé pojmy ako sú: kryptomena, funkcie kryptomien, bezpečné 
uchovávanie kryptomien, blockchain. Predtým sme sa z teoretického hľadiska po-
zreli na to, čo je vôbec mena a aké musí mať hlavné atribúty. Následne sme prešli 
na históriu digitálnych mien až po samotný bitcoin, ktorý sme rozobrali z teoretické-
ho hľadiska. Čo vôbec bitcoin je, ako sa ťaží, ako ho dokážeme bezpečne uchovať. 
Následne sme si podobným spôsobom rozanalyzovali druhú najväčšiu kryptomenu, 
s ktorou tak isto ako pri bitcoine, budeme ďalej pracovať vo výskumnej časti. Ethe-
reum sme analyzovali podobným spôsobom: Čo je ethereum, ako ho získať, ako sa 
ťaží a ako ho bezpečne uchovať v rôznych tipoch peňaženiek. V druhej časti práce 
rozoberáme aké postupy a metódy sme v našej práci zvolili. V teoretickej časti sme 
používali najmä metódu analyzovania, ktorá nám slúžila na rozdelenie a zanalyzo-
vanie jednotlivých pojmov, ktoré sú nevyhnutné pre našu výskumnú časť, tak isto 
sme v teoretickej časti zapojili aj metódu selekcie, aby sme dokázali vybrať kvalitný 
zdroj informácii a kvalitnú literatúru. V tretej kapitole sme používali najme metódu 
komparácie, ktorú sme využívali na členenie nami zvolených investičných stratégií, 
kde sme dokázali pomocou tejto metódy získať rôzne vlastnosti medzi jednotlivými 
stratégiami. Následne sme v tretej kapitole používali metódu matematicko – štatis-
tickú, kde počítame výsledky jednotlivých investičných stratégií. V štvrtej časti našej 
práce sme používali najmä metódu indukcie, podľa ktorej sme vedeli určiť jednotlivé 
výsledky na určenie hodnôt a celkového výsledku danej práce.

Bitcoin sme nakupovali na začiatku roku 2015. Nami určený kapitál, s ktorým sme 
v našom výskume pracovali, bol vo výške 100 000 EUR. Na každú jednu stratégiu 
pomocou príkazu buy limit sme zadali príkaz na nákup 1.1.2015 266.56 EUR/BTC 
za 100.000 EUR, kde sme dokázali za nami zvolenú sumu nakúpiť jednorazovo 
380.358 bitcoinov. Následne sme ich na začiatku roku 2020 predávali za aktuálnu 
hodnotu. Pomocou príkazu limit sell sme 2.1.2020 predali 380.358 BTC za cenu 
6401,1 EUR/BTC. V danom období mal náš vložený kapitál hodnotu 2 434 671 EUR. 
To znamená celkové zhodnotenie o 2434,67 % za obdobie 5 rokov. Priemerné ročné 
zhodnotenie nášho kapitálu je 486,93% P. A. Za toto obdobie v aktuálnom finančnou 
segmente, prípadne v rôznych komoditách, z investičného hľadiska nenachádza-
me nič podobné, čo by dokázalo vytvoriť podobný profit. Na strednodobý investičný 
horizont. Daná stratégia v prípade kryptomeny bitcoin bola veľmi profitabilná a re-
latívne bezpečná, nakoľko sme naše bitcoinové portfólio držali (hold) v hardwero-
vej peňaženke trezor. Následne sme stratégiou priamy nákup a držanie spracovali 
modelovanie na kryptomenu ethereum. Dňa 20.8.2015 sme nakúpili kryptomenu 
ethereum, nakoľko táto kryptomena nemá tak dlhu históriu ako BTC, tak sme ju 
nedokázali nakúpiť v časovom horizonte, ako sme kupovali bitcoin, teda 1.1.2015 . 
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V danom období sme za náš kapitál 100 000 EUR dokázali nakúpiť 86 206,89 ku-
sov ETH. Na začiatku roku 2020 sme ju predávali v tom istom časovom rámci ako 
bitcoin. Aktuálna hodnota 2.1.2020 – kryptomenu ethereum sme predávali pomocou 
príkazu limit sell 86 206,89 kusov ETH, aktuálna predajná cena za kus bola 116,17 
EUR. Z nášho vloženého kapitálu 100 000 EUR sme za obdobie necelých 5 rokov 
dokázali vyprodukovať 10 014 654,41 EUR. Celkové zhodnotenie nášho portfólia 
v percentách za 52 mesiacov bolo 10 014,654%. Ak sa pozrieme na priemerné roč-
né zhodnotenie, tak sa nachádzame na čísle 2310 % P. A. Tak isto ako v prípade 
kryptomeny bitcoin, sme ETH držali na hardvérovej peňaženke trezor. Podľa našej 
prvej stratégie nám vyšla kryptomena ETH veľmi profitabilná. Druhá investičná stra-
tégia bola zameraná na ťažbu kryptomeny bitcoin, kde bol použitý rovnaký kapitál, 
teda 100 000 €. Za tieto financie sme nakúpili hardwerové zariadenie, na ktorom 
prebiehal ťažiaci proces. Tak isto sme museli počítať s nákladmi ako sú: prenájom 
priestorov, spotreba elektrickej energie. Ťažiť sme začali na začiatku roku 2015. 
Celkový výnos sme dosiahli 291 205 € za jeden rok ťažby bez odpočtu elektrickej 
energie. Celková cena elektrickej energie bola 158 916 €. Celkový zisk za rok 2015 
pri ťažbe bitcoinu je 132 289 €. Ak by sme odpočítali nami vloženú investíciu tak 
sme sa nachádzali na 32 289 € zisku. V rámci percentuálnej mierysme mali zisk vo 
výške 32,28 % P.A. Následne sme sa pustili do modelovania ťažby od začiatku roku 
2016 až do konca roka, teda obdobie 12 mesiacov. V roku 2016 sme dosiahli celko-
vý výnos 121 812 € Celkové naše náklady na elektrickú energiu v danom roku boli 
158 916 €. Za celý rok 2016 môžeme hovoriť o strate 37 104 €. Na konci roku 2016 
sme zaznamenali stratu vo výške 37,104 % P.A. Sme presvedčení, že táto strata 
bola zapríčinená najmä zvýšením náročnosti ťažby o približne 279,18%, čo nám 
spôsobilo v druhom roku tak vysokú stratu. Keď sme si spätne rozanalyzovali tieto 
dva roky, zistili sme, že sme v celkovej strate – 4,815%. Po dvoch rokoch ťažby sú 
naše stroje neefektívne a potrebovali by sme vymeniť všetky hardvérové zariadenia, 
aby sme dokázali byť znovu profitabilní. Po našej skúsenosti a dvojročnej práci sme 
sa rozhodli ďalej neinvestovať náš kapitál do tejto stratégie. Celkovo teda môžeme 
hovoriť o strate -4,815 % v rámci ťažby kryptomeny bitcoin. Tretia investičná stra-
tégia sa zaoberala rebalancovaním nášho portfólia a to priamoúmerne každých 24 
hodín. V tomto portfóliu boli použite kryptomeny bitcoin a ethereum. Celkovo sme 
vložili do danej stratégie 200 000 €. Na každú jednotlivo sme si na začiatku určili 
kapitál na celu prácu 100 000 €. Za vložený kapitál 200 000 € sme nakúpili krypto-
menu ethereum a bitcoin v roku 2018 a každých 24 hodín sa medzi sebou premieša-
vali aby sa vyrovnala percentuálna hladina portfólia vždy na 50% BTC a 50% ETH. 
Naše portfólio sme ukončili na začiatku roku 2020 kedy bola celková strata vo výške 
– 70,19%. Z nášho vloženého kapitálu nám ostala suma 59 620 EUR pri rebalanco-
vaní nášho portfólia raz za 24 hodín. Treba jednoznačne podotknúť, že v danom ob-
dobí celý kryptomenový trh prechádzal obrovskou korekciou, ale nakoľko nemáme 
staršie informácie, sme dokázali porovnávať len obdobie od roku 2018 – 2020. Pred 
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rokom 2018 žiadna platforma na rebalancovanie portfólia kryptomien neexistovala, 
keďže sa celkovo jedná o mladý segment. 98 Štvrtá stratégia, ktorú sme analyzovali, 
bol priamy nákup a priamy predaj pomocou technickej analýzy a indikátorov SMA 
200 a SMA 50. Na základe týchto dvoch indikátorov sme buď do trhu vstupovali, 
alebo naopak, vystupovali. V roku 2015, konkrétne dňa 28.11.2015, nám prišiel prvý 
pokyn na nákup kryptomeny bitcoin, kde sme vstupovali s naším kapitálom 100 000 
€. Aktuálna cena 336,80 EUR/BTC. Celkovo sme nakúpili 296,91 BTC, následne 
sme čakali na signál predaja. Signál na predaj prišiel dňa 26.9.2018 kde sme predá-
vali za aktuálnu sumu 5559,40 EUR/BTC. Náš kapitál mal hodnotu 1 650 641,45 €, 
v percentuálnom vyjadrení sme mali zhodnotené naše portfólio o 1650,64%. Signál 
na ďalší nákup nám prišiel dňa 24.5.2019 kedy sme nakúpili s celým našim port-
fóliom za aktuálnu cenu 7025,90 EUR/BTC, celkovo 234,93 BTC. Následne nám 
ale už ďalší signál na predaj neprišiel, tak sme sa podľa našej stratégie rozhodli 
dňa 2.1.2020 predať, aby sme dokázali mať relevantné informácie z hľadiska nášho 
výskumu. Predávali sme za trhovú cenu 6401,10 EUR/BTC. Aj keď sme boli v na-
šom druhom vstupe v mínuse celkovo malo naše portfólio hodnotu 1 503 810, 42 € 
V percentuálnom vyjadrení sme dosiahli zisk o 1503,81% za obdobie 5 rokov podľa 
nákupu a predaja na základe indikátorov SMA 200 a SMA 50. V rámci kryptomeny 
ethereum sme mali prvý vstup do trhu dňa 26.1.2016 podľa pokynu indikátorov, kedy 
sme nakupovali za trhovú cenu 2,35 EUR/ETH. Celkovo sme nakúpili 42 553,19 KS/
ETH, na ktoré sme dostali pokyn na predaj dňa 20.8.2018 za trhovú cenu 254,83 
EUR/KS. Naše portfólio malo hodnotu 10 838 732,80 €. Následne nám do nami ur-
čeného investičného horizontu signál na nákup už neprišiel. Percentuálny zisk v da-
nej stratégii bol vo výške 10 838,73 %.

Záver

Na základe nášho výskumu sme v štvrtej kapitole našej práce predikovali cenu 
kryptomien bitcoinu a etherea pomocou modelu stock to flow a technickej analýzy. 
Na naše predikovanie sme si zvolili prvú investičnú stratégiu, teda držanie kryp-
tomien na bezpečnom mieste, nakoľko nám prišla vysoko profitabilná a relatívne 
bezpečná. V rámci ETH ale vidíme, že v prípade štvrtej stratégie sme viac profi-
tabilní, no danú predikciu nedokážeme modelovať, nakoľko nevieme, kedy sa má 
do trhu vstupovať alebo z neho vystupovať. V prípade našej zvolenej stratégie pria-
my nákup sme z hľadiska predikcie modelu stock to flow dospeli k záveru. Ak by 
sme dňa 2.7.2020 nakúpili bitcoin za trhovú cenu 8216,30 EUR/BTC kde by sme 
celkovo nakúpili 12,17 KS/BTC, za obdobie 2-3 rokov by sa naše portfólio čisto te-
oreticky mohlo pohybovať na sume 597 633 EUR. Zvolený kapitál bol ako pri celom 
modelovaní vo výške 100 000 €. V percentuálnom vyjadrení očakávame rast 99 
na 597 %, našom portfóliu. V prípade kryptomeny ethereum, ak by sme nakúpili dňa 
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2.7.2020 za aktuálnu cenu 203,51 EUR/KS, celkovo by sme mali 491,376 KS/ETH. 
Pri našej predikcií v priebehu obdobia 2-3 rokov by naše portfólio malo mať hod-
notu 605 006 €. V percentuálnom vyjadrení 605%. Druhá predikcia bola založená 
na základe technickej analýzy trhu, kde sme skúmali jeho jednotlivé cykly. V rámci 
predikcie bitcoinu by naše portfólio za obdobie 2 – 3 rokov malo mať hodnotu pri-
bližne 1 086 607 EUR, v percentuálnom vyjadrení 1086,67 %. V rámci kryptomeny 
ethereum podľa technickej analýzy by sme budúcu hodnotu nášho portfólia za ob-
dobie 2 – 3 rokov mohli mať vo výške 3 3509 828 EUR, v percentuálnom vyjadrení 
3 931 %. Z nášho výskumu nám jednoznačne vyplýva, ktoré stratégie sú rentabilné 
a ktoré nie. V rámci predikcií ceny sme sa zamerali na najlepšiu stratégiu podľa 
nášho výskumu a teda na priamy nakúp kryptomien (hold). V rámci odporúčania 
stratégie by sme jednoznačne poradili našu prvú stratégiu, a to držanie kryptomien 
na bezpečnom mieste, z hľadiska profitability portfólia, ale určite aj z hľadiska bez-
pečnosti vloženého kapitálu.
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Determinanty zdravia slovenskej populácie1

Patrik STUPŇAN*

Health determinants of the Slovak population

Abstract

In this thesis we deal with the functioning of the healthcare system through the 
characteristics of the financial resources, health insurance and the healthcare itself. 
The aim of this work is to state and document the health determinants of population 
with the specific analysis in the chosen sample of the inhabitants in Trenčín region in 
Ilava district. In the first chapter we define the terms dealing with health, healthcare 
system and the healthcare. In the second chapter we deal with the economics of 
health and its support. In the third chapter we are looking at the health determinants, 
we present the support of heath protection and the approach of the worldwide and 
national institutions to health support. In this chapter we also present the survey 
researching the way of life and factors, which are affecting the health status of 
particular population in the chosen organisation and also the way and measure of 
healthcare given.

Keywords: health, health determinants, economics of health, health manage-
ment, health politics

Úvod

Téma zdravia je jednou z najdôležitejších tém a jej význam ako pre jedinca, tak 
aj pre celú spoločnosť je nespochybniteľný. Zdravá spoločnosť je dôležitá pre vývoj 
zdravého jedinca, rovnako zdraví jedinci tvoria zdravú spoločnosť. Všetci vieme, 
že zdravie je dôležité a našou úlohou by mala byť starostlivosť a jeho podpora. 
Zdravie určuje aj to, kým vlastne človek je, taktiež je nevyhnutným aspektom nášho 
života a pomáha nám v tom, aby sme boli schopní fungovať a vykonávať každoden-
né úlohy. Vo výskumoch sa umiestňuje na popredných priečkach hodnôt. Taktiež 
sa v rebríčkoch hodnôt umiestňuje aj dobrá zdravotná starostlivosť počas chorôb. 
Mnohokrát je ale realita úplne iná a zdravie je v našom hodnotovom rebríčku nižšie. 
Nie len v našom štáte, ale aj v iných krajinách veľakrát uprednostňujeme konzumný 

* Patrik Stupňan, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislavy, Furde-
kova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: pato.stupnan@gmail.com
1 Príspevok bol spracovaný podľa bakalárskej práce študenta.
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spôsob života, v našej spoločnosti prevládajú sedavé zamestnania, zanedbávame 
pohyb, holdujeme rôznym abúzom, sme pod neustálym stresom a sme vystavení 
zhoršeným environmentálnym podmienkam. Tieto skutočnosti zvyšujú chorobnosť 
obyvateľstva a prispievajú k tomu, že sa zvyšuje množstvo užívaných liekov, rastú 
finančné náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zároveň sa znižuje 
kvalita ľudského života. Stručne povedané, zvýšená chorobnosť obyvateľstva má 
aj významné negatívne ekonomické dopady. Preto je dôležité venovať sa faktormi, 
ktoré zdravie ovplyvňujú – tie označujeme ako determinanty zdravia. 

Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom súhry genetického vybavenia, ekono-
mickej a psychosociálnej situácie, výživy a životného štýlu, rovnako aj kvality zdra-
votných služieb a životného prostredia.

Dôležitým aspektom vedúcim k zdraviu je aktívny prístup k nemu, zdravotná kul-
túra a zdravotná kompetencia sú povinnosťou a zodpovednosťou tak celospoločen-
skou, ako aj individuálnou. V zmysle celospoločenskom ide o trvalé a kvalifikované 
vytváranie podmienok pre optimálne pôsobenie činiteľov a okolností zdravého ži-
votného štýlu, v individuálnom zmysle o iniciáciu, formovanie, stabilizáciu a násled-
nú interiorizáciu zásad zdravého životného štýlu.

Rezonancia témy zdravia je stále silnejšia a aktuálnejšia, najmä, čo sa týka fak-
torov, ako sú sila globalizácie a rýchle šírenie prenosných ochorení. Veľakrát sa ňou 
zaoberáme aj v diskusiách s ekonomickými témami. Je potrebné, aby ľudia ovplyv-
ňovali svoje zdravie a determinanty zdravia v rámci svojho politického, sociálne-
ho, ekonomického a fyzického prostredia. Pod takým vplyvom sa budujú komunity 
a zlepšuje sa zdravie. Široký rozsah determinantov zdravia znamená, že zdravie 
nemôže a nemalo by byť zodpovednosťou len samotného zdravotníckeho sektora, 
aj keď tento sektor a zdravotnícke systémy môžu hrať významnú úlohu. Opatre-
nia, týkajúce sa determinantov zdravia, ktoré prinášajú výsledky v týchto sektoroch, 
vedú ku širšiemu prospechu pre spoločnosť, vrátane ekonomického prospechu.

Podpora zdravia je dôležitá aj na štátnej úrovni. Tejto téme sa venuje Národný

program podpory zdravia v Slovenskej republike. Program sa opiera o výsledky 
monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a súčasne aj 
o projekty a programy mapujúce výskyt rizikových faktorov chronických neinfekč-
ných ochorení u slovenského obyvateľstva.

Cieľom tejto práce je definovať a objasniť pojmy týkajúce sa zdravia, predstaviť 
zdravotnú situáciu, fungovanie a ekonomický status zdravotného systému na Slo-
vensku. a venovať sa vyššie spomínaným determinantom zdravia, ktoré následne 
v práci predstavíme a detailne rozoberieme. Zároveň spomenieme, aké programy 
na podporu zdravia momentálne existujú a sú implementované, či už v Európskej 



88

únii alebo na Slovensku. Práca sa snaží zdôrazniť, aké sú determinanty zdravia 
dôležité a prečo je nutné starať sa o podporu zdravia. Budeme sa snažiť predstaviť 
aj jeden z najväčších fenoménov, ktorým je elektronizácia zdravia a zdôrazniť jej 
dôležitosť. Posledná kapitola je zameraná na životný štýl, ale aj jeho determinujúce 
faktory. Taktiež nás zaujímala miera a spôsob poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
a jej dostupnosť. Cieľom bolo zistiť to, ako zamestnanci využívajú možnosť ab-
solvovania preventívnych lekárskych prehliadok. To sme uskutočnili realizovaným 
dotazníkovým výskumom, ktorého sa zúčastnilo 70 respondentov. Metódu dotazní-
kového prieskumu sme zvolili ako metódu získavania údajov, ktorými boli odpovede 
respondentov na jednotlivé položky dotazníka. 

1 Ekonomika a podpora zdravotníctva

V trhovom hospodárstve je výmena protihodnôt uskutočňovaná pomocou pe-
ňazí, ktoré sú následne v opakovaných procesoch kúpy vymieňané za potrebný 
tovar a služby. Tieto výmeny protihodnôt prebiehajú na všetkých druhoch trhov 
na základe pôsobenia dvoch síl – ponuky a dopytu. Majitelia peňazí na strane 
dopytu nakupujú tovar alebo služby. Objem ich peňazí určuje rozsah ich dopytu 
a potreba jedinca je limitovaná množstvom jeho peňazí. Tento princíp však nie je 
možné úplne a bez spoločenskej regulácie aplikovať do oblasti poskytovania le-
kárskych a ďalších zdravotníckych služieb. Vo vyspelej spoločnosti by nemal byť 
výlučne tržný mechanizmus jediným princípom zaručujúcim zdravie spoločnosti. 
Zdravotníctvo vyspelého štátu by malo byť založené aj na ľudskej solidarite a sú-
držnosti. Každá spoločnosť musí riešiť problémy spájajúce sa so zaisťovaním 
zdravotníckej starostlivosti vo väčšom rozsahu ako sú len ekonomické pohľady či 
závislosti vyplývajúce zo stretu dopytu a ponuky v oblasti zdravotnej starostlivosti 
obyvateľstva.

Komplexné poňatie zdravia vyžaduje aj zameranie sa na zdravý vývoj celej po-
pulácie, na prevenciu a predchádzaniu chorôb a na efektívny, účinný a racionálny 
systém zaisťovania zdravia ľudí2.

Bellová a Zlámal definujú zdravie aj z pohľadu ekonomiky: „Zdravie je považova-
né časťou ekonómov, sociológov a zdravotníkov a ďalších odborníkov nie len ako 
individuálny, ale rovnako ako celospoločenský, teda verejný statok3.“

Ak teda zdravie považujeme za celospoločenskú hodnotu, ktorá teda je verejná, 
v širšom kontexte nájdeme túto definíciu od Henryho Sigerista: „Zdravie sa upevňuje 
a rozvíja zaisťovaním adekvátnej životnej úrovne, dobrých pracovných podmienok, 

2 GLADKIJ, I. a kol. 2003. Management ve zdravotnictví, s. 91
3 ZLÁMAL, J. – BELLOVÁ J. 2013. Ekonomika zdravotnictví, s. 31-32
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školského vzdelania, telesnej kultúry, prostriedkov pre odpočinok a rekreácie. K do-
siahnutiu tohto cieľa je nutné vyvíjať koordinované úsilie veľkých skupín ľudí, politi-
kov, pracovníkov priemyslu, vychovávateľov a lekárov, ktorí ako experti vo veciach 
zdravia musia vymedzovať normy a vytyčovať štandardy4.“

Starostlivosť o zdravie a jeho súčasť zdravotníctva je v poňatí systému vzájom-
ne previazaná sústava prvkov, väzieb, zdrojov a výstupov, založená na princípe 
a s cieľom o zabezpečenie a ochrane zdravia. Musí mať na strane vstupov rovna-
ké všeobecné inputy ako ľudské zdroje, vecný a finančný kapitál, musí obsahovať 
stabilné prvky s väzbami, prvky musia mať zmysel a cieľ, systém musí produko-
vať určité výstupy, služby a dôkazy oprávnenosti svojej existencie. Požadova-
ným základným vstupom je zdravie obyvateľstva, súčasnej aj budúcej populácie. 
Každá osoba aj celá populácia je chápaná ako „produkt“ všetkých faktorov systé-
mu starostlivosti o zdravia. Zdravotníctvo je podsystémom celkovej starostlivosti 
o zdravie a taktiež je zdravie ovplyvňované ďalšími podsystémami, vplyvmi a fak-
tormi (napríklad vplyvy celosvetových pandémií). Proces transformácie vstupných 
zdrojov na žiaduce výstupy je z veľkej miery ovplyvnený dostupnosťou, kvalitou, 
dostatočnosťou, úrovňou vedy a výskumu a prostriedkov vkladaných do celého 
systému zdravotnej starostlivosti. Tento celý komplex starostlivosti o zdravie je 
zložitý otvorený systém, ktorý sa neustále vyvíja – výstupy sú často predvídateľ-
né, ale aj len možné, to znamená, že miera pravdepodobnosti je síce vysoká, ale 
nie je to bezproblémový a jedno príčinný výstup. Taktiež zdravotníctvo nemá len 
jeden cieľ, ale radu menších cieľom a je problémové určiť jednotné a ľahko sta-
noviteľné kritériá5.

1.1 Zdravotnícka starostlivosť v Slovenskej republike

V posledných desaťročiach prešlo slovenské zdravotníctvo výraznými zmena-
mi a to štrukturálnymi, tak aj reformačnými. Z pôvodného Semaškovho modelu sa 
v rokoch 2002 – 2006 prepracovaním zdravotnej legislatívy vytvorili podmienky pre 
pluralitný systém zdravotnej starostlivosti založenej na individuálnej zodpovednosti, 
trhových princípoch a regulovanej súťaži. Zdravotné poisťovne boli transformované 
na akciové spoločnosti a boli zavedené rozpočtové obmedzenia a vytvorený nový 
regulačný a inštitucionálny rámec. V súčasnosti poskytuje Slovenská republika uni-
verzálnu zdravotnú starostlivosť. Podľa Ústavy Slovenskej republiky majú všetci 
občania bezplatný prístup k širokému základnému balíku zdravotnej starostlivosti 
hradenej z verejného zdravotného poistenia. To je tvorené z povinných príspevkov 
všetkých obyvateľov a ich zamestnávateľov. Za niektorých poistencov ako sú deti, 

4 GLADKIJ, I. a kol. 2003. Management ve zdravotnictví, s. 95
5 ZLÁMAL, J. – BELLOVÁ J. 2013. Ekonomika zdravotnictví, s. 17
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študenti, matky, resp. otcovia na rodičovskej dovolenke, nezamestnaní, poberatelia 
nemocenských dávok, dôchodcovia a podobne platí poistné štát6.

Každý poskytovateľ všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, záchran-
nej zdravotnej služby, každá lekáreň, ako aj všetci poskytovatelia zdravotnej sta-
rostlivosti spadajúci do minimálnej siete majú uzavretú zmluvu so zdravotnými po-
isťovňami. Tie následne uzatvárajú selektívne zmluvy na základe vlastných kritérií 
s využitím indikátorov kvality7.

Zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti sú financované z verejného zdra-
votného poistenia zdravotných poisťovní a z verejných zdrojov štátneho rozpoč-
tu. Väčšina slovenských nemocníc je verejných, naopak všeobecní lekári, lekárne, 
diagnostické laboratória a značná časť špecialistov je neštátnych – súkromných8. 

Povolenia na výkon zdravotného poistenia je vydaný zdravotným poisťovniam 
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ministerstvo zdravotníctva vy-
dáva povolenia poskytovateľom ambulancií záchrannej zdravotnej služby, špecia-
lizovaným zdravotníckym zariadeniam (nemocniciam) a poskytovateľom kúpeľnej 
starostlivosti. Samosprávne kraje vydávajú povolenia všetkým ostatným poskyto-
vateľom zdravotnej starostlivosti (všeobecným nemocniciam vrátane univerzitných 
a fakultných nemocníc, všeobecným lekárom, ambulantným špecialistom, zdravot-
níckym laboratóriám, lekárňam atď.). V oblasti tvorbe zdravotnej politike sa anga-
žujú aj organizované záujmové skupiny. Napriek tomu, že sa môžu vyjadrovať k le-
gislatívnym návrhom, ich odporúčania nemajú veľkú politickú silu. Predstavitelia 
zamestnaneckých a zamestnávateľských organizácií a združení sa stretávajú so 
zástupcami vlády v rámci tzv. Hospodárskej a sociálnej rady SR, ale na následné 
pokračovanie legislatívneho procesu však nie je potrebná ich vzájomná dohoda. 
Profesijné komory vedú registre zdravotníckych pracovníkov a vydávajú a odobe-
rajú im licencie. Spolupracujú na monitorovaní riadenia prevádzky zdravotníckych 
zariadení a vydávajú stanoviská k etickým otázkam týkajúcim sa výkonu zdravot-
níckeho povolania. Členstvo v týchto stavovských organizáciách nie je povinné9.

1.2 Zdroje financovania v zdravotníctve

Zdravotná starostlivosť je služba, ktorá je poskytovaná jedincom vtedy, keď je 
to vyžadované jeho zdravotným stavom. Táto služba, rovnako tak, ako iné služby, 
má svoju cenu, ktorá je hodnotovým vyjadrením nákladov za poskytnuté služby. 

6 ZLÁMAL, J. – BELLOVÁ J. 2013. Ekonomika zdravotnictví, s. 22
7 ONDRUŠ, P. – ONDRUŠOVÁ, I. 2017. Manažment a financovanie v zdravotníctve, s.23
8 Tamže, s. 23
9 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Systémy zdravotníctva 
vo fáze prechodu. [online].
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Poistenci predstavujú subjekty, ktoré prijímajú tieto služby a pokrývajú náklady 
za ich poskytovanie. Hlavným cieľov každého zdravotníckeho systému je zabezpe-
čenie finančného krytia zo zdrojov poistencov na celkové náklady za služby zdra-
votnej starostlivosti. Jednotlivé krajiny sa samé rozhodujú, akým spôsobom sa roz-
hodnú získavať zdroje na pokrytie nákladov zdravotných služieb10.

Zdrojom pre financovanie zdravotných systémov môžu byť zdravotné odvody, 
dane, doplnkové zdravotné poistenie alebo ich kombinácia. Dane zaťažujú faktor 
práce (príjmy z pracovnej činnosti), spotrebu jednotlivcov (spotrebné dane a DPH) 
a ich majetok (vlastnícke dane), zdravotné odvody a doplnkové zdravotné postenie 
má vplyv iba na faktor práce (príjmy z pracovnej činnosti). Nie je však žiadna od-
poveď na to, aké zdroje dokážu čo najefektívnejšie pokryť všetky potreby zdravot-
ných systémom. Financovanie je jedným z kľúčových nástrojov zdravotnej politiky 
a významne ovplyvňuje jeden z finálnych cieľov zdravotnej politiky, ktorým je ochra-
na pred katastrofickými nákladmi, respektíve zabezpečenia zlepšenia zdravotného 
stavu jedincov za pomoci finančnej dostupnosti základných zdravotných služieb. 
Táto ochrana znamená zabezpečenie jedincov pred situáciou, kedy by bolo zlep-
šenie zdravotného stavu podmienené následným stavom chudoby. A práve z toh-
to dôvody je potrebné a nutné zabezpečiť v zdravotnom systéme spravodlivosť, 
ktorou sa ani sociálne slabé skupiny v prípade zdravotnej núdze nedostanú do fi-
nančného rizika. Je potrebné chápať financovanie ako základný nástroj zdravotnej 
politiky zahŕňajúci získavanie zdrojov (schopnosť generovať zdroje), pooling zdro-
jov (akumulácia a manažment zdrojov), nákup zdravotnej starostlivosti (alokácia 
zdrojov)11. 

Obrázok 1 Prístup WHO k financovaniu zdravotníctva

Zdroj: BALÍK, P. 2013. Financovanie zdravotníctva – spôsoby a mechanizmy fi-
nancovania. [online].

10 BALÍK, P. 2013. Financovanie zdravotníctva – spôsoby a mechanizmy financovania. [on-
line].
11 Tamže
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Jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú snahu o univerzálne pokrytie zdra-
votnou starostlivosťou, je čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov, ich mobi-
lizácia a správne prerozdelenie. Reformovanie platieb za nemocničnú starostlivosť 
je oblasťou, kde je možné dosiahnuť podstatné ušetrenie finančných prostriedkov. 
Výdavky na nemocničnú starostlivosť predstavujú najväčší objem prostriedkov vy-
naložených na zdravotnú starostlivosť. Rovnako aj v ambulantnej starostlivosti sa 
hľadajú mechanizmy na to, aby bolo zaistené efektívne využívanie a šetrenie zdro-
jov. Skôr sa považovalo takmer za samozrejmé, že má byť každému poskytovaná 
univerzálna zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu a kvalite. Dnes dominuje nový 
univerzalizmus, v ktorom je možné poskytovať všetkým len základnú zdravotnú sta-
rostlivosť, nie celkovú. Inak povedané, pokiaľ má byť poskytovaná zdravotná sta-
rostlivosť každému, nemôže byť poskytovaná v plnom rozsahu12.

K nástrojom rozdeľovania finančných prostriedkov na ambulantnú a nemocničnú 
starostlivosť patria:

•  Kapitácia – dohodnutá platba poskytovateľovi za jedného poistenca, ktorý je 
registrovaný v starostlivosti poskytovateľa. V tejto platbe sú zohľadnené i fak-
tory ako vek, zdravotné riziko a iné.

•  Platba za službu (fee for service, FFS) – platba za výkon alebo službu, ktorá 
je účtovaná poskytovateľom starostlivosti poisťovní alebo platcovi za službu. 
Služby a výkony služieb sú obvykle zahrnuté do zoznamu, ktorý neskôr slúži 
na vyúčtovanie.

•  Platby samoplatcov (out of pocket, OOP) – zahŕňajú úhrady doplatkov a pla-
tieb za výkony, ktoré nie sú hradené inou formou financovania.

•  Rozpočet – klasická forma financovania služieb obyvateľstva vrátane zdravot-
níctva.

•  DRG (Diagnoses Related Groups) – systém skupiny súvisiacich diagnóz, ABD 
(Activity Based Funding, Casemix), financovanie na základe činnosti13.

1.3 Zdravotné poistenie

V našej republike je štátom garantovaná zdravotná starostlivosť, ktorá je finan-
covaná z prostriedkov zdravotného poistenia. Zdravotné poistenie slúži na pokrytie 
nákladov, ktoré sú spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tak v chorobe, 
ako aj pri predchádzaní choroby a predstavuje formu neživotného poistenia. Na roz-
diel od iných foriem neživotného poistenia ale pokrýva viacero druhov rizík, a to 
ovplyvniteľné (napríklad fajčenie a iné abúzy), neovplyvniteľné (genetická predis-
pozícia, dedičné choroby), riziká s kombinovanými vyvolávajúcimi faktormi (vplyvy 

12 ONDRUŠ, P. – ONDRUŠOVÁ, I. 2017. Manažment a financovanie v zdravotníctve, s. 213
13 Tamže s. 215
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životného prostredia) a nepoistiteľné (chronické neinfekčné ochorenia). Príspevky 
do systému zdravotného poistenia sú hradené občanmi pravidelne mesačne vo 
výške stanovenej zákonom. Keď dôjde k čerpaniu zdravotnej starostlivosti, uplat-
ňuje sa princíp rozdelenia finančného rizika v čase aj medzi občanmi. To znamená, 
že občan do systému prispieva vopred, čiže pred čerpaním zdravotnej starostli-
vosti a zároveň riziko „poistnej udalosti“, teda poskytnutej zdravotnej starostlivosti 
a úhrady za ňu, znášajú všetci občania, nie jednotlivec individuálne14.

Na Slovensku je zdravotné poistenie charakterizované ako povinné verejné zdra-
votné poistenie a systém nášho zdravotného poistenia je pluralitný, čo znamená, že 
každý občan má právo slobodného výberu zdravotnej poisťovne. Zdravotné odvody 
vyberajú tri zdravotné poisťovne, z toho jedna štátna (Všeobecná zdravotná pois-
ťovňa) a dve súkromné poisťovne (Dôvera a Union). Tieto poisťovne môžu dosa-
hovať zisk, ktorý je odmenou pre poisťovňu za znášanie poistného rizika poisťovne 
(podobne ako je to v prípade komerčných poisťovní). Alokovanie zdrojov verejným 
a súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je realizované na základe 
zmluvného vzťahu, ktorý určuje výšku platieb, charakter služieb a ich kvalitu. Tento 
spôsob vysvetľuje priamy vzťah medzi odvádzaním odvodov a následným financo-
vaním zdravotnej starostlivosti z tých istých prostriedkov, ktoré zároveň nemôžu byť 
využité v inom rezorte než v rezorte zdravotníctva. Systém zdravotného poistenia 
je najrozšírenejším v krajinách OECD, teda v ekonomicky najrozvinutejších kraji-
nách sveta. Dôvodom je, že tento systém by bolo ťažké implementovať v krajinách 
s nízkym ekonomických rastom, pretože systém by nedokázal akumulovať dostatok 
zdrojov na financovanie výdavkov zdravotníctva15.

„Legislatívnou normou upravujúcou systém zdravotného poistenia na Slovensku 
je zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Zákon definuje poistenie 
ako:

•  povinné verejné zdravotné poistenie, všetci povinne poistení občania majú za-
bezpečenú úhradu za legislatívne definovaný rozsah zdravotnej starostlivosti,

•  individuálne zdravotné poistenie, ktoré zaisťuje individuálne potreby poistenca 
nad povinný rozsah úhrad. Toto poistenie je dobrovoľné, nepovinné a vzniká 
uzatvorením zmluvy medzi poistencom a zdravotnou poisťovňou, na Sloven-
sku sa v súčasnosti využíva minimálne16.“

Individuálne zdravotné poistenie (alebo súkromné zdravotné pripoistenie) pred-
stavuje dodatočné zdravotné zabezpečenie k verejnému zdravotnému poisteniu. Je 
významné najmä pri pokrytí nákladov za nadštandardné služby. Trh s týmto typom 

14 ONDRUŠ, P. – ONDRUŠOVÁ, I. 2017. Manažment a financovanie v zdravotníctve, s. 219
15 BALÍK, P. 2013. Financovanie zdravotníctva – spôsoby a mechanizmy financovania.  
[online].
16 ONDRUŠ, P. – ONDRUŠOVÁ, I. 2017. Manažment a financovanie v zdravotníctve, s. 222.
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poistenia nie je na Slovensku dostatočne rozvinutý. Iba 0,2 % finančných zdrojov 
zdravotného sektora na Slovensku pochádza zo individuálneho zdravotného po-
istenia i napriek snahám o zavedenie tohto typu poistenia v roku 2004. Hlavným 
dôvodom tohto stavu je nezadefinovaný základný balík zdravotných služieb hrade-
ných z verejných zdrojov. Očakáva sa, že trh s týmto druhom poistenia sa nebude 
príliš rozvíjať. Základným problémom slovenského zdravotníctva je snaha finančne 
sa vysporiadať s neustálym zvyšovaním zadlžovaním systému, pričom sa možnosť 
zavedenia nových zdrojov príjmov, ako napríklad súkromného zdravotného pripo-
istenia, vôbec neberie do úvahy. Príčinou sú štrukturálne nedostatky zdravotného 
systému, ktoré znemožňujú ťažiť z potenciálu zdravotného pripoistenia17.

Občan je povinný byť poistený v prípade, ak má trvalý pobyt na území Slovenska 
a u osôb bez trvalého pobytu pracujúceho, podnikajúceho alebo zdržujúceho sa 
(minimálne 6 mesiacov) na území Slovenskej republiky. V zákone sú zadefinovaní 
platitelia poistného a zároveň výška sadzby poistného (napríklad pre zamestnanca 
4% z vymeriavacieho základu, pre zamestnávateľa 10% z vymeriavacieho zákla-
du). Ďalej je ustanovená platba štátu za svojich poistencov na 4% z priemernej 
mzdy a nie podľa každoročného určovania sumy v zákone o štátnom rozpočte. 
V zákone sú definované tri skupiny platiteľov poistného:

•  ekonomicky aktívni (zamestnanci, zamestnávatelia, samostatne zárobkovo 
činné osoby),

•  poistenci štátu (deti, poberatelia dôchodku, ekonomicky aktívni počas dočas-
nej pracovnej neschopnosti, atď.)

•  samoplatcovia – poistenci, ktorí nepatria ani do jednej z vyššie uvedených 
skupín18.

1.4 Elektronické zdravotníctvo na Slovensku

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je subjekt , ktorý zodpovedný 
za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike. 
Elektronické zdravotníctvo (eHealth) predstavuje nástroje a služby využívajúce in-
formačné a komunikačné technológie (IKT), ktoré môžu zlepšiť prevenciu, diagnos-
tikovanie, liečbu, monitorovanie a riadenie19.

Cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komu-
nikačných technológií poskytovať správne informácie v správny čas na správnom 
mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, a tým 

17 BALÍK, P. 2012. Súkromné zdravotné pripoistenie na Slovensku. [online].
18 ONDRUŠ, P. – ONDRUŠOVÁ, I. 2017. Manažment a financovanie v zdravotníctve, s. 223
19 NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ. 2017. Elektronické zdravotní-
tvo. [online].
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prispievať k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a zároveň k zvyšovaniu kvality 
života občanov. Elektronické zdravotníctvo má za úlohu taktiež priniesť výrazné 
finančné úspory, ktoré následne môžu byť použité v systéme poskytovania zdra-
votnej starostlivosti. Umožňuje výmenu informácií a údajov medzi pacientmi a po-
skytovateľmi zdravotnej starostlivosti, nemocnicami, zdravotníckymi odborníkmi 
a informačnými sieťami v oblasti zdravia, poskytuje elektronické zdravotné zázna-
my, telemedicínske služby, prenosné prístroje na monitorovanie pacientov, softvér 
na plánovanie časových rozvrhov pre operačné sály, robotickú chirurgiu a experi-
mentálny výskum virtuálnej ľudskej fyziológie20.

Medzi hlavné výhody elektronického zdravotníctva patria sociálne výhody ako 
skrátenie dôb čakania na vyšetrenie. Ďalšími výhodami sú medicínske výhody. 
Očakáva sa, že sa zníži úroveň pochybení zdravotníckych pracovníkov pri liečbe 
a diagnostike pacienta, nakoľko údaje v zdravotnej dokumentácii niekedy chýbajú. 
Elektronická zdravotná knižka zabezpečí uchovávanie všetkých informácií o zdra-
votnom stave pacienta na jednom mieste. Ďalšou významnou výhodou eHealthu je 
prístup ku kompletným zdravotným informáciám v prípade ohrozenia života. Pro-
stredníctvom elektronickej knižky budú lekári vidieť, aké druhy liekov a aké množ-
stvo pacient berie, čo zamedzí vzniku kontraindikácií u liekov. Medzi ekonomické 
výhody patrí to, že lekári presne budú vidieť výsledky z vyšetrení, a nebudú zbytoč-
ne posielať pacienta na duplicitné vyšetrenie21.

Elektronizácia zdravotníctva sa zavádza v rámci celej Európskej únie. Medzi ce-
loeurópskej ciele patrí zlepšenie zdravia občanov sprístupnením zdravotne dôleži-
tých informácií – v prípade potreby medzi jednotlivými krajinami – prostredníctvom 
nástrojov elektronického zdravotníctva. Zvýšenie kvality a prístupnosti zdravotnej 
starostlivosti začlenením elektronického zdravotníctva do politiky v oblasti zdravia 
a koordináciou politických, finančných a technických stratégií jednotlivých členských 
štátov na úrovni EÚ. V neposlednom rade má za úlohu zlepšiť efektívnosť, použi-
teľnosť a rozšírenosť nástrojov elektronického zdravotníctva zapojením odborníkov 
a pacientov do ich návrhov, tvorby a uplatňovania22.

Projekt eHealth bol ukončený už koncom decembra 2015. Niektoré súčasti pro-
stredia, v ktorom bol projekt reálne využiteľný, neboli k tomuto termínu dobudo-
vané. V rokoch 2016 a 2017 prebiehalo testovanie projektu eHealth a budovanie 
jeho infraštruktúry, ktoré bolo zabezpečované NCZI a subdodávateľmi potrebných 
riešení. Zároveň sa začal používať názov eZdravie pre výstupy projektov eHealth. 
Plné nasadenie a využívanie projektu eZdravie zo strany prevádzkovateľa systému, 

20 NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ. 2017. Elektronické zdravotní-
tvo. [online].
21 BÖSZÖRMÉNYOVÁ, J. 2016. E-health – čo to je a aké sú jeho výhody? [online].
22 EURÓPSKA KOMISIA. Európska komisia a elektronické zdravotníctvo. [online].
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poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj poistencov bolo určené zákonom od ja-
nuára 2018. V roku 2018 bol systém skutočne čiastočne nasadený, využívaný 
a v rámci procesu ladenia plánovane modifikovaný. Plné nasadenie v roku 2018 
nebolo však z rôznych technických dôvodov možné. Preto bol termín plného nasa-
denia legislatívne posunutý na január 2019 bez sankcií23.

Slovensko je lídrom v zavádzaní elektronického zdravotníctva v stredoeuróp-
skom priestore. Toto tvrdenie podporila aj Konferencia elektronizácia zdravotníc-
tva v krajinách V4, ktorú zorganizovalo Národné centrum zdravotníckych informácií 
v Bratislave. Spomedzi krajín Višegrádskej štvorky (V4) sa v zavádzaní a rozvo-
ji národných eHealth projektov urobil na Slovensku od spustenia eZdravia v roku 
2018 výrazný pokrok. Do eZdravia je v súčasnosti pripojených 75 % poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti24.“

2 Determinanty zdravia

Determinanty zdravia sú faktory pôsobiace na zdravie človeka, a to buď pozitívne 
alebo negatívne.

Podľa Ozorovského determinanty zdravia definujeme ako: „znaky stavov a uda-
lostí majúcich vzťah k zdraviu, ktoré ovplyvňujú zdravie v pozitívnom smere (pozi-
tívne determinanty – sanogénne), alebo v negatívnom smere (rizikové faktory). De-
terminanty spolu s náhodnými a sprievodnými javmi tvoria rôznorodý súbor príčin, 
následkov ovplyvňujúcich zdravie25.“

Pri určitom zjednodušení môžeme vymedziť štyri základné determinanty zdravia 
a stanoviť ich približný podiel vplyvu na zdravie. Sú nimi:

• životný štýl (správanie súvisiace so zdravím) – 50%,
•  životné prostredie – 20%,
•  zdravotnícky systém – 20%,
•  genetické faktory – 10%.

Ako bolo vyššie spomenuté, životný štýl a životné prostredie sú determinantami, 
ktoré ovplyvňujú zdravie v najväčšej miere. Je ale dôležité spomenúť, že tieto de-
terminanty sú navzájom previazané a zároveň formované prostredím a podmien-
kami, v ktorých ľudia žijú. Spôsob života ľudí je ovplyvnené kultúrou, sociálnou 
a ekonomickou situáciou, tradíciami spoločnosti, predchádzajúcimi skúsenosťami, 
výchovou v detstve, rodinnou situáciou. To znamená, že životný štýl a zdravie sú vo 

23 NÁRODNÝ KONTROLNÝ ÚRAD. Záverečná správa. Kontrola funkčnosti a využívania 
elektronického zdravotníctva, s. 5. [online].
24 NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ. 2019. Slovenské ezdravie je 
lídrom elektronizácie zdravotníctva v regióne. [online].
25 OZOROVSKÝ, V. 2018. Sociálne lekárstvo, s. 35.
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veľkej miere sociálne determinované. Z pohľadu prostredia môžeme determinanty 
zdravia rozdeliť na:

•  distálne determinanty zdravia – determinanty prostredia (sociálne, ekonomic-
ké a ekologické – fyzikálne, chemické, biologické,

•  proximálne determinanty zdravia – na úrovni jednotlivca (biologické, mentálne, 
genetické, osobnostné charakteristiky, správanie, životný štýl, sociálne zruč-
nosti)26.

Distribúciu zdravia a chorôb v populácii je nutné vnímať aj v sociálnom kontexte. 
Ako sme vyššie spomenuli, úroveň zdravia jednotlivcov ovplyvňujú aj podmienky, 
v ktorých sa ľudia narodia, vyrastajú, žijú pracujú a starnú. Tieto nazývame ako 
sociálne determinanty zdravia, ktoré sú ekonomické, psychologické a kultúrne cha-
rakteristiky života.

Biologické faktory zdravia vyplývajú z fyziologických funkcií organizmu a z hľa-
diska vzniku je možné ich rozdeliť do dvoch skupín, ktorými sú získané a vrodené 
determinanty.

Získané biologické determinanty vznikajú priebežne v priebehu života a sú

spôsobené vonkajšími príčinami a psychosociálnymi faktormi, taktiež môžu byť 
predispozične vzniknuté pôsobením genetických faktorov. Ich prevencia spočíva 
v možnostiach odstraňovania, prípadne ovplyvňovania vonkajších príčin27. 

Vrodené determinanty sú geneticky a prenatálne podmienené. V súčasnosti nie 
je možné ovplyvňovať ani inak modifikovať genetický materiál. Možná je ich pre-
vencia v oblasti genetického poradenstva. Vek je intenzívne pôsobiaci a pomerne 
nezávislý rizikový faktor. So stúpajúcim vekom sa zvyšuje riziko vzniku civilizačných 
chorôb. Rasa taktiež ovplyvňuje mieru úmrtnosti28.

Životné prostredie a jeho kvalita významne vplýva na duševnú a telesnú poho-
du človeka a vzťah medzi faktormi životného prostredia a zdravím človeka je známy 
už stáročia. Svetová zdravotnícka organizácia udáva, že ochorenia, ktoré súvisia so 
životným prostredím, sú zodpovedné v európskom regióne za približne 16 % všet-
kých úmrtí ročne. Environmentálne faktory ale pôsobia v kontexte s ďalšími faktormi 
prostredia z rôznych zdrojov a jeho účinky sa nemusia prejaviť hneď, ale až s od-
stupom času, čo ďalej sťažuje identifikáciu príčinných vzťahov medzi expozíciou 
a zdravotným následkom. Význam environmentálneho zdravia zdôrazňuje aj nový 
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky – NE-
HAP V, ktorý bol podpísaný začiatkom januára 2019 vládou Slovenskej republiky. 
Tento plán nastavuje nové priority v tejto oblasti a reflektuje závery 6.ministerskej 

26 OZOROVSKÝ, V. 2018. Sociálne lekárstvo, s. 35
27 FARKAŠOVÁ, D. A kol. 2018. Determinanty zdravia, s. 11
28 Tamže s. 11
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konferencie o životnom prostredí a zdraví, ktorá sa uskutočnila v Ostrave v júni 
2017. Najväčší dôraz je kladený práve na medzirezortnú spoluprácu a posilnenie 
úsilia zameraného na riešenie problematiky vybraných environmentálnych deter-
minantov zdravia, ako sú znečistenie ovzdušia a vôd, nedostatočné zásobovanie 
pitnou vodou, nebezpečné chemické látky, hluk, odpady, kontaminované lokality 
a zmena klímy29.

Zdravotnícky systém zohráva dôležitú úlohu v manažmente determinant zdra-
via. Je dôležité a nevyhnutné podporovať efektívne skríningové programy, zdôraz-
ňovať kľúčovú úlohu preventívnej zdravotnej starostlivosti a posilňovať komunitnú 
starostlivosť. Dobre fungujúci zdravotný systém reaguje na potreby a očakávania 
zo strany populácie tým, že zlepšuje zdravotný stav jednotlivcov, rodín a komunít, 
bráni obyvateľstvo pred ohrozeniami jeho zdravia, ochraňuje ľudí pred finančnými 
dôsledkami zlého zdravotného stavu, zabezpečuje spravodlivý prístup k starostli-
vosti a umožňuje ľuďom podieľať sa na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich zdra-
vie a zdravotnícky systém. Dobrý zdravotný stav obyvateľov je taktiež považovaný 
za hodnotový zdroj, ktorý prináša osoh pre všetky odvetvia, pre celú spoločnosť 
a taktiež je dôležitým faktorom ekonomického a sociálneho rozvoja a jeho dosaho-
vanie je stredobodom záujmu jednotlivcov, rodín aj komunít. Naopak, zlý zdravotný 
stav ovplyvňuje a znižuje ľudský potenciál, vedie k stavom beznádeje a k odčerpá-
vaniu zdrojov všetkých odvetví. Vytváranie podmienok, ktoré umožňujú ľuďom, aby 
získali kontrolu nad svojim zdravím a jeho determinantmi, posilňuje stav komunít 
a zlepšuje životy ľudí. Bez aktívnej účasti občanov by ale mnohé šance na podporu 
a ochranu ich zdravia a prosperity boli stratené30.

2.1 Modely determinantov zdravia

Je niekoľko modelov, ktoré sa snažia preukázať súvislosť medzi determinanta-
mi a zdravím, avšak len niektoré z nich sú zamerané na sociálne determinanty. 
Dva najznámejšie modely sú Dahlgrenov- Whiteheldovej model a Model nerovnosti 
zdravia Komisie SZO pre sociálne determinanty zdravia.

Dahlgrenov – Whiteheldovej model – úrovne zdravia sú výsledkom systema-
tických rozdielov v distribúcii determinantov, ktoré ich ovplyvňujú. Nemenné v tomto 
modeli sú biologické a dedičné charakteristiky jednotlivcov. Ďalšie determinanty je 
možné modifikovať, sú nimi:

•  faktory individuálneho životného štýlu,
•  sociálne a komunitné siete,
•  životné a pracovné podmienky,
•  všeobecné sociálno-ekonomické, kultúrne a environmentálne podmienky.

29 MURÍNOVÁ, Ľ. 2018. Verejné zdravotníctvo. [online].
30 ONDRUŠ, P. – ONDRUŠOVÁ, I. 2017. Manažment a financovanie v zdravotníctve, s.14
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Tento model zdôrazňuje, že životný štýl nie je iba slobodnou voľbou jednotliv-
cov, ale je formovaný sociálnymi normami, vzťahmi a podmienkami, v ktorých ľu-
dia pracujú a žijú, tie zas súvisia so všeobecnými socio-ekonomickými, kultúrnymi, 
politickými a environmentálnymi charakteristikami spoločnosti. Sociálna opora, sú-
držnosť, dobré sociálne vzťahy, dobré pracovné a životné podmienky majú dobrý 
vplyv na zdravie jednotlivca a populácie. Negatívne životné udalosti, pocity odlúče-
nia a odsunutia na okraj spoločnosti, nedostatok kontroly nad udalosťami vo svojom 
živote a výkon náročného zamestnania za nízku odmenu, môžu prispieť k zhorše-
niu zdravia31.

Model nerovnosti zdravia komisie WHO pre sociálne determinanty zdravia 
– podľa tohto modelu treba príčiny nerovnosti v zdraví hľadať v širšom sociálnom 
a politickom kontexte, v spoločnosti, kde jednotlivci, komunity a rodiny žijú. V tomto 
modeli je zdôraznené centrálne postavenie sociálno-ekonomického statusu. Sociál-
noekonomický status sa používa ako jednoduchšie označenie pre premenné, akými 
sú vzdelanie, príjem a zamestnanie. Sociálne, politické a ekonomické determinanty 
– štrukturálne determinanty utvárajú sociálnu štruktúru a hierarchiu sociálno-eko-
nomických pozícií. Tie následne formujú špecifické sprostredkujúce determinanty 
zdravia, ktorými sú materiálne podmienky, správanie, psychosociálne a biologické 
faktory, ktoré odrážajú miesto jednotlivcov v sociálnej hierarchii a sociálnej štruktú-
re. Výsledkom sú nerovnosti v sociálnych, ekonomických a zdravotných podmien-
kach a následne aj nerovnosti v zdraví. Z tohto vyplýva, že politická a historická 
situácia v krajine, kultúrne a sociálne normy spoločnosti vytvárajú kontext, v ktorom 
pôsobia sociálne determinanty. Správne nastavené zmeny v spoločnosti, v jej poli-
tike a normách tak môžu zmenšiť nerovnosti v zdraví32.

2.2 Podpora a ochrana zdravia slovenskej populácie

Medzi spoločné ciele členských štátov Európskej únie je zameranie sa na zdra-
vie obyvateľov a významné rizikové faktory, ako aj na efektívnosť, dostupnosť 
a odolnosť systémov zdravotníctva a poukazujú na oblasti, v ktorých by Komisia 
mohla potenciálne podporovať vzájomné učenie sa a výmenu osvedčených po-
stupov. V správe sú uvedené niektoré z najvýznamnejších trendov transformácie 
našich systémov zdravotníctva. Jednou z najväčších hrozieb je váhavosť v očko-
vaním. Možným riešením je zlepšenie informovanosti v oblasti zdravia, boj proti 
dezinformáciám a taktiež aj aktívne zapojenie zdravotníckych pracovníkov. Ďalším 
trendom je digitálna transformácia podpory zdravia a prevencie ochorení, ktorým sa 
budeme venovať v nasledujúcich kapitolách. Problémom zostáva aj nedostatočná 

31 OZOROVSKÝ, V. 2018. Sociálne lekárstvo, s. 37
32 Tamže s. 42
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dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Je potrebné venovať sa inováciám týkajúcim 
sa kombinácie zručností zdravotníckeho personálu. Netreba zabúdať ani na spolu-
prácu členských štátov pri zaisťovaní bezpečnej, účinnej a dostupnej liečby33. Zdra-
votný stav slovenského obyvateľstva sa od roku 2000 zlepšil. Stredná dĺžka života 
stúpla o 4 roky a v roku 2017 dosiahla 77,3 roka, avšak faktom zostáva, že táto hod-
nota je o 4 roky menej ako priemer EÚ. Ženy sa zvyčajne dožívajú o 7 rokov dlhšie 
ako muži. Približne polovicu úmrtí na Slovensku možno pripísať rizikovým faktorov 
správania. Pre naše zdravie predstavuje veľké riziko dlhodobo vysoká spotreba 
tabaku a rastúce miery nadváhy a obezity u detí. Miera obezity u dospelých na Slo-
vensku však patrí medzi najnižším v EÚ. Výdavky na zdravotníctvo na Slovensku 
sú oveľa nižšie než vo väčšine krajín EÚ – dosahujú 6,7% HDP v porovnaní s 9,8% 
HDP v EÚ. Prístup k zdravotnej starostlivosti je vo všeobecnosti dobrý, lekári sú ale 
v rámci krajiny rozdelení nerovnomerne a súčasná pracovná sila starne. Starnutie 
obyvateľstva bude vyvíjať značný tlak na výdavky na zdravotníctvo a dlhodobú sta-
rostlivosť na Slovensku a očakáva sa, že miera rastu výdavkov na zdravotníctvo 
bude v najbližších niekoľkých desaťročiach vyššia ako priemer EÚ34.

2.2.1 Podpora ochrany zdravia

Podľa WHO je podpora zdravia proces, ktorý umožňuje ľuďom prevziať kontrolu 
nad sebou, čiže zlepšiť svoje zdravie35.

Proces podpory zdravia obsahuje množstvo činiteľov, podmienok a princípov 
premietajúcich sa do mnohých definícií a charakteristík pojmu. Podpora zdravia sú 
všetky úkony, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia a zároveň i k zvýšeniu telesnej 
pohody. Tento proces umožňuje jednotlivcovi, rodine a spoločnosti vytvárať pod-
mienky potrebné k udržaniu, upevneniu a zlepšeniu všeobecnej životnej úrovne 
zdravia a na získanie určitej kontroly nad ním. Podpora zdravia je založená na ľud-
skom práve participovať a byť aktívnym subjektom prijímajúcim uvedomelé rozhod-
nutia na základe poznania determinantov zdravia36.

V súčasnosti v globalizovanom svete presahuje zdravotná starostlivosť hranice 
jednotlivých štátov. Zložité podmienky, ktoré sú spojené s medzinárodnou migrá-
ciou obyvateľstva, výmenou tovarov a potravín kladú na zdravotnícke systémy jed-
notlivých krajín čoraz vyššie nároky. To si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu kra-
jín tak, aby mohli spoločne čeliť mnohým kľúčovým zdravotníckym výzvam. Túto 
problematiku zastrešujú medzinárodné inštitúcie. Kľúčovou organizáciou je WHO. 

33 EURÓPSKA KOMISIA. Aký je stav zdravia v Európe a na Slovensku? [online].
34 Tamže 
35 FARKAŠOVÁ, D. A kol. 2018. Determinanty zdravia, s. 32
36 HEGYI, L. – BIELIK, I. a kol. 2011. Základy verejného zdravotníctva, s. 39
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Podľa ich odporúčania by mala mať každá krajina vypracovanú národnú zdravotnú 
stratégiu a národný zdravotný program, ktorý predstavuje prepojenie politických, 
ekonomických a sociálnych cieľov pre zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľ-
stva37.

Možnosť ovplyvnenia zdravia spočíva hlavne v aktivitách vedome smerujúcich 
k zachovaniu zdravia. Možnosťou a zároveň i cestou vedúcou k podpore zdravia je 
výchova k zdraviu orientovaná na:

•  jednotlivca a jeho rodinu (zdraví, chorí alebo s ohrozeným správaním),
•  skupiny obyvateľstva, s ohľadom na vekové skupiny a ľudí žijúcich a pracujú-

cich v určitom rizikovom prostredí (ženy so špeciálnou problematikou, pacienti 
s určitou diagnózou)38. 

2.2.2 Prevencia rizikových faktorov

V oblasti prevencie sú považované za efektívne nástroje zníženia prevalencie 
civilizačných chorôb posudzovanie a odstraňovanie vplyvu rizikových faktorov, sna-
ha o odstránenie vplyvu rizikových faktorov, prevzatie zodpovednosti jednotlivcov 
za svoje zdravie a následne i aktívne vykonávanie aktivít, ktoré podporujú zdravie 
a rozvoj zdravotných služieb. Prevencia zahŕňa tri úrovne činností – primárnu, se-
kundárnu a terciárnu.

Primárna prevencia je taká, ktorej úlohou je posilniť zdravie človeka, zvýšiť jeho 
odolnosť proti chorobám a zabrániť ich vzniku a následnému šíreniu. Je to snaha 
predísť vzniku chorôb u dosiaľ klinicky zdravých jedincov. Obsahu činnosti zamera-
né na vyhľadanie rizikových faktorov, znižovanie ich vplyvu a na posilnenie ochran-
ných faktorov znižujúcich riziko vzniku chorôb39.

Sekundárna prevencia začína vtedy, keď sa u jedinca manifestujú príznaky ocho-
renia. Cieľom sekundárnej prevencie je liečiť chorobu v počiatočných štádiách a za-
brániť tak vzniku pokročilých foriem a komplikácií a zlepšovať prognózu. Medzi 
nástroje sekundárnej prevencie patria skríningové metódy včasnej diagnostiky. Tie 
umožňujú pomerne včasné odhalenie poruchy alebo chorobného procesu a začia-
tok liečby ešte pred rozvinutím príznakov choroby. Dôležitú úlohu v rámci preven-
tívneho pôsobenia má zdravotná výchova, ktorej cieľom je, aby ľudia pochopili výz-
nam manažmentu determinánt zdravia ako sú preventívne prehliadky, skríningové 
vyšetrenia, včasná návšteva lekára a pod40.

37 ONDRUŠ, P. – ONDRUŠOVÁ, I. 2017. Manažment a financovanie v zdravotníctve, s.13
38 FARKAŠOVÁ, D. a kol. 2018. Determinanty zdravia, s. 32
39 Tamže s. 34
40 Tamže s. 34
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Terciárna prevencia sa uplatňuje v štádiu, v ktorom je ochorenie plne rozvinu-
té. Cieľom tejto prevencie je obnoviť zdravie do takej miery, ako je klinicky možné 
a tak zabezpečiť optimálne fungovanie organizmu. Taktiež je snahou v čo najväčšej 
miere znížiť následky trvalých zmien zdravia, ktoré vedú k pracovnej neschopnosti, 
invalidizácii, zníženiu kvality života a k jeho skráteniu41.

3.2.3 Strategické postupy Svetovej zdravotníckej organizácie

Strategické postupy Svetovej zdravotníckej organizácie sú zamerané najmä 
na podporu zdravia, prevenciu ochorení a zníženie chorobnosti a úmrtnosti v ce-
losvetovom rozsahu.

V roku 1977 vznikla vízia „zdravia pre všetkých“ a v roku 1988 WHO vypracovala 
stratégiu s názvom „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, ktorá bola zameraná na:

•  životný štýl a zdravie,
•  rizikové faktory súvisiace so zdravím a prostredím, zmeny systému poskytova-

nia zdravotnej starostlivosti,
•  zmeny v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti,
•  politické, právne, technické, personálne, vedeckovýskumné opatrenia a pod-

pora nevyhnutných zmien v týchto oblastiach42.

Zmeny a trendy v politickej, ekonomickej, environmnentálnej, sociálnej a ekono-
mickej sfére ovplyvnili vývoj zdravia v Európe, preto bolo potrebné túto stratégiu ino-
vovať. Práve v tejto súvislosti bol vypracovaný program „Zdravie 21“ – Zdravie pre 
všetkých v 21. storočí. Regionálny výbor WHO pre Európu v septembri 2012 schválil 
a zároveň sa zaviazal k implementácii nového rámca zdravotnej politiky s názvom 
„Zdravie 2020“. Členskými štátmi Európskeho regiónu bol schválený program Zdra-
vie 2020 v dvoch formách. Európsky politický rámec pre podporu zdravia a blaha 
v rámci vládnych štruktúr a celej spoločnosti poskytuje politikom a kľúčovým poli-
tickým predstaviteľom hlavné hodnoty a princípy ako kľúčové politické poradenstvo 
pri zavádzaní dokumentu Zdravie 2020 do praxe. Dlhší dokument Politický rámec 
a stratégia Zdravia 2020 poskytuje podrobnejšie dôkazy a praktické rady, týkajúce 
sa zdravia a blaha, a je určený tým, ktorí sa venujú rozvoju a implementácii politiky 
v praxi na operačných úrovniach. Politický rámec a stratégia Zdravia 2020 je sprie-
vodca pre politiky a stratégie, ktorý poskytuje odkazy na zmeny v dôkazoch a praxi. 
Nie je to predpis, ale politický rámec na používanie a implementáciu v kontexte si-
tuácie každej krajiny, jej potrieb a ambícií. Hlavným cieľom programu je “významne 
zlepšiť zdravie a blaho obyvateľstva, znižovať nerovnosti v zdraví, posilňovať verejné 
zdravie a zabezpečiť, aby zdravotné systémy, orientované na ľudí, boli univerzálne, 

41 BAŠKOVÁ, M. 2009. Výchova k zdraviu, s. 15
42 FARKAŠOVÁ, D. A kol. 2018. Determinanty zdravia, s. 16
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spravodlivé, udržateľné a kvalitné”. Je založené na hodnotách, zakotvených v stano-
vách WHO: základné právo každého človeka na najvyššie dosiahnuteľný štandard 
zdravia, bez ohľadu na rasovú príslušnosť, pohlavie, vek, sociálny stav a platobnú 
schopnosť. Dôležité sú aj princípy poctivosti, udržateľnosti, kvality, transparentnosti, 
zodpovednosti, právo účasti na rozhodovacích procesoch a dôstojnosť43.

2.2.4 Národné programy podpory zdravia

Na Slovensku vznikol na základe programov a odporúčaní WHO dokument 
„Národný program podpory zdravia“. Národný program podpory zdravia sa opie-
ra o výsledky monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky 
a tiež o projekty a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických 
neinfekčných ochorení u obyvateľov Slovenska. Aktualizovaný program je prioritne 
zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov 
vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovanosti jednotlivých zlo-
žiek spoločnosti. Program sa člení na preventívne opatrenia, ktoré sú zamerané 
na znižovanie výskytu chronických neinfekčných ochorení – tými sú opatrenia za-
merané primárne na podporu životného štýlu – výživa a stravovacie návyky, fyzická 
inaktivita, tabak, alkohol drogy a zdravé pracovné a životné podmienky. Ďalej sú 
to špecifické opatrenia zamerané na najčastejšie vyskytujúce sa chronické nein-
fekčné ochorenia, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus a vybrané 
nádorové ochorenia. Druhou oblasťou sú preventívne opatrenia, ktoré sú zamerané 
na znižovanie výskytu infekčných ochorení44.

Na uskutočňovanie priorít v rámci programu Zdravie 32 sa na Slovensku usku-
točňujú rôzne projekty. Jedných z nich je program CINDI – teda integrovanej in-
tervencie proti neinfekčným ochoreniam a jeho zámerom je zmena životného štý-
lu a postojov obyvateľstva k vlastnému zdraviu a zameriava sa na vyhľadávanie 
skupín obyvateľstva s vysokým rizikom kardiovaskulárnych a onkologických ocho-
rení a znižovanie celkovej úmrtnosti populácie na tieto ochorenia. Na zvládanie 
týchto úloh bolo vypracovaných päť čiastkových projektov:

•  Slovensko bez tabaku
•  Primárna prevencia hypertenzie
•  Poradenstvo pre zdravý životný štýl
•  Zdravé deti v zdravých rodinách
•  Ozdravenie životného štýlu detí s rizikom kardiovaskulárnych ochorení v rodi-

ne45.

43 JAKAB, Z. – TSOUROS, A. 2014. Zdravie 2020 – docieliť zdravie a rozvoj v dnešnej Eu-
rópe. [online].
44 Národný program podpory zdravia. [online].
45 FARKAŠOVÁ, D. A kol. 2018. Determinanty zdravia, s.21
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Ďalším programom je program MONICA, ktorý sa zameriava na trendy a determi-
nanty ochorení obehovej sústavy, ktoré ľudí invalidizujú a ročne na ne vo svete umie-
ra 15 miliónov osôb. Ďalším projektom je MOST, ktorý bol vyhlásený prostredníctvom 
aktivít „Mesiac o srdcových témach“ a vznikol z odporúčaní Európskej kardiologickej 
spoločnosti. Výchove ku zdraviu sa venuje projekt Školy podporujúce zdravie a na-
pomáha rozvoju vedomostí a postojov detí k zdraviu na základných a stredných 
školách a v školských zariadeniach. Ďalšími projektmi sú napríklad Zdravé praco-
viská, ktorého cieľom je vylúčiť alebo znížiť negatívne faktory pracovného prostredia 
na zdravie zamestnancov. Projekt Zdravé mestá zahŕňa analýzu údajov demogra-
fického, zdravotného a ekologického charakteru, ako aj infraštruktúry a sociálnych 
podmienok a vyústením analýzy je plán zdravia mesta, ktorý by mal viesť ku zmene 
správania obyvateľov regiónov a k následnej podpore zdravia. Existuje ešte rada 
menších čiastkových programov a projektov pre podporu zdravia46.

2.3 Analýza determinantov zdravia vybranej vzorky obyvateľstva

V praktickej časti sa sme sa zaoberali vyhodnocovaním odpovedí respondentov 
z distribuovaného dotazníka, skúmali a analyzovali sme rôzne vplyvy a faktory fy-
zického a duševného zdravia, ktoré majú značný vplyv na zdravie človeka, v znač-
nej miere ho podmieňujú; a tým majú aj dosah na ekonomické procesy, ktorých je 
človek neoddeliteľnou súčasťou.

Na dotazníkovom prieskume sa zúčastnila náhodná vzorka občanov v Trenčian-
skom kraji v okrese Ilava. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili ženy a muži vo 
veku od 22 rokov, po osoby nad 55 rokov veku života.

Dotazník bol zaslaný 70 respondentom, zaslaný bol 17 ženám a 53 mužom. Res-
pondentov sme oslovovali osobne s tým, že po ich súhlase sme na ich mailovú ad-
resu dotazníky rozposlali. Zo 17 oslovených žien, bola návratnosť 13 dotazníkov, 
čo činilo 74,5%. 53 osobám mužského pohlavia bol dotazník takisto distribuovaný 
mailom; a návratnosť bola od 41 respondentov, čo je 77%. Odpovede na otázky 
sme tak získali od 54 osôb.

2.3.1 Hypotézy výskumu

Pre skúmanie a analýzu determinantov zdravia vo vybranej vzorke obyvateľstva, 
sme si stanovili 3 hypotézy, ktoré sme následne overovali a hodnotili ich výsledky.

H1: Respondenti budú mať k otázkam zdravého životného štýlu viac kladný vzťah, 
budú preferovať zdravé stravovacie návyky, pohybovým aktivitám sa budú venovať 
viac, ako raz týždenne, zároveň budú spokojní so svojim zdravotným stavom.

46 FARKAŠOVÁ, D. A kol. 2018. Determinanty zdravia, s.22
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H2: Respondenti budú pravidelne chodievať na preventívne prehliadky. (budú 
využívať možnosť ich pravidelne absolvovať).

H3: Respondenti vnímajú, že poskytovanú zdravotná starostlivosť je dostatočná, 
finančne dostupná.

2.3.2 Metódy výskumu

Výskumnú metódu môžeme charakterizovať ako súhrnný názov pre súbor postu-
pov, pomocou ktorých sa získavajú dáta v teréne. Poznáme rôzne metódy výsku-
mu, môže to byť: pozorovanie, dotazník, interview, škálovanie, testy, sociometria, 
sémantický diferenciál, experiment.

„Dotazník patrí medzi jednu z najčastejšie používaných metód vo výskume. Po-
užíva sa v spoločenských vedách na hromadné a rýchle zisťovanie faktov, názorov, 
postojov, preferencií, hodnôt, motívov, potrieb, záujmov a i. Dotazník môžete použiť 
na vedecké účely ako hlavnú metódu, pomocnú (doplňujúcu metódu) a exploračnú 
metódu na oboznámenie sa s novým terénom47.“

Tabuľka 1 Výhody a nevýhody používania dotazníka

Zdroj: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk

Výskum bakalárskej práce bol spracovaný formou dotazníka, ktorý bol zameraný 
na preferovaný životný štýl, zistenie spokojnosti s úrovňou, dostupnosťou a stavom 
poskytovania zdravotnej starostlivosti respondentov ako i s možnosťou využívania 
pravidelných, preventívnych lekárskych prehliadok.

47 http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/dotaznik.php?id=i12
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Po preštudovaní rôznych teórií v otázkach zdravia jednotlivca, ako i celej spoloč-
nosti, životnom štýle, determinantoch, ktoré zdravie ovplyvňujú, i podmieňujú, sme 
do dotazníka zahrnuli otázky týkajúce sa stravovacích návykov, pohybovej aktivity, 
užívania návykových látok, ako aj starostlivosti o zdravie – pravidelná návšteva pre-
ventívnych prehliadok, ale aj využívanie moderných spôsobov poskytovania zdra-
votníckych služieb, vyzdvihnutia E – receptov, takisto nás zaujímala aj spokojnosť/
nespokojnosť s vyšetreniami u lekárov – špecialistov, ale otázky boli zamerané aj 
na oblasť finančnej dostupnosti poskytovanej lekárskej starostlivosti.

V dotazníku sme použili tieto okruhy otázok:

1.  Okruh otázok pre získanie všeobecných údajov.
 •  Aké je vaše pohlavie?
 •  Aký je váš vek?
 •  Aký je váš ukončený stupeň vzdelania?
 •  V akom prostredí žijete?

2.  Okruh otázok pre overenie hypotézy H1 zameraný na zdravý životný štýl (zdra-
vá výživa, zdraviu škodlivé látky, pohybová aktivita)

 • Aký je životný štýl, ktorý preferujete?
 • Ako často sa venujete aktívnemu pohybu?
 • Ste fajčiar?
 • Aký je váš vzťah k alkoholickým nápojom?
 • Aké sú Vaše bežné stravovacie návyky?
 • Ste spokojný s vašou životosprávou a zdravotným stavom?

3.  Okruh otázok na overenie hypotézy H2 zameraný na prevenciu, možnosť vyu-
žitia preventívnych prehliadok.

 • Chodíte na preventívne prehliadky?
 • Na preventívne prehliadky idete aj z dôvodu výskytu ochorení vo vašej rodine?  

• Domnievate sa, že ich včasné absolvovanie môže podchytiť a včas odhaliť  
 závažné ochorenie?

4. Okruh otázok na overenie hypotézy H3 zameraný na úroveň a stav poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti, finančnej dostupnosti.

 • Ste spokojný so stavom a mierou poskytovania zdravotnej starostlivosti?
 • Vyhovuje vám (ste spokojný) a využívate novú formu E – recept(u)?
 • Domnievate sa, že vo vašom regióne je dostatok špecializovaných lekárov?
 • Poskytovanú lekársku starostlivosť vnímate ako finančne dostupnú?
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2.3.3 Priebeh výskumu

Výsledky respondentov sme získali v priebehu mesiacov január až do prvej po-
lovice mesiaca marec 2020. Respondenti pozostávali z mužov a žien vo veku 22 
rokov, až do veku života nad 55. Boli to osoby manuálne alebo duševne pracujúce, 
žijúce v meste a na vidieku, s rôznym stupňom vzdelania. Dotazník bol anonymný 
a bol poslaný 70 respondentom na ich mailové adresy.

2.3.4 Výsledky a diskusia

Na základe získaných a vyhodnotených informácií, sme verifikovali tvrdenia, ob-
siahnuté v hypotézach práce. Zisťovali sme, aký bude vzťah respondentov k proble-
matike zdravého životného štýlu, aké stravovacie návyky preferujú, a v akom rozsa-
hu sa pohybovým aktivitám venujú, ale i to, ako sú spokojní s mierou poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, s využívaním nových – moderných foriem poskytovania 
zdravotníckych služieb; ako je výdaj e-receptu, ale analyzovali sme i to, či je pre 
nich poskytovaná zdravotná starostlivosť finančne dostupná; prípadne, či počet le-
károv – špecialistov vnímajú a považujú za dostatočný. Zaujímalo nás tiež, či res-
pondenti pravidelne využívajú možnosť ísť na lekárske preventívne prehliadky, ako 
i to, či sa domnievajú, že včasná diagnostika, podchytenie ochorenia v počiatočnom 
štádiu, môže včas odhaliť, zachytiť závažnejšie ochorenie aj tým, že na preventív-
nych prehliadkach u lekára sa pravidelne (včas) zúčastnia.

Otázka č. 1: Uveďte vaše pohlavie

Tabuľka 2 Vyhodnotenie otázky č. 1
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Obrázok 2 Údaje o pohlaví respondentov 

Zo 17 oslovených žien, bola návratnosť 13 dotazníkov, čo činí 24%. 53 osobám 
mužského pohlavia bol dotazník takisto, v mesiaci január 2020 distribuovaný; a ná-
vratnosť bola od 41 respondentov, čo je 76%. Odpovede sme tak získali od 54 osôb.

Otázka č. 2: Uveďte váš vek

Tabuľka 3 Vyhodnotenie otázky č. 2

Obrázok 3 Údaje o vekovom rozmedzí respondentov
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V oslovenej vzorke majú prevahu majú ľudia vo veku od 33 – 42 rokov. Medzi 22 
– 32 rokom života bolo 11 osôb. (2 ženy a 9 mužov) Vo veku od 33 – 42 rokov nám 
odpovedalo 21 osôb. (5 žien a 16 mužov) 43 – 55 roční boli 9 (3 ženy a 6 mužov) 
a nad 55 rokov boli 13 respondenti. (3 ženy a 10 mužov).

Otázka č. 3: Uveďte ukončené vzdelanie

Tabuľka 4 Vyhodnotenie otázky č. 3 

Obrázok 4 Údaje o stupni ukončeného vzdelania respondentov

Podľa vzdelania bolo najviac opýtaných respondentov so stredoškolským vzdela-
ním. A to až 31 osôb. (8 žien a 23 mužov) Vysokoškolské vzdelanie uviedlo 16 res-
pondentov; (5 žien a 11 mužov) a 7 opýtaných malo ukončené vzdelanie základné. 
Z tohto počtu nebola žiadna žena.
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Otázka č. 4: Uveďte, kde žijete

Tabuľka 5 Vyhodnotenie dotazníkovej položky 4

Obrázok 5 Údaje o mieste pobytu respondentov

Podľa miesta bydliska, lokality, je z 54 získaných odpovedí – dotazníkov: 32 žijú-
cich osôb v meste a 22 respondentov býva na dedine. Čo sa týka pohlavia, v meste 
žije 8 žien a na dedine ich má bydlisko 5; 26 mužov býva v meste a 15 mužov žije 
na dedine.

Verifikácia hypotézy H1

H1: Respondenti budú mať k otázkam zdravého životného štýlu viac kladný vzťah, 
budú preferovať zdravé stravovacie návyky, pohybovým aktivitám sa budú venovať 
viac, ako raz týždenne, zároveň budú spokojní so svojim zdravotným stavom.

Na verifikáciu hypotézy H1 sme použili hodnotenie dotazníkových položiek 5 – 10
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Otázka č. 5: Uveďte, aký životný štýl preferujete?

Tabuľka 6 Vyhodnotenie otázky č. 5

Obrázok 6 Údaje o preferovanom životnom štýle respondentov

Na otázku o preferovanom životnom štýle, nám na odpoveď: a) že respondent 
uprednostňuje sedavý životný štýl odpovedalo 12 osôb. (2 ženy a 10 muži) O tom, 
že sa opýtaní venujú nepravidelnej fyzickej aktivite, sa vyjadrilo 6 žien a 23 mužov. 
Pravidelnej fyzickej aktivite sa venuje 13 opýtaných osôb, z čoho bolo 5 žien a 8 
odpovedajúcich mužov.

Otázka č. 6 : Uveďte, ako často sa venujete aktívnemu pohybu?

Tabuľka 7 Vyhodnotenie otázky č. 6
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Obrázok 7 Údaje o frekvencii aktívneho pohybu

Každý deň sa aktívne pohybuje 13 osôb. (2 ženy a 11 mužov) Aspoň raz za týž-
deň „sa hýbe“ 20 opýtaných. (5 žien a 15 mužov) Raz mesačne sa aktívne pohy-
buje 11 osôb. (2 ženy a 9 mužov) Na možnosť výberu odpovede: d), že aktívnemu 
športovaniu sa nevenujem vôbec, odpovedali 10 opýtaní. Z tohto počtu boli 4 ženy 
a 6 muži.

Otázka č. 7: Uveďte, či ste fajčiar?

Tabuľka 8 Vyhodnotenie otázky č. 7

Obrázok 8 Údaje o vzťahu respondentov k nikotínu – fajčeniu
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Pravidelne fajčí 27 osôb. (6 žien a 21 mužov) Na možnosť odpovede b) len nie-
kedy, odpovedali 12 respondenti. (3 ženy a 9 mužov) Možnosť: prestal som, volil: 
1 opýtaný účastník dotazníkového prieskumu. (žiadna žena a teda 1 muž) Voľbu 
na možnosť d) nie, nefajčím: zaznačilo 5 osôb ženského pohlavia a 10 mužov.

Otázka č. 8: Aký je váš vzťah k alkoholickým nápojom?

Tabuľka 9 Vyhodnotenie otázky č. 8

Obrázok 9 Údaje o vzťahu respondentov k alkoholickým nápojom

Na otázku č. 8, aký majú respondenti vzťah k alkoholickým nápojom, odpovedali 
opýtaní takto. Kladný vzťah: 11 osôb. (1 žena a 10 mužov). Odpoveď: príležitostný, 
volilo 17 respondentov, z čoho bolo 5 osôb ženského pohlavia a 12 mužov. Možnosť 
odpovede c) volilo 7 žien a 19 mužov.
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Otázka č. 9: Aké sú vaše bežné stravovacie návyky?

Tabuľka 10 Vyhodnotenie otázky č. 9

Obrázok 10 Údaje o stravovacích návykoch opýtaných

Na otázku, ako často sa respondenti stravujú, odpoveď: minimálne 5x denne od-
povedali 12 respondenti. Najviac, teda celkom: 21 respondentov uviedlo, že jedáva-
jú pravidelne, 3 – 4 razy denne. Z tohto počtu bolo percentuálne zastúpené väčšie 
množstvo mužov, ako žien. Najmenší počet účastníkov, a to 8, uviedol, že jedia 
neustále, priebežne celý deň. Podľa výživových odporúčaní, by sa malo pravidelné 
stravovanie dodržiavať každodenne, minimálne 5x denne. Toto odporúčanie splnilo 
22% respondentov.
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Otázka č. 10: Ste spokojný s vašou životosprávou a zdravotným stavom?

Tabuľka 11 Vyhodnotenie otázky č. 10

Obrázok 11 Údaje o spokojnosti životosprávy opýtaných zamestnancov

Obsah otázky: „Ste spokojný s vašou životosprávou a zdravotným stavom?“, 
opýtaní respondenti odpovedali takto: Nič by nemenili: desiati, z päťdesiatich šty-
roch respondentov, od ktorých sme dotazníky získali. Z tohto počtu tak tvrdia 2 ženy 
a 8 mužov. Svoju hmotnosť by rado upravilo 19 opýtaných, takmer polovica z res-
pondentov ženského pohlavia a 11 osôb pohlavia mužského. 12 mužov by chcelo 
prestať fajčiť, o tom, že cigariet by sa chcela vzdať, odpovedala aj 1 žena. 7 osôb sa 
chce stravovať zdravšie, a totožne, 7 osôb sa vyjadrilo v tom zmysle, že potrebujú 
viac aktívneho pohybu.

Na základe vyhodnotených údajov konštatujeme:

V otázkach č. 5 – 10 sme zaznamenali aj nejaké pozitívne hodnotenie zisťovanej 
skutočnosti; väčšina respondentov v týchto dátach dotazníka odpovedala skôr ne-
gatívne, resp. menej pozitívne.

V otázke č. 5. týkajúcej sa preferovaného životného štýlu, až 29 respondentov, 
čo je viac, ako polovica opýtaných, uprednostňovalo nepravidelnú fyzickú aktivi-
tu. Aspoň raz za týždeň sa nejakej forme pohybu venovalo 20 osôb. (5 žien a 15 
mužov) 10 respondentov (6 mužov a 4 ženy) nevyvíjalo žiadnu pohybovú aktivitu. 
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Pravidelnú pohybovú aktivitu, vyvíjali len 13 opýtaní respondenti. (2 ženy a 11 muži) 
Podľa odpovedí, pravidelnú pohybovú aktivitu vyvíjali najmä osoby v rozmedzí 22–
32 rokov života.

Pravidelne fajčilo 27 osôb, len niekedy: 12 respondentov. Tieto osoby boli v pre-
važnej miere v rozmedzí 33–42 rokov života. To znamená, že až 39 respondentov 
malo k nikotínu kladný vzťah. Z celkového počtu 54 respondentov, nefajčilo len 14 
osôb, z čoho boli 4 osoby ženského pohlavia a 10 mužov. Čo sa týka požívania 
alkoholických nápojov, výsledky sú nasledovné. 28 respondentov malo k alkoholic-
kým nápojom kladný, alebo príležitostný vzťah. 26 opýtaných alkohol vôbec nepo-
žíva, z čoho bolo 7 žien a 19 muži.

21 osôb jedávalo nepravidelne, nárazovo, príp. neustále, priebežne celý deň. 
A 33 respondentov jedávalo pravidelne 3-4 krát denne, resp. 5–6 krát denne, po cca 
3–4 hodinách.

So svojím zdravotným stavom a životosprávou bolo spokojných len 10 respon-
dentov. (8 mužov a 2 ženy) Opäť prevažná časť odpovedí bola od respondentov, 
v rozmedzí od 22–32 roku života. Až 17 osôb by rado upravilo svoju hmotnosť, 13 
by radi skoncovali s fajčením, 7 opýtaných by sa chcelo viac venovať aktívnemu 
pohybu rovnako 7 osôb sa túži zdravšie stravovať.

Na základe toho usudzujeme, že hypotéza H1 sa nepotvrdila a teda v oblas-
ti hodnotenia vlastného zdravia, životného štýlu, prevažujú u respondentov 
negatívne hodnotenia.

Verifikácia hypotézy H2

H2: Respondenti budú pravidelne chodievať na preventívne prehliadky (budú vy-
užívať možnosť ich pravidelne absolvovať).

Na verifikáciu hypotézy H2 sme použili hodnotenie dotazníkových položiek 11 – 13

Otázka č. 11: Chodíte pravidelne na lekárske prehliadky?

Tabuľka 12 Vyhodnotenie otázky č. 11
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Obrázok 12 Údaje o využití možnosti pravidelných lekárskych prehliadok

Najväčšie zastúpenie mala voľba možnosti odpovede b) a to, že preventívne pre-
hliadky absolvujú prevažne vtedy, ak majú zdravotný problém. Odpovedalo tak cel-
kom 23 opýtaných, čo činí 43%. (19 muži a 4 ženy) 11 opýtaných respondentov pre-
ventívne prehliadky vôbec neabsolvuje. Z tohto počtu tak bolo 9 mužov a 2 osoby 
ženského pohlavia. Celkom 20 z 54 odpovedajúcich osôb, ktoré sa dotazníkového 
prieskumu zúčastnili, možnosť využitia absolvovať preventívne prehliadky využíva.

Otázka č. 12: Preventívne prehliadky absolvujete aj z toho dôvodu, že sa vo va-
šej rodine vyskytli ochorenia? (môžete vybrať viac možností)

Tabuľka 13 Vyhodnotenie otázky č. 12
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Obrázok 13 Údaje o absolvovaní preventívnych prehliadok z rôznych dô-
vodov

V rodinách sa nevyskytli nijaké ochorenia, na túto možnosť výberu odpovede, 
odpovedali 2 muži a žiadna žena. Čo je len 3,5% z celkového počtu respondentov. 
V rodinách 22 odpovedajúcich (16 mužov a 6 žien) sa vyskytli ochorenia civilizačné, 
geneticky podmienených ochorení bolo v 21 rodinách, z 54 odpovedajúcich respon-
dentov. Čo predstavuje: 29%. U 5 osôb mužského pohlavia a 4 osôb pohlavia žen-
ského sa manifestovali ochorenia onkologické. To predstavuje: 16,5%.

Otázka č. 13: Domnievate sa, že ich včasné absolvovanie môže podchytiť a včas 
odhaliť závažné ochorenie?

Tabuľka 14 Vyhodnotenie otázky č. 13

Obrázok 14 Údaje o domnienke, že absolvovanie preventívnych lekárskych 
prehliadok môže včas podchytiť závažné ochorenie
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Až 9 žien, čo predstavuje 50%, sa vyjadrilo v tom zmysle, že absolvovanie pra-
videlných lekárskych prehliadok môže včas podchytiť, prípadne odhaliť závažné 
ochorenie. Naopak, až 23 mužov, čo je nadpolovičná väčšina si nemyslí, že by ich 
absolvovanie pomohlo závažné ochorenie včas odhaliť, prípadne podchytiť.

Na základe zvolených dotazníkových položiek k verifikácii hypotézy H2 
usudzujeme nasledovné:

Z počtu 54 respondentov, z ktorých boli v počte: 41 zastúpené osoby mužského 
pohlavia a v počte: 13 osôb mali zastúpenie ženy; 20 z nich na preventívne pre-
hliadky chodilo pravidelne. Boli to osoby vekovo z rozmedzia prevažne: 33 – 42 
rokov. Zo žien je to viac, ako polovica, z mužov približne tretina. Až 23 opýtaných, 
z čoho boli 4 ženy na preventívnu prehliadku išlo až vtedy, ak sa u nich vysky-
tol nejaký zdravotný problém. 11 osôb (9 mužov a 2 ženy) preventívne prehliadky 
neabsolvovalo. Preventívne prehliadky neabsolvovali najmä osoby medzi 22 – 32 
rokom života. U respondentov sa v ich rodinách v značnej miere vyskytli nejaké 
druhy ochorenia, odpovedalo tak až 52 opýtaných. Takmer zhodne respondenti od-
povedali na otázku, či včasné absolvovanie preventívnej prehliadky, môže podchy-
tiť a včas odhaliť závažné ochorenie. Odpoveď: áno, preferovalo 27 respondentov 
a odpoveď nie, rovnako 27 respondentov. Čo nás však zaujalo, že o pravidelnom 
absolvovaní preventívnych prehliadok, a tým aj včasnej diagnostike choroby, sú 
presvedčené viac ženy, ako muži. Viac mužov sa domnievalo, že ich absolvovanie 
na včasné diagnostikovanie onemocnenia vplyv nemalo.

Na základe toho usudzujeme, že hypotéza H2 sa nepotvrdila, viac odpo-
vedajúcich navštívi lekára z dôvodu preventívnej prehliadky až vtedy, ak sa 
u nich vyskytne zdravotný problém. Preventívne prehliadky rovnako značná 
časť respondentov vôbec neabsolvuje.

Verifikácia hypotézy H3

H3: Respondenti vnímajú, že poskytovanú zdravotná starostlivosť je dostatočná, 
finančne dostupná.

Na verifikáciu hypotézy H3 sme použili hodnotenie dotazníkových položiek 14 – 17
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Otázka č. 14: Ste spokojný so stavom a mierou poskytovania zdravotnej starost-
livosti?

Tabuľka 15 Vyhodnotenie otázky č. 14

Obrázok 15 Spokojnosť so stavom a mierou poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti

Veľkú spokojnosť so stavom a mierou poskytovania zdravotnej starostlivosti pre-
javilo len 10 osôb. (7 mužov a 3 ženy) 23 respondentov je spokojných čiastočne 
a totožne – 23 opýtaných, so stavom a mierou poskytovania zdravotnej starostli-
vosti spokojných nie je.

15. Otázka č. 15: Vyhovuje vám (ste spokojný) a využívate novú formu E – re-
cept(u)?

Tabuľka 16 Vyhodnotenie otázky č. 15
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Obrázok 16 Spokojnosť s využívaním služby: novej formy E – receptu

Elektronické predpisovanie a vydávanie liekov, zdravotníckych pomôcok, či die-
tetických potravín, prispieva k efektívnej a účelnej liečbe pacienta a k zvýšeniu jej

bezpečnosti. Nadpolovičná väčšina tak respondentov – mužov ako aj žien je 
spokojnýcha túto poskytovanú zdravotnícku službu využíva. 10 respondentov tento 
spôsob nevyužíva. Odpovedali tak zväčša respondenti nad 55 rokov života.

Otázka č. 16: Domnievate sa, že vo vašom regióne je dostatok špecializovaných 
lekárov?

Tabuľka 17 Vyhodnotenie otázky č. 16

Obrázok 17 Údaje o dostatočnom počte lekárov – špecialistov v regióne
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Z celkového počtu získaných odpovedí, respondentov až 41 osôb sa domnieva, 
že lekárov – špecialistov je akútny nedostatok. Táto odpoveď predstavuje 76%; 
a odpovedalo na ňu: 32 mužov a 9 žien. Len 3 muži a 1 žena si myslia, že špecia-
lizovaných lekárov v regióne je dostatočný počet. Závisí od odbornosti – túto mož-
nosť voľby odpovede preferovalo celkom 9 opýtaných respondentov (6 mužov a 3 
osoby ženského pohlavia).

Otázka č. 17: Vnímate poskytovanú lekársku starostlivosť ako finančne dostup-
nú?

Tabuľka 18 Vyhodnotenie otázky č. 17

Obrázok 18 Údaje o finančnej dostupnosti poskytovanej lekárskej starost-
livosti

Najväčšie zastúpenie, až 28 respondentov (22 mužov a 6 žien) uviedlo možnosť 
voľby odpovede b) že niektoré úkony sú pre osobu finančne zaťažujúce. Len 7 opý-
taných nebadá vo financiách za jednotlivé úkony problém. A celkom 19 opýtaných, 
z čo boli 16 muži a 3 ženy sa domnieva, že zdravotnícke úkony na priamu platbu 
sú pre nich finančne nedostupné, sú názoru, že by mali byť v plnej výške hradené 
zdravotnými poisťovňami.
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Z vyhodnotených dotazníkových položiek zvolených pre verifikáciu hypo-
tézy H3 usudzujeme:

So stavom a mierou poskytovania zdravotnej starostlivosti, bolo spokojných cel-
kom 10 respondentov. (7 mužov a 3 ženy) Len čiastočne: svoju spokojnosť vyjadrilo 
22 osôb. A taktiež 22 opýtaných odpovedalo, že so stavom a mierou poskytovania 
zdravotnej starostlivosti spokojní nie sú. Vyhodnotenie odpovedí ma položku: č. 16, 
ktorá sa týkala toho, či je v regióne, kde respondenti žijú, pracujú, dostatok špeciali-
zovaných lekárov – až 41 odpovedajúcich sa vyjadrilo v tom zmysle, že špecialistov 
je akútny nedostatok. Takto odpovedali najmä osoby medzi 43 – 55 rokom života. 
O dostatočnom počte lekárov – špecialistov, sú presvedčení z počtu 54 respon-
dentov len 4 osoby. (3 muži a 1 osoba ženského pohlavia) Až 44 osobám vyhovuje 
a sú spokojní s využívaním E-receptu. Pri vyhodnotení dotazníkovej položky sme 
uviedli, že E-recept nevyužívajú, resp. nie sú stotožnení s jeho vydávaním osoby vo 
veku nad 55 rokov života.

Respondenti vnímajú poskytovanú lekársku starostlivosť vo veľkej miere za fi-
nančne nedostupnú. V tomto zmysle sa tak vyjadrilo 28 opýtaných. Až 19 respon-
dentov je toho názoru, že zdravotné úkony na priamu platbu sú pre nich finančne 
nedostupné, sú názoru, že by mali byť v plnej výške hradené zdravotnými poisťov-
ňami. Problém s platbou, úhradou za výkony v poskytovaní zdravotnej starostlivosti 
nebadá len 7 respondentov.

Z uvedeného konštatujeme, že hypotéza H3 sa nepotvrdila. Respondenti 
nie sú spokojní so stavom a mierou poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
pozorujú a vnímajú akútny nedostatok lekárov – špecialistov a pre väčšinu 
z nich je finančnú záťaž jednotlivých zdravotníckych úkonov značná. Ako po-
zitívne, však respondenti vnímajú možnosť vyzdvihnutia E–recept(u).

Návrh možnosti riešenia problému

Navrhované zlepšenia sme upriamili na oblasti, v ktorých sme zaznamenali ne-
potvrdenie našich predpokladov a vyhodnotili sme získané údaje tak, že respon-
denti nášho dotazníkového prieskumu nepreferovali zdravý životný štýl, stravovacie 
návyky a nevenovali pohybovej aktivite viac času ako 1-krát za týždeň. Zároveň 
v oblasti prevencie nevenovali adekvátnu možnosť využívania preventívnych pre-
hliadok. 

Nie je v našich možnostiach, ani kompetenciách, získavať lekárov špecialistov, 
ani z našej pozície nemôžeme riešiť finančnú otázku, či mieru zaťaženia respon-
dentov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že niektorí z respon-
dentov vyjadrili spokojnosť so svojím zdravotným stavom, považujeme za potrebné 
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podporiť ľudí, absolvovaním preventívnych lekárskych prehliadok, zlepšenie je 
možné dosiahnuť podporou zo strany zamestnávateľov, vytváraním napr. sociál-
nych programov v súčinnosti so zamestnávateľmi a zdravotnými poisťovňami, vy-
tvorením časového bonusu v zamestnaní na absolvovanie lekárskej preventívne 
prehliadky. Poisťovne zároveň posielajú ľudom SMS správy, e-maily alebo listy 
s upozorneniami na možnosť absolvovania preventívnej prehliadky. Taktiež niekto-
ré poisťovne motivujú klientov napríklad individuálnymi odmenami, ako je napríklad 
list s poďakovaním za účasť na prevencii a malého darčeka ako napríklad poukážka 
na nákup a podobne.

V oblasti podpory zdravých stravovacích návykov je možné zlepšenie napríklad 
propagáciou problematiky, podporou v možnostiach stravovania na pracoviskách, 
zvýhodnením racionálneho stravovania, spoluprácou s jedálňami, či gastronomic-
kými zariadeniami a požiadavkou na tieto zariadenia zaraďovať racionálne stravo-
vacie programy, vytvoriť aktivity, v rámci ktorých môže byť na pracoviskách spoloč-
né stravovanie prezentujúce zdravé návyky, využívať podporné a sociálne fondy aj 
na príspevok na zdravé potraviny, napríklad ovocie a zeleninu. Ministerstvo zdra-
votníctva a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky tak-
tiež podporuje zdravie a zdravý životný štýl v rámci viacerých projektov, ako naprí-
klad Zdravie na tanieri, podpora označovania potravín, podpora produkcie zeleniny 
a ovocia a iné.

Zlepšenie v každej oblasti je možné primeranou propagáciou témy, tvorbou 
atraktívnych propagačných materiálov, aktualizáciou informácií a vypracovanou 
metodikou ich šírenia a sprostredkovania. Je potrebné vytvárať priestor na podporu 
pohybovej aktivity, ktorú sme zaznamenali ako problematickú oblasť, športovať aj 
na pracoviskách primerane možnostiam, podporovať návštevu športových zariade-
ní u zamestnancov, zaviesť systém poukazov a odmien možno vo forme zameranej 
na športové zariadenia alebo pomôcky, prípadne oblečenie, formu voliť tak, aby 
bola adresná a využiteľná zamestnancom a podporovať záujem zamestnávateľov 
o zdravotný stav a životný štýl zamestnancov. Taktiež Európska únia poskytuje do-
tácie na financovanie športu a športových aktivít.

Záver

Bakalárska práca bola zameraná na vybrané okruhy zdravotníctva. Osobitne 
sme sledovali determinanty zdravia populácie. Determinanty zdravia sú činitele, 
teda príčiny a podmienky, ktoré celkovo pôsobia na zdravie človeka, ktoré je zloži-
tým spôsobom podmienené (determinované) kladným aj záporným spolupôsobe-
ním súboru vnútorných a vonkajších vplyvov.
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Práca pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Na základe študovanej litera-
túry z predmetnej oblasti sme charakterizovali základné a relevantné pojmy témy 
– zdravie a zdravotníctvo, definovali sme typológiu zdravotníckych systémov, veno-
vali sme sa zdravotnej politike, zaoberali sme sa ľudskými zdrojmi v zdravotníctve.

Obsahom druhej kapitoly bola ekonomika zdravotníctva, ako aj zdroje financova-
nia, zdravotné poistenie a poskytovaná zdravotná starostlivosť v SR. V práci sme 
pracovali s pojmami, ktoré sa týkajú zdravia, zdravotnej starostlivosti, determinan-
tov zdravia, ktoré sme v práci analyzovali a rozpracovali i na príklade dotazníka vo 
zvolenej vzorke obyvateľov Trenčianskeho kraja v okrese Ilava.

Zamerali sme sa na životný štýl, ale aj faktory, ktoré ho determinujú, zaujímala 
nás miera a spôsob poskytovanej zdravotnej starostlivosti, jej dostupnosť. Mali sme 
za cieľ zistiť, ako využívajú možnosť absolvovania preventívnych lekárskych prehlia-
dok. Uskutočnili sme dotazníkový výskum, ktorého sa zúčastnilo 70 respondentov. 
Úvod dotazníka tvorili identifikačné údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, i prostredí, v kto-
rom respondenti žijú. Vekové rozpätie nami oslovených respondentov bolo od 22 až 
nad 55 rokov veku života; čím sme získali pomerne širokú škálu názorov a výpove-
dí na zvolené položky dotazníka. Zisťovali sme informácie o zdraví respondentov, 
kde sme sa v jednotlivých položkách zaujímali o posúdenie ich zdravotného stavu. 
Vzhľadom na tematické zameranie práce, sme do dotazníka zaradili okruhy otázok, 
týkajúce sa stravovacích návykov, pohybovej aktivity a hodnotenia zdraviu škodli-
vých návykov, ako aj otázok, ktoré sú ukazovateľmi zdravého životného štýlu.

Na základe definovaných hypotéz v praktickej časti práce sme predpokladali, že 
u respondentov budú v oblasti hodnotenia vlastného zdravia prevažovať pozitívne 
hodnotenia, že budú mať pozitívny vzťah k otázkam zdravej životosprávy, život-
ného štýlu, teda že budú preferovať zdravé stravovacie návyky; a že pohybovej 
aktivite budú venovať čas viac, ako raz týždenne. Tieto tvrdenia sme špecifikovali 
ako predpoklady toho, že respondenti uplatňujú vo svojom živote zásady zdravého 
životného štýlu a ochrany a starostlivosti zdravia a teda sú a budú ekonomicky vý-
konní a aktívni.

Na základe zistených, spracovaných a vyhodnotených údajov konštatujeme, že 
len niektorí respondenti hodnotili životný štýl viac menej pozitívne a vyjadrili s ním 
spokojnosť. Opýtaní respondenti, viac, ako polovica z nich, uprednostňovala skôr 
nepravidelnú fyzickú aktivitu. Respondenti mladších ročníkov, v rozmedzí medzi 
22 – 32 rokom veku života, pravidelnú fyzickú aktivitu preferovali častejšie. Nemalý 
počet opýtaných podľa ich vyjadrení, by sa chcel aktívnemu pohybu venovať viac, 
respondenti by takisto radi upravili svoju hmotnosť. Zároveň sme spozorovali, že 
medzi respondentmi je nemalé množstvo fajčiarov. Z našich zistení ďalej vyplynulo, 
že viac odpovedajúcich respondentov navštívilo lekára z dôvodu preventívnej pre-
hliadky až vtedy, ak sa u nich vyskytol zdravotný problém. Preventívne prehliadky 
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rovnako značná časť našich respondentov vôbec neabsolvovala. Na základe vyhod-
notenia dotazníkového prieskumu sme skonštatovali, že respondenti neboli spokoj-
ní so stavom a mierou poskytovania zdravotnej starostlivosti, pozorovali a vnímali 
akútny nedostatok lekárov – špecialistov; a pre väčšinu z nich bola finančnú záťaž 
jednotlivých zdravotníckych úkonov veľká. Ako pozitívne, však respondenti vnímali 
možnosť vyzdvihnutia E – recept(u).

V závere konštatujeme, že naše očakávania a predpoklady sa nepotvrdili a vy-
hodnotené výsledky svedčia o nepriaznivej situácii v oblasti zdravého životného 
štýlu a starostlivosti o vlastné zdravie oslovených respondentov. Niektorí z respon-
dentov hodnotia svoj zdravotný stav síce pozitívne, napriek tomu sme zazname-
nali ďalšie údaje, na základe ktorých sme konštatovali, že nemajú pozitívny vzťah 
k otázkam zdravého životného štýlu, dostatočne nepreferujú zdravé stravovacie 
návyky a nevenujú sa pohybovej aktivite v očakávanej miere, ako i to, že možnosť 
absolvovania preventívnych lekárskych prehliadok pravidelne nevyužívajú. V rámci 
zlepšenia tohto stavu sme v závere praktickej časti navrhli niektoré možné zlepše-
nia. Nezhoda medzi vlastným hodnotením respondentov a ďalšími zisteniami môže 
mať viacero príčin. Jednou z nich môže byť fakt, že nezdravý životný štýl môže 
zapríčiniť problémy v oblasti zdravia v dlhodobom časovom pôsobení. Dôsledky 
sa neprejavujú okamžite, ale skôr po dlhšom čase. Pozitívom je, že respondenti 
uvádzajú potrebu zlepšenia svojho životného štýlu v dôležitých oblastiach, ktoré 
by mohli byť prevenciou voči nepriaznivým následkom nezdravého životného štýlu. 
Ekonomické hľadisko skúmanej problematiky a našich zistení vidíme v možných 
zhoršeniach zdravotného stavu respondentov, na základe nepotvrdených predpo-
kladov. Nezdravý životný štýl, nedostatok pohybových aktivít môžu mať z dlhodobé-
ho hľadiska negatívny vplyv na ich zdravie, chorobnosť, práceneschopnosť, vlastné 
živnosti, ako aj celú spoločnosť. Nezdravý životný štýl, ktorý je u našich respon-
dentov rizikom vzhľadom na zistené skutočnosti, môže zvýšiť nároky každého jed-
notlivca, ktoré spôsobia jeho ochorenia. Predpokladaným dôsledkom nezdravého 
životného štýlu sú civilizačné ochorenia, ktorých výskyt alarmuje v oblasti zmeny 
životného štýlu celej populácie.

Výhodou uplatňovania správnych zásad môže byť široká ponuka potravinových 
doplnkov, športových zariadení ale aj šírenie informácií a osvety z tejto oblasti v pe-
riodikách, prípadne prostredníctvom médií. Dostupnosť informácií hodnotíme ako 
veľké pozitívum, za dôležitý predpoklad však považujeme osobnostnú výbavu kaž-
dého jedinca, pevnú vôľu, odhodlanie a uvedomelý prístup k vlastnému zdraviu, 
ktoré zdravý životný štýl podmieňuje. 
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Esej  rigoróznej  práce na tému: 

Zásady personálních činností v zdravotnickém zařízení

Mgr. David ŠPANIEL*

Principles of personnel activities in medical facilities

Abstract

Principles of personnel activities in medical facilities. The aim of this work will be 
on the basis of the analysis of set up personnel systems in the examined company 
to assess the functionality and suggest possible measures to improve the current 
situation. This is a medical facility, but private. The elements of the public sector and 
the private sector are also mixed.

Keywords: personnel activities, management, recruitment, selection process, 
adaptation, education, development, identification, questionnaire survey, analysis

Hlavním cílem práce bylo na základě analýzy nastavených systémů ve zkouma-
né společnosti posoudit funkčnost a navrhnout opatření na zlepšení stávajícího sta-
vu. Analýza probíhala v soukromém zdravotnickém zařízení. Mísily se zde tak prvky 
veřejného sektoru a také soukromého. Jako téma rigorózní jsem si zvolil Zásady 
personálních činností ve zdravotnickém zařízení. 

Jako hlavním důvod výběru tohoto tématu byl aktuální stav - dle mého názoru 
bez řádu a pevně nastavených funkčních zásad personálních činností. Realizace 
samotných činností měla formu spíše intuitivního charakteru. Vedení společnosti 
vykonávalo tyto činnosti bez jakékoliv návaznosti na nejnovější poznatky a odbor-
nou literaturu. Samotné personální procesy vnímám jako jeden z nejdůležitějších 
aspektů společnosti a obzvláště pak v oblasti zdravotnictví, kde je velká míra fluktu-
ace pracovních sil a samotné kapacity pracovníků jsou vždy v regionu do jisté míry 
omezené. 

Aby společnost správně fungovala a plnila nezbytné úkoly, je nutné vytvořit tým, 
který zná své pracovní povinnosti, role a vnitřní prostředí společnosti a pokud je to 

* Mgr. David Španiel, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: spaniel.david@centrum.cz



130

alespoň částečně možné, je tento tým také maximálně identifikovaný se společ-
ností. To jsou také hlavní důvody, proč jsem se této problematice věnoval. Dalším 
důvodem je také působení v samotné organizaci se zaměřením na obor zdravot-
nictví. Záměrem je tedy hlubší pohled do fungování personálních činností a jejich 
následná analýza a návrh opatření. 

Správné řízení lidských zdrojů, tedy správné vykonávání dílčích personálních 
činností, je rozhodující pro zajištění vysoké kvality zdravotní péče a bezchybný 
chod samotné společnosti. Cílem šetření bylo také odhalit nedostatky v systému 
personálních činností v zdravotnickém zařízení a poté navrhnout řešení na zlepšení 
stávajícího systému. 

Samotná práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. První, teoretická 
část, se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů a podání teoretických základů 
řešené problematiky zejména za použití odborné literatury. Část druhá, analytická, 
je poté soustředěna na samotné šetření. V analytické části se věnuji rozboru sys-
tému personálních činností ve zkoumaném zařízení. Jako způsob zjištění aktuální-
ho stavu peronálních činností v zdravotnickém zařízení X, jsem zvolil výzkumnou 
metodu triangulace. Cílem je odstranění slabin jednotlivých metod, které by, pokud 
by byly použity samostatně, nebyly schopny odhalit některé aspekty zkoumaného 
předmětu. 
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