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SELECTED ASPECTS OF MARKETING ETHICS AND 
SOCIAL CRITICISMS OF MARKETING

• PaedDr. Jarmila Brtková

Abstract

Author of the article deals with the issue of marketing ethics that has received 
a lot of attention over the last several years. Marketing is a discipline that provokes 
much debate about ethical issues. All marketers should be aware of the fact that 
there is a thin line between ethical and unethical marketing practices. Ethical 
marketing boosts credibility and trust, develops brand loyalty, increases customer 
retention, and prompts customers to spread word about a company’s products or 
services. Unethical marketing, on the other hand, can send wrong signals about 
products and services, destroy a company’s reputation, and possibly lead to legal 
problems. The paper defines marketing ethics and ethical principles in marketing. 
It also focuses on the main areas of social criticisms of marketing and gives some 
examples of unethical marketing practices.

Keywords: ethics, marketing ethics, ethical principles

Introduction

In today’s world, ethics is more important than ever, because consumers 
expect companies to do more than just make a profit – they expect them to operate 
socially and responsibly and would boycott a company if it egregiously violated 
these expectations. Ethics is concerned with what is right and what is wrong. Many 
people assume that only actions that violate laws are considered unethical. While 
it is true that an illegal activity is also unethical, a business activity can be unethical 
even though no laws are violated. For example, some consider it unethical for 
marketing companies to aggressively promote unhealthy foods to children though 
such promotional practices are generally not viewed as illegal. Sometimes the line 
between what is considered ethical and unethical is difficult to distinguish since 
what is right and wrong differs depending on such factors as nationality, culture, 
and even industry.
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1 Ethics and Marketing Ethics

The fact that marketing ethics, like legal and medical ethics, is an applied 
field is an important aspect of its definition. [9, p.18] To answer the question 
what marketing ethics is, we need to work through from a general definition of 
ethics, through to business ethics, and then finally to marketing ethics specifically. 
Unfortunately, there is no single definition of ethics – different disciplines have 
provided a range of definitions. [4, p.8]  Ethics is a subdiscipline of philospophy that 
deals with morality and is over 2,000 years old. [1, p.693] Morality is concerned 
with the norms, values, and beliefs embedded in social processes which define 
right and wrong for an individual or a community. [2, p.8] Ethical theorists such 
as Runes (1964), Taylor (1975), Barry (1979), DeGeorge (1982) and Beauchamp 
and Bowie (1983) defined the term ethics and it is obvious that in their definitions 
the term ethics is used interchangeably with morals. Vitell (1986) applied Taylor’s 
definition to define marketing ethics as “an inquiry into the nature and grounds of 
moral judgments, standards, and rules of conduct relating to marketing decisions 
and marketing situations.” 

In more recent works ethics has also been considered as the study and 
philosophy of a human conduct with an emphasis on the determination of right and 
wrong. For marketers ethics refers to rules (standards, principles) governing the 
conduct of organizational members and the consequences of marketing decisions. 
Therefore marketing ethics can be defined as the systematic study of how moral 
standards are applied to marketing decisions, behaviours and institutions. Because 
marketing is a process inherent to most organizations, marketing ethics should 
be viewed as a subset of business ethics; thus, much of what is written about 
business ethics applies to marketing ethics as well. 

At the outset, it is also useful to distinguish between positive and normative 
marketing ethics. Positive marketing ethics looks at marketing practices  from 
the standpoint  of “what is”. Normative marketing practices might be defined as 
those that emphasize transparent, trustworthy, and responsible personal and/
or organizational marketing policies and actions, and exhibit integrity as well as 
fairness to consumers and other stakeholders. [5, p.72] Marketing ethics focuses 
on principles and standards that define acceptable marketing conduct but we 
must emphasize that today marketing ethics goes beyond legal, regulatory and 
marketing issues which help build long-term marketing relationships. 
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The marketing ethics should be considered from an individual and organizational 
perspective. From the individual perspective personal values and moral philosophies 
are the key to ethical decisions in marketing. Honesty, fairness, responsibility, and 
citizenship are assumed to be values that can guide complex marketing decisions in 
the context of an organization. From an organizational perspective, organizational 
value, codes, and training is necessary to provide consistent and shared approaches 
to making ethical decisions. Accordingly, in marketing exchanges the relationship 
between a customer and an organization exists because of mutual expectations 
built on trust, good faith, and fair dealing in their interaction. However, marketing 
ethics also requires avoiding the unintended consequences of marketing activities 
by taking to consideration the stakeholders and their relevant interests and the 
society. 

Market orientation is one of the key variables in the implementation of marketing 
strategies. Unfortunately, the market orientation mostly elevates the interests of 
one stakeholder; the customer. But a new direction should include all stakeholders. 
There is an evolving concern that organizations must also focus on the important 
communities and groups that hold the firm accountable for its actions. This approach 
is also captured in the new definition of marketing developed by the American 
Marketing Association stating that “Marketing is the activity, set of institutions, 
and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings 
that have value for customers, clients, partners, and society at large”. [4, p.2] This 
definition emphasizes the importance of delivering value and the responsibility of 
marketers to be able to create meaningful relationships that provide benefits to 
the society at large. 

Marketing ethics entails the societal and professional standards of right and fair 
practices that are expected of marketing managers in their oversight of strategy 
formulation, implementation and control. When examining right and fair practices 
there are moral principles that apply to and influence marketing decision-making. 
When these principles are not applied, ethical lapses tend to occur. [8, p.147]

2 Ethical principles in marketing

In today’s competitive global marketing, ethics play a vital role, as it deals with 
human values and beliefs. There are several ethical principles that are relevant 
to marketing:
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Duty of care – companies have a duty of care to ensure products are not 
only effective  but are also safe and will not cause harm. For service providers, it 
means they fully meet their service requirements and what is expected of them. 

Rights - the area of consumer rights is topical and essentially refers to a 
consumer’s expectation of entitlement to, for example:

• the right to safety
• the right to expect a product to perform
• the right to redress if something is wrong
• the right to be accurately informed
• the right to choose
• the right to be heard
• provide feedback.

While we frequently speak of consumer rights, it should also be remembered that 
consumers also have obligations, for example, to dispose of unwanted packaging 
and products responsibly, and to provide honest information when appropriately 
requested (e.g. not to make fraudulent claims on insurance).

Respect – acknowledging the basic human dignity of all stakeholders, who 
include customers, suppliers, distributors and competitors.

Honesty – ensuring accurate representation of products or services, identification 
of risks linked to usage, and any additional costs and research associated with 
the product or service.

Accepting responsibility – acknowledging the consequences of marketing 
decisions and strategies.

Transparency – promoting a spirit of openness in marketing operations.

Equity and fairness – justly balancing the needs of the buyer with the interests 
of the seller. [8, p.147-148]

In general there are four factors which influence ethical behavior: 

• What is morally right and wrong can be dictated through the societal cultures 
and norms. 

• Organization culture and business culture and industry practices affect ethical 
conduct both in the exchange relationships between buyers and sellers, and 
the competitive behavior between sellers. 

• Commitment of employees and top management towards the code of ethics. 
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• Personal values differ from organizational ethics code but in profession em-
ployees should think about corporate social responsibility. 

3 Social Criticisms of Marketing

Today marketing has to face a lot of criticism. Some of this is justified and 
some is not. Social critics claim that certain marketing practices hurt individual 
consumers, society as a whole, and other companies. [7, p.220]

3.1 Marketing’s Impact on Individual Consumers

Consumers have many concerns about how well the marketing system serves 
their interests. There are six primary criticisms leveled at the marketing function 
by consumers, consumer advocates, and government agencies. These include 
harming consumers through high prices, deceptive practices, high-pressure selling, 
shoddy or unsafe products, planned obsolescence, poor service to disadvantaged 
consumers. [7, p.221]

a) Harming consumers through high prices: Many critics charge the marketing 
system causes prices to be higher than need be. Some factors to which these 
critics point are as follows:

• High costs of distribution 

Greedy intermediaries mark up prices beyond the value of their services. 
There are too many intermediaries and they duplicate services. Resellers have 
responded by saying that: the work performed by the intermediaries is necessary 
and takes away the responsibility from the consumer or the manufacturer, the 
rising markup is really the result of improved services, operating costs are driving 
up prices, in reality, profit margins are low because of intense competition. Strong 
retailers pressure their channel members to keep prices low.

• High advertising and promotion costs 

Marketing is accused of driving up promotion and advertising costs. Marketers 
respond by saying that: consumers want more than the merely functional qualities 
of products, they want psychological benefits, branding, even though it may cost 
more, gives buyers confidence, heavy advertising is needed to inform millions of 
potential buyers of the merits of a brand. Heavy advertising and promotion may be 
necessary for a firm to match competitors‘ efforts. Companies are cost-conscious 
and try to spend their promotional money wisely.
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• Excessive markups 

Critics charge that some companies mark up goods excessively. Marketers 
respond by saying that: most businesses try to deal fairly with consumers because 
they want the repeat business, most consumer abuses are unintentional, when 
shady marketers do take advantage of consumers, they should be reported to the 
authorities. Consumers often do not understand the reason for the high markup.

b) Deceptive practices: Marketers are sometimes accused of deceptive practices 
that lead consumers to  believe that they will get more value than they actually 
do. Three groups exist with respect to these alleged practices:
Deceptive pricing includes such practices as falsely advertising „factory“ or 

„wholesale“ prices, or a large reduction from a phony high list price.

Deceptive promotion includes such practices as overstating the product‘s 
features or performance, luring the customer to the store for a bargain that is out 
of stock, or running rigged contests. Deceptive packaging includes exaggerating 
package contents through subtle design, not filling the package to the top, using 
misleading labeling, or describing size in misleading terms.

Deceptive practices have led to legislation and other consumer protection 
actions. Marketers argue that most companies avoid deceptive practices because 
such practices harm their business in the long run.

Currently this topic is one of the most discussed not only in the Slovak Republic, 
but also within the EU because of the dual-quality food problem. For more than 
a decade there has been speculation about the dual-quality food phenomenon, 
where multinational companies sell products under the same trademark and 
the same packaging but which actually contain different ingredients. In addition, 
sometimes the quality is also different, raising concerns about consumer health. 

After revealing the results of analyses showing that labelled food products vary 
significantly from one market to the next and that lower quality products are placed 
on the Eastern EU markets, political leaders in Slovakia, the Czech Republic, 
Poland and Hungary have criticized several global food companies, saying it is 
unethical for products sold under the same brand to be inferior in quality and that 
consumers in eastern countries are tired of being “Europe’s garbage can”. [6, p.2-4]  

c) High-pressure selling: High-pressure selling is another criticism of marketing. 
Laws require door-to-door salespeople to announce that they are selling a 
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product. Also buyers have a „three-day cooling-off period“ in which they can 
cancel a contract after rethinking it.

d) Shoddy and unsafe products: Shoddy or unsafe products are another criticism 
levelled against marketers.  Complaints include: 

• Complaints about products not being made well or services not performed well.
• Products deliver little benefit. 
• Product safety has been a problem for these reasons - manufacturer indifferen-

ce, increased production complexity, poorly trained labor, poor quality control.

Responses to these complaints from marketers are positive. Marketers in 
general want to make beneficial and safe products.

e) Planned obsolescence: Planned obsolescence is a strategy of causing 
products to become obsolete before  they actually need replacement and is a 
criticism levelled by consumers.

Fashion is often cited as an example. Marketers respond that consumers like 
lifestyle changes; they get tired of old goods and want a new look. Much of so-
called planned obsolescence is actually the normal interaction of competitive and 
technological forces in a free society.

f) Poor service: In the contemporary society poor service to disadvantaged 
consumers is another criticism against marketing. Clearly, better marketing 
systems must be built in low-income areas. Critics believe the poor have been 
exploited by marketers.

3.2 Marketing‘s Impact on Society as a Whole

Some criticisms have also been levelled at marketing because of its perceived 
negative impact on society as a whole. Criticisms include marketing creating

False wants and too much materialism. People are judged by what they own 
rather than who they are. This criticism perhaps overstates the power of business 
to create needs. Our needs are influenced by other forces than just marketing 
needs. Some even see materialism as a positive force. [7, p.227]

Producing too few social goods. There needs to be more of a balance 
between social (public) and private goods. Options are the government could 
require more safety be built into products (cars for example) or make consumers 
pay social costs.
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Cultural  pollution.  Constant  assaults  on  privacy  by  advertising  and  noise 
clutter. Marketing answers by saying: Marketers hope that their ads reach primarily 
the target audience; ads make much of television and radio free to users and keep 
down the costs of magazines and newspapers.

Too much political power. Companies do promote and protect their own 
interests. They have a right to. Counter forces are in place to offset business 
promotional and political power.

3.3 Marketing‘s Impact on Other Businesses

Critics charge that a company‘s marketing practices can harm other companies 
and reduce competition. Three problems are involved:

Acquisitions of competitors. There may be too many of these according to 
some acquisition is a complex subject, however, and sometimes acquisition may 
be good for society.

Marketing practices that create barriers to entry. Patents and heavy 
promotional spending are often cited.

Unfair competitive marketing practices. Predatory competition is dangerous 
to the overall well-being of the economy. To distinguish between what is predatory 
and what is healthy competition is often difficult. [7, p.230]

Competition tends to produce efficiency in the market and benefits the general 
consumer by resulting in a variety of goods at the best prices. But the competitive 
market works to the advantage of the buyer only when the competitive process 
is fair. Although the government plays a role in trying to keep competition fair, 
government regulation is not enough. Unless those engaged in the competitive 
process operate fairly and honestly, the system itself is undermined. Ethical 
standards have a role to play and do play it daily, but the temptations to violate 
ethics and fair competition for one’s personal benefit or that of one’s company are 
also constantly present. [3, p.322]

Conclusion

Marketing is an activity and processes that create, deliver, exchange and 
communicate value offerings for customers, clients and society. In order to achieve 
it marketers use a number of practices, some viewed as appropriate and some 
inappropriate. Keeping some ethical standards at the forefront of marketing 
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operations is an exceedingly difficult challenge given the constant pressures on 
marketing managers to remain financially successful and growing. Marketing is 
a discipline that provokes much debate about ethical issues. In fact, it has been 
accused of being used for unethical purposes. Opponents of marketing claim 
that marketing encourages materialism, increases the final price of the product, 
allures consumers into buying products they might not really need, etc. Others 
argue that the very core of marketing is in contrast with the doubt and criticism 
that is expressed by its opponents because customer satisfaction is marketing’s 
ultimate goal.
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KOMERČNÁ POISŤOVŇA A JEJ VÝZNAM PRE KRYTIE 
RIZÍK MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV  

• prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. - Ing. Michal Fabuš, PhD.

Abstrakt

V predloženom príspevku sa zaoberáme komerčnou poisťovňou, jej úlohami 
a významom pre krytie rizík malých a stredných podnikov. Charakterizujeme i 
právne aspekty  pre vznik komerčnej poisťovne a skúmame ju z ekonomického a 
právneho hľadiska a význam komerčnej poisťovne pre malé a stredné podniky. V 
závere uvádzame možnosti využitia komerčnej poisťovne pre krytie rizík malého 
a stredného podniku. 

Kľúčové slová: poistenie, komerčná poisťovňa, právne aspekty komerčnej 
poisťovne,  poistná zmluva, poistné, poisťovníctvo , poistný trh

COMMERCIAL INSURANCE AND ITS IMPORTANCE FOR RISK 
COVERAGE IN SMES

Abstract

Presented paper deals with commercial insurance companies and its role 
and significance for risk coverage for small and medium-sized enterprises. It 
also characterizes the legal aspects for the creation of a commercial insurance 
company and examines it from an economic and legal point of view with focus on 
importance of a commercial insurance for small and medium-sized enterprises. 
Finally, it describes the possibilities of using a commercial insurance to cover the 
risks of small and medium-sized enterprises.

Keywords: insurance, commercial insurance, legal aspects of a commercial 
insurance company, insurance contract, insurance, insurance, insurance market

Úvod

Komerčná poisťovňa je podnikateľský subjekt, ktorého predmetom činnosti 
je poskytovať poistnú ochranu svojim klientom. Komerčnú poisťovňu možno 
považovať za špecifický druh inštitúcie, ktorej hlavnou úlohou je poisťovacia 
činnosť. V súčasnosti komerčné poisťovne nadobúdajú nielen vo svete, ale aj na 
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Slovensku stále väčší význam a úlohu vo finančnom sektore. Ich dôležitosť preto 
stále narastá aj vo vzťahu k novovzniknutým podnikom, ale aj podnikom, ktoré 
pôsobia v podnikateľskej sfére už dlhšie časové obdobie. 

Poistenie, ktoré poskytujú komerčné poisťovne podnikom predstavujú určitú 
istotu poistenému subjektu istotu v podnikaní. Podniky pritom si poisťujú určité 
riziká, ktoré zaňho preberá práve komerčná poisťovňa. Poistný sektor predstavuje 
jedného z najvýznamnejších inštitucionálnych investorov na globálnom trhu. Vo 
svete, ale aj na Slovensku má poisťovníctvo v hospodárstve nenahraditeľné miesto 
pre svoj sociálny rozmer. Dôležitosť narastá s pribúdaním  prírodných katastrof, 
ale aj celkovým vývojom na finančných trhoch.

1 Komerčná poisťovňa, jej úlohy a význam v trhovej ekonomike

Hlavnou úlohou komerčnej poisťovne je poisťovacia činnosť, čo znamená 
poskytovanie poistení fyzickým osobám a podnikateľským subjektom, ktoré si túto 
službu vyžiadali s cieľom krytia rizík  v podnikateľskej činnosti. 

„Inštitúcie, ktorých pôsobenie sa orientuje na výkon poisťovacej činnosti a 
iných činností s cieľom uspokojovať potreby svojich klientov a tiež vytvárať zisk, 
sú komerčné poisťovne.“ [1, s.79.]  

„Komerčná poisťovňa tak ako iné podnikateľské subjekty, aj ona zameriava 
svoju činnosť tak, aby jednak získala rozhodujúce postavenie na poistnom trhu a 
tiež maximalizovala svoj zisk.“ [2, s.60.]  

Činnosť komerčnej poisťovne je zameraná najmä na uspokojovanie potrieb 
súčasných, ale aj potenciálnych zákazníkov, ktorým poskytuje určitú ochranu 
majetku alebo zdravia. Jej úlohou v tomto prípade je napomáhať poškodeným 
stranám zmierniť následky či už vzniknutých poistných udalostí, resp. ich 
zabezpečením pri ich vzniku. 

Klienti platia poisťovni určitú peňažnú sumu za poskytované služby, poistné, 
ktorého výška sa líši v závislosti od druhu poskytovaných služieb.

Komerčná poisťovňa tak, ako každý podnikateľský subjekt, sa snaží dosahovať 
zisk prostredníctvom investovania dočasne voľných  prostriedkov technických 
rezerv. Investovanie je základom dosahovania zisku komerčnej poisťovne. Úspech 
komerčných poisťovní je založený na vzájomnej dôvere, poctivosti, integrite a 
otvorenej komunikácii.
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„Komerčnú poisťovňu môžeme teda označiť aj pojmom poisťovateľ, lebo je to 
inštitúcia, ktorá sa zaoberá poisťovacou činnosťou podľa zákona o poisťovníctve. 
Ide o právny subjekt, ktorý uzatvára poistenie, vyberá poistné a vykonáva jeho 
správu.“ [3, s.56.]  

Medzi hlavné úlohy komerčnej poisťovne možno uviesť:

• Technická úloha – je to úloha, ktorá súvisí s odhadom a prijatím rizika klienta 
do poistenia a platením poistenia. Komerčná poisťovňa si volí oblasť a od-
vetvie, v poisťovacej činnosti, ktorú bude realizovať.

• Preventívna úloha – realizuje sa preventívnymi opatreniami smerujúcimi k 
znižovaniu prejavu rizika a rozsahu škôd. Poisťovňa zohľadňuje okolnosti, 
ktoré by mohli zabrániť alebo znížiť možnosť  realizácie daného rizika.

• Podnikateľská úloha – nazývaná tiež finančné podnikanie poisťovne. Je to 
investičná činnosť poisťovne, ktorá je umožnená prostredníctvom formy po-
hybu peňažných prostriedkov. Peňažné prostriedky poisťovne akumulujú od 
klientov a až po istom čase vyplácajú poistné plnenie.“ [3, s.58.]  

Komerčná poisťovňa tak, ako každý podnikateľský subjekt, sa snaží dosahovať 
zisk prostredníctvom investovania dočasne voľných  prostriedkov technických 
rezerv. Investovanie je základom dosahovania zisku komerčnej poisťovne. Úspech 
komerčných poisťovní je založený na vzájomnej dôvere, poctivosti, integrite a 
otvorenej komunikácii.

„Cieľom finančného podnikania je zhodnotenie kapitálu, ktorý komerčná 
poisťovňa vlastní alebo spravuje. Musí však investovať tak, aby mohla v ktoromkoľvek 
okamžiku plniť svoje prevzaté záväzky voči klientom. Súčasne musí investovať tak, 
aby jej portfólio bolo zaistené i pre prípad nepriaznivých udalostí na peňažnom a 
kapitálovom trhu.“ [3, s.59.]  

Hlavnými funkciami poisťovní sú:

• Primárna funkcia – predstavuje prenos rizika, ktoré na seba poisťovňa pre-
náša, teda môžeme povedať, že hlavnou funkciou poisťovne je prenos rizika, 

• Akumulačno-redistribučná funkcia – spočíva v tvorbe rezerv na základe pe-
ňažno-poisťovacích vzťahov, kde akumulačnou funkciou sa tvoria technické 
rezervy a redistribučnou funkciou sú peňažné prostriedky poisteným,

• Kontrolná funkcia – poisťovňa v rámci tejto funkcie zisťuje rozsah poistnej 
udalosti, stanovuje výšku poistnej náhrady a posudzuje priebeh poistenia, 

• Stimulačná funkcia – motivuje poisteného, aby uzatvorením vhodného pois-ím vhodného pois-m vhodného pois-
tenia chránil svoje záujmy. [4, s.73.]  
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Komerčné poisťovne  môžu byť zamerané na poskytovanie poistných produktov  
buď životného alebo neživotného poistenia alebo len na určité riziká, resp. môže 
zastávať formu univerzálnej poisťovne.

Z tohto pohľadu rozlišujeme:

• Špecializované poisťovne – sú poisťovne, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť 
zameranú len na konkrétne poistné odvetvie poistenia, resp. poistné riziká či 
skupiny poistných rizík spolu súvisiacich 

• Univerzálne poisťovne – sú poisťovne, ktoré sa nešpecializujú len na poiste-
nie v určitých poistných odvetviach, ale poskytujú klientom poistnú ochranu 
v životnom a neživotnom poistení a tým kompletnejšie uspokojujú ich poistné 
potreby a ochranu.“ [3, s.57.]  

„Poisťovne ponúkajú a realizujú mnoho druhov poistení, ktoré je potrebné 
triediť, rozdeľovať a klasifikovať podľa rôznych kritérií. Klasifikácia a triedenie 
umožňujú lepšiu orientáciu v poistných produktoch a druhoch, poistných odvetviach 
a jednotlivých poisteniach.“ [5, s.29.]  

2 Podmienky vzniku komerčnej poisťovne

Povolením na vykonávanie poisťovacej činnosti sa za podmienok ustanovených 
zákonom o poisťovníctve, povoľuje vznik poisťovne alebo zriadenie pobočky 
zahraničnej poisťovne a vykonávanie poisťovacej činnosti tejto poisťovne alebo 
pobočky zahraničnej poisťovne v rozsahu vymedzenom v tomto povolení“ [6, Čl.1, 
§ 6]  

„Na zriadenie právnickej osoby je potrebná písomná zmluva alebo zakladacia 
listina, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Právnické osoby vznikajú dňom, ku 
ktorému sú zapísané do obchodného alebo do iného zákonom určeného registra, 
pokiaľ osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak. Sídlo právnickej osoby musí 
byť určené pri jej vzniku.“ [7, Hl. 2, § 19]  

Podmienky na začatie vykonávania poisťovacej činnosti:

Komerčná poisťovňa v SR má právnu formu akciovej spoločnosti alebo 
európskej spoločnosti. Obchodné meno poisťovne musí obsahovať označenie 
„poisťovňa”. Slovo „poisťovňa”, jeho cudzojazyčný preklad alebo slovo, v ktorého 
základe sa toto slovo alebo jeho cudzojazyčný preklad vyskytuje, môže používať 
v obchodnom mene len právnická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie 
poisťovacej činnosti. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie 
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používať okrem poisťovní založených podľa osobitných predpisov. Ak by mohlo 
dôjsť k zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať zmenu obchodného 
mena poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, alebo inej právnickej osoby; 
poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo iná právnická osoba sú povinné 
tejto žiadosti vyhovieť.

Iná osoba ako poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo pobočka 
zahraničnej poisťovne nesmie vykonávať poisťovaciu činnosť, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak.

Zahraničná poisťovňa môže vykonávať poisťovaciu činnosť na území 
Slovenskej republiky len prostredníctvom svojej pobočky a len ak jej bolo udelené 
povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa § 10 o udelení povolenia na 
vykonávanie poisťovacej činnosti zahraničnej poisťovni prostredníctvom jej pobočky 
rozhoduje Národná banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie 
poisťovacej činnosti predkladá Národnej banke Slovenska zahraničná poisťovňa.

Národná banka Slovenska udeľuje povolenie na vykonávanie poisťovacej 
činnosti pre poistný druh:

a) životné poistenie podľa jednotlivých poistných odvetví alebo len vybrané riziká 
v rámci týchto odvetví

b) neživotné poistenie podľa jednotlivých poistných odvetví alebo skupiny 
poistných odvetví, alebo len vybrané riziká v rámci týchto odvetví.
Povinná výška základného imania komerčnej poisťovne je pre:

• životné poistenie najmenej 4 mil. eur
• neživotné poistenie – odvetvia:

• najmenej 3 mil. eur – poistenie úrazu, poistenie choroby, poistenie škôd na 
pozemných, leteckých dopravných prostriedkoch a na lodných dopravných 
prostriedkoch riečnych a jazerných, poistenie dopravy tovaru počas prepravy, 
poistenie škôd na inom majetku, poistenie finančných strát, poistenie právnej 
ochrany, poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania,

• najmenej 4 mil. eur – poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch 
námorných, poistenie zodpovednosti dopravcu, všeobecné poistenie zodpo-
vednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
leteckého, riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku, 
poistenie úveru a kaucie,

• najmenej 5 mil. eur – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz-
kou motorového vozidla.” [8]  
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2.1 Právne aspekty komerčnej poisťovne

Na poistnom trhu v roku 2017 v SR pôsobí 24 komerčných poisťovní, z ktorých 
väčšinu tvoria práve zahraničné komerčné poisťovne. Komerčné poisťovne 
pôsobiace na území SR musia spĺňať určité podmienky, všetky tieto podmienky 
sú platné a vymedzuje ich zákon o poisťovníctve.

„Poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá 
vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej 
činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného 
predpisu.“ [6, Čl.1, § 4]  

„Pobočka poisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka poisťovne 
z iného členského štátu umiestnená na území Slovenskej republiky; za pobočku 
sa považuje aj zriadenie kancelárie vedenej zamestnancom poisťovne z iného 
členského štátu alebo inou osobou, ktorá má oprávnenie časovo neobmedzene 
vykonávať poisťovaciu činnosť v mene poisťovne z iného členského štátu.“ [6, 
Čl.1, § 4]  

„Predmetom podnikania komerčných poisťovní je poisťovacia a zaisťovacia 
činnosť a ďalšie činnosti, ktoré  s týmito  činnosťami súvisia. V tejto súvislosti je 
nutné uviesť, že sa zmenila niekoľkokrát legislatíva v Slovenskej republike, ktorá 
upravuje právne prostredie pre činnosť týchto komerčných poisťovní, predmet ich 
činnosti a poistné vzťahy.“ [9, s.10]  

Súčasne platný zákon č 39/2015 Z. z.  o poisťovníctve v Slovenskej republike 
splňuje ciele, ktoré boli dané i v rámci direktív a smerníc EÚ, ide najmä o tieto ciele:

• vytvoriť štandardné, medzinárodne akceptované legislatívne prostredie pre 
rozvoj poistného trhu, v rámci požiadaviek OECD a EÚ: upravil podmienky 
povoľovania pre subjekty, ktoré chcú podnikať v poisťovníctve,

• zabezpečil ďalšiu liberalizáciu poisťovacích služieb,
• posilnil právomoc dohľadu v poisťovníctve, jeho nástroje, ktorými môže ovplyv-

ňovať vývoj na poistnom trhu a zasahovať v prípade nesprávneho vývoja a 
jeho porúch,

• vytvoril právny rámec i pre uplatnenie konsolidovaného dohľadu poisťovacích 
spoločností v skupine,

• zlepšil úroveň ochrany oprávnených práv a záujmov poistených a investorov 
na poistnom trhu.“ [6, Čl.1, § 79]  
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2.2 Uzatváranie poistných zmlúv v komerčnej poisťovni

Komerčná poisťovňa vykonáva viaceré činnosti v snahe vytvoriť širokú ponuku 
poistných produktov, ktoré by mali vyhovovať a slúžiť jej klientom pre ich poistnú 
ochranu. Jej cieľom je získať dostatočný počet poistených, ktorí jej vytvoria 
homogénny a z hľadiska povahy rizík kvalitný poistný kmeň.“ [5, s.80.]  

„Poisťovňa musí určiť pri uzatváraní poistnej zmluvy cenu poistnej ochrany, teda 
poistné, a tiež princípy jeho výpočtu. Práva a povinnosti jednotlivých účastníkov 
poistenia sú v poistnej zmluve a poistných podmienkach uvedené a presne 
definované.“ [5, s.80.]  

„Po podpise poistnej zmluvy sa už často prelínajú obchodná činnosť s činnosťami 
správy poistenia. Poistná zmluva sa eviduje v informačnom systéme a poskytuje 
požadované informácie pre potreby pracovníkov komerčných poisťovní.“ [1, s.82.]  

„Komerčné poisťovne na poistnom trhu v trhovej ekonomike pôsobia a kladne 
ho ovplyvňujú. Ich činnosť a výsledky ovplyvňujú vývoj v trhovej ekonomike a 
poskytovaním poistnej ochrany chránia vytvorené hodnoty, majetok a životy 
fyzických i právnických osôb, ktoré podnikajú v ekonomike.“ [3, s.41.]  

V trhovej ekonomike je trh miestom, kde prichádzajú do kontaktu spotrebitelia a 
výrobcovia, kupujúci a predávajúci, taktiež je to miesto, na ktorom sa uskutočňuje 
kúpa a predaj, dopyt a ponuka. Komerčné poisťovne v tomto prípade zastávajú 
miesto výrobcov, predávajúcich a vytvárajú ponuku na poistnom trhu.

„Poistný trh sa veľmi dynamicky rozvíja, a to aj vďaka obrovskému kapitálu, 
ktorým disponuje a tak sa stáva jedným z najdôležitejších segmentov finančného 
trhu. Jeho význam rastie a to aj s pokračujúcou globalizáciou.“ [3, s.15.]  

„V priebehu realizácie a rozdeľovania hrubého domáceho produktu sa vytvárajú 
dočasne voľné peňažné prostriedky, ktoré sa sústreďujú v peňažných fondoch 
a rezervách. Aj poistný trh funguje na podobnom princípe zhromažďovania a 
rozdeľovania peňažných prostriedkov. Na poistnom trhu sú to predovšetkým 
rezervy, ktoré ho špecifikujú. Rezervy sa v poisťovníctve vytvárajú pre prípad 
úhrady časti škôd z náhodných udalostí a nie je možné dopredu určiť kedy a kde 
budú realizované.“ [9, s.92.]  

„Komerčné poisťovne musia realizovať svoju poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť 
na požadovanej úrovni. Okrem toho realizujú aj svoju podnikateľskú činnosť, a to 
investovaním dočasne voľných peňažných prostriedkov, s cieľom ich zhodnotenia 
na finančnom trhu. V trhovej ekonomike je každý poisťovateľ a zaisťovateľ nútený sa 
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správať podľa trhových podmienok, pretože podniká v podmienkach konkurencie.“ 
[10, s.18.]  

„Tvorba kapitálu a jeho investovanie je jedným z najdôležitejších aspektov 
rozvoja každej trhovej ekonomiky. Kapitál je možné použiť na spotrebu alebo na 
investície, a to v tom prípade, keď je spotreba odložená do budúcnosti.“ [3, s.60.]  

3 Význam komerčnej poisťovne pre malé a stredné podniky

Malé a stredné podniky sú všeobecne uznávaným motorom spoločnosti. Tieto 
podniky veľmi rýchlo pociťujú výkyvy na trhu, preto pokiaľ sa zmenia ekonomické 
podmienky, musia sa zmeniť aj samotné podnikateľské subjekty. Sú dôležitou 
súčasťou trhu, kde zaisťujú konkurenciu a pôsobia proti monopolným tendenciám.“ 
[11, s.18.]  

Poistný vzťah vzniká uzatvorením poistenia medzi komerčnou poisťovňou a 
malým a stredným podnikom. Poistenie je vlastne vzťah medzi dvoma zmluvnými 
stranami, pri ktorom jedna zmluvná strana (komerčná poisťovňa) dostáva poistné 
a je povinná odškodniť druhú zmluvnú stranu (malý a stredný podnik) v prípade 
vzniknutej poistnej udalosti (škoda, strata, ujma na zdraví) v súlade s dohodnutými 
podmienkami v poistnej zmluve. Tento vzťah zaniká buď výpovednou lehotou alebo 
zrušením poistnej zmluvy.

Malé a stredné podniky pri vykonávaní podnikateľskej činnosti podstupujú určité 
riziká, a to pri každom druhu podnikania, preto sa musia pripraviť a zabezpečiť proti 
prípadným rizikám, ktoré môžu nastať. Využívajú na to práve komerčné poisťovne, 
ktoré im tieto riziká dokážu vo veľkej miere poistiť a tým pádom im dodávajú 
určitú istotu v podnikateľskej činnosti. Komerčná poisťovňa dokáže poskytnúť 
také poistenie a zabezpečiť podnik pred rôznymi negatívnymi a neželanými 
vplyvmi a vznikom prípadnej škodovej, resp. poistnej udalosti, pri ktorej vzniká 
pre podnikateľský subjekt finančná strata alebo znehodnotenie jeho majetku a 
prípadne zdravia jeho zamestnancov.

Podnikateľské prostredie obsahuje mnoho rizikových faktorov, ktoré spôsobujú 
jeho premenlivosť a majú vplyv na činnosť každého podnikateľského subjektu. 
Úspešnosť podniku preto závisí aj od toho, či je ochotný prevziať na seba riziko 
a v akej miere. 

„Komerčná poisťovňa nepoistí každé riziko, ale len to riziko, pri ktorom existuje 
možnosť stanovenia pravdepodobnosti škody a jej ocenenia ako i rizikového 
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vyrovnania v rámci dostatočne veľkého poistného kmeňa, resp. rizikového 
spoločenstva. Takéto riziko sa nazýva poistiteľné riziko. Riziko, ktoré tieto 
predpoklady nespĺňa je nepoistiteľné riziko.“ [5, s.21.]  

Poistiteľné riziko musí spĺňať nasledujúce kritériá:

• riziko musí byť identifikovateľné,
• strata po realizácií rizika musí byť vyčísliteľná,
• riziko musí byť pre poisťovňu ekonomicky prijateľné,
• prejav rizika musí byť náhodný.” [5, s.22.]  

„Z pohľadu malého a stredného podniku má pre účely manažérskeho 
rozhodovania zásadný význam kategorizácia rizík podľa ich vecného obsahu, t. 
j. podľa toho, akých stránok fungovania podnikateľského subjektu sa týkajú. Tieto 
stránky sa môžu, ale nemusia stotožňovať s určitými organizačnými zložkami 
podniku a dajú sa odvodiť z tzv. podnikových funkcií.“ [11, s.36.]  

Klasifikácia rizík podľa podnikových činností: 

• „výrobné riziká,
• ekonomické riziká,
• obchodné riziká,
• informačné riziká,
• technické riziká,
• logistické riziká,
• sociálne riziká.” [11, s.74.]  

Všetky tieto riziká si môže podnikateľský subjekt poistiť prostredníctvom 
komerčnej poisťovne. Podnik si poisťuje najmä tie riziká, ktorých pravdepodobnosť 
vzniku je najväčšia a jej vznik by zapríčinil negatívne ovplyvnenie jeho činnosti.

„Každý podnikateľský subjekt si musí uvedomiť, aké riziká môžu vzniknúť pri 
jeho výrobnej alebo obchodnej činnosti a ktoré môžu vyvolať stratu. Pre niektorých 
podnikateľov má väčší význam poistiť riziká s menšou závažnosťou, pretože tie 
sa môžu opakovať viackrát za sebou a mohli by mu spôsobiť určité finančné 
problémy.“ [11, s.93.]  

Iný podnikateľský subjekt zase naopak môže poistiť závažnejšie riziko, ktoré 
sa nemusí vyskytovať až tak často, ale môže mu spôsobiť nenahraditeľné škody 
vedúce až k ukončeniu podnikateľskej činnosti, resp. jeho úpadku. Prostredníctvom 
informácií o poistení, ktoré mu komerčné poisťovne môžu poskytnúť, zistí ktoré 
riziká si môže poistiť, u koho a za akých poistných podmienok. Na základe týchto 



28

predpokladov si vyberie poisťovňu, ktorá spĺňa jeho požiadavky a poskytne mu 
dostatočné poistenie.

„V každom podnikaní  existuje určitá pravdepodobnosť neúspechu, dôsledkom 
ktorého môže byť ekonomická strata, zníženie odbytových možností alebo až zánik 
podniku. Existencia rizika môže teda pôsobiť negatívne a prináša nám obavy z 
neúspechu, pričom  môže byť spojená s neschopnosťou alebo váhavosťou prijať 
primerané riziko a tomu zodpovedajúce rozhodnutia a opatrenia.“ [9, s.29.]  

Najčastejším rizikom takmer všetkých druhov podnikania sa stáva všeobecná 
zodpovednosť za škodu na majetku, živote, zisku a zodpovednosť za škodu 
zamestnancov voči zamestnávateľovi. Sú známe prípady, kedy práve nezaistená 
zodpovednosť za škodu má za následok pri vzniku väčšej poistnej udalosti úpadok 
podnikateľa, resp. zánik spoločnosti. 

Význam komerčnej poisťovne pre malé a stredné podniky je v tom, že ich 
zabezpečuje v prípade realizácie rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť v ich podnikateľskej 
činnosti a taktiež im ponúka množstvo poistných produktov, ktoré môžu využívať.  
Komerčná poisťovňa významným spôsobom pôsobí na zabezpečenie podniku 
pred neočakávanými negatívnymi vplyvmi, z externého ale aj interného prostredia, 
tým že podniku dokáže poskytnúť také poistenie, ktoré je pre podnik v jeho 
podnikateľskej činnosti nevyhnutné a podstatné. Preto význam komerčnej poisťovne 
pre podnikateľské subjekty má neodmysliteľný charakter.

Záver

Komerčné poisťovne sú dôležitými subjektmi v oblasti poisťovníctva, plnia 
významnú úlohu v podnikateľskej činnosti, ale aj v živote fyzických osôb. Ľudia si 
stále viac uvedomujú riziká, ktoré im hrozia a s ktorými prichádzajú každodenne 
do kontaktu. Preto krytie rizika prostredníctvom poistenia, ktoré im poskytujú 
komerčné poisťovne je neoddeliteľnou súčasťou bežného a podnikateľského 
života. Neodmysliteľným prvkom poistenia je dôvera klienta voči svojej komerčnej 
poisťovni.

V príspevku sme poukázali na komerčnú poisťovňu ako na dôležitý subjekt 
poistného trhu. Jej služby, tzv. poistné produkty využíva stále viac podnikateľských 
subjektov, ale aj fyzických osôb, ktorí si uvedomujú potrebu poistenia majetku, ale 
aj poistenia zdravia prostredníctvom využitia komerčných poistení. Predstavili sme 
si komerčnú poisťovňu a jej fungovanie v trhovej ekonomike a taktiež jej pôsobenie 
v podmienkach SR. 
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Poukázali sme na dôležitosť fungovania komerčnej poisťovne v trhovej 
ekonomike a v podnikateľskom prostredí. Komerčná poisťovňa sa javí ako 
nevyhnutná súčasť pre optimálne fungovanie malých a stredných podnikov.  V 
príspevku sme uviedli ucelený obraz o komerčnej poisťovni, o jej činnostiach, o 
funkciách a úlohách, ktoré vykonáva a sú pre ňu charakteristické a neodmysliteľné.
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Abstract

Public administration reform is a permanent process and undoubtedly represents 
an essential precondition for successful adaptation to new needs of the modern 
society. European countries have done a lot to make the public administration more 
efficient, transparent and cost-effective. The use of the information communication 
technology has greatly contributed to this. This article, through the analysis of the 
current situation, considers the case of Serbia.

Keywords: e-government, digitalization, public administration, information 
society, electronic administration

Introduction

As can be easily seen, the use of information and communication technologies 
over the past three decades has resulted in a total change in all aspects of society. 
The importance of ICTs is also reflected in the fact that the EU has recognized 
them as a major factor in the impact on economic growth and innovation [1] and 
has placed the Digital Agenda for Europe among the seven leading initiatives of 
the Europe 2020 economic strategy [2]. 

As one of the first steps towards accelerating the development of the information 
society can be considered a requirement of the European Council that a group 
of prominent persons prepare a report which will be used for adopting an 
operational action program to foster an entrepreneurial mentality and to develop 
“a common regulatory approach to bring forth a competitive, Europe-wide market 
for information services” [3] During 1994 and 1995, a large number of European 
countries developed their plans and policies for the development of electronic 
communications. In December 1999, the e-Europe project was launched, and with 
the Lisbon Strategy 2000 EU agreed on new strategic development goals for its 
member states. In doing that, EU adopted as a motto: “An information society for 
all“. The European Council called in particular on preparing “legislation on the legal 
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framework for electronic commerce, on copyright and related rights, on e-money, 
on the distance selling of financial services, on jurisdiction and the enforcement 
of judgments, and the dual-use export control regime [4]“. They defined that “fully 
integrated and liberalized telecommunications markets should be completed by 
the end of 2001 [4]“, and, also, that all schools get Internet access up to the end of 
2001. The Lisbon agenda pointed to the establishing a European area of research 
and innovation through supporting R&D partnership, private research investment, 
and high technology start-ups.

A special attention was paid to creating a friendly business environment, and 
“education and training for living and working in the knowledge society“. [4] 

To achieve the set goals, it is necessary to reform the state administration and 
bring it closer to the citizens and the economy, to adapt the education system to 
the new circumstances, to provide user-oriented electronic health services, and 
to stimulate e-business.

In October 2002, at the Telecommunication Development Conference held in 
Belgrade, some of the countries of Southeastern Europe “(Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Croatia, FYR Macedonia, Moldova, Serbia, and Montenegro) accepted 
and signed an international agreement ‘eSEEurope Agenda for the Development 
of the Information Society’ [5], as a basic document for the development of the 
information society in that region. This agreement is in line with the eEurope 
2002 and 2005 Action Plans and the eEurope+ Plan for candidate countries and 
represents a confirmation of the willingness of Southeast European countries to 
work on the development of the information society in line with the development 
processes of IT in Europe. [6]“

1 Status and development of the information society in Serbia

Under the development of the information society, all changes in the society 
that result from the application of information communication technologies are 
understood. The Republic of Serbia considers that the engine of development 
of the information society consists of [7]: open and to all accessible high-quality 
Internet access and developed e-commerce, e-government, e-justice, e-health, 
and e-education. 

Serbia as a candidate for admission to the EU continuously harmonizes its 
legislation with EU regulations. Thus, the Government of the Republic of Serbia 
adopted the Strategy for the Development of Information Society in the Republic of 
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Serbia until 2020. According to the Strategy [7] in the year 2009 in Serbia, 36.7% of 
households owned an Internet connection, while in the EU this number was 65%. 
The access to broadband Internet 22.9% of households in Serbia had and in the 
EU the share was 56%. The degree of sophistication of eGovernment services 
was 46% in Serbia, and 83% in the EU. [7] Serbia plans to reach the EU average 
of the indicators of the development of the information society by 2020. However, 
these statistical data should be considered with reserve, because in Serbia in 2016, 
91.8% of the population aged 16 to 74 used mobile phones. Previously, in 2015, 
91.4% of the population used mobile phones, which can mean that the number of 
users is practically the maximum possible. If one considers that the vast majority 
of users use smartphones, then it is very likely that the number of Internet users is 
significantly higher than the one shown. According to the same survey [8] around 
28.1% of the population used electronic public administration services in 2016.  

Activities related to the development of the information society in Serbia and 
South-East Europe are based on:

• The Lisbon Strategy adopted by the Council of Europe in 2000;
• eEurope+ Action Plan launched at the EU Goteborg Summit on 15-16.06.2001 [9]
• Statement of Intent adopted in Ljubljana on 04.06.2002 [10]
• eSEE Agenda for Information Society Development signed in Belgrade on 

29.10.2002
• The eEurope+ 2005 Action Plan of EC
• Joint Statement of Intent to Build an Inclusive Information Society Signed in 

Budapest on 27.02.2004
• The eEurope 2005 Action Plan of EC
• Ministerial Conclusions and Memorandum of Understanding for Unified Re-

gional Broadband signed at in Thessaloniki on 01.07.2005. [11]

The Government of the Republic of Serbia has accepted the i2010 initiative 
as a general framework for the development of the Information Society through 
the signing of the eSEE Agenda+ [12] for the Development of Information Society 
in SEE 2007-2012. Besides the Republic of Serbia, also the Republic of Albania, 
Bosnia and Herzegovina, Republic of Croatia, Republic of Moldova, Montenegro, 
Romania, and The United Nations Interim Administration Mission in Kosovo 
on Behalf of Kosovo in accordance with UNSCR-1244 signed the Agenda. All 
governments have committed to undertake concrete activities in the fields of 
organization, legislation, policies, and strategies, encouraging of civil society, non-
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governmental organizations, e-Government, e-Learning, e-Health, e-Democracy 
etc. to build an information society in the countries of Southeast Europe. [12]

If one considers the situation in the field of the information society, one can see 
that a legal framework has been established through the signing of international 
agreements and the creation of strategic documents in the field of telecommunications, 
broadband access, electronic management and technology development, and an 
integrated health information system “e-Health”. More information about this can 
be found in the Strategy of Information Society Development in the Republic of 
Serbia until 2020 [7].

Also, a number of laws have been adopted, such as laws on electronic signature, 
electronic document, telecommunications, electronic commerce, personal data 
protection, ratification of the Convention on high-tech crime, as well as the Law 
on the Confirmation of the Additional Protocol to the Convention on High-Tech 
Crime. [7]

In the Republic of Serbia, the institutional framework of the information society 
was formed, although it can be said that it was not formed rationally. While the Ministry 
of Telecommunications and Information Society is competent and responsible for 
the establishment of the information society policy and strategy, the competencies in 
the field of the application of information and communication technologies in public 
administration are provided by the Ministry of Public Administration and Local Self-
Government, which is in charge of the state administration system, the Republic 
Institute for Informatics and the Internet and the Administration for Joint Affairs of 
the Republic authorities, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Defense 
and the Army of Serbia, the Tax Administration, the Customs Administration... 
[7], but also many other ministries and institutions. Although the Internet itself is 
a distributed system and although its users are different in accordance with their 
requirements and needs, due to this wide spectrum it happens that the systems 
of certain user groups are not compatible, which drastically affects their efficiency 
and use in general. Often there exist parallel systems with very similar purposes. 
In the Strategy for the development of the information society for the period until 
2020, as the priorities there were set and explained in detail:

1. Electronic communications: open broadband access; digital radio and TV; 
digital dividend as a separate part of the radio frequency spectrum that will be 
available after switching to digital broadcasting of television programs;
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2. E-government, e-health, and e-justice, with the following priorities: electronic 
identity in public sector services; application of ICT in the administrative bodies 
and holders of public authorizations; application of ICT in the health care 
system; application of ICT in the judiciary; 

3. ICT in education, science, and culture, with the following priorities: academic 
computer network; ICT in education; research and innovation in the field of 
ICT; digital contents;

4. Electronic commerce with the following priorities: removal of normative 
barriers to the development of e-commerce; electronic invoices and electronic 
payments; encouraging the development of e-business; consumer protection 
in e-commerce; coordination of e-commerce development;

5. Business sector ICT, with the following priorities: human resources development; 
development of start-up and innovative companies; export and the cross-border 
outsourcing; protection of intellectual property of software and digital content.

6. Information security, with the following priorities: improving the legal and 
institutional framework for the information security; critical infrastructure 
protection; the fight against high-tech crime; scientific-research and development 
work in the field of information security.

7. The public sector can play a special role in the information society and 
e-commerce promotion in all sectors of the economy, and to be an intermediary 
in adopting of e-business practice in the following way [13]: 

• By applying public procurement contracts based on an electronic solution, 
whereby a private initiative is encouraged to introduce or increase the use 
of electronic data transfer modes in its business. Suppliers are given the 
opportunity to participate in a wide range of electronic document exchange. 
As a result, companies will have an additional incentive to use e-commerce 
solutions, as this will improve their chances to compete with the competition; 

• By electronic data transmission in the public sector financial system, which 
may also have an important catalyst effect in the implementation of e-business. 
Electronic data transfer in the public sector financial system will make informa-
tion flows between businesses and relevant public authorities faster, cheaper 
and more reliable, and will reduce the administrative burden on companies. 
The success rate of interaction between the public and the private sector will 
depend on how well the participants are able to coordinate their own activities. 



36

2 Development of electronic administration

The idea of digitization of the state administration is not new. The digitization 
of state administration in Serbia has been considered for a long time, and various 
steps were being made in the realization of this goal because the electronic 
administration is considered as one of the main drivers of improvement of quality, 
efficiency, economy, and transparency of public administration.  The introduction 
of e-government means reducing crowds at government offices, reducing the 
number of employees at counters, saving money, and more satisfied citizens. 
This last one is important for every government, especially before the elections. 
The development of eGovernment in the Republic of Serbia is directed towards 
the following goals [7]: 

1. higher customer satisfaction with public services;
2. all citizens benefit from eGovernment;
3. reducing the burden on the administration for businesses and citizens;
4. increasing the efficiency of administrative bodies and holders of public 

authorizations using ICT;
5. cross-border interoperability, especially with EU countries;
6. a positive impact on the freedom of movement of people, goods, capital, and 

services;
7. increasing transparency and accountability through the innovative use of ICT;
8. strengthening citizens’ participation in democratic decision-making;
9. privacy protection and security.

In Serbia, the transformation of the public administration segment has practically 
begun with the Public Administration Reform Strategy of 2004. This strategy 
included, in addition to the analysis of the current state of affairs, the basic goals 
and principles of reform, the key areas of reform, and their management. [14] 

In 2010, the Decree on electronic office operations of state administration bodies 
was adopted. [15] This regulation defined the handling of electronic documents 
in the office operations of state administration bodies. The same regulations are 
applied to all other state bodies and bodies of the city of Belgrade, as well as to 
enterprises and all other organizations when performing public administration tasks 
and public authorities. The Decree is short and adds to the previous Decree on 
office operations of state administration bodies (“Službeni glasnik RS”, No. 80/92) 
and the Instructions on office operations of state administration bodies (“Službeni 
glasnik RS», No. 10/93 and 14/93 - correction).
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During the implementation of the Regulation on Electronic Office Operations of 
the State Administration, shortcomings were noted in cases when a combination of 
electronic and printed documents appeared in the procedure, and the Regulation 
was amended in 2017 by correction of Article 4 defining the procedure with the 
enclosures printed in printed form. [16] At the same time, in the Article 5 the 
procedure with documents that are closed and whose shelf life has not expired 
was redefined.

By 2013, the legal framework for the functioning of the state administration and 
local self-government system is largely obtained, but that is not enough since the 
successful reorganization of state administration requires also the implementation 
of adopted policies and laws. Time has shown that the institutional framework was 
not effective, and the guilt is shifted to «the relative inactivity of the Council for 
Public Administration Reform and the insufficiently developed capacities of the 
ministry in charge of state administration affairs» [14]. 

The development of electronic administration in the Republic of Serbia is based 
on two valid strategies:

• Public Administration Reform Strategy in the Republic of Serbia; and
• The strategy of development of electronic administration in the Republic of 

Serbia for the period from 2015 to 2018 [17].

Within the framework of the reform of public administration, decentralization is 
envisaged as one of the reform measures, but it was done only in certain areas that 
the Government assessed as a priority. In 2009, the Government established the 
National Council for Decentralization of the Republic of Serbia, but it was closed 
in 2012 in order to reduce the costs, and the employees were taken over by the 
Ministry of Regional Development and Local Self-Government. [18] Which way 
the costs were reduced is not known because there remained the same people 
with the similar tasks. The next year, in 2013, the Council was reconstituted with 
the task of “coordinating the work in the preparation and consideration of the draft 
of the Strategy of decentralization of the Republic of Serbia in cooperation with 
the ministry in charge of regional development and local self-government, which 
submits to the Government for adoption. [19]” So far, the results of the Council’s 
work have been imperceptible.

One of the most important goals of the public administration reform is the 
modernization of the state administration. As already mentioned, several systemic 
laws have been adopted (on electronic signature, on electronic document, on 
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electronic communications) and the very important Law on the Confirmation of the 
Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 
Personal Data, as well as the important information society development strategies 
and electronic administration. A single voter list has been established, as well as the 
Central System for electronic data processing and storage, and the maintenance 
of another copy of the registers, the Register of Companies, the Register of the 
pledge right on movables, the Register of financial leasing, the Register of public 
media, the Register of Associations, the Register of foreign associations, Register 
of measures and incentives for regional development, Chamber register, Tourism 
register, Register of financial reports and data on the solvency of legal entities 
and entrepreneurs, Register of bankruptcies, Register of foundations, Register 
of foreign delegations and foundations, Register of associations, societies and 
associations in the field of sports, Register of court bans, etc. [14] One of the 
important documents that sets out the guidelines for enabling interoperability, “The 
National interoperability framework” was adopted in 2014. [20]

According to the e-Government Development Strategy, it is necessary to provide 
a high degree of process automation and high-visibility interoperability according 
to G2G, G2B, G2C, and M2M models. Problems with the lack of laws, by-laws, 
internal instructions, regulations and guidelines for administrative procedures in 
the electronic environment were noticed. Problems exist even with the use of 
e-mail that nested itself into the communication in all the mentioned G2x models.

The establishment and development of information and communication 
infrastructure in the Republic of Serbia in the previous period were mainly financed 
from donations without strong coordination at the state level. Part of the equipment 
is also provided within the framework of some interstate projects, and there is 
incomplete and poor documentation thereon. The variety of equipment makes it 
difficult to maintain it. “From the EU funds, the hardware and software environment 
for the virtual service environment at the national level (state cloud) has been 
provided, but the low-level utilization is due to the lack of coordination between 
the state authorities regarding the establishment of electronic services, and the 
fact that the authorities still procure hardware infrastructure singly [17]”. One of the 
significant problems related to the development of e-Government is the issue of 
system and data security. The level of protection of certain systems is different and 
varies from the basic protection (firewalls, virus-scanners, and backups) to highly 
sophisticated solutions. The problem is that the first group is the most numerous.
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According to the criteria for assessing e-government sophistication, defined 
by the European Commission and Capgemini, the national eGovernment portal 
provides a fourth level of sophistication of services (see Figure 1), but it is rarely 
used and existing services are generated at lower levels.

Fig. 1 Level of sophistication of electronic services according to 
Capgemini methodology

 
Source: authors, based on [17]

To accelerate the realization of the project, the Government of the Republic of 
Serbia established the Office for IT and Electronic Administration in July 2017. Even 
Serbian Prime Minister Ana Brnabic stated: “Digitalizing of public administration 
and providing services to citizens who will use them in an easy and quick manner 
is one of my priorities”[21]. This could mean that the work on the introduction of 
eGovernment will be accelerated.

Conclusion

Public administration reform is a permanent process and undoubtedly represents 
an essential precondition for successful adaptation to the needs of the society. 
There is a desire in the Republic of Serbia for the improvement of electronic 
administration. The citizens and the public administration, they both are fairly good 
trained in the use of e-government services, although it is still necessary to raise 
the level of knowledge and skills in the field of information technology applications. 
There are software and hardware for e-government implementation, but much more 
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needs to be done to make the use of available services more comfortable. Due to 
the rapid change of hardware, it is necessary to constantly update the equipment 
and improve the communication links. Although many, if not the most, was done 
in terms of legal and other regulations, many by-laws have not yet been adopted, 
although they are envisaged by certain laws. This disable, or at least complicates, 
the application of particular laws. In Serbia, special attention should be paid to the 
standardization of procedures, procedures, methodologies, and linking of particular 
systems within the state administration. Particularly, attention should be paid to 
managing human and IT resources. So far, much, if not everything, depended on 
the support of the state authorities. It is necessary to move the responsibility to 
individual perpetrators, and give them appropriate rights and obligations. This can 
be achieved by using the appropriate procedures.
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SÚČASNÉ ASPEKTY EURÓPSKEHO PRIESTORU 
VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY

• doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.

Abstrakt

Cieľom príspevku je popísať aktuálne otázky formovania európskeho priestoru 
vzdelávania a odbornej prípravy, poukázať na špecifické oblasti aktuálneho 
strategického rámca pre systémy vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ s osobitným 
zreteľom na európsky priestor vysokoškolského vzdelávania a základné rámce 
súčasnej pozície Slovenska pri hodnotení jeho vzdelávacieho systému.

Kľúčové slová: vzdelávací systém, európska stratégia, ET 2020, európsky 
priestor vzdelávania a odbornej prípravy, európsky priestor vysokoškolského 
vzdelávania

CURRENT ASPECTS OF THE EUROPEAN AREA OF 
EDUCATION AND TRAINING

Abstract 

The aim of the paper is to describe the current issues in the shaping of a 
European area of education and training systems, to point to the specific field of 
the current strategic framework for education and training systems in the EU, with 
particular regard to the European higher education area and the basic frameworks 
of the present position of Slovakia in the evaluation of its educational system

Keywords: the education system, the European strategy, the European area 
of education and training, ET2020, the European higher education area

Úvod

Koncepcia európskeho vzdelávacieho priestoru bola prijatá na základe 
Amsterdamskej zmluvy. Strategickým cieľom Európskej únie je vybudovať vysoko 
konkurencieschopnú a znalostnú ekonomiku. Medzi kľúčové prvky stratégie 
zameranej na tento cieľ patrí prispôsobenie sa systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy. Vznik vedomostnej spoločnosti je viazaný na ekonomické a sociálne 
tendencie (globalizácia, zmeny rodinných štruktúr, demografické zmeny a dôsledky 
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technológií informačnej spoločnosti). Spoločný európsky priestor znalostí sa stal 
jedným z hlavných pilierov európskej stratégie – v súčasnosti postlisabonskej 
stratégie Európa 2020. Tento spoločný priestor sa postupne formuje v kontexte 
formovania znalostnej ekonomiky a učiacej sa spoločnosti v podmienkach EÚ. 

1 Strategický rámec pre vzdelávacie systémy v Európskej únii

V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy plní Európska únia podpornú úlohu. 
Národné vlády členských štátov sú zodpovedné za svoje vzdelávacie systémy, 
ale v rámci EÚ spolupracujú, aby dosiahli spoločné ciele. EÚ zohráva kľúčovú 
úlohu v podpore a dopĺňaní úsilia zlepšiť a modernizovať ich vzdelávacie systémy. 
Politika EÚ je navrhnutá tak, aby podporovala vnútroštátnu činnosť a pomáhala 
riešiť spoločné európske výzvy. 

Vzdelávanie a odborná príprava majú zásadný význam na rozvoj vedomostnej 
spoločnosti a znalostnej ekonomiky. Stratégia EÚ zdôrazňuje potrebu krajiny 
spolupracovať a učiť sa od seba navzájom. Transformácia systémov vzdelávania 
a odbornej prípravy predstavuje strednodobý až dlhodobý proces. Ciele, nástroje a 
dohody pre spoluprácu na úrovni EÚ sú uvedené v strategickom rámci označovanom 
ako ET 2020. Tento rámec bude v platnosti až do roku 2020 (v kontexte stratégie 
Európa 2020). Sú v ňom identifikované prioritné oblasti na plánovanie činností v 
rámci trojročných pracovných cyklov. 

Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020) predstavuje strategický 
rámec pre spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na európskej 
úrovni. Na európskej úrovni pre zlepšenie riadenia prijíma Rada (vzdelávanie) 
spoločné nástroje, zásady a rámce, ktoré môžu užitočným spôsobom podporovať 
vnútroštátne vzdelávacie politiky. Posilňuje sa činnosť EÚ, pokiaľ ide o podporu  
členských štátov prostredníctvom výmeny príkladov dobrej praxe, keďže ET 2020 
je fórum na výmenu osvedčených postupov a vzájomné vzdelávanie. Aktuálny 
strategický rámec pre rok 2020 vymedzuje štyri dlhodobé strategické ciele: 

1. aby sa celoživotné vzdelávanie a mobilita stali realitou, 
2. zlepšenie kvality a efektívnosti vzdelávania a odbornej prípravy, 
3. presadzovanie rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva, 
4. posilnenie kreativity a inovácií, vrátane podnikania, na všetkých úrovniach 

vzdelávania a odbornej prípravy. [1, s. 106]

Tieto strategické výzvy vytvárajú základ na politickú spoluprácu do roku 2020 
a na základe nich sa stanovujú konkrétnejšie ciele, ktoré predstavujú priority na 



46

kratšie obdobia. V oblasti vzdelávania boli pre rok 2020 stanovené cieľové kritériá 
EÚ:

• najmenej 95 % detí (vo veku od 4 rokov do začiatku povinnej školskej do-
chádzky) by sa malo zúčastňovať na predškolskom vzdelávaní,

• podiel 15-ročných žiakov s nedostatočnými zručnosťami v čítaní, matematike 
a prírodných vedách by mal byť nižší ako 15 %,

• miera predčasného ukončenia vzdelávania alebo odbornej prípravy mladých 
ľudí vo veku18 – 24 rokov by sa mala znížiť pod 10 %,

• aspoň 40 % ľudí vo veku 30 – 34 rokov by malo mať ukončenú nejakú formu 
vysokoškolského vzdelávania,

• najmenej 15 % dospelých by sa malo zúčastňovať na celoživotnom vzdelávaní,
• minimálne 20 % absolventov vysokoškolského štúdia a 6 % osôb vo veku 

18 až 34 rokov s počiatočnou odbornou kvalifikáciou by malo určité obdobie 
študovať alebo sa zúčastňovať na odbornej príprave v zahraničí,

• podiel zamestnaných absolventov (vo veku 20 – 34 rokov s ukončeným mini-
málne vyšším stredoškolským vzdelaním, ktorí ukončili vzdelávanie najneskôr 
v predchádzajúcich 3 rokoch) by mal byť aspoň 82 %. [2]

Pokrok v plnení cieľových kritérií EÚ v rámci ET 2020 sa každoročne hodnotí 
prostredníctvom Monitora vzdelávania a odbornej prípravy. Monitor vzdelávania, 
ktorý spravuje EK, naznačuje, že naďalej pretrvávajú závažné výzvy: [5, s. 2]

• V rámci celej EÚ 22 % 15-ročných žiakov dosahuje slabé výsledky v mate-
matike. U žiakov s nízkym sociálno-ekonomickým postavením to predstavuje 
36,6 %. Okrem toho, 18 % 15-ročných žiakov v EÚ dosahuje slabé výsledky 
v čítaní a 17 % dosahuje slabé výsledky v prírodných vedách. Slabé výsledky 
v týchto študijných odboroch sú približne o 60 % bežnejšie u chlapcov ako 
u dievčat.

• Jeden zo 4 dospelých v Európe má nízku úroveň zručností, čo obmedzuje jeho 
prístup na trh práce  a zároveň znemožňuje jeho ďalšie odborné vzdelávanie 
alebo odbornú prípravu. Iba 4,4 % zo 66 miliónov dospelých osôb s nanajvýš 
nižším sekundárnym vzdelaním sa zúčastňuje na vzdelávaní dospelých.

• Predčasné ukončenie školskej dochádzky je v súčasnosti na úrovni 11,1 %. 
V EÚ je stále viac ako 4,4 milióna osôb s predčasne ukončenou školskou do-
chádzkou, pričom približne 60 % z nich je buď neaktívnych  alebo nezamest-
naných, čo znamená vyššie riziko sociálneho vylúčenia a nižšiu občiansku 
angažovanosť.
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• Podiel ľudí s VŠ-vzdelaním sa naďalej zvyšuje a je na úrovni 37,9 %. Zamest-
nateľnosť absolventov naďalej stagnuje. 

V roku 2015 boli na základe týchto dosiahnutých výsledkov identifikované 
nové prioritné oblasti a konkrétne témy pre ďalšiu činnosť do roku 2020. Novými 
prioritnými oblasťami sú:

• relevantné a vysokokvalitné vedomosti, zručnosti a kompetencie rozvíjané po-
čas procesu celoživotného vzdelávania so zameraním na výsledky vzdelávania 
vo vzťahu k zamestnateľnosti, inovácii, aktívnemu občianstvu a blahobytu,

• inkluzívne vzdelávanie, rovnosť, spravodlivosť, nediskriminácia a podpora 
občianskych kompetencií,

• otvorené a inovačné vzdelávanie a odborná príprava, v rámci ktorých sa plne 
zohľadňuje digitálna éra,

• silná podpora učiteľov, školiteľov, vedenie škôl a pre ostatných pedagogických 
pracovníkov,

• transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií na uľahčenie vzdelávacej 
mobility a mobility pracovnej sily,

• udržateľné investície, kvalita a efektívnosť systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy. [5, s.3]

V rámci stratégie Európa 2020 sú tiež stanovené ciele (benchmarky) v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy podporujúce zamestnanosť, pričom sú previazané 
s ET 2020. Stratégia EÚ zdôrazňuje potrebu krajiny spolupracovať a učiť sa od seba 
navzájom, keď sa využíva otvorená metóda koordinácie. Reformy vnútroštátnych 
politík a odporúčania EÚ pre jednotlivé krajiny v rámci stratégie Európa 2020 pre 
rast a zamestnanosť sú prepojené s európskym semestrom. 

Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčové pre hospodársky a sociálny pokrok 
a zásadnú úlohu pri tom zohráva zosúladenie zručností s potrebami trhu práce. 
Doposiaľ boli prijaté nasledujúce európske iniciatívy na rozvoj zručností: 

• iniciatíva prehodnotenie vzdelávania (vznikla v roku 2012 s cieľom reformovať 
systémy vzdelávania v celej EÚ a uspokojiť tak rastúci dopyt po kvalitnejších 
zručnostiach a znížiť nezamestnanosť; zameriava na tri oblasti, ktoré je po-
trebné reformovať - kvalitu, dostupnosť a financovanie), 

• odporúčanie o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie, 
• veľká koalícia pre digitálne pracovné miesta (partnerstvo viacerých zaintere-

sovaných strán, ktorého cieľom je riešiť nedostatok zručností v oblasti IKT a 
problém neobsadených pracovných miest spojených s IKT),
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• akčný plán pre podnikanie 2020 (plán rozhodujúcich opatrení na odstránenie 
prekážok a zmenu podnikateľskej kultúry v Európe). [2]

• Pre riadenie dostupnosti potrebných zručností boli prijaté nasledujúce európ-
ske iniciatívy:

• ESCO (viacjazyčná európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií 
a povolaní), 

• Panoráma zručností EÚ (centrálny prístupový bod, ktorý poskytuje údaje, infor-
mácie a spravodajské informácie o trendoch v oblasti zručností v jednotlivých 
profesiách a odvetviach na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ).

Na podporu transparentnosti a uznávania vedomostí, zručností a kompetencií 
preto, aby sa uľahčilo štúdium a práca občanov EÚ, vypracovala konkrétne 
nástroje - napr. Európsky kvalifikačný rámec (EQF), potvrdzovanie neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia sa aj s dostupným registrom, Europass, 
Európsky systém kreditov pre vysokoškolské vzdelávanie (ECTS), Európsky systém 
kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET), opatrenia na zabezpečenie 
kvality vysokoškolského vzdelávania – Európsky register zabezpečenia kvality 
vysokoškolského vzdelávania (EQAR), a zabezpečenia kvality odborného 
vzdelávania a prípravy - Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality 
odborného vzdelávania a prípravy (EQARF).

2 Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania

Pri budovaní znalostnej ekonomiky a vedomostnej spoločnosti v EÚ majú 
vysoké školy významné miesto, vzhľadom na svoje dvojité výskumné a vzdelávacie 
poslanie. Európska dimenzia vysokých škôl je spojená s riešením otázok 
porovnateľnosti a prehľadnosti systémov, ktoré vzájomne uznávajú dosiahnutú 
kvalifikáciu a umožňujú mobilitu učiteľov, výskumných pracovníkov a študentov. 

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sú dôležitými partnermi v uskutočňovaní 
cieľov stratégie EÚ pre dosiahnutie pokroku a udržanie rastu. Vysoké školy sú 
hybnými silami novej znalostnej paradigmy.  Z tohto hľadiska znalostný trojuholník 
predstavujú vzdelávanie, výskum a inovácie, pričom vysoké školy sú potrebné na 
rozvoj každej spomínanej oblasti. Vlády členských štátov sú zodpovedné za spôsob 
organizácie a uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania vo svojich krajinách. 

Cieľom činností EÚ je dať vysokoškolskému vzdelávaniu pridanú medzinárodnú 
hodnotu, pokiaľ ide o vzdelávanie, výučbu, výskum alebo tvorbu politiky v tejto 
oblasti. EÚ prostredníctvom svojich programov Erasmus+ a Horizont 2020 
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podporuje medzinárodné výmenné pobyty študentov, akademických pracovníkov a 
výskumníkov, ako aj štruktúrovanú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania a verejnými orgánmi v rôznych krajinách. Európska komisia úzko 
spolupracuje s tvorcami politík, aby podporila rozvoj politík v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania v krajinách EÚ v súlade so stratégiou ET 2020. 

V rámci európskeho semestra  Komisia vydáva odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré môžu pokrývať otázky vysokoškolského vzdelávania.

2.1 Bolonský proces

Pôvodná rozmanitosť systémov vysokoškolského vzdelávania v Európe sa 
považuje za súčasť jej kultúrneho dedičstva. Stala sa však významnou prekážkou 
pracovnej a akademickej mobility. Bolonský proces sa zameriava na zavedenie 
troch stupňov vysokoškolského vzdelávania – bakalárskeho, magisterského 
a doktorandského, posilnenie zabezpečenia kvality a jednoduchšie uznávanie 
kvalifikácií a dĺžky štúdia.  Do r. 2010 sa zameriaval aj na vytvorenie Európskeho 
vysokoškolského priestoru (EHEA), čo sa podarilo dosiahnuť. Zvýšená kompatibilita 
vzdelávacích systémov by mala uľahčovať študentom a uchádzačom o zamestnanie 
pohyb v rámci Európy. 

Bolonský proces je iniciatíva, presahujúca rámec EÚ (účastníkmi procesu je 
v súčasnosti 48 krajín a Európska komisia). Jej úlohou je presadzovať reformu 
vysokoškolského vzdelávania v kontexte vytvorenia európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania (v r. 2010) a výmenu osvedčených politických 
postupov medzi rôznymi krajinami v rámci stratégie ET 2020. Bolonský proces spája 
verejné orgány, univerzity, učiteľov a študentov, ako aj združenia zainteresovaných 
strán, zamestnávateľov, agentúry pre zabezpečenie kvality, medzinárodných 
organizácií a inštitúcií vrátane Európskej komisie. 

Bolonský proces podporuje modernizáciu vzdelávacích systémov s cieľom 
zabezpečiť, že budú zodpovedať potrebám trhu práce. Do tohto roku bol súčasťou 
programu modernizácie univerzít (2011). Uskutočňovanie bolonského procesu je 
posudzované v pravidelných správach. Na svojom rokovaní v Jerevane v máji 
2015 ministri školstva určili štyri kľúčové priority pre budúcnosť vysokého školstva: 

• zlepšenie kvality a relevantnosti učenia sa a vzdelávania,
• podpora zamestnateľnosti absolventov škôl počas ich pracovného života,
• posilnenie inkluzívnosti vysokoškolských systémov,
• vykonávanie dohodnutých štrukturálnych reforiem. [2]
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2.2 Nový program EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie

Európska komisia v máji 2017 prijala Nový program EÚ pre vysokoškolské 
vzdelávanie. Program nahrádza predchádzajúci program modernizácie európskych 
systémov vysokoškolského vzdelávania z roku 2011. Reforma vysokoškolského 
vzdelávania je zodpovednosťou členských štátov a súčasťou ich úsilia o rozvoj 
vzdelávania a odbornej prípravy na svetovej úrovni. EÚ môže členským štátom 
pomôcť v ich snahách o reformu vzdelávania. Cieľom tohto nového programu 
vysokoškolského vzdelávania je zabezpečiť, aby boli iniciatívy EÚ na podporu 
modernizácie vysokoškolského vzdelávania zamerané na zásadné problémy a 
súčasne poskytnúť podporu pri príprave na ďalšie finančné obdobie EÚ. 

V programe sú vymedzené štyri kľúčové ciele európskej spolupráce v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania:

1. riešenie budúcich prípadov nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými 
zručnosťami a podpora excelentnosti v oblasti rozvoja zručností,

2. budovanie inkluzívnych a prepojených systémov vysokoškolského vzdelávania,
3. zaistenie prispievania vysokoškolského vzdelávania k inováciám,
4. podpora efektívnych a účinných systémov vysokoškolského vzdelávania.

Európska komisia pre podporu napĺňania týchto cieľov bude realizovať 
mnohé prioritné opatrenia, napríklad spustenie európskej iniciatívy na sledovanie 
absolventov, zavedenie modelu digitálnej pripravenosti (pomoc pri realizácii stratégií 
digitálneho vzdelávania), udeľovanie bodov ECTS za dobrovoľnícke a komunitné 
aktivity, podpora uznávania kvalifikácií, ktorých držiteľmi sú utečenci, rozšírenie 
modelu regionálneho systému inovácií Európskeho inovačného a technologického 
inštitútu (ETI-RIS), atď. Na konsolidáciu a zlepšenie merania vzdelávania v 
jednotlivých inštitúciách EK vytvorí centrum vedomostí o vysokoškolskom 
vzdelávaní, do ktorého budú začlenené európsky register terciárneho vzdelávania 
(ETER) a U-Multirank. EK podporí realizáciu programu EÚ pre vysokoškolské 
vzdelávanie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a výdavkových 
nástrojov, ako sú program Erasmus+, Horizont 2020 a európske štrukturálne a 
investičné fondy. [4, s. 4]



51

3 Základný rámec pre pozíciu Slovenska pri hodnotení 
vzdelávacieho systému z hľadiska európskej vzdelávacej politiky

Odporúčanie Rady z 11. júla 2017, ktoré sa týka národného programu reforiem 
Slovenska na rok 2017 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu 
stability Slovenska na rok 2017v rámci Európskeho semestra, uvádza, že náš 
vzdelávací systém nie je dostatočne zameraný na zvyšovanie hospodárskeho 
potenciálu Slovenska. Výsledky vzdelávania a úroveň základných zručností sú 
v medzinárodnom porovnaní nízke a v rokoch 2012 až 2015 sa ďalej zhoršovali. 
Navyše pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely. Slabá výkonnosť vzdelávacieho 
systému súvisí predovšetkým so silným vplyvom sociálno-ekonomického zázemia 
a etnického pôvodu študentov, s otázkami rovnosti, prístupu a inkluzívnosti, ako 
aj s relatívne nízkou atraktivitou učiteľského povolania [6, s. 110].

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy v záveroch pre Slovensko uvádza, 
že SR začala s ambicióznymi reformami na všetkých úrovniach vzdelávania a tiež 
s prípravou 10-ročnej stratégie v oblasti vzdelávania. Vláda sa zaviazala, že sa 
bude zapájať do rozsiahlych konzultácií na podporu týchto procesov vo vzdelávacej 
politike. Sociálno-ekonomické zázemie žiakov má silný vplyv na študijné výsledky 
a súčasne sa v monitore požaduje zvýšiť účasť Rómov na všeobecnom vzdelávaní. 
Hoci miera predčasného ukončenia školskej dochádzky zostáva v porovnaní 
s EÚ naďalej nízka, od roku 2010 sa neustále zvyšuje a je osobitne vysoká vo 
východných regiónoch a tiež v prípade Rómov. Monitor uvádza, že sa posilňujú 
kapacity vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve s cieľom umožniť vyššiu mieru 
účasti. To by mohlo pomôcť predovšetkým pri zlepšovaní študijných výsledkov 
sociálno-ekonomicky znevýhodnených žiakov. Kľúčom k zlepšeniu študijných 
výsledkov a zníženiu nerovnosti v oblasti vzdelávania bude zvyšovanie atraktívnosti 
učiteľského povolania medzi talentovanými mladými ľuďmi a skvalitnenie všetkých 
fáz vzdelávania učiteľov. Vysokoškolský sektor prechádza rozsiahlou reformou v 
oblasti akreditácie, financovania, spolupráce so zamestnávateľmi a rozširovania 
sociálneho zloženia študentov. [3, s. 20]

Záver

Spoločný európsky priestor vedomostí je určený všetkým občanom, 
organizáciám a podnikom a je založený na jasne definovaných cieľoch, referenčných 
ukazovateľoch, harmonograme i zodpovednostiach, pričom vnútorný trh zostáva 
základným kameňom integračného procesu. Európska komisia po r. 2015 upravuje 
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svoje priority, pokiaľ ide o vykonávanie strategického rámca pre odborné vzdelávanie 
a prípravu 2020. Považuje za dôležité, aby vzdelávacie systémy v členských štátoch 
reagovali na viaceré európske naliehavé úlohy, akými sú vytváranie pracovných 
miest, oživenie ekonomiky, dosiahnutie udržateľného rastu, preklenutie nedostatku 
investícií, posilnenie sociálnej súdržnosti, koordinácie reakcie na migračný tok, 
venovanie pozornosti predchádzaniu radikalizácii a násilia. Súčasne však musí 
reagovať na dlhodobé výzvy, akými sú starnutie obyvateľstva, prispôsobenie sa 
digitálnej ére a konkurencia v globálnej, znalostnej ekonomike. 

Vysokoškolské vzdelávanie má v Európe mimoriadnu úlohu, a to nielen 
s ohľadom na predpokladaný vývoj na trhu práce, rozvoj digitálnych technológií 
(predpokladá sa, že v r. 2025 si bude polovica všetkých pracovných miest v EÚ 
vyžadovať vysokú úroveň kvalifikácie), ale aj potrebu, aby sa vysoké školy viac 
zapájali do komunít v svojom okolí a podporovali sociálne začlenenie a mobilitu.

Tento článok bol spracovaný v rámci výskumného projektu VEGA č. 1/0266/16 
Verejná politika ako cesta napĺňania sociálneho rozmeru EÚ.
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EKONOMICKÁ DIFERENCIÁCIA PRIHRANIČNÝCH 
OBLASTÍ SLOVENSKA S POĽSKOM

• Dr.h.c. prof mpx. h.c., prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 

Abstrakt

Príspevok identifikuje faktory nerovnovážnych stavov podnikateľských subjektov, 
analyzuje ekonomické a sociálne rozdiely prihraničných oblastí s Poľskom. Hlavnú 
pozornosť sústreďuje na cezhraničnú vedecko-výskumnú kooperáciu subjektov 
v Žilinskom a Prešovskom samosprávnom kraji. V syntetickej časti príspevku sú 
uvedené námety na rozvoj spolupráce v slovensko-poľských regiónoch v obchodnej 
a vedecko-výskumnej oblasti.

Kľúčové slová: ekonomická diferenciácia, regionálne disparity, malé a stredné 
podnikanie, samosprávne kraje a obecné samosprávy, nerovnovážne stavy, 
determinanty ekonomických nerovnováh

ECONOMICS DIFFERENTIATION OF THE SLOVAK BORDER 
AREAS WITH POLAND

Abstract

The article identifies the off-balance factors of enterpreneurial subjects, analy-
zes economic and social differences of regions bordering with Poland. The main 
focus is on cross-border scientific and research cooperation of subjects in Žilina 
and Prešov self-governing regions. The synthetical part of the article is focused 
on ideas of cooperation development in Slovak-Polish regions in the commercial 
and scientific-research area.

Keywords: economics differentiation, regional disparities, smal and medium 
enterprise, self-goverming and municipal administration, imbalances, determinates 
of economic inbalances

Úvod

Vstup Slovenska do Európskej únie urýchlil zmeny v podnikateľských 
štruktúrach a vo verejnej správe. Transformácia a reštrukturalizácia odvetví 
národného hospodárstva iniciovali ústrednú štátnu správu prispôsobiť hospodársky 
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mechanizmus aktivovaniu podnikateľskej činnosti a rastu slovenskej ekonomiky. 
Dokumentuje to nárast právnických osôb o viac ako 94% oproti roku 2003, ale aj 
rast fyzických osôb o vyše 24%. Gozora, V (2014). Podobného názoru je Kučera, 
A a Daňko, J. (2013).

Aktivizovanie podnikateľskej základne a rozvoj živnostenského podnikania 
s finančnou podporou z Európskej únie a národných zdrojov  determinovalo rast 
národnej ekonomiky. Dosahovanou dynamikou ekonomického rastu, kladnými 
číslami medzinárodného prírastku  hrubého domáceho produktu, rastom čistej 
pridanej hodnoty a produktivity práce sa Slovensko zaradilo medzi asociované 
krajiny s najvyšším prírastkom hodnoty uvedených makroekonomických 
ukazovateľov. Zvyšovaním zamestnanosti ekonomicky činného obyvateľstva 
a moduláciou trhovej ekonomiky Slovenská republika splnila podmienky stať sa 
platným členom Európskeho spoločenstva. Napriek tomu ekonomika Slovenska 
nepomáha v požadovanom objeme obyvateľstvu.

K tomu je potrebný dlhodobý rast ekonomiky až o 3 až 4 % a vytvoriť 
bezpečné podnikateľské prostredie, uplatniť kritické výrobné štruktúry a prehĺbiť 
vnútropodnikové ekonomické režimy vo všetkých ekonomických typoch podnikov.

Osobitnou výzvou bude pre strategických manažérov eliminovanie regionálnych 
ekonomických rozdielov a rozvoj prihraničných oblastí v euroregiónoch.  Preto cieľom 
nášho príspevku je identifikovať faktory nerovnovážnych stavov podnikateľských 
subjektov, ekonomické a sociálne rozdiely prihraničných oblastí Slovenska 
s Poľskom a nevrhnúť ďalšie opatrenia k rozšíreniu cezhraničnej spolupráce 
slovensko-poľských prihraničných oblastí.

1 Materiál a metodika práce

Realizácia uvedeného cieľa si vyžiadala uskutočniť prieskum v reťazcoch 
národného hospodárstva v diapazóne rokov 2007-2015. Podkladové údaje sme 
získali  z informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR, Ministerstva financií SR a Štatistického úradu Slovenskej republiky. Získané 
údaje sme analyzovali a doplnili verifikačným výskumom v 165 malých a stredných 
podnikoch Nitrianskeho, Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja. 
V analytickej časti príspevku sme sa zamerali na tieto problémy:

• identifikáciu faktorov nerovnovážnych stavov podnikateľských subjektov,
• ekonomické a sociálne rozdiely prihraničných oblastí a Poľskom,  
• na spoluprácu subjektov v slovensko-poľských  oblastiach.
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V syntetickej časti príspevku sme uviedli niektoré námety na rozvoj cezhraničnej 
spolupráce a eliminovanie ekonomických rozdielov prihraničných oblastí Slovenska 
s Poľskom. K získaniu a spracovaniu získaných údajov  sme použili metódu 
analýzy, syntézy, komparácie a dotazovaciu metódu. Pri kvantifikácii a syntetizovaní 
výsledkov sme použili metódu analógie, expertného odhadu a bežné matematicko-
štatistické vzťahy  a numerické výpočty.

1.1 Faktory ekonomickej diferenciácie podnikateľských subjektov

Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní sú determinované 
vonkajším a vnútorným prostredím podnikateľských subjektov.

Podnikateľské prostredie na Slovensku má svoje špecifiká, ktoré sú 
determinované geografickými, sociálno-ekonomickými a kultúrno-spoločenskými 
podmienkami. Preto je každý región, či územno-správna  jednotka vo vzťahu 
k podnikateľským subjektom špecifická a odlišná v regionálnych makroekonomických 
ukazovateľoch.

Ekonomická diferenciácia podnikateľských subjektov sa prejavuje vo všetkých 
veľkostných skupinách podnikov. Potvrdil sa tiež názor, že malé a stredné podniky 
sú flexibilnejšie a dosahujú vyššiu produktivitu práce, avšak sú málo likvidné a často 
veľmi zadlžené.  Súčasne sa ukázalo, že modifikované ekonomické ukazovatele 
nemožno rovnako aplikovať na podniky vo všetkých sektoroch a odvetviach 
národného hospodárstva. Pretrvávajúce špecifiká rezortných podnikov a územno-
správnych celkov vyžadujú aj špecifické prístupy k hodnoteniu ekonomických 
výsledkov (tabuľka 1).

Výrazný vplyv na ekonomickú diferenciáciu majú priame zahraničné  investície 
a prostriedky z podporných finančných zdrojov Európskej únie a národných 
zdrojov. Následkom finančných tokov sa ekonomické nožnice ešte viac otvorili 
a niektoré samosprávne kraje sa posunuli na nižšie priečky. Zistili sa priame efekty 
v jednotlivých okresoch z podporných finančných prostriedkov.

Ďalším dôležitým faktorom ekonomickej diferenciácie podnikateľských subjektov 
a samosprávnych  krajov zvlášť je cestná infraštruktúra. Ukázalo sa totiž, že v týchto 
okresoch, kde sa dokončili diaľničné úseky (D-1) a úseky rýchlostnej komunikácie 
R-1,  sa zvýšila ekonomická výkonnosť  a zamestnanosť miestneho obyvateľstva.
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1.2 Ekonomické a sociálne rozdiely prihraničných oblastí s Poľskom

Ekonomická diferenciácia podnikateľských subjektov determinovala rozdiely v 
ekonomickom a sociálnom prostredí samosprávnych krajov Slovenskej republiky. 
Nasvedčuje tomu aj vývoj regionálnych  makroekonomických ukazovateľov v 
rokoch 2012-2015.

Výsledky šetrenia dokumentujú výrazné zaostávanie Prešovského 
samosprávneho kraja  v regionálnom hrubom domácom produkte, produktivite 
práce z pridanej hodnoty a zamestnanosti  obyvateľstva, čo tento kraj zaraďuje 
na posledné miesto medzi samosprávnymi krajmi Slovenska. Príčinou uvedeného 
stavu sú obmedzené produkčné plochy, obmedzený príliv priamych zahraničných 
investícií a nedostatok pracovných príležitostí. To následne podmieňuje značnú 
nezamestnanosť a nižšiu kúpischopnosť obyvateľstva, odchod obyvateľov za prácou 
v zahraničí, ekonomické a sociálne zaostávanie  za ostatnými samosprávnymi krajmi. 
Prešovský samosprávny kraj je súčasťou Eurokarpatského regiónu a euroregiónu 
Tatry. Žilinský samosprávny kraj je súčasťou euroregiónu Beskydy. Napriek útlmu 
ťažkého strojárstva sa v samosprávnom kraji aktivizovala automobilová výroba, ktorá 
s ďalšími produktmi strojárskej výroby, drevospracovateľského a potravinárskeho 
priemyslu zabezpečujú rast ekonomickej výkonnosti kraja.

Dosahovanou úrovňou makroekonomických ukazovateľov na regionálnej 
úrovni sa Žilinský kraj zaraďuje na štvrtú pozíciu medzi samosprávnymi krajmi SR. 
V komparácii s Prešovským samosprávnym krajom má Žilinský kraj dokonalejšiu 
technickú a dopravnú infraštruktúru, väčší objem priamych zahraničných investícií 
a vyššiu produktivitu práce v prepočte na jedného obyvateľa. Dosahovanou mierou 
nezamestnanosti obyvateľstva sa radí do prvej polovice samosprávnych krajov.

Z prieskumu ekonomickej a sociálnej diferenciácie  šetrených samosprávnych 
krajov vyplývajú nasledovne determinanty:

a) využiteľnosť prírodných a ekonomických zdrojov . Účinnosť tohto determinantu 
je založená na efektívnejšom zhodnotení prírodných a ekonomických zdrojov na 
výkonnú ekonomiku. Rozvoj cestovného ruchu rozšíril potenciál regionálneho 
trhu Prešovského samosprávneho kraja.

b) Rozvoj malého a stredného podnikania je determinovaný prítomnosťou 
strategických podnikov Oravského a Tatranského subregiónu.

c) Využitie priamych zahraničných investícii a podporných finančných prostriedkov 
bol v prepočte na obyvateľa vyšší v Žilinskom samosprávnom kraji a bol 
motivovaný kvalifikovanými ľudskými zdrojmi, vybudovaním rýchlostnej 
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komunikácie a vedecko-výskumným potenciálom univerzitných a výskumných 
pracovísk. V neposlednom rade je to strategická pozícia samosprávneho kraja. 
Implementácia automobilového priemyslu do euroregiónu pozitívne ovplyvnila 
rast ekonomickej výkonnosti a zamestnanosti obyvateľstva.

d) Výrazné zaostávanie Prešovského samosprávneho kraja za Žilinským 
samosprávnym krajom v zamestnanosti obyvateľstva je podmienené 
aktivizáciou malého a stredného podnikania. V Prešovskom samosprávnom 
kraji sa uvedený problém rieši odchodom za pracovnými príležitosťami do 
iných krajín alebo do zahraničia. 

e) Obchodná spolupráca a malý cezhraničný styk majú dlhodobú tradíciu. 
Prítomnosť  väčšieho počtu hraničných prechodov a hlavných križovatiek 
podmieňuje intenzívnu spoluprácu v prihraničných okresoch žilinského 
samosprávneho kraja s Poľskom a Českou republikou.

f) Podpora cestovného ruchu a podnikanie je podmienená  prítomnosťou 
univerzitných štruktúr, vedecko-výskumných pracovísk, regionálnych 
poradenských centier a honorárneho konzulátu Poľskej republiky v 
Liptovskom Mikuláši. Ich aktivity výraznou mierou ovplyvňujú cezhraničnú 
spoluprácu. Tesnejšie spojenie vedecko-výskumnej základne s podnikovo-
hospodárskou základňou determinovalo tvorbu technicko-technologických 
parkov a cezhraničnú vedecko-výskumnú a obchodnú spoluprácu. V Žilinskom 
samosprávnom kraji však tieto procesy prebiehajú oveľa intenzívnejšie ako v 
Prešovskom samosprávnom kraji.

g) Dopravná infraštruktúra sa postupne vylepšuje v obidvoch samosprávnych 
krajoch. Dobudovaním diaľničného úseku D2 a rýchlostnej komunikácie 
sa zaktivizujú zahraniční investori a priame zahraničné investície podporia 
podnikateľské aktivity v obidvoch samosprávnych krajoch.

h) Podnikateľské aktivity sú rozdielne v prihraničných oblastiach. Lepšie výsledky 
badať v Žilinskom samosprávnom kraji. Dôležitým faktorom je blízkosť vysokých 
škôl, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne miestneho 
obyvateľstva.

i) Inštitucionalizácia cezhraničnej spolupráce má svoj výrazný podiel na podpore 
medzinárodnej obchodnej a vedecko-výskumnej spolupráce. Inštitucionálny 
rámec  je založený na zmluvnom základe slovensko-poľských územnosprávnych 
celkov, mimovládnych organizácií, na podpornej činnosti honorárneho konzula 
a parciálnych dohôd miestnych samospráv o vzájomnej spolupráci.
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j) Ekonomická výkonnosť poľských územnosprávnych celkov v pohraničí 
významnou mierou ovplyvňuje ekonomické a spoločenské procesy slovenských 
samosprávnych krajov. 

1.3 Niektoré námety na rozvoj spolupráce v slovensko-poľských 
regiónoch

Početné podnety šetrených podnikateľských subjektov z verifikačného výskumu 
smerujú k zvýšeniu ekonomickej  výkonnosti prihraničných oblasti s Poľskom. 
Väčšina z nich podporuje rozvoj medzipodnikovej, výrobno-obchodnej spolupráce 
s cieľom zvýšiť trhovú výkonnosť podnikov z euroregiónov Beskydy, Tatry a Karpaty. 
Realizáciu uvedených činností vidíme v tvorbe organizačných združení malých 
a stredných podnikov, v sieťovaní  podnikov s rovnakým výrobným zameraním, 
finalizáciou výrobkov ako aj kreovaním strategických aliancií a produkčných klastrov 
v slovensko-poľských euroregiónoch.

Popri združených formách hospodárskej spolupráce odporúčame uplatniť  
podniky so zahraničnou kapitálovou účasťou Join Ventures ako najvyššej formy 
výrobno-obchodnej spolupráce, aktivovania priamych zahraničných investícií 
a posilňovania tovarovo-peňažných tokov.

Druhou dôležitou oblasťou je cezhraničná obchodná spolupráca založená na 
kooperácii obchodných reťazcov a na mobilite malých predajcov na lokálnych 
trhoch na obidvoch stranách slovensko-poľskej hranice. Doterajšie prieskumy 
signalizujú najmä orientáciu na potravinárske produkty a bežné výrobky osobnej 
spotreby, a to v aktívnej bilancii pre poľských predajcov. S rozvojom obchodnej 
spolupráce však treba zvýšiť kontrolu akosti výrobkov, zdravotný stav a pôvod 
kontrolovaných potravín.

Špecifickou formou spolupráce sa ukazuje zlepšovanie cestnej infraštruktúry 
so zreteľom na cesty, ktoré sú súčasťou európskeho dopravného systému. Úlohou 
kompetentných orgánov štátnej správy bude zvýšiť kvalitu a priepustnosť ciest 
prvej a druhej triedy, eliminovať kritické miesta v cestnej doprave a dobudovať 
rýchlostné cestné úseky.

Najväčšie možnosti sa ukazujú v oblasti vedecko-výskumnej a expertíznej 
činnosti. Vysoké školy a pracoviská vedecko-výskumnej základne musia rozlišovať 
účasť na riešení spoločných výskumných a edukačných projektov. Väčšie možnosti 
vidíme v zastúpení vysokých škôl a výskumných pracovísk na kreovaní vedomostných 
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klastrov, spoločných študijných programov a na podpore odborného rastu učiteľov, 
v členstve akademických orgánov a spoločných pracovných komisiách.

P. č. Ukazovateľ
Samosprávny kraj

Žilina Prešov SR

1. Plocha v km2 6 809 8 974 49 038

2. Podiel z celkovej plochy SR v % 13,90 18,30 100,00

3. Počet okresov 11 13 79

4. Počet obyvateľov v tisícoch 695,70 803,90 5385,80

5. Podiel z celkového počtu obyvateľstva v % 12,90 14,90 100,00

6. Hustota obyvateľov v km2 102,20 90,00 109,80

7. Regionálny hrubý domáci produkt na obyvateľa v cenách 12574,565 8630,811 14896,535

8.
Regionálny hrubý domáci produkt na obyvateľa (parita 
kúpnej sily)

19352,232 13282,801 22925,114

9. Podiel regionálneho HDP na obyvateľa k priemeru SR v % 86,653 59,476 100,00

10. Miera nezamestnanosti v % 7,70 13,00 9,60

11. Poradie krajov podľa bodu 7 a 8 v SR 4 8 -

Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty autora

Záver

Výsledky prieskumu ekonomickej a sociálnej diferenciácie prihraničných oblastí 
Slovenska s Poľskom, podporené verifikačným výskumom malých a stredných 
podnikov, dokumentujú príčiny diferenciácie ekonomického a sociálneho prostredia, 
ktoré podmieňujú ekonomické a sociálne rozdiely slovensko-poľských prihraničných 
oblastí.

Napriek uvedenej skutočnosti pretrváva dlhodobá obchodná, kultúrna a vedecko-
výskumná spolupráca. Preto ďalší rozvoj prihraničných oblastí s Poľskom vidíme 
vo zvyšovaní obchodnej spolupráce sieťovaním podnikov, budovaním klastrov 
a podnikov so zahraničnou kapitálovou účasťou. Nositeľmi uvedenej spolupráce 
sa musia stať krajské a obecné samosprávy, medzinárodné konzorcia a strategické 
aliancie.
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POUŽITIE DEMPSTER-SHAFEROVEJ TEÓRIE 
PRAVDEPODOBNOSTI PRI POSUDZOVANÍ 
PODNIKATEĽSKÝCH RIZÍK

• Ing. Denisa Janasová - doc. Ing. Stanislava Strelcová, PhD.

Abstrakt

V rámci posudzovania rizík sa vykonávajú činnosti zamerané na identifikáciu, 
analýzu a hodnotenie rizík. Výstupom z posudzovania rizík je priorizácia rizík, 
ktorá je zostavená na základe veľkosti rizík. Veľkosť rizika je stanovená ako 
súčin pravdepodobnosti vzniku a dôsledku negatívnej udalosti na podnikateľský 
subjekt. Za problematické možno považovať stanovenie pravdepodobnosti, ktoré 
je limitované hlavne dostupnosťou informácií a typom neistoty. Hlavným cieľom 
článku je poukázať na možnosti využitia Dempster-Shaferovej teórie pri výpočte 
pravdepodobnosti podnikateľských rizík, ktoré súvisia so subjektívnou neistotou. 
Spôsob použitia Dempster-Shaferovej teórie je ilustrované na modelovom príklade. 
Ďalší výskum v predmetnej oblasti je vhodné zamerať na implementáciu Dempster-
Shaferovej teórie do vybranej techniky posudzovania rizík a jej porovnanie 
s Bayesovou teóriou.  

Kľúčové slová: pravdepodobnosť, Dempster-Shaferova teória, posudzovanie 
rizík

USING DEMPSTER-SHAFER THEORY OF PROBABILITY IN 
ASSESSING BUSINESS RISKS

Abstract

Within the risk assessment there are activities conducted to risk identification, 
risk analysis and risk evaluation. The outcome of the risk assessment is risk priori-
tization, which is based on the level of the risks. The level of the risk is determined 
as a multiplication of the probability of occurrence and the consequence of a nega-
tive event on the enterprise. It may be problematic to determine probability, which 
is limited mainly by the availability of information and the nature of uncertainty. 
The main objective of the article is to point out the possibilities of using Dempster-
-Shafer theory in calculating the probability of business risks which are related to 
subjective uncertainty. The way of using Dempster-Shafer theory is illustrated in 
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the model example. It is appropriate to focus the further research in the subject 
area on implementing Dempster-Shafer theory into the selected risk assessment 
techniques and compare the Dempster-Shafer theory with Bayesian theory.

Keywords: probability, Dempster-Shafer theory, risk assessment

Úvod

Posudzovanie rizík je jednou z dvoch základných fáz manažmentu rizík. 
Vstupom do posudzovania rizík sú údaje s rozličnou informačnou hodnotou, pričom 
žiadaným výstupom je priorizácia rizík. Na základe priorizácie rizík sa následne 
prijímajú rozhodnutia o riadení rizík. 

Riziká sa priorizujú podľa veľkosti ich vplyvu na podnikateľský subjekt. 
Miera rizika sa stanovuje ako súčin pravdepodobnosti vzniku negatívnej udalosti 
a rozsahu jej dôsledkov. Rozsah dôsledkov pre konkrétny podnikateľský subjekt 
závisí predovšetkým od množstva finančných prostriedkov vložených do aktív, 
ktoré môže negatívna udalosť ohroziť. Problematickejšie je stanovenie veľkosti 
pravdepodobnosti vzniku negatívnej udalosti. Na rozdiel od stanovenia dôsledku, kde 
podnikateľský subjekt má všetky potrebné údaje (vedenie účtovníctva a príslušnej 
dokumentácie o hodnote aktív), pri stanovení pravdepodobnosti niektorých udalostí 
podnik nedisponuje potrebnými informáciami. To vytvára potrebu a opodstatnenie 
sa zaoberať rôznymi spôsobmi odhadu pravdepodobnosti, ktorých použitie závisí 
od konkrétneho typu posudzovanej udalosti a informácií, ktorými podnik disponuje.

1 Pravdepodobnosť vzniku negatívnej udalosti ako súčasť miery 
rizika

Väčšina ľudských aktivít a vykonávaných činností sa uskutočňuje v podmienkach 
neistoty [1]. Posudzovanie rizík je preto spojené s potrebou opísať a vyjadriť neistotu 
vzniku a priebehu negatívnych udalostí (krízových javov) stanovením miery rizika. 
Termín riziko, odhliadnuc od jeho rôznych definícií, je preto úzko spojený s neistotou. 
Neistota vzniku je vyjadrená prostredníctvom pravdepodobnosti a neistota priebehu 
ako kvalitatívne alebo kvantitatívne vyjadrenie dôsledku na posudzovaný subjekt. 
Za dôležité možno považovať hlavne rozlíšenie dvojitej povahy neistoty, v ktorej 
má základ posudzovaná udalosť a teda vnímanie pravdepodobnosti jej vzniku. 
Rozlišujú sa dva základné typy neistoty, a to objektívna a subjektívna neistota. 
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1. 1 Objektívna neistota, subjektívna neistota a pravdepodobnosť

Objektívne vnímanie pravdepodobnosti je typické pre klasickú a štatistickú 
teóriu pravdepodobnosti a subjektívnym chápaním pravdepodobnosti sa zaoberá 
Bayesova a Dempster-Shaferova teória.

Objektívna neistota vyplýva z náhodného priebehu vzťahov medzi prvkami 
procesu, systému alebo z náhodného správania sa tohto procesu, systému 
[1]. Je nazývaná aj ako neistota náhody, stochastická neistota alebo variabilita 
[2]. Výpočet pravdepodobnosti tu vychádza z klasickej alebo štatistickej teórie 
pravdepodobnosti. Za problematické sa považuje predovšetkým použitie 
matematického vzorca na výpočet objektívnej pravdepodobnosti v situáciách, ktoré 
sa viažu na subjektívnu neistotu. Je možné sa domnievať, že postup na stanovenie 
objektívnej pravdepodobnosti je vhodné použiť na určitý typ hromadných javov, ako 
napríklad pravdepodobnosť zlyhania techniky, prípadne niektoré finančné riziká. 

Zložité je stanoviť objektívnu pravdepodobnosť neobvyklých udalostí ako 
aj jej použitie v ekonomickej praxi. Je možné poukázať na dva problémy. Po 
prvé, v ekonomickej praxi je mnoho jedinečných, neopakovateľných udalostí, 
kde informácie sú odvodzované zo situácií podobných len čiastočne. Napriek 
tomu, na základe týchto informácií o ,,vzorových,, udalostiach, ktoré prebiehali za 
nie vždy rovnakých podmienok, je stanovená pravdepodobnosť vzniku ,,novej,, 
posudzovanej udalosti. Po druhé, výpočet objektívnej pravdepodobnosti je závislý 
od dostatočného množstva zaznamenaných údajov o vzorových udalostiach. 
Stanovenie pravdepodobnosti neobvyklej udalosti preto nie je možné. V 
takýchto prípadoch je vhodné sa zaoberať možnosťami stanovenia subjektívnej 
pravdepodobnosti.

Subjektívna neistota vyplýva z nedokonalosti myslenia ľudí, z nedostatku 
vedomostí alebo neúplnosti poznania priebehu posudzovaného systému. Nazýva 
sa aj ako neistota poznania, neistota stavu vedomia alebo nevedomosť [2]. V 
takýchto prípadoch je možné pravdepodobnosť udalosti odhadnúť analyticky. 
Stanovením subjektívnej pravdepodobnosti sa zaoberá Bayesova a Dempster-
Shaferova teória pravdepodobnosti. V Bayesovej definícii pravdepodobnosť 
nie je chápaná ako vlastnosť skúmanej udalosti, ale predstavuje osobný postoj 
k tejto vlastnosti. Vhodné je používať Bayesovu pravdepodobnosť pri modelovaní 
náhodných udalostí spojených s objektívnou neistotou, a to v tom prípade, ak nie 
sú k dispozícii potrebné údaje – buď zaznamenané z priebehu rovnakých situácií 
ako je hodnotená, alebo získané experimentom, pozorovaním. Hodnotiaca osoba 
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by však mala disponovať informáciami, prípadne má znalosti o vlastnostiach a 
možnostiach priebehu posudzovanej udalosti. Ako vhodný prístup na výpočet 
pravdepodobnosti vzniku udalosti, ktorá má základ v subjektívnej neistote, sa javí 
Dempster-Shaferova teória. 

2 Základy Dempster-Shaferovej teórie 

Dempster-Shaferova teória pravdepodobnosti, nazývaná aj teória dôkazov, 
modeluje neistotu prostredníctvom domnienok, ktoré má analytik (expert) 
vzhľadom na posudzovanú udalosť. Tieto domnienky expert formuluje na základe 
zistených, získaných dôkazov. Pri výpočte pravdepodobnosti sa nevychádza 
z tradičného pravdepodobnostného prístupu, tzn. výpočet v podobe relatívnej 
početnosti skúmaného javu a taktiež nemusia platiť Kolmogorove axiómy. 
Výpočet pravdepodobnosti prostredníctvom Dempster-Shaferovej teórie sa opiera 
najmä o teóriu množín a nadväzuje aj na kombinatoriku. Za výhody vyjadrenia 
neistoty prostredníctvom Dempster-Shaferovej teórie pravdepodobnosti je možné 
považovať predovšetkým vyjadrenie miery pravdepodobnosti v podobe intervalu, 
ktorý lepšie vystihuje charakter neistoty posudzovanej udalosti a možnosť pracovať 
s jednotlivými dôkazmi v rámci ich vzťahu k viacerým hypotézam. To znamená, 
že pri neistote o správnosti konkrétnej hypotézy sa priradí domnienka na základe 
dôkazu k celej množine hypotéz. 

V Dempster-Shaferovej teórii sa rozlišujú štyri základné termíny, a to potenčná 
množina (odvodená od množiny vzájomne disjunktných hypotéz), základné 
priradenie, miera domnienky a miera vierohodnosti.

Potenčná množina 2U je odvodená z množiny U, ktorá obsahuje vzájomne 
disjunktné hypotézy. Množina U, nazývaná aj ako rámec zistenia, je tvorená 
základnými, atomickými hypotézami a potenčná množina 2U je množina všetkých 
podmnožín množiny U. Ľubovoľná podmnožina (obsahujúca jednu alebo viacero 
hypotéz) z 2U je považovaná za špecifickú hypotézu. Základné priradenie, miera 
domnienky a miera vierohodnosti sú definované na potenčnej množine [2], [4], [5].

Základné priradenie m(hi) predstavuje mieru presvedčenia analytika, ktorá je 
priradená prvkom potenčnej množiny 2U. Hodnota základného priradenia m(hi) je 
v intervale <0,1> a platí ∑ m(hi) = 1, kde . S ohľadom na vyjadrenie subjektívnej 
neistoty, každá nepriradená domnienka je priradená k celej množine hypotéz z 
2U, tzn. nevzťahuje sa na negáciu [2], [4], [5]. Aj keď sa v Dempster-Shaferovej 
teórii neodvodzuje negácia hypotézy na základe domnienky o platnosti hypotézy, 
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negáciu hypotézy nevylučuje. O komplemente, negácií m(⌐hi) platí m(hi) + m(⌐hi) ≤ 
1. Na rozdiel od Bayesovej pravdepodobnosti nemusí byť súčet platnosti hypotézy 
a jej negácie rovný 1. Pri výpočte miery domnienky Bel(hi) a miery vierohodnosti 
Pl(hi), ktoré predstavujú hranice intervalu pravdepodobnostnej hodnoty stanovenej 
hypotézy, sa vychádza zo základného priradenia m(hi).

Domnienková funkcia Bel(hi) vyjadruje mieru domnienky, ktorú máme o hypotéze 
(za samostatné hypotézy sa považujú aj zložené hypotézy) zlúčením základného 
priradenia všetkých jej podmnožín (resp. zložiek, hypotéz). Dôvodom je vyjadrenie 
predovšetkým podpory pre zloženú hypotézu, ktorá sa skladá z atomických ale aj 
iných zložených hypotéz. Pre domnienkovú funkciu Bel(hi) platí [2], [4], [5]:

Bel(hi) predstavuje spodnú hranicu intervalu, v ktorom sa nachádza 
pravdepodobnosť danej hypotézy. Je definovaná ako súčet všetkých základných 
priradení príslušných podmnožín (hj) skúmanej množiny (hi). 

Miera vierohodnosti Pl(hi) vyjadruje, nakoľko by sme verili hypotéze hi, ak by 
všetky dôkazy, ktoré môžu podporiť túto hypotézu, by ju aj podporili (tzn. súčet 
základných priradení všetkých hypotéz z 2U, ktorých prienik so zvolenou, počítanou 
hypotézou nie je nulový). Miera vierohodnosti predstavuje hornú hranicu intervalu 
dôvery v hypotézu. Pre Pl(hi) platí [2], [4]:

Potom interval, ktorý predstavuje dôveru v danú hypotézu je <Bel(hi), Pl(hi)>, 
pričom rozdiel Pl(hi) – Bel(hi) vyjadruje mieru neistoty (rozpätie intervalu). 

Dempster-Shaferova teória umožňuje kombinovať aj názory viacerých expertov, 
resp. prehodnotiť základné priradenie m(hi), pokiaľ sú zistené nové skutočnosti 
o posudzovanej udalosti. Vychádza sa pritom z tzv. Dempsterovho kombinačného 
pravidla [2], [4], [6]: alebo ak súčet prienikov základného priradenia hypotéz  (v 
menovateli zlomku) potom:

Symbol K v menovateli vyjadruje, do akej miery sú názory nezávislých expertov, 
prípadne zistenie novej skutočnosti voči pôvodnému presvedčeniu konfliktné 
(protikladné, odporujúce si). Ak K = 0, potom stanovené základné priradenia sú 
nezlučiteľné (úplne si odporujú). V prípade, že sú dôkazy dostatočné na priradenie 
pravdepodobnosti jednotlivým disjunktným hypotézam, miera presvedčenia, 
domnienky zodpovedá klasickej pravdepodobnosti. To znamená, že základné 
priradenie m(hi) je stanovené len pre atomické hypotézy a potenčná množina 
zodpovedá základnému rámcu a vtedy m(hi) = Bel(hi) = Pl(hi).
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2.1 Použitie Dempster-Shaferovej teórie na modelovom príklade 

Pri odhade pravdepodobnosti vzniku konkrétnej udalosti sa ako prvé stanovia 
vzájomne disjunktné hypotézy, ktoré podmieňujú jej vznik. Ak posudzovanou 
udalosťou je pokles dopytu po konkrétnom výrobku, expert (znalec) stanoví 
hypotézy, ktoré môžu podmieniť jej vznik, ako napríklad vstup novej konkurencie 
(h1), nárast ceny komplementárneho výrobku (h2), pokles ceny substitučného 
výrobku (h3) a pokles významu, užitočnosti výrobku pre zákazníka (h4). Rámec 
zistenia U je tvorený štyrmi atomickými hypotézami (množina je tvorená štyrmi 
prvkami) a potenčná množina 2U je tvorená 15 prvkami (neuvažuje sa s prvkom 
prázdnej množiny Ø). Potom U = { h1, h2, h3, h4 } a 2U = { h1, h2, h3, h4, (h1 h2),  (h1 
h3),  (h1 h4),  (h2 h3),  (h2 h4), (h3 h4), (h1 h2 h3),  (h1 h2 h4),   (h1 h3 h4),   (h2 h3 h4),   (h1 h2 
h3 h4)}.

V modelovom príklade sú dvaja experti (expert A, expert B), ktorí na základe 
svojich znalostí a dôkazov (napríklad v podobe zachytenia skutočností správania 
sa trhu, resp. subjektov na trhu) stanovili rozdielne základné priradenie hypotézam 
(množinám hypotéz), uvedené v tabuľke 1. 

Tab. 1 Stanovená veľkosť základného priradenia m(hi) expertom 
A a expertom B 

Hypotéza h1 h2 h3 h4

h 1 
h2

h 1 
h3

h 1 
h4

h 2 
h3

h 2 
h4

h 3 
h4

h1 h2 
h3

h1 h2 
h4

h 1 
h 3 
h4

h 2 
h 3 
h4

h 1 
h 2 
h 3 

h4

∑

Ex
pe

rt

A
m(hi)

0,1  0,3  0,1 0,2     0,15 0,15    1

B
m(hi)

 0,3 0,1 0,1      0,2   0,3   1

Ešte pred výpočtom miery domnienky Bel(hi) a miery vierohodnosti Pl(hi) 
je potrebné určiť ,,kompromis“ základného priradenia stanoveného expertom 
A a expertom B. Dempster-Shaferova teória umožňuje kombinovať názory 
viacerých expertov, pričom nevychádza zo základných agregačných metód, medzi 
ktoré patrí aritmetický, harmonický a geometrický priemer, vrátane maximálnej 
a minimálnej hodnoty [2]. Názory viacerých nezávislých expertov, prípadne získanie 
nových dôkazov, sa spájajú Dempsterovým kombinačným pravidlom definovaným 
vzťahom  (4) alebo (5). Aby bolo možné určiť, ktorý vzťah sa použije, je potrebné 
vypočítať veľkosť koeficientu K. Koeficient K sa počíta ako súhrnný súčet prienikov 
základného priradenia hypotéz stanovených expertom A a expertom B. Tento 
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koeficient je založený na myšlienke súčinu základného priradenia mA(hi) · mB(hj), 
ktorý podporuje ich prienik [4]. Súčin základného priradenia experta A mA(hi) 
a experta B mB(hj) sa počíta len v prípade, že ich prienik nie je prázdna množina 
a zároveň ich súčin nie je nulový. Zachovaná je vlastnosť prieniku – komutatívnosť, 
kde platí A ∩ B = B ∩ A. Výsledná hodnota koeficientu K je konštantná pre výpočet 
kombinácie základného priradenia pre stanovené hypotézy. Pre lepšiu názornosť 
je výpočet koeficientu K pre modelový príklad (tab. 1) uvedený v tabuľke 2 (stĺpec 
I., II., III.).

Tab. 2 Pomocné výpočty pre použitie Dempsterovho kombinačného 
pravidla

I. II. III. IV. V. VI.

Expert A    · Expert B Výpočet Hodnota Prienik hk = ∑ mA(hi)∩mB(hj) mAB(hk)

mA(h1)       · mB(h1h3h4) 0,1   · 0,3 0,03 (h1)

h1 = 0,03+0,03 = 0,06

h1 = 0,0909

mA(h3)       · mB(h3) 0,3   · 0,1 0,03 (h3)

mA(h3)       · mB(h3h4) 0,3   · 0,2 0,06 (h3)

mA(h3)       · mB(h1h3h4) 0,3   · 0,3 0,09 (h3) h2 = 0,03+0,045+ 0,045 = 
0,12

h2 = 0,1818

mA(h1h2)    · mB(h2) 0,1   · 0,3 0,03 (h2)

mA(h1h2)    · mB(h1h3h4) 0,1   · 0,3 0,03 (h1)

mA(h1h3)    · mB(h3) 0,2   · 0,1 0,02 (h3) h3 = 0,03+0,06 
+0,09+0,02+0,04 +0,015+ 
0,03 =0,285

h3 = 0,4318

mA(h1h3)    · mB(h3h4) 0,2   · 0,2 0,04 (h3)

mA(h1h3)    · mB(h1h3h4) 0,2   · 0,3 0,06 (h1h3)

mA(h1h2h3) · mB(h2) 0,15 · 0,3 0,045 (h2)

h4 = 0,015+0,03= 0,045

h4 = 0,0682

mA(h1h2h3) · mB(h3) 0,15 · 0,1 0,015 (h3)

mA(h1h2h3) · mB(h3h4) 0,15 · 0,2 0,03 (h3)

mA(h1h2h3) · mB(h3h4) 0,15 · 0,2 0,03 (h3)

h1h3 = 0,06+0,045= 0,105

h1h3 = 
0,1591mA(h1h2h3) · mB(h1h3h4) 0,15 · 0,3 0,045 (h1h3)

mA(h1h2h4) · mB(h2) 0,15 · 0,3 0,045 (h2)

mA(h1h2h4) · mB(h4) 0,15 · 0,1 0,015 (h4)

h1h4 = 0,045

h1h4 = 
0,0682mA(h1h2h4) · mB(h3h4) 0,15 · 0,2 0,03 (h4)

mA(h1h2h4) · mB(h1h3h4) 0,15 · 0,3 0,045 (h1h4)

      K =∑0,66

Pri výpočte kombinácie základných priradení expertov sa bude vychádzať zo 
vzťahu (4), pretože výsledná hodnota K ≠ 0 (posledný riadok tab. 2). Podobne ako 
pri výpočte K, v čitateli vzťahu (4) sa hľadá a následne počíta súčin základného 
priradenia experta A mA(hi) a experta B mB(hj), avšak ich prienik sa musí rovnať 
hľadanej, resp. počítanej hypotéze. To znamená, že postupne sa kombinujú 
základné priradenia expertov a hľadá sa ich spoločný prienik, ktorý je rovný počítanej 
hypotéze z potenčnej množiny. Keďže K sa počíta ako súčet všetkých nenulových 
prienikov základného priradenia hypotéz, je možné pri výpočte čitateľa vzťahu 
(4) vychádzať z týchto prienikov (stĺpec IV.). Tieto prieniky predstavujú jednotlivé 
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počítané hypotézy z potenčnej množiny. Preto sa stanoví súčet hodnôt zhodných 
prienikov – hypotéz a ako posledné sa podľa vzťahu (4) tento vypočítaný súčet 
pre konkrétnu hypotézu vydelí koeficientom K (stĺpec VI.). Použitím Dempsterovho 
kombinačného pravidla bolo základné priradenie stanovené šiestim hypotézam a 
podmienka rovnosti súčtu základného priradenia jednej je splnená.

Pri použití tohto pravidla sa predpokladá, že experti majú rôzne zdroje informácií, 
sú nezávislí, spoľahliví a rovnocenní v odhadoch. Pravidlo kombinácie je založené 
na spojení dvoch a viacerých názorov expertov na konkrétnu hypotézu združením 
základných priradení, ktoré ju podporujú. Táto podpora musí byť založená na 
dôvere oboch (príp. viacerých) expertov.  Ak sú ich názory protikladné, tento konflikt 
je ignorovaný a miera presvedčenia je priradená hypotéze, ktorá má podporu oboch 
expertov. Po dosiahnutí konsenzu medzi základným priradením experta A a experta 
B je možné pristúpiť k výpočtu miery domnienky Bel(hi) a miery vierohodnosti 
Pl(hi), ktoré predstavujú hranice intervalu presvedčenia o platnosti stanovených 
hypotéz. Tieto hranice sa budú počítať práve z kombinácie základných priradení 
expertov (stĺpec VI., tab. 2). 

Na stanovenie miery domnienky Bel(hi) sa použije vzťah (2). Výpočet miery 
domnienky Bel(hi) predstavuje súčet základných priradení m(hi), ktoré možno 
chápať ako podmnožiny. Potom miera domnienky Bel(hi) predstavuje množinu, 
pričom jej veľkosť je rovná súčtu jej podmnožín. Potom napríklad výpočet pre 
modelový príklad pre niektoré vybrané miery domnienky Bel(hi) bude:

Bel(h1) = mAB(h1) = 0,0909

Bel(h1h2) = mAB(h1) + mAB(h2) + mAB(h1h2) = 0,2727

Bel(h1h2h3) = mAB(h1) + mAB(h2) + mAB(h3) + mAB(h1h2) + mAB(h1h3) + mAB(h2h3) + 
mAB(h1h2h3) = 0,8636

Miera vierohodnosti Pl(hi) sa počíta použitím vzťahu (3) a predstavuje súčet 
všetkých základných priradení, ktoré obsahujú počítanú hypotézu, príp. pri zloženej 
hypotéze aj jej časť. Potom výpočet niektorých vybraných hypotéz z modelového 
príkladu bude:

Pl(h1) = mAB(h1) + mAB(h1h2) + mAB(h1h3) + mAB(h1h4) + mAB(h1h2h3) + mAB(h1h2h4) + 
mAB(h1h3h4) + mAB(h1h2h3h4) = 0,3182

Pl(h1h2) = mAB(h1) + mAB(h2) + mAB(h1h2) + mAB(h1h3) + mAB(h1h4) + mAB(h2h3) + 
mAB(h2h4) + mAB(h1h2h3) + mAB(h1h2h4) + mAB(h1h3h4) + mAB(h2h3h4) + mAB(h1h2h3h4) 
= 0,5
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Pl(h1h2h3) = mAB(h1) + mAB(h2) + mAB(h3) + mAB(h1h2) + mAB(h1h3) + mAB(h1h4) + mAB(h2h3) 
+ mAB(h2h4) + mAB(h3h4) +mAB(h1h2h3) + mAB(h1h2h4) + mAB(h1h3h4) + mAB(h2h3h4) + 
mAB(h1h2h3h4) = 0,9318

Použitie Dempster-Shaferovej teórie umožňuje vyjadriť neistotu, ktorá sa 
vzťahuje na hypotézy z potenčnej množiny a to v prípade, keď ešte nie je možné 
(na základe nedostatočných, chýbajúcich dôkazov) priradiť pravdepodobnosť len 
atomickým hypotézam. Neistota tu predstavuje rozpätie intervalu presvedčenia o 
platnosti stanovenej hypotézy <Bel(hi), Pl(hi)>, tzn. rozdiel Pl(hi) – Bel(hi). Výsledné 
hodnoty kombinácie základného priradenia experta A a experta B, miera domnienky 
Bel(hi), miera vierohodnosti Pl(hi) a neistoty voči hypotézam sú uvedené v tabuľke 3.

Tab. 3 Stanovené hodnoty základného priradenia hypotézam expertmi 
a vypočítané hodnoty kombinácie základného priradenia,  miery 
domnienky a miery vierohodnosti pre hypotézy 

Hypotéza z 2U mA(hi) mB(hi) mAB(hk) Bel(hk) Pl(hk) Pl(hk) - Bel(hk)

h1 0,1 0,0909 0,0909 0,3182 0,2273

h2 0,3 0,1818 0,1818 0,1818 0

h3 0,3 0,1 0,4318 0,4318 0,5909 0,1591

h4 0,1 0,0682 0,0682 0,1364 0,0682

h1 h2 0,1 0,2727 0,5000 0,2273

h1 h3 0,2 0,1591 0,6818 0,6992 0,0174

h1 h4 0,0682 0,2273 0,3864 0,1591

h2 h3 0,6136 0,7727 0,1591

h2 h4 0,2500 0,2500 0

h3 h4 0,2 0,5000 0,7336 0,2336

h1 h2 h3 0,15 0,8636 0,9318 0,0682

h1 h2 h4 0,15 0,4091 0,5682 0,1591

h1 h3 h4 0,3 0,8182 0,8182 0

h2 h3 h4 0,6818 0,9091 0,2273

h1 h2 h3 h4 1 1 0
∑ 1 1 1 - - -

Posledné štyri stĺpce tab. 3 obsahujú vypočítané pravdepodobnostné hodnoty 
platnosti stanovených hypotéz, ktoré podmieňujú vznik negatívnej udalosti. 
Na základe týchto výsledkov je možné povedať, že podnik by sa mal zamerať 
predovšetkým na hypotézu h3, pokles ceny substitučného výrobku. Druhá 
najvyššia hodnota základného priradenia m(hi) je pri hypotéze h2, nárast ceny 
komplementárneho výrobku. K rovnakým záverom by podnik prišiel aj porovnaním 
základného prirovnania experta A a experta B bez použitia Dempsterovho 
kombinačného pravidla s tým rozdielom, že pravdepodobnostná hodnota je odlišná. 
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Napriek tomu, použitie Dempsterovho kombinačného pravidla poukazuje aj na 
hypotézu h1, ktorej horná hranica presvedčenia Pl(h1) je skoro dvakrát vyššia ako 
pri hypotéze h2. To znamená, že na základe kombinácie nepriamych dôkazov (tzn. 
dôkazov, ktoré sa vzťahujú k viacerým hypotézam) je potrebné zohľadniť aj túto 
hypotézu. Práve voči hypotéze h1 je stanovená najväčšia miera neistoty (posledný 
stĺpec tab. 3). 

Pri použití Dempster-Shaferovej teórie na stanovenie veľkosti podnikateľských 
rizík je možné vychádzať práve z rozpätia stanovených pravdepodobnostných 
hodnôt <Bel(hi), Pl(hi)>. Týmto spôsobom by aj miera rizika bola vyjadrená 
intervalom, kde by bol ponechaný priestor práve neistote, ktorú je potrebné pri 
rozhodovaní o riadení rizík brať do úvahy. 

Po získaní ďalších, nových dôkazov na podporu konkrétnej hypotézy, je možné 
opätovne použiť Dempsterovo kombinačné pravidlo. Ak hodnotiaca osoba má 
dostatočné množstvo dôkazov o platnosti stanovených atomických hypotéz, základné 
priradenie stanovené Dempster-Schaferovou teóriou sa mení na pravdepodobnosť 
[2], [4]. Potom potenčná množina 2U zodpovedá základnému rámcu U a vtedy 
m(hi) = Bel(hi) = Pl(hi). Táto rovnosť znamená, že pravdepodobnostná hodnota 
na základe presvedčenia je stanovená len pre atomické hypotézy a vtedy táto 
pravdepodobnostná hodnota (miera presvedčenia, základné priradenie) nadobúda 
význam pravdepodobnosti. V tomto prípade má hodnotiaca osoba dostatok dôkazov 
o pravdepodobnosti vzniku (platnosti) daných hypotéz. Na toto rozlíšenie medzi 
základným priradením (pravdepodobnostnou hodnotou) stanovenou na potenčnej 
množine a pravdepodobnosťou stanovenou na základnom rámci U len pre atomické 
hypotézy, poukazujú viacerí autori [2], [3], [4]. Rozdiel medzi chápaním termínov 
pravdepodobnostná hodnota a pravdepodobnosť, spočíva hlavne vo význame 
matematicko-štatistického popisu pravdepodobnosti. V neposlednom rade to 
poukazuje aj na použitie pravdepodobnosti stanovenej Dempster-Shaferovou 
teóriou až vtedy, keď hodnotiaca osoba má dostatočné dôkazy vzťahujúce sa len 
na atomické hypotézy. 

Tento stav je možné považovať za ideálny prípad, kedy po určitom čase 
hodnotiaca osoba získa jednoznačné dôkazy, ktoré nepoukazujú na platnosť 
viacerých hypotéz. V ekonomickej praxi a vzhľadom aj na úmysel použitia Dempster-
Shaferovej teórie pri hodnotení podnikateľských rizík, nie je vždy možné čakať na 
ďalšie dôkazy. Preto je vhodnejšie použiť určenú pravdepodobnostnú hodnotu na 
potenčnej množine hypotéz, ako čakať na presné stanovenie pravdepodobnosti 
len pre atomické hypotézy. 
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Ďalším dôvodom je fakt, že podnikateľské subjekty častokrát musia konať 
ihneď. Vylúčená nie je ani situácia, kedy z rôznych príčin nebudú získané ďalšie 
dôkazy a  na spresnenie by sa čakalo takpovediac zbytočne. V neposlednom rade, 
vznik odhadovanej negatívnej udalosti môže byť podmienený platnosťou hypotézy 
(príčiny), ktorá nebola ani stanovená, tzn. nenachádza sa medzi atomickými 
hypotézami. Práve vtedy vyjadrenie neistoty môže byť spojené nielen s konkrétnou 
hypotézou, o ktorej nemáme dostatočné informácie, ale je možné o nej uvažovať 
aj ako o možnosti vzniku úplne inej príčiny (platnosti inej ako atomickej hypotézy). 
Takáto situácia nie je vylúčená, keďže atomické hypotézy stanovuje podľa vlastného 
uváženia hodnotiaca osoba. V neposlednom rade za zaujímavú myšlienku možno 
považovať náčrt sporu od Nassima N. Taleba [7]: ,,aká je pravdepodobnosť, že 
stanovená pravdepodobnosť je správna“. Úvaha o pravdepodobnosti stanovenia 
správnej pravdepodobnosti je dvakrát tak významná práve pri pravdepodobnosti 
podnikateľských rizík, ktorá je založená na subjektívnej neistote a vychádza 
z odhadu experta. Preto je možno vhodné nechať určitý priestor neistote a brať do 
úvahy viaceré alternatívy a to vrátane takých, o ktorých sa predtým neuvažovalo. 

Záver

Stanovená veľkosť pravdepodobnosti a hodnota dôsledkov negatívnej udalosti 
majú vplyv na výslednú mieru rizika, ktorá ovplyvňuje rozhodnutia podnikateľských 
subjektov. Mnohé negatívne udalosti v podnikateľskom prostredí sú na jednej strane 
neobvyklé a na druhej strane pre každý podnikateľský subjekt niečím špecifické. 
To znamená, že častokrát nie je možné stanoviť pravdepodobnosť vzniku udalosti, 
pričom by sa vychádzalo z klasickej alebo štatistickej teórie pravdepodobnosti. 
To vytvára potrebu a opodstatnenie sa zaoberať rôznymi spôsobmi odhadu 
pravdepodobnosti, ktorých použitie závisí od konkrétneho typu posudzovanej 
udalosti a informácií, ktorými podnik disponuje. 

Na odhad pravdepodobnosti vzniku udalosti, ktorá má základ v subjektívnej 
neistote, sa ako vhodné javí použiť Dempster-Shaferovu teóriu. Článok poukazoval 
na postup výpočtu pravdepodobnosti na modelovom príklade. Za zaujímavé 
možno považovať použitie Dempsterovho kombinačného pravidla, pričom vedecké 
a odborné publikácie poukazujú na obmedzenie jeho použitia pri úplne protichodných 
názoroch expertov. Preto je vhodné sa zamerať pri ďalšom rozvíjaní predmetnej 
problematiky nielen na možnosti použitia Dempster-Shaferovej teórie v rámci 
posudzovania rizík a jej porovnanie s Bayesovou teóriou, ale aj na toto obmedzenie, 
ktoré rieši napríklad Yagerova modifikácia Dempsterovho kombinačného pravidla.
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Ekonomický rast, tieňová ekonomika, korupcia 
a sociálna spravodlivosť v krajinách EÚ  
a na Slovensku1

• prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. 

Abstrakt

Ekonomický rast je jednou z najčastejšie diskutovaných ekonomických 
kategórií. Najznámejším nástrojom jeho merania je hrubý domáci produkt, ktorý 
predstavuje finančnú hodnotu novovytvorených tovarov a služieb v určitom časovom 
intervale. Z takto získaných ukazovateľov sa odvodzujú dôležité ekonomické, 
ale aj sociálne ukazovatele. V ostatných rokoch sa objavilo mnoho kritických 
hodnotení na interpretácie HDP na obyvateľa (HDP pc), ako ukazovateľa miery 
úspešnosti sociálno-ekonomického rozvoja krajín a regiónov. Aj v dôsledku toho 
sa široko rozvinuli nové metodiky, ktoré dopĺňajú informačné nedostatky HDP pc 
o ďalšie dimenzie sociálneho, ale aj o meranie korupcie a tieňovej ekonomiky. 
Hlavným cieľom predkladaného príspevku je identifikovať a kvantifikovať vzťahy 
medzi ukazovateľmi ekonomického rastu, sociálneho rozvoja, tieňovej ekonomiky  
a korupcie, dokumentovať ich vzájomnú podmienenosť a  vplyvy na ekonomické 
aj spoločenské prostredie a upozorniť na potrebu ich urýchleného riešenia. 

Kľúčové slová: ekonomický rast, hrubý domáci produkt, príjmová situácia 
domácností, hranica chudoby, korupcia, tieňová ekonomiky

Abstract

The economic growth is one of the most frequently discussed economic ca-
tegories. The best known tool of its measurement is the gross domestic product 
(GDP), which represents the financial value of the newly created goods and services 
generated over the specific time period. The most frequent interpretation shows 
the GDP value per year for the entire national economy, or per capita. Based on 
this measure, the various economic indicators as well as social indicators have 
been derived. The new methodology for analysis of GDP has been developed. It 
provides better information for measuring the real outcomes of economic growth, 
but also its social and environmental dimensions. 

1 Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce, http://www.bea.gov/
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The main purpose of this article is to identify and to prove the casual links 
between economic growth, social development, corruption and shadow economy 
and their mutual conditionality.

Keywords: economic growth, gross domestic product, household´s income 
situation, poverty line, corruption, shadow economy

Úvod

Ekonomický rast je jednou z najčastejšie diskutovaných ekonomických kategórií. 
Najznámejším nástrojom jeho merania je hrubý domáci produkt, ktorý predstavuje 
finančnú hodnotu novovytvorených tovarov a služieb v určitom časovom intervale. 
Najznámejšie interpretácie uvádzajú hrubý domáci produkt za jeden rok za celú 
národnú ekonomiku, alebo v prepočte na jedného obyvateľa. Z takto získaných 
ukazovateľov sa odvodzujú dôležité ekonomické, ale aj sociálne ukazovatele. 

Interpretácie hrubého domáceho produktu (HDP) často presahujú jeho reálnu 
informačnú hodnotu. Osobitne je to priamočiare spájanie ukazovateľa HDP na 
jedného obyvateľa so životnou úrovňou ľudí v konkrétnych krajinách, alebo 
regiónoch. Na takéto povrchné interpretácie poukazuje celý rad dávno známych 
teoretických zdrojov a na prvom mieste medzi nimi možno uviesť prof. Kuznetsa, 
autora metodiky výpočtu HDP a nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu. V ostatných 
rokoch sa objavilo mnoho ďalších kritických hodnotení na interpretácie a aplikácie 
ukazovateľa HDP na obyvateľa (HDP pc), ako ukazovateľa miery úspešnosti sociálno-
ekonomického rozvoja krajín a regiónov. Osobitne sa upozorňuje na skutočnosť, 
že tento ukazovateľ nereflektuje negatívne sprievodné javy ekonomického rastu, 
ako je  neracionálne čerpanie prírodných zdrojov, negatívne vplyvy na životné 
prostredie a na kvalitu života obyvateľov. 

Aj v dôsledku toho sa široko rozvinuli nové metodiky, ktoré dopĺňajú informačné 
nedostatky HDP pc o ďalšie dimenzie, ktoré zachytávajú kladné aj záporné 
dimenzie sociálneho charakteru.  Osobitne sú to problémy spojené s neriešenými 
dôsledkami vysokej nezamestnanosti v niektorých regiónoch, vysoký podiel ľudí 
ohrozených chudobou, pretrvávajúce problémy v úrovni a dostupnosti zdravotnej 
a sociálnej služby a prehlbujúce sa disproporcie v príjmovej situácie domácností 
na Slovensku. Neschopnosť štátnych inštitúcií riešiť tieto problémy je živnou 
pôdou pre pretrvávajúcu korupciu a tieňovú ekonomiku, čím sa oslabuje nielen 
dôvera občanov v tieto inštitúcie, ale sa oslabuje aj ekonomický potenciál krajiny 
a predovšetkým sa neriešia závažné sociálne problémy mnohých občanov. 
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Hlavným cieľom predkladaného príspevku je identifikovať a kvantifikovať vzťahy 
medzi ukazovateľmi ekonomického rastu, sociálneho rozvoja spoločnosti, tieňovej 
ekonomiky a korupcie, dokumentovať ich vzájomnú podmienenosť a negatívne 
vplyvy na ekonomické aj spoločenské prostredie a upozorniť na potrebu ich 
urýchleného riešenia.  

1 Materiál a metodika

Dôležitou funkciou, ktorú plní (metodicky správne naplnený) ukazovateľ HDP 
pc je jeho komparatívna funkcia, t.j. možnosť porovnávať reálnu ekonomickú 
výkonnosť rôznych krajín a v rôznych časových úsekoch. Meraním HDP sa 
špecificky zaoberá národné účtovníctvo. Jeho princípy definuje metodológia 
národného účtovníctva, ktorú koordinuje Štatistická divízia OSN v spolupráci 
s IMF, WB, EU a OECD. Významný metodologický prínos pre rozvoj metodiky 
národných účtov zohráva Bureau of Economic Analysis2. Dokument Measuring 
the Economy, (2015, 2) vymedzuje základné pojmy národných účtov, ich vzájomné 
vzťahy a prezentuje národné účty prostredníctvom pojmov, definícií a klasifikácií 
bilančných a tabuľkových štruktúr a medzinárodne odsúhlasených účtovných 
postupov. Uvádza aj legislatívne a metodické nástroje zberu a spracovania údajov, 
ako aj princípy imputácie chýbajúcich údajov, metódy ich kontroly a korekcie 
s cieľom minimalizovať daňové úniky. 

Nový pohľad na meranie hrubého domáceho produktu, s dôrazom na sledovanie 
jeho diferenciácie rozpracoval Piketty, (Capital, 3). Svojou prácou upozornil na úlohu 
štátu pri rozdeľovaní výsledkov ekonomického rastu a sledovaní nerovnosti príjmov 
obyvateľstva, (Inequality, 4), osobitne ich horným a dolným príjmových kategóriám. 

Pre potreby medzinárodnej komparácie je potrebné jednoznačné definičné 
vymedzenie novovytvorených hodnôt, ako aj spôsob ich korektného započítavania 
do celkového objemu novovytvorených hodnôt. Dôležité koordinačné funkcie 
v metodológii zberu údajov plní aj Štatistická divízia  Spojených národov (System, 
5). Významnú úlohu zohráva OECD, v snahe eliminovať metodologicky priestor pre  
daňové úniky (Tax, 6). Veľkú pozornosť dostáva aj oblasť zameraná na sledovanie 
a identifikáciu pokusov o  falšovanie štatistických údajov (Tassadaq,7), ktoré 
vstupujú do kalkulácie HDP. 

V nadväznosti na práce Pikettyho sa zvyšuje pozornosť rozdeľovaniu HDP, 
dôchodkovej diferenciácii spoločnosti a jej dopadom na sociálnu situáciu občanov 

2 Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce, http://www.bea.gov/ 
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a na sociálnu stabilitu spoločnosti zo strany Svetového ekonomického fóra (The 
Inclusive Growth, 8). Podnetné interpretácie skúmania úrovne HDP a úrovne korupcie 
v spoločnosti v kontexte iných sociálnych ukazovateľov uvádzajú Lučič a kol. 
(Causality, 9). Sprievodným, či skôr doplňujúcim fenoménom korupcie v spoločnosti 
je tieňová ekonomika. Z najnovších príspevkov, ktoré sa pokúšajú o  jej meranie, 
je to aktuálna práca Schneidera a Buehna (Shadow, 10). Jej osobitným  prínosom 
je overenie metodiky nepriameho odhadu úrovne tieňovej ekonomiky (MIMIC) 
v konkrétnych krajinách. Tento prístup je čiastočne aplikovaný aj v predkladanom 
príspevku.

Pre naplnenie cieľov predkladaného príspevku uvedieme v ďalších častiach 
analýzu vzťahov medzi ukazovateľmi ekonomického rastu a vybranými ukazovateľmi 
sociálneho rozvoja spoločnosti krajín Európskej únie s dôrazom na výsledky a 
pozíciu Slovenska. Konkrétne sa budú analyzovať vzťahy medzi ukazovateľmi:

• hrubý domáci produkt na obyvateľa, 
• mediánová hodnota príjmu domácností, 
• hranica chudoby,
• podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou, 
• index vnímania korupcie,
• rozsah tieňovej ekonomiky,
• index sociálnej spravodlivosti.

 

Pričom

• mediánová hodnota je štatistický ukazovateľ príjmu domácnosti, ktorý rozdeľuje 
celý súbor sledovaných subjektov na dve rovnako veľké skupiny; 

• hranica chudoby sa odvodzuje ako 60% mediánovej hodnoty príjmovej pre-
mennej; 

• podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou sa vypočíta ako podiel obyvateľstva 
s príjmom menším ako je hranica chudoby na celkovom počte obyvateľov v 
príslušnej krajine, resp. regióne; 

• index vnímania korupcie, je ukazovateľ „citlivosti“ spoločnosti na korupčné 
konanie jednotlivcov a inštitúcií a odvodzuje sa z priamych vyjadrení  respon-
dentov štatistických zisťovaní;

• tieňová ekonomika je časť národnej ekonomiky, ktorá je nelegálna (drogy), 
alebo jej výsledky neprechádzajú štandardným systémom účtovnej evidencie 
a systémom zdaňovania;



79

• index sociálnej spravodlivosti je kompozitný ukazovateľ vytvorený na báze šies-
tich informačných blokov (ochrana pred chudobou, rovný prístup ku vzdelaniu, 
otvorený prístup na trh práce, sociálna kohézia a nediskriminačné prostredie, 
zdravotníctvo, intergeneračná súdržnosť).  

Všetky spracovávané údaje sú čerpané zo zdrojov Eurostatu a autorom sú 
ďalej štatisticky spracované, pričom sa využíva metodika regresnej a korelačnej 
analýzy (Montgomery, 11, Webster, 12) a ďalšie. 

Štatistickou analýzou vzťahov medzi vyššie uvedenými ukazovateľmi chceme 
identifikovať a odhadnúť intenzitu a charakter ich vzájomných vzťahov, osobitne 
chceme kvantifikovať negatívne vplyvy korupčného správania a tieňovej ekonomiky 
na ekonomické výsledky a na úroveň vybraných ukazovateľov sociálneho rozvoja.

2 Ekonomický rast a jeho sociálne aspekty

Ekonomický rast Slovenska má v ostatných rokoch pozitívny medziročný 
vývoj. Túto skutočnosť možno identifikovať aj u väčšiny krajín EÚ. Napriek týmto 
faktom sa pri podrobnejšej analýze ukazovateľov sociálneho charakteru ukazuje, 
že model rozvoja spoločnosti s dôrazom na primárne sledovanie hospodárskeho 
rastu a z neho odvodených indikátorov nemožno považovať, z dlhodobého 
hľadiska, za úspešný a postačujúci.  Súčasný hospodársky rast a jeho výsledky 
totiž nenapĺňajú v potrebnej miere oprávnené sociálne požiadavky ľudí, čo vedie 
k ich spoločenskej aj politickej frustrácií a prípadne aj k hľadaniu riešení svojich 
problémov v ponukách populistických politických strán a zoskupení. Posilňovaním 
ich pozícií v spoločenskom živote sa ukazuje, že spoločnosť, ktorá nedokáže riešiť 
tieto problémy, je politicky zraniteľná a neposkytuje svojim občanom dostatočné 
záruky úspešného budúceho rozvoja. A to ani napriek jej schopnosti zabezpečovať 
dlhodobý ekonomický rast. Jeho výsledky sú síce nevyhnutou podmienkou, ale nie 
zárukou vývoja, ktorý systémovo vytvára podmienky pre zlepšovanie kvality ich života 
v budúcnosti. Spoločenskou odpoveďou na tieto problémy sú snahy o sociálnu 
inováciu, ktorá kladie dôraz na nové, spravodlivejšie prístupy k rozdeľovaniu 
ekonomických efektov a k obmedzovaniu neustále rastúcej príjmovej diferenciácie 
obyvateľstva. Meranie výsledkov sociálnej inovácie nie je jednoduché a podľa 
Portera (Social, 13), sa „...odpovede na spoločenskú úspešnosť ekonomického 
rastu hľadajú cez priame meranie sociálneho pokroku a nie prostredníctvom 
upravených ekonomických ukazovateľov“. Hľadá sa prepojenie zdrojov a výsledkov 
ekonomického rastu na potreby občanov v záujme zvyšovania a udržania kvality 
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ich života. Konkrétnym výsledkom by malo byť zlepšovanie sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti, starostlivosti o deti, seniorov, osobitne ohrozené minoritné skupiny 
obyvateľstva a trvalá pozornosť ochrane životného prostredia. Osobitným atribútom 
sociálnej inovácie je nielen zabezpečovanie ekonomického rastu a rastu životnej 
úrovne občanov, ale aj ich priama aktívna participácia na týchto programoch 
(Empovering, 3).  

Frekventovane uvádzané makroekonomické ukazovatele o vývoji HDP na 
obyvateľa poskytujú dôležité informácie o ekonomickom raste krajín a následne 
umožňujú čiastočné hodnotenie ich ekonomickej úspešnosti.  Pre širokú občiansku 
spoločnosť sú však tieto hodnotenia  abstraktné a ich interpretácia nie je vždy 
dostatočne presvedčivá. Omnoho jednoduchšie a presvedčivejšie sú ukazovatele, 
ktoré priamo reflektujú príjmovú situáciu domácností, alebo jednotlivcov. Spomedzi 
nich sa najčastejšie uvádzajú ukazovateľ priemerného a mediánového príjmu. 

Z ukazovateľa mediánového príjmu sa následne, v zmysle metodiky OECD 
(OECD, 14), odvodzuje hranica príjmovej chudoby, a to ako 60 % jeho hodnoty. Pri 
odvodzovaní tohto ukazovateľa sa zohľadňuje štruktúra domácnosti, a to podľa 
počtu dospelých členov a detí. Vývoj mediánového príjmu a hranice chudoby na 
Slovensku v rokoch 2006-2016 uvádza obrázok 1. 

Zdroj: Eurostat, spracovanie autor

Hranica chudoby je dôležitým ukazovateľom, ktorý sa využíva pre praktické 
účely a  slúži ako základný ukazovateľ pre odhad podielu a počtu  obyvateľstva, ktoré 
žije s príjmom nižším než je vypočítaná hranica chudoby. Táto skupina obyvateľstva 
sa označuje ako „príjmovo ohrozená“ a v sociálnej politike krajín by sa jej mala 
systematicky venovať osobitná pozornosť. Pre dôslednejšie riešenie problematiky 
príjmovo ohrozených skupín obyvateľstva sa vyčísľuje osobitne hranica chudoby 
pre príjmovo najviac ohrozené skupiny ľudí - mladé rodiny s deťmi a jednočlenné 

3 Empowering People, driving change: Social innovation in the European Union, Bureau of European 
Policy Advisers, European Commission, ISBN 978-92-79-19275-3,2011
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domácnosti seniorov. Pre porovnanie vývoja úrovne príjmovej chudoby medzi 
krajinami uvádzame situáciu Českej republiky, Nemecka a Slovenska, Obr. 2.

Zdroj: Eurostat, spracovanie autor

V rámci Európskej únie žije v súčasnosti takmer 120 miliónov ľudí pod hranicou 
chudoby. Na Slovensku je to približne 900 tisíc ľudí. 

Priložený Obr. 3 dokumentuje pozitívne dopady ekonomického rastu na 
znižovanie podielu príjmovo ohrozeného obyvateľstva na Slovensku v rokoch 
2006-2016. Napriek tomu ostáva viac ako 18 % ľudí v príjmovom pásme  pod 
hranicou chudoby.  

Aj vzhľadom na tieto skutočnosti prijala Európska komisia rozhodnutie, ktorým 
sa upravujú a odporúčajú  normy sociálnej spravodlivosti na európskej úrovni 
s cieľom znížiť riziko chudoby pre najohrozenejšie sociálne skupiny  (EU Parlament, 
15). Ich realizácia je finančne náročná a bude záležať na členských krajinách, 
nakoľko dokážu tieto odporúčania implementovať do programov národnej sociálnej 
politiky.
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Aj keď nemožno pochybovať o naliehavosti tejto požiadavky, otázkou ostáva 
hľadanie zdrojov pre jej riešenie. V podstate to však môžu byť iba prírastky 
z vyššej ekonomickej výkonnosti, efektívnejšie využívané existujúce zdroje, alebo 
realokované zdroje, presunuté z plnenia iných, pravdepodobne tiež dôležitých úloh.  
Ako významný zdroj, ktorý by mal byť mobilizovaný, sa čoraz častejšie uvádzajú 
zdroje, ktoré na seba viaže tieňová ekonomika (Estimating, 16) a korupčné konanie 
pri rozdeľovaní zdrojov v systéme verejnej správy.    
Zdroj: Eurostat, spracovanie autor

Na základe štatistických analýz ukážeme, že ani disponibilný HDP sa nevyužíva 
efektívne a v prospech zvyšovania životnej úrovne obyvateľov. Jeho veľká časť 
sa stráca v priestore šedej ekonomiky, alebo je znehodnotená spoločensky 
neefektívnym vynakladaním prostriedkov v korupčnom prostredí. 

3 Tieňová ekonomika a korupcia a ich dôsledky

Definičné vymedzenie tieňovej ekonomiky doteraz nie je jednoznačné. Pod jej 
obsahom sa však chápu výrobné a obchodné  činnosti v oblasti produktov a služieb, 
ktorých výroba a šírenie je nelegálne a preto aj protizákonné. V štruktúre prvkov 
tieňovej ekonomiky sa najčastejšie vyskytujú drogy a prostitúcia v jednej skupine 
a nezdanené výrobky, služby a obchodné činnosti, vrátane pašovania tovaru. Táto 
ekonomika sa niekedy označuje aj ako tieňová ekonomika alebo čierna ekonomika. 

Vzhľadom na to, že ani vymedzenie tieňovej ekonomiky  nie je jednoznačné, 
nemožno očakávať ani jej jednoznačný, štatisticky spoľahlivý odhad. V súčasnosti sa 
v odbornej literatúre najviac objavujú referencie na priekopnícku prácu Schneidera 
(17). Podľa jeho odhadov je situácia s podielom tieňovej ekonomiky v jednotlivých 
krajinách EÚ orientačne odhadnutá tak, ako to uvádza obrázok 4. Odhad pre 
Slovensko je na úrovni 15%, čím sa zaraďujeme medzi krajiny s nižšou úrovňou 
tieňovej ekonomiky. Nové členské krajiny Únie, s výnimkou ČR a Slovenska, patria 
medzi krajiny s relatívne vysokým podielom tieňovej ekonomiky a  výrazne nad 
priemerom EÚ.  Osobitne problémové sú v tejto súvislosti Bulharsko, Rumunska 
a Baltské štáty.  
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Tieňová ekonomika krajín a s ňou neoddeliteľne prepojené daňové úniky a 
iné odvodové povinnosti výrazne znižujú ekonomické zdroje krajín na účinnejšie 
riešenie  problematiky sociálnej inklúzie a sociálnu inováciu

Eurostat, OECD, spracovanie autor

Ešte nebezpečnejší je vplyv tieňovej ekonomiky tým, že vytvára nekontrolovateľné 
zdroje pre korupčné aktivity jednotlivcov, ale aj skupín v rámci organizovanej 
kriminality.  

Tieňová ekonomika a korupčné prostredie významným spôsobom poškodzujú 
aj podnikateľské prostredie a znižujú záujem a ochotu podnikateľov o investičné 
aktivity. Negatívny vplyv na tvorbu HDP má popri tieňovej ekonomike aj korupčné 
prostredie. Podľa ostatného štatistického zisťovania, (publicspendforumeurope.
com) sa ukazuje, že korupcia v rámci EU dosahuje až  990 miliárd euro, čo 
predstavuje stratu až 6,3% HDP Únie.   Tento objem je niekoľko násobne vyšší, 
než boli pôvodné odhady Komisie. Na rozsiahle škodlivé dopady korupcie na 
spoločenské a osobitne podnikateľské  prostredie poukazuje aj  štúdia RAND, 
http://www.rand.org/news/press/2016/03/22.html). 
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Znižovanie korupcie nie je jednoduché. Je to mimoriadne zložitý proces, 
pretože doteraz neexistujú ani efektívne jednoznačne akceptované nástroje jej 
odhaľovania. Problémom je aj pomerne široká a historicky zakotvená neochota k jej 
odhaľovaniu, alebo vysoká  spoločenská tolerancia voči korupčnému správaniu 
jednotlivcov, ale aj organizovaných skupín. 

Zdroj: OECD, spracovanie autor

Podľa výsledkov štatistických výberových zisťovaní je možné odhadnúť 
citlivosť spoločnosti na korupčné správanie. Tento subjektívny ukazovateľ sa 
nazýva Index vnímania korupcie (Corruption Perception Index). Jeho pomocou 
môžeme nepriamo  odhadnúť aj vplyv korupcie na ekonomiku krajiny a teda aj na 
tvorbu HDP. Podľa prezentovaných údajov, obr. 5,  je zrejmé, že aj krajiny Európskej 
únie bojujú s týmto problémom s rôznou úspešnosťou. Slovensko, aj napriek 
úspešnému ekonomickému rastu dlhodobo patrí ku skupine krajín s veľmi nízkou 
úrovňou vnímania korupcie ako negatívneho spoločenského fenoménu.  Svojou 
pozíciou sa zaraďuje ku krajinám s ekonomicky podstatne nižším potenciálom,  
ako Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko a ku krajinám  ako Grécko a Taliansko, 
v ktorých sa korupcia udržiava takmer historicky.  Najlepšie  výsledky vo vnímaní 
korupcie dosahujú dlhodobo ekonomicky úspešné krajiny Dánsko, Fínsko, Švédsko, 
Nemecko a UK. Z nových členských krajín dosahujú najlepšie výsledky Baltské 
krajiny a Slovinsko. 

Pri štatistickej analýze vplyvu vnímania korupcie na úroveň tvorby HDP 
zisťujeme, že v prípade krajín EÚ je tento vzťah štatisticky vysoko významný 
a možno konštatovať, že protikorupčné povedomie, vyjadrené indexom vnímania 
korupcie v spoločnosti,  má silný pozitívny vplyv na rast HDP, Obr. 6.  Potvrdzuje 
to index determinácie R2 = 0,6195.
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Zdroj: OECD, spracovanie autor

Na základe uvedených výsledkov možno odvodiť jednoznačný záver 
o nevyhnutnosti zvyšovania spoločenského povedomia o škodlivosti korupcie 
a o nevyhnutnosti potláčania a eliminácie všetkých jej foriem v spoločenskom 
a podnikateľskom prostredí. Takéto výsledky môžu prispieť k rastu reálne dostupného 
hrubého domáceho produktu aj dodatočného zvyšovania jeho novovytvoreného 
objemu. 

Vyššie uvedené zistenia o negatívnom vplyve tieňovej ekonomiky a tolerancie 
korupčného správania sa potvrdzujú aj štatisticky a to regresnou  analýzou ich 
vzájomného vzťahu.  Synergické pôsobenie korupcie a tieňovej ekonomiky 
potvrdzuje štatistická analýza, Obr. 7. Podľa tohto zistenia rast korupcie rozširuje 
priestor  pre rast tieňovej ekonomiky a spoločným pôsobením znižujú tvorbu reálne 
dostupného HDP.  

Zdroj: OECD, spracovanie autor

Podľa C. Dolana, riaditeľa pracoviska EU pre Transparency International, 
je korupcia “čiernou dierou európskej ekonomiky a vedie k tomu, že účasť na 
verejnom obstarávaní stráca prvky skutočnej konkurenčnej súťaže”.  V dôsledku 
korupčného prostredia sa však eliminuje nielen 
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pozitívne pôsobiace konkurenčné ekonomické prostredie, ale dochádza aj 
k ohrozovaniu racionálnej konkurencie schopnosti v súťaži o pracovné pozície 
v orgánoch verejnej a štátnej správy. 

Podrobné mnohostranné  hodnotenie tejto situácie sleduje a prezentuje 
Bertelsmanova nadácia (http://www.bfna.org/). 

4 Výsledky ekonomického rastu sa musia rozdeľovať spravodlivo

Nadácia venuje pozornosť meraniu a hodnoteniu výsledkov sociálneho 
a udržateľného rozvoja spoločnosti (Schraad-Tischler, 18). Základom je kvantitatívne 
meranie 36 ukazovateľov v dimenziách - chudoba a jej eliminácia, rovnaký prístup ku 
vzdelávaniu, prístup na trh práce, sociálna súdržnosť a nediskriminačné prostredie, 
dostupné zdravotníctvo a medzigeneračná súdržnosť. Výsledky komplexného 
hodnotenia krajín sa prezentujú prostredníctvom Indexu sociálnej spravodlivosti 
a sú spracované aj pre všetky krajiny EÚ (Bertelsman, 19). 

Najlepšie výsledky aj v tomto komplexnom hodnotení dosahujú škandinávske 
krajiny. Z nových členských krajín je to Česká republika. Slovensko je približne 
v polovine zoznamu hodnotených krajín. Podľa ďalšieho štatistického výsledku sa 
potvrdzuje skutočnosť, že hrubý domáci produkt a jeho racionálne využívanie je 
kľúčovým faktorom pre napĺňanie cieľov sociálnej spravodlivosti. Podľa regresnej 
analýzy, ktorej výsledky uvádza obr. 9,  krajiny Európskej únie s vyššou tvorbou 
HDP sú charakterizované aj vyššou mierou jeho „spravodlivého rozdeľovania“.  

Zdroj: Bertelsman Stiftung, spracovanie autor
Brzdou k realizácii cieľov programov  sociálnej spravodlivosti je nielen korupčné 

prostredie, ale aj tieňová ekonomika, ktorá odoberá, alebo umŕtvuje reálne 
ekonomické zdroje spoločnosti.  Z obr. 10 a uvedených výsledkov regresnej analýzy 
je evidentné, že znižovanie podielu šedej ekonomiky  prispieva k výraznému rastu 
hodnôt Indexu sociálnej spravodlivosti.  Aj pri tejto analýze  sa ukazuje, že väčšina 
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pôvodných členských krajín Únie s vyšším ekonomickým potenciálom dokáže 
„spravodlivejšie  rozdeľovať“ jeho výsledky.

  
Zdroj: OECD, Bertelsman Stiftung, spracovanie autor

Dôležité informácie o vnímaní korupcie poskytuje štatistické zisťovanie Global 
Corruption Barometer. (http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/11/
informe_barometro-2016-ingles.pdf). V roku 2016 bolo organizované na vzorke 
60 000 obyvateľov krajín v Európe ohľadne ich hodnotenia situácie vo verejnej 
správe a v oblasti vládnych inštitúcií.  Správa z tohto zisťovania zdôrazňuje, že 
od viditeľných foriem korupcie sa prechádza na “jemnejšie” a menej “viditeľné” 
formy, ako je konflikt záujmov, skrytý lobizmus, nepotizmus, stranícke nominácie 
a niektoré ďalšie.

Je znepokojujúce, že podľa výsledkov prieskumu obyvatelia Strednej a 
Východnej Európy neveria, že ich vlády dostatočne bojujú proti korupcii a viac 
ako 50% respondentov je presvedčených o tom, že ich politici patria k hlavným 
aktérom korupčných afér.  Významný podiel respondentov je tiež presvedčených, že 
bohatí ľudia majú významný nezdôvodniteľný vplyv na vládne inštitúcie. Z výsledkov 
zisťovania respondentov zo Slovenska sa ukazujú ako korupčne najproblémovejšie 
oblasti zdravotníctvo, verejná správa, polícia, kataster a súdnictvo.

Aj z týchto zistení sa ukazuje, že orgány verejnej správy by mali podstatne 
viac komunikovať s občanmi a poskytovať im informácie nielen o agregovaných 
výsledkoch ekonomického rastu, ale aj problémoch, ktoré súvisia s rozdeľovaní jeho 
výsledkov do sociálnej oblasti s osobitným dôrazom na sledovanie  korupčného 
prostredia a tieňovej ekonomiky.   
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Záver

Ekonomický rast krajín a regiónov  je prvotnou podmienkou pre ich bezproblémové 
fungovanie a plnenia  úloh vo vzťahu k ich občanom. Nemožno ho však považovať 
za trvalý strategický rozvojový cieľ spoločnosti. Tým musí byť súbežné plnenie 
potrieb občanov a vytváranie podmienok pre ich kvalitný život. Vzhľadom na to, že 
zdroje pre plnenie takýchto potrieb sú limitované, je potrebné využívať existujúce 
výsledky ekonomického rastu omnoho zodpovednejšie a dôslednejšie, než tomu 
bolo doteraz. 

V súlade s cieľmi príspevku sme štatisticky potvrdili, že významná časť 
spoločenskej produkcie sa využíva neefektívne, alebo sa vôbec nedostáva do 
spoločnosťou kontrolovaného prostredia.  Dokázali sme, že je to spôsobené 
aj nízkym protikorupčným vedomím spoločnosti a jeho toleranciou na všetkých 
stupňoch spoločnosti. V zmysle metodiky sme kvantifikovali negatívny  vplyv 
tieňovej ekonomiky  na hrubý domáci produkt, čím sa odčerpávajú disponibilné 
rozvojové zdroje spoločnosti.  Vyššie uvádza   

Pomocou štatistických nástrojov sme ukázali intenzitu a rozsah negatívnych 
dopadov korupčného konania, ako aj existencie šedej ekonomiky a jej vplyv na 
hrubý domáci produkt.  Elimináciu, alebo významnú redukciu oboch faktorov možno 
preto považovať za najjednoduchší a najvhodnejší nástroj zvyšovania objemu 
reálne dostupného  hrubého domáceho produktu a tým aj za mobilizáciu nových 
zdrojov pre potreby sociálnej inovácie v spoločnosti.  
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Abstract

A methodical approach to the formation of a set of models of the predictive-
analytical mechanism of the system of ensuring the financial security of macroregions 
is proposed. The methodical approach is based on the synthesis of canonical 
correlation methods, factor analysis, taxonomy methods, vector autoregressive 
technologies and error correction models. Models have been developed to 
evaluate the dynamic effects of the influence of “shocks” on the financial security 
of macroregions. The stability of the system is assessed on the example of the 
given countries of the European Union and Ukraine; security subsystems that 
are most sensitive to the impact of external “shocks” and priority channels for the 
transmission of external stresses / infections are identified.

Keywords: macroregion, financial security, assessment of the impact of the 
“shocks”, multidimensional analysis, econometric modelling

Introduction

Modern conditions for the functioning of economic systems require the 
development of qualitatively new mechanisms for ensuring the financial security of 
macroregions (countries). This is explained by the fact that, along with a number of 
positive synergetic effects, various forms of integration inherent in the modern stage 
of economic development carry global risks and threats. Such risks, in particular, 
include an unidirectional reaction to «shocks» and the effect of the «epidemic,» the 
depreciation of assets in partner countries, the deterioration of trade conditions. 
The development of a model basis of the mechanism of monitoring such specific 
risks and threats, which allows to assess the impact of the «shocks» on the stability 
of the system of financial security of the macroregion (SFSM) as a whole is one 
of the basic directions for its improvement.
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It should be noted that the problem of developing a model basis of the system 
of financial security of macroregions is widely sanctified in the economic literature. 
Thus, the work of A. Chernyak and V. Khomyak [1] is devoted to the modelling 
of currency security as a dominant component of the FSM, to the forecasting the 
balance of payments crisis, and to the selection of mechanisms for its prevention. 
In the studies of K. Kovalchuk, S. Marinchuk [2], the problem of developing a model 
basis for selecting offshore zones for tax optimization is considered, and the task 
of forming effective «internal» tax loyalty zones is touched upon. The paper of G. 
Velikoivanenko, I. Miroshnichenko touches on the issues of modelling investment 
potential, the level of investment security of the macroregion [3]. Various aspects of 
modeling the financial and economic security of the macroregion were considered 
in the works of T. Klebanova, L. Gurianova, L. Chagovets [4-6]. It should be noted 
that, despite the unconditional effectiveness of the approaches proposed by the 
authors, the existing developments concern local assessment tasks, forecasting 
the level of financial security, assessing the level of threats, the consequences of 
their prolonged impact. The problem of implementation of the system approach, 
which allows analyzing the interrelationship of the main elements of the financial 
security system, is poorly touched; identifying components that, at certain stages, 
contribute to an increase in the overall level of financial security, or, on the contrary, 
create additional threats under the influence of external «shocks».

1 Data and methods of research

The paper suggests a methodical approach to the formation of a model basis 
of predictive-analytical mechanism of SFSM, which, based on the methods of 
factor analysis, canonical correlations, the development level method, VAR-, 
ECM-models, allows assessing the dynamic effects of the influence of external 
“shocks” (threats) on functional components and the system as a whole; evaluating 
the stability of the system.

The proposed methodical approach is shown in Fig. 1 and includes the following 
main blocks: 1) the formation of a system of diagnostic indicators of the financial 
security of the macroregion; 2) an integrated assessment of the level of financial 
security of the macroregion; 3) the formation and analysis of scenarios of impulse 
responses of indicators of financial security of the macroregion to the impact of 
external “shocks”.
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Fig. 1 Scheme of the interrelation of the main blocks of the methodical 
approach to the formation of a model basis of predictive- analytical 
mechanism of the SFSMof the SFSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In block 1, a system of diagnostic indicators of the financial security of the 

macroregion is formed. Preliminary list of indicators is developed on the basis of 

expert analysis methods. The procedure of expert analysis is described in more 

detail in [7]. To assess the informativeness and filter the formed list of indicators, 

various methods can be used: methods based on the criteria of autoinformativeness; 

methods aimed at assessing the informativeness based on the analysis of cause-

effect relationships. The first group of methods makes it possible to evaluate the 
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In block 1, a system of diagnostic indicators of the financial security of the 
macroregion is formed. Preliminary list of indicators is developed on the basis of 
expert analysis methods. The procedure of expert analysis is described in more 
detail in [7]. To assess the informativeness and filter the formed list of indicators, 
various methods can be used: methods based on the criteria of autoinformativeness; 
methods aimed at assessing the informativeness based on the analysis of cause-
effect relationships. The first group of methods makes it possible to evaluate the 
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information significance of the indicators, to reveal hidden properties and patterns 
in large volumes of raw data, in the case when the structure of the input and output 
data sets is unknown. The advantage of the second group of methods is the 
possibility of reducing the dimensionality of the information space of features on 
the basis of analysis of the cause-effect relationships of a set of input and output 
indicators. The choice of the method is determined by full or incomplete provision 
of information, initial data size, the structure of a set of input and output indicators, 
and the availability of a training data. Taking into account the limitations on the 
data type, the structure of the indicator groups, a block diagram of the filter of the 
system of financial security indicators is developed, a detailed description of which 
is given in [6, 8]. The proposed approach is based on techniques of canonical 
analysis and principal components.

Principal components if  are linear orthogonal combinations of initial indicators 

of financial security of a macroregion: 
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. Formation of the system of principal components is reduced to a step-by-step 
transformation of the matrix of input data, which can be represented as follows:

,X R U V A Fλ→ → → → → , where X  - initial data matrix, R  - matrix of pair 
correlations, - eigenvalues and the matrix of eigenvectors, V  - matrix of normalized 
values of eigenvectors, A  - matrix of factor mapping, F - matrix of principal 
components. Analysis of the elements of the matrix of the factor mapping А =(

jra ) is the basis for constructing the following subsets: 1ϕ  - subset of insignificant 

indicators; 2ϕ  - subset of significant indicators; 3ϕ  - subset of significant indicators 

that are not involved in the formation of the principal components; 4ϕ  - subset of 
significant parameters involved in the formation of the principal components. The 
first level of the filter of the initial system of financial security indicators is based 

on the allocation of a subset 4ϕ , which is considered informative if the following

condition is satisfied: 
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, 1,r k= . Thus, the choice of the main component 

method is explained by the possibility of forming a system of generalized latent 
factors, determining the most informative indicators.
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The second level of the filter is based on the analysis of the interrelation 
between the indicators of financial and economic security of the macroregion 
(as a subsystem of a higher level) by the method of canonical correlations. The 

canonical correlation is the correlation between canonical variables 
1

1

m

j j
j

U a x
=

=∑  

and 
2

1

m

j j
j

V b y
=

=∑ . Formation of the system of canonical variables can be represented 

by the following scheme: 3 4 33 34 43 44, , , , ,X X R R R R C B Aλ→ → → → , where 3 4,X X  

- initial data matrices of dimension 1nm  and 2nm , 33 34 43 44, , ,R R R R  - matrices of 

pair correlations, Ñ  - product matrix 1 1
44 43 33 34C R R R R− −= , , Bλ - eigenvalues and the 

eigenvector matrix, A  - matrix of coefficients for factor variables in the system of 
canonical correlations. 

The matrix of pair correlations is divided into four parts: 33 34

43 44

R R
R

R R
 

=  
 

. Based 

on this, auxiliary matrices 1 1
44 33,R R− − , 1 1

44 43 33 34C R R R R− −=  are determined. Next, the 
eigenvalues of the matrix C and the corresponding basis of eigenvectors B1, 
B2,…,Bp. Coefficients for factor variables in the system of canonical correlations 

are calculated by the formula:
1

33 34 j
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= . If to rank eigenvalues in descending 

order, then 2
1λ  will correspond to the maximum canonical correlation coefficient.

In the process of canonical analysis, the initial data are reduced to a 
standardized form, therefore the coefficients in the expressions for canonical 
variables characterize the force of the influence of the corresponding initial indices, 
which makes it possible to obtain their ranked sequences. Screening of nonessential 
indicators is carried out on the basis of a multi-step procedure, in which at each 
step only one variable is discarded, the least significant in this sequence. To 

compare the canonical correlations of the original kr  and 1kr +  set of factors Fisher 
z -transformation is used. 

Thus, the method of canonical correlations makes it possible to analyze the 
relationship between several output indicators and a large number of factors. This 
property is important in justifying the indicators in the safety management system, 
since the dynamics of the subsystems of financial and economic security are 
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characterized by a large set of characteristics. The choice of one most significant 
indicator will lead to a distortion of the results of the assessment. 

In block 2, a comprehensive assessment of the level of financial security 
and its structural components is carried out. The construction of a system of 
integrated (on the whole system of indicators) and local (on separate components) 
integral estimates of the level of financial security is caused by the diversity of 
indicators, which complicates their analysis and requires presentation in the form of 
a synthetic assessment, which is the result of a convolution of indicators reflecting 
the development of individual financial security subsystems. The block diagram of 
the formation of an integrated assessment of the level of financial security is based 
on one of the methods for constructing a reference object - on taxonomic indicator of 
the level of development [7]. The indicator of the level of development is calculated 

by the formula: 
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= −∑  - The Euclidean distance between the points-units (states) and 
the point Р0 (), which is a development benchmark. The basis for constructing 
a developmental standard is the division of characteristics into stimulants and 
destimulators. The signs that have a positive, stimulating effect on the level of 
financial security are called stimulants, in contrast to the signs - destimulators. The 

coordinates of the development benchmark are defined as follows: 
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.  The values of the integral change in the range 

from 0 to 1. The closer the values of the integral indicator to 1, the higher the level 
of financial security of the macroregion.

In block 3, an analysis of the impulse responses of the FSM indicators to the 
effect of external “shocks” is carried out. To solve this problem, VAR- and ECM-
models are used. The choice of this tool is caused by the ability to model interrelated 
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financial variables; investigate the long-term relationship and deviations from the 
equilibrium state; assess the impact of “shocks” on the dynamics of financial security 
indicators. Conducting the cointegration analysis involves: checking time series for 
stationarity using the Dickey-Fuller criterion; definition of the order of integration; 
verification for cointegration; the construction of ECM or VAR model; impulse 
analysis and decomposition of dispersions. Pulse analysis (analysis of response 
to “shocks”) allows dynamic imitation of an external “shock” with respect to each 
of the endogenous variables, and then evaluate the response of the system to 
this impulse. The function of impulse responses shows the change in endogenous 
indicators in response to a “shock” (a change in one of the perturbations of the 
system). The decomposition of variances in forecast errors makes it possible 
to analyze the effect of different shocks on the variance of the forecast error for 
different anticipation periods. In other words, the decomposition of variances shows 
the proportions of the variance caused by the “shocks” of the various variables. A 
more detailed description of the flowchart for analyzing the dynamics of financial 
indicators using VAR and ECM-models is given in [9].

The methodological approach which is proposed above is implemented on the 
data of financial security indicators of the countries of the European Union and 
Ukraine for the last eight years in a monthly section. The choice of the analysis 
period is caused by the methodological continuity and information security of the 
system of financial security indicators. The calculations were carried out with the 
help of software packages “Statistica”, “EViews”. Below is a description of the 
main results.

2 Results of the research

The implementation of the first two blocks of the above methodical approach 
has made it possible to obtain a system of integrated indicators of the level of 
financial security of the countries of the European Union and Ukraine. Dynamics 
of the generalized (throughout the system indicators) and local (for individual 
components - budget security, money market security, currency security, debt 
security, insurance market security, stock market security, banking system security, 
investment security) of the integrated indicators of financial security of the EU 
countries is given in Fig. 2. 
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Fig. 2 Dynamics of integral indicators of financial security of the Eurozone 
countries
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security, ins - insurance market, security stock - stock market security, bank - banking system 
security, inv - investment security, gen - financial security. 

Analysis of the data shown in Fig. 2, allows us to conclude that there are stable 
positive trends in the level of insurance, banking, stock and investment security of 
the Eurozone countries. Negative trends are characteristic for foreign exchange, 
debt, monetary, and budgetary security. For the level of financial security in general, 
there is a positive dynamics of change. However, the value of the integral indicator 
of the level of financial security at the end of the analyzed period, equal to 0.38, 
indicates a significant level of threats. 

To analyze the impact of “shocks” on the dynamics of financial security indicators 
of the EU countries, a vector autoregressive model was constructed (block 3 of the 
methodical approach). The testing of time series for stationarity was carried out 
using the ADF test. The test results showed that the time series of integral indicators 
of banking, debt, currency, investment security are stationary in levels. For the 
other indicators, the first differences were made. An analysis of the orientation of 
the cause-effect relationships of 36 pairs of variables was carried out on the basis 
of the Granger test. The obtained data confirm the hypothesis about the existence 
of bilateral causal relations between the level of stock and debt security, currency 
and financial security, stock and insurance security, etc. with a probability of 99%. 
The lag value during the test implementation and the construction of the vector 
autoregressive model was determined on the basis of the Akayka information 
criterion. The minimum value of the criterion is characteristic for lag 7. This lag was 
given exogenously when estimating the vector autoregressive model. Since the 
variables have different integration order, the cointegration test was not performed. 
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The estimation of VAR (7) was carried out in “EViews”. Some of the equations of 
the resulting complex model are given below.

For financial security (D_GEN):

D_GEN = 0.828830916*BANK(-1) - 0.4949309999*BANK(-2) + 
0.6163032878*BANK(-3) - 0.4959966306*BANK(-4) + 0.1238740563*BANK(-5) - 
0.4581045501*BANK(-6) + 0.3478035397*BANK(-7) + 0.06982694966*D_BUD(-1) 
- 0.009389585477*D_BUD(-2) + 0.1789320321*D_BUD(-3) + 0.03880322057*D_
BUD(-4) + 0.3822356991*D_BUD(-5) + 0.2169918401*D_BUD(-6) + 
0.5515576804*D_BUD(-7) - 0.4491506326*D_GEN(-1) - 1.290992056*D_GEN(-2) 
- 0.7338805126*D_GEN(-3) - 0.9506326885*D_GEN(-4) - 0.8234106079*D_GEN(-
5) + 0.1522253069*D_GEN(-6) + 0.01993907634*D_GEN(-7) - 0.2122732786*D_
INS(-1) + 0.008270123541*D_INS(-2) + 0.02457243337*D_INS(-3) + 
0.3134131417*D_INS(-4) + 0.2055922162*D_INS(-5) + 0.1086711083*D_INS(-6) 
- 0.08185344372*D_INS(-7) + 0.3131143912*D_MON(-1) - 0.01988561981*D_
MON(-2) + 0.2523320897*D_MON(-3) + 0.210542013*D_MON(-4) + 
0.4532461548*D_MON(-5) - 0.5489996439*D_MON(-6) + 0.613789663*D_MON(-
7) - 0.4729456303*D_STOCK(-1) - 1.017422795*D_STOCK(-2) - 0.9213785578*D_
STOCK(-3) - 1.057521494*D_STOCK(-4) + 0.1515028706*D_STOCK(-5) + 
2.557572904*D_STOCK(-6) - 2.045967121*D_STOCK(-7) - 0.3909217662*DEBT(-
1) + 0.2261572368*DEBT(-2) - 0.1803190113*DEBT(-3) + 0.1026238434*DEBT(-4) 
+ 0.1137516062*DEBT(-5) - 0.3700444109*DEBT(-6) + 0.2670845323*DEBT(-
7) - 0.1754552583*EX(-1) + 0.0335588931*EX(-2) + 0.07190442738*EX(-
3) + 0.1442004369*EX(-4) + 0.3470098191*EX(-5) - 0.1935683917*EX(-
6) + 0.054707558*EX(-7) + 0.161902259*INV(-1) - 0.9792083161*INV(-2) 
- 0.09053245336*INV(-3) - 0.181617282*INV(-4) - 1.261408638*INV(-5) + 
0.2754656634*INV(-6) + 0.05592434848*INV(-7) + 0.06460795795.

For insurance security (D_INS):

D_INS = 0.3692602274*BANK(-1) + 1.078509608*BANK(-2) - 
1.652694885*BANK(-3) + 0.9434502178*BANK(-4) - 1.734381029*BANK(-5) + 
2.548838306*BANK(-6) - 0.9211097404*BANK(-7) - 0.1371349985*D_BUD(-1) + 
0.4993099653*D_BUD(-2) - 0.4392261089*D_BUD(-3) + 0.5984668814*D_BUD(-
4) + 0.4877719619*D_BUD(-5) + 0.8332769235*D_BUD(-6) - 0.02144763941*D_
BUD(-7) - 0.9444999312*D_GEN(-1) - 1.908416621*D_GEN(-2) - 2.462445191*D_
GEN(-3) - 0.1495725597*D_GEN(-4) - 1.073723615*D_GEN(-5) + 
0.02510428871*D_GEN(-6) - 1.327231771*D_GEN(-7) - 0.3516108604*D_INS(-1) 
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- 0.4895901819*D_INS(-2) + 0.331842255*D_INS(-3) - 0.3341096262*D_INS(-4) + 
0.07684849449*D_INS(-5) - 0.3380823111*D_INS(-6) + 0.3140812943*D_INS(-7) - 
0.4384829896*D_MON(-1) + 0.387045979*D_MON(-2) + 0.7637392641*D_MON(-
3) + 0.2875392037*D_MON(-4) - 1.029677015*D_MON(-5) + 1.246476691*D_
MON(-6) + 0.046194034*D_MON(-7) - 0.7090356163*D_STOCK(-1) - 
1.422503666*D_STOCK(-2) - 4.011831304*D_STOCK(-3) + 1.752337225*D_
STOCK(-4) + 3.780686448*D_STOCK(-5) - 3.710155779*D_STOCK(-6) + 
0.2853239515*D_STOCK(-7) - 0.3641975229*DEBT(-1) - 0.1666058503*DEBT(-2) 
+ 0.4875136058*DEBT(-3) - 0.3528610617*DEBT(-4) + 0.4434867169*DEBT(-
5) - 0.3294806204*DEBT(-6) + 0.05682052619*DEBT(-7) - 0.4239914223*EX(-
1) - 0.0896506412*EX(-2) + 0.368782965*EX(-3) + 0.2405763069*EX(-4) 
- 0.1517298806*EX(-5) + 0.2776503936*EX(-6) + 0.08732887771*EX(-7) 
+ 0.9410319866*INV(-1) + 0.4152263496*INV(-2) - 2.581235778*INV(-3) 
+ 0.3614957699*INV(-4) - 0.814152898*INV(-5) + 0.6734041314*INV(-6) - 
1.081142743*INV(-7) + 0.03006966448

The quality criteria for the forecast of financial security indicators obtained on 
the basis of VAR (7) are presented in Table. 3. 

Table 3 Quality criteria of the VAR model equations (p=7)

Legend BANK BUD D_DEBT D_EX GEN INV INS MON STOCK

R-squared  0.995736  0.721364  0.912823  0.900171  0.940949  0.976900  0.994306  0.987824  0.985268

m.e. -0,00148 0,000857 0,000539 0,000703 0,000547 -0,00089 0,000854 0,0003754 0,0014424

m.a.e. 0,03342266 0,01521557 0,01834 0,015133 0,099421 0,008151 0,009854 0,005536 0,037331

m.a.p.e. 9,213914 6,978623 7,954685 6,397851 16,62604 2,044886 3,584264 4,899595 2,405671

The mean absolute error of approximation for time series of integral indicators 
of budget, monetary, currency, debt, equity, banking, investment, financial security 
does not exceed 10%. This allows us to draw a conclusion about the high quality 
of the model and the possibility of its application for further research. The results 
of the analysis of the impulse response function are given in Fig. 3. 
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Fig. 3 Functions of impulse responses of integral indicators of financial 
security of the EU countries

Analysis of the data makes it possible to conclude that the system is dynamically 
stable. In the medium term, the impact of “shocks” is eliminated. At the same 
time, there is a high probability of occurrence of short-term local crises, since the 
reaction at the time of the impact of “shock” often has the character of “explosive” 
fluctuations.

The analysis of decomposition of dispersions allowed to draw a conclusion 
about the first importance of threats to the security of the stock market as a 
channel for transferring external financial stresses / infections. This is indicated 
by the number of unbalanced areas of financial security after the impact of local 
“shocks” of stock security.

A similar analysis was made on the data of financial security indicators of 
Ukraine. The VAR (8) model was developed, the study of which showed that the 
system is not dynamically stable, the “shocks” of currency security lead to significant 
fluctuations in practically all the subsystems of the FSM. The absence of an effective 
financial policy will lead to the entry of the system into a bifurcation point in five 
years. But if to level out the “shocks” of currency security, the situation stabilizes.

Conclusion

Thus, models for the analysis of financial security indicators for dynamically 
stable systems have been developed that have shown that under current conditions 



101

there is a high probability of forming short-term local crises, since the reaction at 
the time of the impact of “shock” often has the character of “explosive” fluctuations. 
The research of the models of a dynamically unstable system made it possible 
to determine the points of bifurcation, the dominant threats, the elimination of 
which makes it possible to stabilize the situation. Security subsystems, which 
are most sensitive to the influence of external “shocks”, priority channels for the 
transmission of external stresses / infections identified. The developed set of models 
can be considered as an element of the model basis of forecasting and analytical 
mechanism of the system of financial security of the macroregion.
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KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE EÚ – PRÍLEŽTOSTI PRE 
INOVÁCIU VZDELÁVANIA VO VEREJNEJ SPRÁVE  
A PODNIKANÍ

• prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.

Abstrakt

Digitálna kompetencia, ako jedna z kľúčových kompetencií zadefinovaná podľa 
Európskeho referenčného rámca, zahŕňa súbor vedomostí, zručností a postojov 
obsahovo zameraných na využívanie technológií informačnej spoločnosti na 
prácu, voľný čas a komunikáciu. Je významným inovačným nástrojom motivácie 
a aktivizácie študentov pri ich vzdelávaní s cieľom pripraviť ich na konkurenčné 
podmienky v súčasnej informačnej a znalostne orientovanej ekonomike 
i hospodárskej a spoločenskej praxe.

Kľúčové slová: informačná gramotnosť, digitálna gramotnosť, e-government, 
informatizácia, elektronizácia verejnej správy

EUROPEAN UNION KEY COMPETENCES - OPPORTUNITIES 
FOR THE INNOVATION OF EDUCATION IN PUBLIC 
ADMINISTRATION AND BUSINESS

Abstract

Digital competence, as one of the key competences defined by the European 
Reference Framework, includes a set of knowledge, skills and attitudes that address 
the use of information society technologies for work, leisure and communication. 
It is an important innovative tool for motivating and activating students in their 
education to prepare them for competitive conditions in the current information 
and knowledge-based economy as well as economic and social practice.

Keywords: information literacy, digital literacy, e-government, computerization, 
electronics of public administration

Úvod

Zručnosti, ktoré získajú študenti počas štúdia sú cestou k ich uplatneniu sa na 
trhu práce. Ak majú ľudia správne zručnosti, sú schopní v konkurenčnom prostredí 
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získať a udržať si kvalitné pracovné miesto a môžu využiť všetok svoj potenciál 
nielen v praktickom živote, ale aj ako občania. V rýchlo sa meniacom svetovom 
hospodárstve sú zručnosti aj katalyzátorom konkurencieschopnosti, podnecujú 
inovácie v reprodukčnom procese a pozitívne pôsobia v  kolobehu vytvárania 
pracovných miest a sú základom hospodárskeho rastu. Štrukturálne reformy v 
ekonomickej a sociálnej oblasti, rastúca zamestnanosť a prílev zahraničných 
investícií zabezpečili v poslednom čase Slovensku vysoké tempá hospodárskeho 
rastu. Tento rast je sprevádzaný pomerne nízkymi mzdovými nákladmi, nízkou 
pridanou hodnotou a nižším stupňom využívania vedomostí, inovácií a nových 
technológií. Zvyšujúce sa tempo hospodárskeho rastu pri prechode na vyššiu 
kvalitu života si vyžaduje rast založený na znalostnej ekonomike. Znalostná 
ekonomika vymedzuje novú kvalitu vo vývoji spoločnosti s jej základným ukotvením 
v udržateľnom ekonomickom raste a rozvoji, ktorý je založený na poznatkoch, 
vedomostiach a inováciách a to takým spôsobom, ktorým  sa zhromažďujú tieto 
aktíva pre súčasné, ako aj budúce generácie. Znalostná ekonomika zahŕňa aj 
siete inovatívnych organizácii, ktoré využívajú nové technológie na implementáciu 
procesných a organizačných inovácii. Zvyšuje sa závislosť na kompetenciách, 
ktoré sú založené na tvorbe pridanej hodnoty zúročenej znalosťami, tým prirodzene 
rastie význam vzdelania a aplikácie vedeckých poznatkov. Znalostná ekonomika 
efektívne využíva všetky typy znalostí, ktoré je možné aplikovať do všetkých 
sektorov, regiónov a spoločností a vo všetkých ich ekonomických aktivitách. 

Analýza výsledkov znalostnej ekonomiky je predovšetkým spájaná 
s hospodárskymi cyklami, respektíve s produkčnými funkciami a produkciou 
ekonomiky. J. E. Triplett (1999), sa zaoberal znalostnou ekonomikou a vymedzil 
sedem základných hypotéz, ktoré sú príčinou nižšieho podielu informačných a 
komunikačných technológii (IKT) na produktivite:

1. Počítače a spravovanie informácií predstavujú malý podiel na celkovej hodnote 
HDP, z čoho vyplýva, že majú na jeho veľkosť iba malý vplyv.

2. Ceny IKT veľmi rýchlo klesajú, preto je odraz rastu tohto odvetvia v HDP 
skreslený.

3. Oblasti využívajúce IKT produkujú ťažko merateľný výstup.
4. Vplyv IKT sa nedá vystihnúť súčasnými metódami merania produktu (absencia 

atribútov ako komfort, užívateľské prostredie, atď).
5. Efekt vplyvu IKT na produktivitu je oneskorený.
6. Produktivita IKT je nižšia, ako sa predpokladá.
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7. Nová ekonomika znamená obrovskú frekvenciu inovácii, že produkty v 
nasledujúcom období nezodpovedajú tým v predchádzajúcom.

1 Informatizácia a digitálna kompetencia

Informatizácia spoločnosti je postupný prechod k maximálnemu využívaniu 
informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského, 
politického a hospodárskeho života. Zavádzanie najmodernejších informačno-
komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, tvorba e-learningového 
obsahu vyučovania, školenia pedagógov pre aktívne používanie informačno-
komunikačných technológií vo vyučovacom procese je kľúčovým faktorom ďalšieho 
rozvoja vzdelanosti a jej kvality vo vzdelávacom systéme v Slovenskej republike. 
V roku 2014 schválila vláda SR Koncepciu informatizácie a digitalizácie rezortu 
školstva s výhľadom do roku 2020. Tento dokument prináša základnú predstavu 
ďalšieho rozvoja vzdelávania, vedy, výskumu a športu z pohľadu celosvetových 
trendov digitalizácie a rozvojových potrieb implementácie informačno-komunikačných 
technológií  na Slovensku. 

Priorita  Koncepcie sa orientuje na  potreby a aktivity v oblasti informatizácie a 
digitalizácie rezortu školstva v nasledujúcich rokoch tak, aby inštitúcie spadajúce 
pod rezort školstva mohli zvyšovať svoju kvalitu a aby im rezort poskytol adekvátnu 
podporu v tejto oblasti. Prostredníctvom informatizácie a digitalizácie je cieľom 
orgánov štátnej správy primerane reagovať na potreby hospodárskej a spoločenskej 
praxe. Informatizácia spoločnosti je nevyhnutným predpokladom takéhoto prechodu. 
Vzdelávanie, výskum, inovácie, informačné a komunikačné technológie predstavujú 
základné piliere dlhodobo udržateľného rastu a konkurencieschopnosti národnej 
ekonomiky.

Zvyšujúci sa počet týchto troch kategórií zamestnancov rástol rýchlejšie, 
ako celkový počet zamestnancov, čo potvrdzuje prechod k vyššie kvalifikovanej 
práci s využívaním informačných a komunikačných technológií. Vzdelávanie 
špecialistov schopných využívať informačné a komunikačné technológie v praxi si 
vyžaduje pripraviť ich na riešenie širokého spektra úloh týkajúcich sa podnikových 
informačných a komunikačných systémov, ako aj na schopnosti využívať informačné 
a komunikačné technológie a systémy vo verejnej správe.

Európsky parlament a Rada už v roku 2006 prezentovali odporúčanie ako 
jeden z výsledkov spolupráce Európskej komisie a členských štátov v rámci 
pracovného programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010. Tento pracovný 
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program je zastrešujúcim rámcom spolupráce v oblasti politík vzdelávania a 
odbornej prípravy a je založený na spoločne dohodnutých cieľoch, ukazovateľoch 
a kritériách, partnerskom učení a šírení osvedčených postupov. 18Dokument 
podrobne špecifikuje nasledovných osem kľúčových kompetencií: 

1) Komunikácia v materinskom jazyku. 
2) Komunikácia v cudzích jazykoch. 
3) Kompetencie v oblasti matematiky, vedy a techniky.
4) Digitálna kompetencia. 
5) Schopnosť naučiť sa učiť. 
6) Spoločenské a občianske kompetencie. 
7) Iniciatívnosť a podnikavosť. 
8) Kultúrne povedomie a vyjadrovanie.

Vo väčšine krajín OECD už na konci 20. storočia a začiatku 21. storočia 
odborníci s vysokoškolským, stredoškolským vzdelaním a kvalifikovaní technici 
dosahujú viac ako jednu štvrtinu všetkých zamestnancov. 

Dvadsať percent podnikov v EÚ-28 zamestnávalo v roku 2016 odborníkov v 
oblasti informačných a komunikačných technológií a to je podiel, ktorý sa v rokoch 
2012 až 2016 nezmenil. V roku 2015 viac ako 41% veľkých podnikov prijalo do 
zamestnania, alebo sa pokúsilo zamestnať, pracovníkov na pracovné miesta, 
ktoré vyžadujú odborné znalosti v oblasti IKT. Podobne stúpa aj záujem malých a 
stredných podnikov o odborníkov v oblasti IT. IKT sú po roku 2007 sprístupnené 
širokej verejnosti, a to z hľadiska dostupnosti internetu, ako aj jeho nákladovosti. 

V roku 2007 malo prístup na internet 55% domácností v EÚ-28. Tento podiel 
sa naďalej zvyšoval, pričom v roku 2012 dosiahli tretinu štvrťrokov a štyri pätiny 
v roku 2014. 

V roku 2016 sa podiel domácností EÚ-28 s prístupom na internet zvýšil o 2 ďalšie 
percentuálne body v porovnaní s rokom 2015 na 85%, čo je o 30 percentuálnych 
bodov vyššie ako v roku 2007. 

Najvyšší podiel (97%) domácností s prístupom na internet v roku 2016 
zaznamenali Luxembursko a Holandsko, zatiaľ čo Dánsko, Švédsko, Spojené 
kráľovstvo, Nemecko a Fínsko tiež uviedli, že viac ako 9 z 10 domácnosti mali 
prístup k internetu v roku 2016. Najnižšia miera prístupu k internetu medzi členskými 
štátmi EÚ sa zaznamenala v Bulharsku (64%). Slovensko dosahuje 79%-tnú úroveň 
pripojenia domácností na internet. V máji 2015 Európska komisia prijala stratégiu 
digitálneho jednotného trhu  ako jednu z jej desiatich hlavných politických priorít .
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 Stratégia mala 16 iniciatív, ktoré pokrývali tri široké piliere: 

• podporu lepšieho online prístupu k tovaru a službám v celej Európe; 
• navrhovanie optimálneho prostredia pre rozvoj digitálnych sietí a služieb; 
• využívanie digitálnej ekonomiky, ako potenciálnu hnaciu silu rastu európskeho 

hospodárstva a priemyslu.

Digitálna kompetencia, ako jedna z kľúčových kompetencií podľa Európskeho 
referenčného rámca, v sebe zahŕňa súbor vedomostí, zručností a postojov obsahovo 
zameraných na využívanie technológií informačnej spoločnosti na prácu, voľný 
čas a komunikáciu. 

Potrebné zručnosti zahŕňajú schopnosť vyhľadávať, zhromažďovať a 
spracovávať informácie a používať ich kritickým a systematickým spôsobom, 
posudzovať relevantnosť a rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom 
a zároveň rozpoznávať prepojenia. Jednotlivci by mali byť schopní používať 
nástroje na tvorbu, prezentáciu a porozumenie zložitým informáciám a sprístupniť 
si, vyhľadávať a používať služby založené na internete. Jednotlivci by mali byť 
tiež schopní používať technické a informačné služby /TIS/ na podporu kritického 
myslenia, kreativity a inovácie. 

Používanie TIS si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám 
a zodpovednému používaniu interaktívnych médií. Túto kompetenciu tiež podporuje 
záujem o účasť v komunitách a sieťach na kultúrne, sociálne alebo profesionálne 
účely. Vedomosti, zručnosti a schopnosti pracovných síl v Európe sú hlavnými 
faktormi inovácií, produktivity a konkurencieschopnosti Európskej únie. Rastúca 
internacionalizácia, rýchle tempo zmien a neustály prúd nových technológií 
spôsobujú, že Európania si musia nielen stále obnovovať svoje konkrétne pracovné 
zručnosti, ale musia mať všeobecné spôsobilosti, ktoré im umožnia prispôsobovať 
sa zmenám. Spôsobilosti, ktoré ľudia majú, prispievajú aj k ich motivácii a ku 
spokojnosti so zamestnaním na pracovisku, čím ovplyvňujú kvalitu ich práce. 
Európska komisia zverejnila prieskum Eurobarometra, ktorý prezentuje názory 
európskych občanov na informačné technológie a digitalizáciu a ich dopad na 
každodenný život. 

Európski občania vnímajú informatizáciu a digitalizáciu  ako príležitosti  nových 
zručností a budúcich kompetencií. Dosiahnutie želateľného stavu vyžaduje nielen 
investície pre lepšie a rýchlejšie internetové služby, ale aj efektívnu verejnú 
politiku sprevádzajúcu zmenami v oblasti vzdelávania s pozitívnym dopadom 
na zamestnanosť, súkromie a osobné zdravie. Digitálne hospodárstvo priaznivo 
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vplýva na  inovácie, aktívnu politiku zamestnanosti a konkurencieschopnosť. 
Informatizácia  digitalizácia má vplyv na trh práce a nové zručnosti potrebné pri 
uspokojovaní potrieb v hospodárstve a spoločnosti.

Zmena štruktúry zamestnanosti vedie ku vzniku nových a rôznych typov 
pracovných miest, ktoré vytvárajú potrebu vzdelávať kvalifikovanejších odborníkov 
v oblasti informačných a komunikačných technológií vo všetkých odvetviach 
hospodárstva. Odhaduje sa, že do roku 2020 bude pre odborníkov v oblasti 
informačných a komunikačných technológií k dispozícii 500 000 voľných pracovných 
miest. Digitálne zručností sa stávajú nevyhnutným základom  pre všetky pracovné 
miesta, v ktorých informačné a komunikačné technológie dopĺňajú existujúce úlohy. 
Kariéra vo verejnej správe a v podnikaní si vyžadujú zvýšenie úrovne digitálnych 
zručností. V júni 2016 Európska komisia zverejnila novú Agendu zručností pre 
Európu, ktorá spoločne pracovala na posilnení ľudského kapitálu, zamestnateľnosti 
a konkurencieschopnosti. Predstavuje množstvo akcií a iniciatív s ambíciou riešiť 
deficit digitálnych zručností v Európe. Cieľom novej agendy je zlepšiť kvalitu a 
relevantnosť tvorby zručností, zvýšiť viditeľnosť a porovnateľnosť zručností a 
kvalifikácií a rozvíjať inteligenciu zručností, dokumentáciu a informovanú voľbu 
povolania. Kódex digitálnych zručností a pracovných miest je nová iniciatíva 
vlajkových lodí, ktorá bola predstavená v rade ďalších iniciatív. Preskúmanie 
stratégie jednotného digitálneho trhu v polovici obdobia bola uverejnená v máji 
2017, sa zameriava na digitálne zručnosti orientovaných opatrení, ktorých cieľom 
je zvládnuť digitálnej transformácie našej spoločnosti a ekonomiky.

2 Priority a ciele informatizácie spoločnosti so zameraním sa na 
verejnú správu a služby v podnikaní

Informatizácia verejnej správy podporuje jej optimálne fungovanie v štáte, 
a tak napomáha zlepšovať služby poskytovaných právnym subjektom podnikania 
i verejnosti. Cieľom informatizácie verejnej správy je efektívna elektronická forma 
výkonu správy, ktorá prispieva k zvyšovaniu a zabezpečovaniu kvality služieb vo 
verejnej správy. 

Prínosy, ktoré informatizácia verejnej správy prináša, sú koncentrované na :

•  Efektívny výkon verejnej správy a  znižovanie nákladov na fungovanie jej 
systému.

• Zlepšenie prístupu k informáciám v prípadoch, kedy podnikatelia a občania  
potrebujú  kontaktovať väčšie množstvo úradov.
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• Zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti verejnej správy voči podnikateľom, 
organizáciám a občanom. Takýmto systémom by sa zvýšila možnosť kontroly 
verejnej správy práve verejnosťou.

• Skrátenie času pri vybavovaní vecí a zníženie administratívneho zaťaženia.

Podľa stratégie informatizácie verejnej správy bolo víziou e-governmentu na 
Slovensku do roku 2013 dosiahnuť stály rast v spokojnosti obyvateľov s činnosťou 
a službami verejnej správy prostredníctvom poskytovania služieb, ktoré budú 
efektívne pri optimálnych nákladoch. Na dosiahnutie stratégie informatizácie vláda 
Slovenskej republiky zadefinovala 4 hlavné ciele:

• Zvýšenie výkonnosti a zefektívnenie verejnej správy.
• Zvýšenie spokojnosti občanov.
• Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy.
• Elektronizáciu všetkých procesov verejnej správy.

Elektronizáciu verejnej správy môžeme definovať ako proces, pri ktorom 
sa zavádzajú informačné technológie do spravovania verejných vecí s cieľom 
zabezpečiť zvýšenie výkonnosti, prístupnosti, transparentnosti a v neposlednom 
rade efektívnosti výkonov verejnej správy. 

Potrebu zavádzania e-governmentu je možné odôvodniť procesmi, ktoré 
neustále pôsobia vo vyspelých krajinách a ich ekonomikách a prúdia dvomi 
protichodnými smermi. Na jednej strane je to globalizácia, ktorá je schopná viesť 
celú spoločnosť k unifikácii (technickej normalizácii, ktorá je schopná jediným 
variantom nahradiť väčší počet viacerých možných variantov riešenia). Na druhej 
strane ide o proces, ktorý pomáha rýchlejšie a hlavne efektívnejšie obslúžiť určité 
územie cestou decentralizácie. Oba tieto procesy potrebujú od orgánov spravujúcich 
spoločnosť pružný a presný systém výkonu a kvalifikovanej obsluhy na sledovanie 
pokroku rozvoja spoločnosti. Vzdelávanie odborníkov je kľúčovou úlohou prípravy, 
realizovanie, zabezpečovania a zdokonaľovania informatizácie verejnej správy.

Krajiny na svete neustále hľadajú nové a lepšie spôsoby vládnutia, aby 
prostredníctvom nich dochádzalo k poklesu byrokracie a aby sa zabezpečil systém 
znižovania verejných výdavkov. Správa, ktorá bola prezentovaná na konferencii 
v talianskom Come vymedzila základné ciele e-governmente na:

• výkonnosť a efektívnosť verejných inštitúcií,
• transformačné procesy poskytovania a tvorby verejných služieb, 

• G2B (Government to Business), vláda – podniky,
• G2C (Government to Citizens), vláda – občania,
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• G2G (Government to Government), vláda – vláda, 
•  rozvoj G2G siete a kooperáciu s partnermi z občianskej spoločnosti pri zacho-

vaní výhod deľby práce medzi verejnými agentúrami,
•  pomoc pri budovaní virtuálnych  prepojení administratívnych sietí.

Systém e-governmentu je tvorený štyrmi hlavnými okruhmi služieb vo verejnej 
správe, ktoré je možné realizovať elektronicky.

• Obojsmerná komunikácia medzi úradom a občanom, podnikateľom alebo 
medzi úradmi navzájom.

• Poskytovanie informácií občanom prostredníctvom internetu.
• Vykonávanie peňažných presunov a transakcií.
• Služby súvisiace so správou vecí verejných, tzn. rozšírenie podstaty a princípov 

e-governmnetu aj na obyvateľov, aby sa mohli podieľať na správe vecí verej-
ných prostredníctvom využívania komunikačných a informačných technológií. 

Predpokladom fungovania e-governmentu je, že komunikácia a výmena údajov 
v systéme verejnej správy bude prebiehať elektronicky. Elektronický úradný styk 
priamo upravuje zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy. 
V zákone sú presne upravené povinnosti a práva všetkých osôb v oblastiach 
prevádzky, vytvárania a využívania údajov a výstupov z informačných systémov 
verejnej správy. Zákon definuje aj otázky bezpečnosti a zabezpečenia informačných 
systémov verejnej správy.

 Informačný systém verejnej správy spravuje oprávnená osoba, ako správca 
tohto systému, ktorý podporuje služby vo verejnom záujme a všetky služby 
verejnej správy. Medzi hlavné činnosti informačného systému patrí spracovávanie, 
získavanie, prenos, ukladanie, zhromažďovanie, likvidácia a archivácia informácií 
a údajov. Všetky úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej komunikačnej 
infraštruktúry a centrálnej informačnej infraštruktúry pre verejnú správu zabezpečuje 
Úrad vlády Slovenskej republiky.  

2.1  Základné princípy a prínosy e-governmentu 

Základný princíp elektronickej verejnej správy spočíva vo vzájomnej elektronickej 
komunikácii jej subjektov a aby túto službu poskytovali aj právnym subjektom 
podnikania a občanom. Vymedzenie a definovanie princípov informatizácie verejnej 
správy vyplýva z princípov e-governmentu, ktoré sú akceptované členskými štátmi 
Európskej únie. 
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Obrázok 1 Základné princípy informatizácie verejnej správy

Zdroj: Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, str.12

Základné princípy informatizácie verejnej správy formulujú aj inštitucionálnu 
a obsahovú stránku prípravy odborníkov, ich vedomostí, zručností a kompetencií. 
Právne aspekty vzdelávania vo verejnej správe musia byť orientované na 
formovanie takého právneho rámca, ktorý zabezpečí vytváranie fungujúceho 
systému prepojenia metodiky, štandardov a legislatívy. Právny rámec tvorí 
sústava vzájomne previazaných predpisov a pravidiel, ktoré vymedzujú pravidlá 
informatizácie verejnej správy. Princíp previazanosti hovorí o tom, že systém 
informatizácie musí byť previazaný so systémom vytvárania a formovania právneho 
systému verejnej správy.

 Pre výkon štátnej správy je nevyhnutné formovanie právneho rámca tak, aby 
sa zabezpečilo vytváranie podmienok pre zavádzanie a používanie informačno-
komunikačných technológií, nakoľko štátna správa môže konať len v medziach 
Ústavy Slovenskej republiky a len na základe zákonov Slovenskej republiky. 

V prípade informatizácie verejnej správy je veľmi dôležité správne a jednotne 
defi novať nie len legislatívu, ale aj metodiku výkonu správy. Informačný systém 
verejnej správy musí garantovať jednotnosť pri výklade legislatívy a metodík. Jeho 
súčasťou musia byť správne nastavená  parametre pri číselníkoch a centrálnych 
registroch, tak aby boli dostupné online a aby sa dali využívať na právne úkony.
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Používanie informačno-komunikačných technológií /IKT/v systéme výkonu 
správy na rôznych úsekoch zaručujú príslušné orgány verejnej správy, ktorými 
sú správcovia informačných systémov verejnej správy. Tieto inštitúcie zaručujú 
používanie IKT v súlade s ich kompetenciami a v rámci dodržiavania hierarchického 
usporiadania metodického riadenia na určitom úseku správy. Za správnosť, 
hodnovernosť a aktuálnosť zverených úsekov ručia správcovia informačného 
systému verejnej správy. Infraštruktúra informatizácie verejnej správy je 
komunikačno-technologické prostredie, ktoré má za úlohu zabezpečiť celkovú 
prevádzku informačných systémov úsekov správy a rovnako má za úlohu rozvíjať 
a poskytovať elektronické služby verejnej správy. Pri formovaní infraštruktúry 
je veľmi dôležité zachovať princíp bezpečnosti, čo v praxi znamená bezpečná 
a spoľahlivá výmena informácií a údajov. Všetka výmena informácií sa musí 
realizovať na základe dodržiavania pravidiel jednotnej bezpečnostnej politiky. 
Všetky orgány verejnej správy majú svoj systém a pravidlá bezpečnostnej politiky, 
ktoré sú nastavené tak, aby sa dodržal princíp ochrany údajov a informácií. Všetky 
orgány a inštitúcie musia  zosúladiť svoj systém bezpečnostnej politiky s jednotnou 
politikou bezpečnosti, ktorá musí byť v súlade s európskou politikou bezpečnosti. 
Všetky informačné systémy verejnej správy musia byť vzájomne previazané 
a musia byť schopné vzájomne spolupracovať a spoločne komunikovať.

Pri budovaní dobrého a kvalitného systému elektronizácie verejnej správy musí 
byť vytvorená flexibilná technická infraštruktúra verejnej správy. Poskytované služby 
musia byť zamerané na príjemcov týchto služieb. Informatizácia verejnej správy 
by mala priniesť rovnaké možnosti pre všetkých. Rovnako sa musí dbať aj na 
rozdielnu sociálno-ekonomickú situáciu medzi jednotlivými regiónmi, informatizácia 
musí byť dostupná pre všetkých obyvateľov a pre všetky regióny.  

Medzi hlavné ciele informatizácie verejnej správy ktorý sú obsiahnuté 
v dokumente Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, /str. 12-14/ patria :

1. Posun k službám zameraným na zvyšovanie konkurencieschopnosti,
2. Posun k službám ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality života, 
3. Zefektívnenie verejnej správy, aby dochádzalo k maximálnemu využívaniu 

údajov, 
4. Racionalizácia a modernizácia verejnej správy informačno-komunikačnými 

technológiami, 
5. Optimalizácia využívania informačných technológií vo verejnej správe  a to za 

pomoci platformy zdieľaných služieb,
6. Zlepšiť bezpečnosť kyberpriestoru.
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V dokumente sú zosúladené základné princípy informatizácie verejnej správy, 
ktoré tvoria uznávané pravidlá, ktoré riadia realizovanie cieľov verejnej správy. 
Princípy sú zamerané na 4 vrstvy architektúry verejnej správy a to na aplikačnú, 
technologickú, procesnú a dátovú. 

Procesu informatizácie verejnej formuluje päť úrovní, ktoré sú priestorom pre 
inováciu vzdelávania odborníkov vo verejnej správe. 

Úroveň zdrojov, prostredníctvom ktorej dochádza k cielenému budovaniu 
vnútorných kapacít verejnej správy a to pre oblasť IT. 

V tejto úrovni je potrebné vzdelávanie orientovať na riadenie technologických 
a finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na budovanie e-governmentu. V oblasti 
informačnej úrovne nastavovať pravidlá dátových údajov a to tak, aby sa mohli 
používať vo všetkých úsekoch verejnej správy. V tretej úrovni koordinácie a dohľadu 
nad budovaním e-governmentu, vzdelávanie koncentrovať na zabezpečovanie 
dohľadu nad budovaním e-governmentu a celkovej architektúry verejnej správy 
a meranie jej efektívnosti. 

Technickú úroveň stabilizovať finančnými prostriedkami potrebnými na 
technické vybavenie a na prevádzku informačných systémov, na rozvoj bezpečnosti 
a zabezpečenie používateľského pohodila a to všetko v súlade s európskym 
rámcom pre interoperabilitu. Inovácie vzdelávania poskytuje aj procesná úroveň 
s ohľadom na dynamiku reforiem verejnej správy a sprehľadnenie a zjednodušenie 
poskytovania služieb verejnej správy. Legislatívna úroveň kladie nové požiadavky 
z prípravy právneho rámca fungovania e-governmentu. 

Prostredníctvom informačno-komunikačných technológii by bolo možné 
v sociálnej oblasti  vytvoriť podmienky pre monitorovanie celkového stavu a potrieb 
cieľových skupín obyvateľov, aby prišlo k zlepšeniu  starostlivosti v ich domácom 
prostredí  a tým by sa znížili nároky na ústavnú starostlivosť. 

Významný prínos v oblasti  využívania informačno-komunikačných technológií 
je možnosť obojstrannej komunikácie samosprávnych orgánov s ich obyvateľmi. 
Ďalší prínos vo využívaní IKT je v možnosti konzultovania problémov a zber názorov, 
požiadaviek rôznych sociálnych skupín obyvateľov. Tento prístup zabezpečí, že 
občania sa budú môcť aktívne zúčastňovať pri rozhodovaní o všetkom, čo sa týka 
miestnej politiky a verejného rozpočtu. 

Združenie miest a obcí Slovenska predložilo na rokovanie Rady ZMOS  
v decembri 2014 strategický dokument „Informatizácia samosprávy 2014-2020“. 
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Cieľom dokumentu je navrhnúť všetky možnosti zlepšenia  celkovej kvality 
života a zlepšenie služieb v mestách a obciach na Slovensku a realizovať to 
prostredníctvom informatizácie územnej samosprávy s využitím fondov Európskej 
únie v programovacom období 2014-2020. Slovenská republika v roku 2015 
zaostávala v hodnotení vyspelosti e-governmentu medzi krajinami Európskej únie. 

Medzi najviac zaostalými oblasťami sú online služby a telekomunikačná 
infraštruktúra. V rokoch 2007 – 2017 Slovenská republika v rámci vidieckeho 
rozvoja vyčlenila obmedzené množstvo finančných prostriedkov na zlepšenie 
základných služieb a kvality života vo vidieckych oblastiach, a tak neuprednostnila 
investičné prostriedky,  ktoré by prispievali k hospodárskemu rozvoju regiónov. 

Jedným z hlavných a dôležitých prostriedkoch  modernizácie miest a obcí 
je informatizácia územnej samosprávy. Informatizácia verejnej správy vytvára 
prostriedky pre zlepšenie služieb pre verejnosť a umožňuje občanom prístup 
k informáciám potrebným pre zabezpečenie ich občianskeho, kultúrneho 
a odborného rozvoja a zabezpečenie lepšej účasti občanov na správe vecí 
verejných. Vecne – kompetenčný model funkcií verejnej správy vytvára priestor 
pre inováciu obsahu a foriem vzdelávania odborníkov s kompetenciami výkonu 
funkcií verejnej správy v oblasti e-governmentu.

Obrázok 2  Vecne – kompetenčný model funkcií verejnej správy

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska,2014, Informatizácia samosprávy
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Záver 

Informatizácia verejnej správy vytvára priestor pre inováciu vzdelávania a 
zlepšenie služieb pre verejnosť, prípravou takých odborníkov, ktorí  umožňuja 
právnym subjektom podnikania a občanom prístup k informáciám potrebným pre 
zabezpečenie ich potrieb. Hlavné ciele modernizácie vzdelávania vo verejnej 
správe a podnikaní je potrebné orientovať na:

• premenu tradičného vzdelávania na aktívne učenie sa a rozvoj tvorivých 
zručností študentov,

• zmenu obsahu vzdelávania, zníženie počtu nepotrebných a nefunkčných 
informácií a ich nahradenie poznatkami potrebnými pre prax,

• zmenu prípravy učiteľov, ale s tvorbou podmienok pre ich motiváciu a neustále 
vzdelávanie,

• zmenu metód výchovy a vzdelávania s aplikáciou a rozvojom počítačovej a 
informačnej gramotnosti študentov a učiteľov,

• budovanie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry vzdelávania,
• skvalitnenie a zrýchlenie informačno-komunikačných technológií,
• prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu predmetov a ich tvorivej aplikácii,
• vybudovať iEDU - komunikačnú infraštruktúru, ktorá umožňuje komunikáciu 

a sprístupňovanie údajov v spoločnosti,
• intenzívnu digitalizácia učebného obsahu, ako sú multimediálne spracované 

poznatky k témam  predmetov v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré sa 
vzťahujú na príslušnú úroveň I. a II. stupňa vzdelávacieho systému v rámci 
akreditovaných študijných programov vo verejnej správe a podnikaní.
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PROJECT AND INNOVATION MANAGEMENT IN SMALL 
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

• Maja Kovacevic - Dragana Vukomanovic - Slavko Ivkovic

Abstract

The project is a complex undertaking that will be undertaken in the future, 
and which is unrepeatable, in order to achieve the desired goal within the 
stipulated deadline with certain costs. On the other hand, innovations include any 
system of organized and purposeful activities aimed at creating changes in the 
company. Innovations can be classified in different ways, characterized by their 
universal application, as well as focus on all aspects of business operations.

Keywords: project, project management, innovation, innovative management, 
small and medium enterprises 

Introduction

There are many project definitions, and one of them defines the project as an 
endeavor in which human, material and financial resources are organized in a new 
way, undertaking certain activities, in accordance with the defined specifications, 
within the time and cost limits, in order to achieve the changes defined quantitative 
and qualitative goals. The project is viewed as a single undertaking, with a beginning 
and an end, which is implemented by the people in order to achieve the goals 
within predefined parameters of cost, time and quality.

In small and medium-sized enterprises, business activities, including operations 
and projects, are ran, although they often overlap. An important feature of the 
small and medium enterprises is reflected in the fact that they are performed by 
people, that they are limited by resources and time that they plan, execute and 
control. The primary difference, is the fact that the project is temporary activity, and 
it can’t be repeated. Temporary means that each project has a precisely defined 
beginning and ending. The end of the project is the moment when the project goal 
is achieved, or when it becomes completely clear that the defined goal can not be 
achieved and the project ends.

The ability to innovate today is certainly one of the most important factors of 
change and success. For survival, growth and development of a modern enterprise, 
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especially for changing competitive position, innovations are necessary. As an 
entrepreneur, which always strives changes, innovation are specific instrument 
of entrepreneurship.

The approach of the innovation system considers that the interaction between all 
relevant actors in small and medium-sized enterprises determines the technological 
and economic opportunities that together determine the innovative possibilities. In 
order to create innovations, enterprises need to determine these technological and 
economic opportunities. It is assumed that innovative activities in the innovation 
system involve various types of agents acting on the basis of their perception of 
opportunity.

 1  Project Management in Small and Medium Enterprises

Project management is a set of contradictory elements. In order to deal with 
the unexpected in the easiest way, a comprehensive and detailed plan must first 
be made, and at the same time flexible enough. At no time should one lose sight 
of the overall picture, the overall focus on the ultimate goal, taking care of the 
small but significant details that help it all go in the desired direction. The project 
manager should have skills in dealing with people, communication skills, planning 
skills, vision and common sense.1

1.1 Defining the concept of the project

The project is defined as the unique business venture that is undertaken in the 
future to when to hit the target in defined period of time, and to remain in compli-
ance with the specific requirements and within planned costs and available re-
sources. Basic features of the project are shown in the picture number 1.

1  ĐURKOVIĆ, P.: Project Management, Data status, Beograd, 2006., page 2;
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Picture 1 Project characteristics  2

The project is complex because it consists out of set of different 
activities. Complexity does not necessarily mean that there are a lot of activities, but 
it is important and what is their mutual connection.

It is unique and unrepeatable. Every project is special for themselves, although 
it is often similar to some others who had previously been realised. Previous 
experiences can usefully serve to avoid some problems in the current project.

It is taking place in the future. The project is usually something that needs to 
happen and for this reason is more or less unknown and unpredictable. If they 
exist certain previous experience, it can be use full but often cannot represent a 
burden, or even set back.

It takes into account constraints in terms of time, costs and resources. In 
real life, everything we do and however limited duration, costs, human and 
material resources, is not unlimited, and encourages us to behave rationally, to 
implement the project within the resources that are available to us, taking into 
account the specifi cs of each project.

It is risky and uncertain. Project risk and uncertainty usually comes from the fact 
that the project takes place in the future, and as such is unknown and unpredictable.

2  RAKOVIĆ, R.: Quality in project management, AMB Graphics., Novi Sad, 2007., page 8-9.
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1.2 Basics of project management in SMEs

In advanced economies, small and medium-sized enterprises increasingly use 
project management as their means by which companies achieve their goals. With 
project management, companies have powerful tools to enhance the ability to plan, 
implement, and control their own activities as well as how to use the company’s 
total resources.

There are several characteristics that have caused growth in the use of project 
management, and among the most important are the following:3  

• the exponential expansion of human knowledge has resulted in a rising in-
novation rate, resulting in the need for it to plan, organize, lead, motivate the 
persons involved in the innovation process, and control the process. In other 
words, there is a need for change management.

• allocation of resources in these changes represents the delay of possible 
consumption in the present, and with the aim to achieve effects after their 
successful realization, the sum of which will be higher than the allocated 
resources.

• rapid advances in information technology have changed the way of creating 
and designing products that, among other things, have resulted in a widespread 
need for a wide range of increasingly complex, sophisticated and customer 
needs for better-tailored products and services.

• the previous requirement implies a multidisciplinary approach, which is condi-
tioned by the engagement of a greater or lesser number of experts of various 
specialties, i.e. a team approach is required.in this regard, the use of project 
management allows the employing or co-opting of specialists and experts 
of different abilities for a limited period of time without prejudice to long-term 
work engagement.

In small and medium enterprise service IR (R&D) serves to identify the priority 
among the plurality of projects, and hereinafter referred to in Picture 2 is shown 
in a matrix provides a starting point for the analysis of strengths and weaknesses 
of a particular project.

3 BOBERA, D., Project Management, Novi Sad, Offset print, 2003., page 1;
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Picture 2 R&D project matrix 4

BREAD AND 
BUTTER

   
    PEARLS

 

“Bread and butter” projects in left top corner of the square, which is characterized 
by a high probability of technical success and have a relatively low commercial 
value. These are real human gradual improvements on the product or process. These 
projects are designed to maintain or improve performance in the short term, but 
because the future of the company cannot build them n.

«Oysters» (Bottom right square) relating to scientific researches Mith low 
probability of technical success and exceptional commercial value. These projects 
must cultivate their potential in the long term in the hope of the achievement 
penetration as a result of the available products and processes

«Pearls» (upper right quadrant) are projects that will build the business 
success. This, presumably, demands long experiment history, and significant 
investment in order to settle the main problems. Therefore, these projects have a 
high probability of technical success and high commercial value.

«White elephants» in the lower left square. The legend says that King Siamo 
was giving his less favorite servants white elephants. Since these animals are 
considered sacred and were not allowed to dispose, their maintenance cost has 
often led to the financial bankruptcy.  The same can happen with certain projects 
if working on them doesn’t finish within reasonable time, otherwise engagement 
over the long period of time, has little potential.

4 TODOROVIĆ, J., ĐURIČIN, D., JANOŠEVIĆ, S.: Strategic Managment, Institute for Market Resarch, 
Beograd, 2000., page 562-563.
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In small and medium-sized enterprises, project management knowledge is a key 
competence that the project manager needs to develop. This includes, first of all, 
the four basic areas of project management:5 

• managing the scope of the project - processes involved in defining and 
controlling what is and what is not involved in the project,

• time management of the project - the processes required to ensure the timely 
completion of the project,

• project cost management - processes that require the completion of the project 
within the approved budget,

• quality project management - processes requiring ensuring that the project 
meets the needs for which it is undertaken.

Project management in small and medium-sized enterprises is seen 
as scientifically based and practice the concept of which was confirmed with 
the help of appropriate methods of organization, planning and control is done 
rationally coordinating all the necessary resources and of coordination to perform 
the necessary activities to specific project implemented in the most efficient manner.

2 Innovative management in small and medium enterprises

Innovation is a function of existing knowledge and cognitive abilities to take 
advantage of technological advantages. The innovation process is influenced by 
numerous factors. In order to expand existing knowledge, the organizer needs 
to learn. Learning skills decrease if they spread to multiple fronts. Differences in 
learning cause differences in product design time. Businesses that constantly learn 
faster and better develop products and markets, i.e. achieve advantages over time 
and quality with lower risk.

2.1 Definition of innovation

According to some authors, innovation is the starting point in a process that 
begins with the invention of a new product, process or system and ends with 
diffusion. The process of innovation is a process of learning in which organizations 
create new knowledge, competencies and abilities. It is a dynamic process that 
has the following characteristics: 6 

5  BOBERA, D., Project Management, Novi Sad, Offset print, 2003., page 7;
6  KONTIĆ, Lj.: Innovation – Challenges for the future, Foundation Andrejevic, Beograd, 2008., page14;
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• consistent, which is reflected in the fact that most of the incremental nature 
of innovation,

• the process consists of a number of phases,
• process is a result of the positive feedback mechanism of learning from ex-

perience, using the learning, the effects of crosslinking and the economies 
of scale,

• the innovation process is affected by the uncertainty about the use and effects 
of the new technology.

Innovation refers to the use of new knowledge to offer new products or 
services that have a better value for users, which is valued on the market, that is 
innovation is an invention plus. Innovation includes a set of scientific, technological, 
organizational, financial and commercial activities.7

Innovations can be classified in different ways: 8

• by impact on productivity:
• labor-intensive,
• capital-intensive.
• by relative importance in the innovation process:
• incremental,
• radical.
• according to the results of the innovation activity:
• process,
• product.
• to the extent of the changes they cause in the product:
• component,
• architectural.
• premature to the overall impact on business activity:
• sustainable,
• disruptive.

It is necessary to point out the difference between invention and innovation, 
where invention means the initial idea and prototype, and innovation is a commercial 
introduction and sale of a new technical product on the market.

A higher degree of innovation also implies greater investment, which also 
increases the risk. Risk analysis is done by analyzing all the factors important 
7  SKARZINSKI, P., GIPSON, R.: Innovation above all, Finesa, Beograd, 2009., page112;
8  KOTLICA, S.: Fundamentals of Management of New Technologies and innovation, Megatrend faculty, 

Beograd, 2003.page 19;
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for the innovation process. First, the estimation of the probability of the influence 
factors is made and based on the combination of all these values, a set of possible 
outcomes and probability of realization is determined. Research shows that a 
higher risk involves a commercialization phase in relation to risk in the technical 
field. There are several areas of innovation risk:  

• risks in the technical field - scientific, engineering and production risks,
• risks in marketing - no shortcoming demand, competitive actions, negative 

customer reaction,
• resistance to innovation,
• risks of time dynamics - determining the duration of the innovation project, 

shows the dependence of the project duration and costs,
• risks related to the subjects is factors - personality of the manager.

An analysis of relevant literature has shown that there is a clear link between the 
quantum of knowledge and innovation in the organization. This relationship enables 
business to be improved through innovation of products, services, methods and 
working conditions. Knowledge leads to innovation. The possibilities of acquiring new 
knowledge and innovations are numerous, and the sources are in the organization 
and environment. The processes of creating, adopting, disseminating and using 
knowledge are the driving forces of innovation.

The innovative capabilities of the organization depend on the ability to 
create new knowledge and the interaction between individuals and groups in 
the organization. Knowledge creation is a dynamic process consisting of three 
integrative elements: 9

• different interaction process explicit and implicit knowledge - socialization, 
combinations, and internalization,

• areas of knowledge creation, and
• existing knowledge in the organization.

Based on existing knowledge, processes of socialization, combination and 
internalization, new knowledge in the organization is created, and effective 
management of all components is a key factor of the process.

9 TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ, A.: Competitive Benefits and innovations, Endowment Andrejevic, Beograd, 
2009., page 63;  



125

2.2 Manage Innovation in SMEs

In small and medium-sized enterprises, the innovation system is defined as a 
network that includes individual and collective processes of research, learning and 
selection of various innovative features, including the technological and economic 
dimension. Innovative activities create an innovation system. Innovation has two 
dimensions: technological and market selection. Innovative activities are activities 
of seeking knowledge in order to develop economic values. The innovation system 
is important for extending the links between companies and institutions whose 
impact can be positive - helping to identify new innovative opportunities, as well 
as negating information that does not reflect wider trends in the market and in 
technology.

If we compare the small and medium enterprises, medium-sized businesses 
are more innovative than small because it can finance a larger number of staff 
for research and development, are better able to take advantage of unforeseen 
innovation and indivisibility in reducing the cost of innovation makes them profitable. 
Medium innovative companies have a wide front of technology activities. The basic 
technological power is based on research and development (usually chemical and 
electronic products) or the design of complex production technology or complex 
information processing technology.

Small businesses are usually specialized in product innovation such 
as tools, scientific instruments, certain chemicals and software. Their 
basic strength is the ability to adapt technology to specific consumer 
demands. Requirements of strategic management are to find and maintain stable 
niches for products and creating benefit from the experience of the user.

The primary role of users in the innovation process is that it is the source of 
information about new needs. In addition to identifying users of innovation, it is 
also necessary to identify other actors who are involved or may be involved in 
innovation projects that can be actively or passively involved in the changes.

In addition to the size of the company there are other factors that influence 
innovative spirit in small and medium-sized enterprises, and is considered to be 
the primary factor when deciding on the choice of an innovative project innovation 
strategy. We will mention some of the important factors for choosing an innovation 
strategy:
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• company goals: maintaining market share, increasing profits, social respon-
sibility towards the environment, increasing efficiency, diversification and 
concentration,

• Organization size: large, medium or small organization,
• the type of competition within the industry: the existence of monopoly and 

overall competition,
• lifetime of existing products: long-life products, end-of-life, products whose 

life is to be prolonged,
• existing and potential competition arising from: existing suppliers from the do-

mestic market, new suppliers from abroad, new technologies with competitors,
• design, strength and weakness of technology: extensive or limited research, 

great techniques of skills,
• capacity or capacity of the factory: modern or old manufacturing capabilities, 

modern or old production lines, successful or limited production capacities,
• level of development: enterprise-wide scale and rapidly adaptable industry, 

relatively small by the nature of industry, sharp price competition and small 
innovation,

• market forecasts that can show: expansion or decline in chances for existing 
products, chances for new products,

• technological predictions that can show: the pace of industry development, the 
pace of the development of competitive technologies, the pace of development 
of complementary technologies, technologies that can be developed or used.

As there is a possibility for SMEs to grow rapidly, there is a tendency to lose the 
innovative spirit with the implementation of formal control systems and bureaucratic 
procedures. Established firms often lose innovative ideas in entrepreneurial spin-
off by frustrated workers. The way to keep innovations in the organization is to 
create the conditions in which entrepreneurs can progress. Intrapreneurship is a 
process where an individual sees the need for innovation and promotes it in the 
organization. The goal of managers, who at one time were their innovators, is to 
create a climate that encourages entrepreneurs. The following rules provide an 
access to the development of the necessary atmospheres:

• encouragement campaign
• use of informal meetings when necessary,
• tolerance of oversight and its use as an experience,
• Be persistent in creating ideas for the market,
• reward innovation in the case of innovation,
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• Plan physical sketch firm courage strengthening informal communications,
• encourage smuggling smart idea
• Organize people into small teams for future-oriented projects
• remove outdated procedures and encourage staff to socialize with workers  

wherever there are,
• rewarded f must be performed and / or a promotion f to prevent the danger 

that personal innovate.

With this set of factors there is no strategy that will be the best in all conditions. All 
factors should be carefully considered when formulating a strategy. Innovation 
strategies aim to maximize the organization›s innovative potential in a given set of 
circumstances. Strategic managers in small and medium-sized enterprises should 
consider the current and future strategy of innovation if they are to remain 
competitive. Innovation requires a different way of organizing and thinking, and 
business concepts change the rules of a competitive game.

 Conclusion

It can be concluded that the project is a job that must be done, and as such, 
has determined ending point. In the business world, the project generally means 
a set of interrelated activities, which usually include a group of people working 
together on a single task. When project finishes, and main production starts, the 
manager will still use many of the same skills related to project management to 
ensure that the product is not a process taking place in the appropriate manner.

The success of the project will be determined on the basis of how well the goals 
are met. The more explicit the goals are expressed at the beginning of the project, 
the less misunderstandings will occur and at the end of the project. However, in the 
planning phase a lot of things are constantly changing, so it is often necessary to 
revise the goals set in order to collect information about what it wants to achieve.

In this paper, we have seen that innovation make organizing and implementing 
research and development in the direction of creating new products, new technologies, 
new markets, new materials to meet the needs of consumers. Accepting new ideas 
or behavior in small and medium enterprises is an innovation. Innovation affects 
the development of the company as a whole.

Lastly, successful management of innovation in small and medium-sized 
enterprises encompasses the conclusions that successful innovators are better able 
to understand the needs of users, that successful innovators pay more attention to 



128

marketers, have more efficient development work, and that successful innovators 
more efficiently use foreign technology and scientific advice, and responsible 
individuals for successful innovations are usually in a higher position and have 
greater authority.
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POROVNÁNÍ INOVAČNÍ VÝKONNOSTI SLOVENSKA  
SE SOUSEDNÍMI EVROPSKÝMI KRAJINAMI

• Ing. Hana Krchová, Ph.D. 

Abstrakt

Inovační výkonnost je důležitým parametrem, který ukazuje vyspělost dané 
krajiny. Základní analytický nástroj pro porovnání inovační výkonnosti evropských 
zemí představuje European Innovation Scoreboard (EIS). Cílem příspěvku je 
porovnání inovační výkonnosti Slovenska se sousedními evropskými krajinami. 
Konkrétně se jedná o porovnání s Českou republikou, Rakouskem, Maďarskem 
a Polskem. 

Klíčová slova: inovační výkonnost, srovnání, inovace, výzkum   

COMPARING SLOVAKIA‘S INNOVATION PERFORMANCE WITH 
NEIGHBORING EUROPEAN COUNTRIES

Abstract

Innovative performance is an important parameter that shows the maturity of 
the country. European Innovation Scoreboard (EIS) represents the key analytical 
tool for innovation performance comparison of European countries. The aim of 
this paper is to compare the innovation performance of Slovakia with neighboring 
European countries. Specifically, the comparison with the Czech Republic, Austria, 
Hungary and Poland.

Keywords: innovation performance, comparisons, innovation, research

Úvod

V současném globalizujícím se prostředí se prakticky žádná z národních 
ekonomik nemůže vyhnout obecným rysům světového ekonomického vývoje. Ty se 
projevují v celé řadě momentů – v rostoucích požadavcích zákazníků, v globalizující 
se konkurenci, ve zkracujících se životních cyklech výrobků, v inovačních tlacích, 
v expanzi informací atd. Všechny tyto skutečnosti jsou vnímány jako změny, se 
kterými se každá firma musí vyrovnat. 
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O úspěšnosti každého podniku a výsledně i celé země v globální konkurenci 
rozhodne ve spojení se správností, komplexností a hloubkou změn i jejich rychlost. 
Měnit se rychle, ale bez rozmyslu a většinou špatně, je evidentní hazardování. 
Chybné kroky, jejich korekce, či dokonce návraty, komplikují, prodražují a prodlužují 
postup vpřed. Na druhé straně přílišné opatrnictví, snaha vyprojektovat vše předem 
do nejmenších a nejlepších detailů, může nutné změny osudově zbrzdit či zcela 
znemožnit. Vždyť každý den se na různých místech světa rodí nové dílčí prvky, 
alespoň o něco lepší než dosavadní. Lidský pokrok je nepřetržitý.

1 Výdaje na inovace

Důležitým pohledem na danou problematiku je zaměření se na aktuální strategii 
v oblasti výzkumu a inovací v Slovenské republice. Kdy navzdory rostoucím výdajům 
na výzkum a vývoj zůstali investice do výzkumu a vývoji podniků v posledních letech 
na nezměněné a relativně nízké úrovni (0,33 % HDP) viz obrázek 1. Tato hodnota 
je jednou z nejnižších v EÚ a výrazně je též pod cílem Slovenska do roku 2020, 
který činí hodnotu 0,8%).  Z obrázku 1. je patrné, že se výrazně zvýšili veřejné 
výdaje na vědu a výzkum. Jedná se však o navýšení, které je způsobeno vyšším 
čerpáním finančních prostředků z Evropské Unie. To zda se podaří udržet veřejné 
investice do výzkumu a vývoje na vysoké úrovni z roku 2015 je velkým otazníkem. 
Především proto, že v podstatě výzvy na čerpání finančních prostředků z nového 
operačního programu pro výzkum a inovace pouze začínají a už nyní se objevují 
problémy, které ukazují, že s čerpáním můžou být obtíže.

Obrázek 1 Výdaje na výzkum a vývoj jako % HDP1

Zdroj: Správa o krajine za rok 2017-Slovensko (2017)

1  Poznámka: Nezahrnuje soukromé výdaje na neziskový výzkum a vývoj.
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2 Inovační výkonnost 

Souhrnný inovační index (Europian Innovation Scoreboard-EIS) umožňuje 
porovnávání inovační výkonnosti jednotlivých členských států Evropské unie. Což 
je důležité vzhledem zvyšujícímu se významu vytváření a uplatňování inovací 
pro konkurenceschopnost jednotlivých národních ekonomik. Tento index nám 
také ukazuje na podmínky určující příležitosti a hrozby pro konkurenceschopnost 
jednotlivých podniků realizujících své inovační aktivity těchto členských státech.  
Podle dosaženého hodnocení rozčleňuje státy podle jejich výkonnosti do čtyř 
výkonnostních skupin. Jedná se o skupinu tzv. „vynikajících inovátorů“, kde jsou 
státy, které mají vyšší inovační výkonnost, než je průměr EU. V současnosti do 
této skupiny patří Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Spojené 
království. Druhou skupinou jsou tzv. „silní inovátoři“, kam patří státy s výkonností 
nad průměrem EU nebo se mu blížící. V této skupině kromě Belgie, Francie, 
Irska, Lucemburska a Slovinska se nachází i Rakousko. Třetí skupinou je skupina 
„mírných inovátorů“, kam patří kromě České republiky, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, 
Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko 
a také Slovensko. Tato skupina má nižší inovační výkonnost, než je průměr EU. 
Poslední skupinou jsou pak „slabí inovátoři“ kde je jejich výkonnost značně pod 
průměrem EU a sem patří Bulharsko a Rumunsko.

Z předcházejícího vyplývá, že Slovensko je považované za „mírného inovátora, 
a to se odráží především ve slabé spolupráci vědeckých institucí, veřejného a 
podnikatelského sektoru a také v nízkých výstupech komerčního i nekomerčního 
výzkumu. [6]

Pokud se podíváme na nejbližší sousedy Slovenska tak ve stejné skupině 
„mírných inovátorů“ jako Slovensko je Česká republika, Polsko i Maďarsko a 
Rakousko oproti tomu je považované za silného inovátora.[4] Co se týče pořadí, 
tak Slovensko obsadilo 21. místo, Česká republika 13. místo, Polsko 25. místo, 
Maďarsko 23. místo a Rakousko 7. místo. 
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Obrázek 2 Vývoj souhrnného inovačního indexu (SII) SK a okolní evropské 
země

Zdroj: EIS (2017), vlastní úprava

Celé hodnocení inovačního indexu je koncipováno tak, aby co nejlépe odráželo 
to, jaké vytvářejí jednotlivé země a fi rmy v těchto zemích působící podmínky 
pro efektivní šíření inovací. A to ať je již jedná o rámcové podmínky, investic do 
inovací, inovační činnosti podniků či o dopad těchto činností. V rámci zefektivnění 
šetření byla v posledním šetření přidána jedna dimenze pro ještě lepší zachycení 
prostředí, ve kterém podniky působí. Podniky inovují v reakci na změny v jejich 
životním prostředí, zejména nové příležitosti rozšiřovat své podnikání nebo 
hrozby stávajících podniků nebo nových účastníků. Výsledky průzkumu inovací 
ukazují, že většina podniků inovuje z důvodu zlepšování kvality svého zboží 
nebo služeb či z důvodu zvýšení podílu na trhu. Nedostatek vnitřních fondů, 
nadměrné náklady na inovace nebo nedostatek externích prostředků, jsou pro 
většinu podniků nejdůležitějšími faktory, které brání jejich inovační činnosti. Také 
nedostatek kvalifi kovaných zaměstnanců, či nejistá poptávka po inovativním zboží 
nebo službách patří mezi faktory, které brání inovacím. Prostředí, které je «vstřícné 
k inovacím», bude působit jako katalyzátor, což pomůže podnikům inovovat nebo 
inovovat více jako doposud. 
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Obrázek 3 Rámec zkoumání EIS

 
Zdroj: EIS (2017), vlastní úprava 
 
Souhrnný inovační index je tedy souhrnem hodnocení inovační výkonnosti 

v intencích obrázku 3. Jednotlivé indikátory jsou pak obsaženy v následujících deseti 

kategoriích: 

1. Lidské zdroje – indikátory vzdělanosti jako je počet nových absolventů 

doktorských studijních programů na 1000 obyvatel ve věku 25-34 let, nebo 

jaké procento populace ve věku 25-34 let má ukončené terciární vzděláním. 

Součástí tohoto indikátoru je také celoživotní vzdělávání v populaci. 

2. Excelentní výzkumné systémy – v tomto indikátoru jsou sledovány 

mezinárodní vědecké publikace na milion obyvatel, vědecké publikace mezi 

10% nejčastěji citovanými publikacemi po celém světě jako procento z 

celkových vědeckých publikací dané země a procento zahraničních 

doktorandů studujících nebo působících na místních vysokých školách. 

3. Inovačně přívětivé prostředí – v tomto indikátoru se sleduje připojení firem k 

vysokorychlostnímu k internetu a podnikání založené na příležitostech, kde se 

sleduje poměr mezi podílem osob zapojených do podnikání založeného na 
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Zdroj: EIS (2017), vlastní úprava

Souhrnný inovační index je tedy souhrnem hodnocení inovační výkonnosti 
v intencích obrázku 3. Jednotlivé indikátory jsou pak obsaženy v následujících 
deseti kategoriích:

1. Lidské zdroje – indikátory vzdělanosti jako je počet nových absolventů 
doktorských studijních programů na 1000 obyvatel ve věku 25-34 let, nebo 
jaké procento populace ve věku 25-34 let má ukončené terciární vzděláním. 
Součástí tohoto indikátoru je také celoživotní vzdělávání v populaci.

2. Excelentní výzkumné systémy – v tomto indikátoru jsou sledovány mezinárodní 
vědecké publikace na milion obyvatel, vědecké publikace mezi 10% nejčastěji 
citovanými publikacemi po celém světě jako procento z celkových vědeckých 
publikací dané země a procento zahraničních doktorandů studujících nebo 
působících na místních vysokých školách.

3. Inovačně přívětivé prostředí – v tomto indikátoru se sleduje připojení fi rem k 
vysokorychlostnímu k internetu a podnikání založené na příležitostech, kde 
se sleduje poměr mezi podílem osob zapojených do podnikání založeného na 
inovacích a podílem osob zapojených do běžného podnikání.
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4. Finance a podpora – zde se sledují výdaje na výzkum a vývoj ve veřejném 
sektoru (v procentech z HDP) a výdaje na rizikový kapitál včetně výdajů na 
start-up firmy (v procentech z HDP).

5. Investice firem – v tomto indikátoru jsou sledován výdaje na výzkum a 
vývoj v podnikovém sektoru (v procentech z HDP) a výdaje na inovace (v 
procentech z obratu). Součástí je také hodnocení kolik podniků poskytlo školení 
v informačních a komunikačních technologiích svým zaměstnancům.

6. Inovační firmy – zde se hodnotí procentní podíl malých a středních podniků 
zavádějících výrobkové nebo procesní inovace. Dalším parametrem je 
procentní podíl malých a středních podniků, které zavádějí marketingové 
nebo organizační inovace a posledním jsou vnitropodnikové inovace v malých 
a středních podnicích (procentní podíl MSP).

7. Vazby a podnikání – zde se sleduje procento inovujících malých a středních 
podniků a jejich zapojení do spolupráce na inovacích a také společné publikace 
veřejného a soukromého sektoru (na milion obyvatel). Poslední součástí je 
soukromé spolufinancování veřejných výdajů na výzkum a vývoj (procento 
HDP).

8. Duševní vlastnictví – patentové statistiky, průmyslové vzory a ochranné známky 
(všechny na miliardu HPD).

9. Zaměstnanecké efekty – tento indikátor tvoří procentní podíl zaměstnanosti 
v znalostně náročných oblastech na celkové zaměstnanosti, jedná se o činnosti 
náročné na znalosti, které poskytují služby přímo spotřebitelům, jako jsou 
telekomunikace, a poskytují vstupy pro inovativní aktivity jiných firem ve všech 
hospodářských sektorech. Dalším indikátorem je procentní podíl zaměstnanosti 
v rychle rostoucích podnicích na celkové zaměstnanosti. 

10. Ekonomické efekty – Export z odvětví s vysokou technologickou náročností 
(procento z celkového exportu) a služeb náročných na znalosti (procento 
z celkového exportu). Dalším indikátorem zde je prodej inovovaných produktů 
jako procenta z obratu firem.



135

Pokud se podíváme na výsledky hodnocení v jednotlivých kategoriích 
v porovnání k sousedním evropským zemím Slovenska, můžeme získat detailnější 
pohled jak je zřejmé z obrázku 4. 

Obrázek 4 Jednotlivé indikátory EIS z pohledu ČR, SR, HU, AT a PL

Zdroj: EIS (2017), vlastní úprava

Jednoznačně nejlepší pozice dosahuje, v rámci našeho porovnání, Rakousko 
a to ve všech kategoriích kromě zaměstnaneckých a ekonomických efektů. Právě 
ekonomické efekty jsou kategorií, kde dosáhlo Slovensko z námi porovnávaných 
zemí nejlepších výsledků.  V celkovém hodnocení všech evropských zemí získalo 
Slovensko 5. místo. Pokud se právě na tyto ekonomické aspekty podíváme blíže 
(obrázek 5) můžeme zjistit, že dokonce u indikátoru Prodej inovačních výrobků 
je Slovensko celkově na 2. místě za Velkou Británií. Tento ukazatel měří obrat 
nových nebo výrazně vylepšených výrobků a zahrnuje jak produkty, které jsou pro 
fi rmu nové, ale i produkty, které jsou nové na daném trhu. 
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Obrázek 5 Porovnání indikátorů Ekonomických efekty z pohledu ČR, SR, 
HU, AT a PL2

 
Zdroj: EIS (2017), vlastní úprava 
 
Obrázek 6 Vývoj indikátoru „Prodej inovovaných výrobků“ z pohledu ČR, SR, 
HU, AT a PL v letech 2009-20165 
 
 

 
 
Zdroj: EIS (2017), vlastní úprava 
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Obrázek 6 ukazuje, že výborné výsledky Slovenska v indikátoru „Prodej 
inovovaných výrobků“ nejsou záležitostí okamžité změny, ale je zřejmý dlouhodobý 
pozitivní trend, který především v malých a středních firmách může být poháněcím 
motorem ještě vyšší intenzity realizace podnikových inovací. Když se podíváme 
na indikátory ve skupině Zaměstnanecké efekty, můžeme zjistit, že u námi 
porovnávaných zemích dosahuje Slovensko v indikátoru Zaměstnanost v rychle 
rostoucích podnicích druhé místo za Maďarskem. Tento indikátor je velmi důležitý, 
protože zachycuje schopnost země rychle transformovat svou ekonomiku tak, 

2 Relativní výkonnost ve srovnání s EU v roce 2010
3 Relativní výkonnost ve srovnání s EU v roce 2010
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aby odpovídala novým potřebám a využívala vznikající poptávky. Na druhou 
stranu v rámci indikátoru Zaměstnanost v znalostně náročných oblastech dosáhlo 
Slovensko velmi nízkého hodnocení stejně jako Polsko a dělí se celkově od 25. 
- 26. místo v celkovém žebříčku 28 evropských států. 

Obrázek 7 Porovnání indikátorů Zaměstnanecké efekty z pohledu ČR, SR, 
HU, AT a PL4

v rámci indikátoru Zaměstnanost v znalostně náročných oblastech dosáhlo 

Slovensko velmi nízkého hodnocení stejně jako Polsko a dělí se celkově od 25. - 26. 

místo v celkovém žebříčku 28 evropských států.  

Obrázek 7 Porovnání indikátorů Zaměstnanecké efekty z pohledu ČR, SR, HU, 
AT a PL7 
 

 
Zdroj: EIS (2017), vlastní úprava 
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V dnešním podnikatelském světě, kde hrají nesporně velikou roli znalosti, 
jsou inovace přirozenou součástí podnikání. Teprve jimi se totiž znalosti stávají 
praktickým podnikatelským nástrojem a ne jenom bohatstvím, uloženým v trezoru. 
Přesto nejsou radikální výrobkové inovace ve firmě ničím, co by bylo v široké míře 
rozšířeno, co by bylo běžnou součástí organizace a chodu firmy. Hnacím motorem 
při realizaci inovací každé ekonomiky by měli být male a střední podniky. A mělo by 
tomu tak být také v případě Slovenska. Omezujícími faktory tak jak ukazuje šetření 
European Innovation Scoreboard je především efektivní využívání zdrojů. A to nejen 
zdrojů finančních, ale především zdrojů lidských. Kdy jsou zřejmé v podmínkách 
Slovenska velké rezervy. Slovensko se snaží umožnit větší participaci na inovacích 
malému a střednímu podnikání například prostřednictvím nového zákona o podpoře 
malého a středního podnikání a akčnímu plánu na podporu podnikání. Problémem 
Slovenska je však problematika vysoké míry korupce, která do určité míry omezuje 
aplikaci veškerých i jinak velmi zdařilých opatření. 

Slovensko i přes nárůst intenzity výzkumu a vývoje s výstupy v podobě 
vědeckých publikací se stále řadí k členským státům na spodní hranici spektra. 
Za velký problém můžeme považovat stagnaci výdajů podniků na výzkum a vývoj, 

4 Relativní výkonnost ve srovnání s EU v roce 2010
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a především pak spolupráci mezi veřejným sektorem, výzkumnými institucemi a 
podniky. Jak už jsme uvedli politické opatření, které mají vést k podpoře výzkumu 
a inovací často v podmínkách Slovenska nejsou účinné a reformy, které by to měli 
změnit se vytváření a realizují skutečně velmi pomalu.

Výkonnostní úroveň vědecké základny Slovenska je bohužel stále mezi 
posledními členskými státy EÚ. Jako příklad si můžeme uvést indikátor mezinárodní 
vědecké publikace na milion obyvatel, kde Slovensko skončilo na 23. místě a při 
hodnocení vědeckých publikací, které se umístili mezi 10 % nejčastěji citovanými 
publikacemi po celém světě a dosáhlo Slovensko 22. místa. Přičemž od roku 2009 
do roku 2016 nedošlo významnějšímu pokroku. Na druhou stranu v indikátoru 
množství nových absolventů doktorských studijních programů na 1000 obyvatel 
ve věku 25-34 let dosahuje Slovensko překvapivě vysoké umístění 9. místo což 
je výrazně nad průměrem EÚ. Mezi ostatními námi sledovanými sousedními státy 
v tomto indikátoru předčilo Slovensko dokonce i Rakousko. Tato informace by mohla 
být vnímána jako velmi pozitivní, ale v kombinaci s ostatními indikátory je třeba 
konstatovat, že více doktorandů nepřináší více kvalitních zahraničních publikací a 
tento fakt se neprojevuje ani v jiných parametrech. Jako je například nízký počet 
výzkumníků, které zaměstnávají podniky v poměru k celkové zaměstnanosti. Slabé 
vazby mezi veřejným sektorem, výzkumnými institucemi a podniky je zřejmé také 
z nízkého počtu společných publikací a z podprůměrného hodnocení v oblasti 
ukazovatelů komerčních a nekomerčních výsledků výzkumu na Slovensku.
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VEREJNÁ SPRÁVA A VEREJNÁ SLUŽBA AKO POJMY 
ÚZKO SÚVISIACE

• prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.

Abstrakt 

V predmetnom príspevku sa autor zaoberá vzájomným vzťahom verejnej 
správy  a verejnej služby ako pojmov úzko súvisiacich. Autor zastáva stanovisko, 
že základná charakteristika pojmu verejná služba vychádza z jeho formálneho 
kritéria, t. j. z výkonu práce v prospech právnickej osoby verejného práva ( štát, 
obec verejnoprávna korporácia). Prezentuje, že za verejného zamestnanca možno 
považovať každého zamestnanca, ktorého zamestnáva právnická osoba verejného 
práva, za štátneho zamestnanca považujeme len toho zamestnanca, ktorého 
zamestnáva štát. Pojem verejná služba má charakter komplexného právneho 
inštitútu zasahujúceho do viacerých odvetví nášho právneho poriadku (ústavné 
právo, správne právo, pracovné právo).

Kľúčové slová: verejná správa, štátna správa, verejná služba, štátna služba, 
verejné záležitosti, výkonná a nariaďovacia činnosť štátu, verejný rozpočet,  verejné 
právo, verejný zamestnanec, štátny zamestnanec,  komplexný právny inštitút

PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC SERVICE AS TERMS 
CLOSELY RELATED

Abstract

In the following article, the author deals with the relationship between public 
administration and public service as terms closely related. Author takes the view, 
that the basic characteristic of the concept of public service is based on its formal 
criterion, from work to the benefit of a legal person governed by public law (state, 
municipality, public corporation). He submits that a civil servant may be considered 
to be any employee employed by a legal person governed by public law as a civil 
servant only as an employee employed by the State. The concept of public service 
has the character of a complex legal institution intervening in several sectors of 
our rule of law (constitutional law, administrative law, labor law).
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Úvod

Pojem správa  predstavuje odborný názov s veľmi širokým obsahom,  
s množstvom možných alternatív jeho chápania. V najvšeobecnejšom ponímaní 
môžeme správu definovať ako činnosť, ktorá zámerne sleduje nejaký cieľ, alebo 
činnosť, ktorá trvale riadi určené záležitosti.  Pod pojmom správa môžeme tiež 
rozumieť činnosť, ktorá je zameraná na zachovanie, rozvíjanie a starostlivosť o určité 
veci, záležitosti, hodnoty, stavy a pod.  Správa ako svoju podstatnú, základnú súčasť 
predpokladá ľudský prvok, to znamená, že predpokladá existenciu ľudí, ktorí sa 
zaoberajú týmto osobitným druhom činnosti. Aj pojmu verejná správa sa prisudzuje 
rôzny význam, pojem verejná správa predstavuje funkčný rozmer a organizačný 
rozmer pojmu správa. V materiálnom (funkčnom) poňatí pod označením verejná 
správa rozumieme určitý druh činnosti (faktický výkon správy). V tomto poňatí 
ide o výkonnú činnosť štátu ako základného verejnoprávneho subjektu, ktorá je 
uskutočňovaná prostredníctvom jeho orgánov, ako aj výkonnú činnosť tzv. ďalších 
verejnoprávnych subjektov, resp. ich orgánov, ktorá má základ v správe verejných 
záležitostí a je realizovaná ako prejav výkonnej moci v štáte. Svojím obsahom 
sa orientuje na zabezpečenie verejných záležitostí, resp. verejných služieb a na 
mocenskú ochranu verejných záujmov. Vo formálnom (inštitucionálnom) poňatí 
chápeme verejnú správu ako sústavu orgánov verejnej správy, v tomto poňatí sa 
kladie dôraz na inštitúcie, ktoré majú pôsobnosť a právomoc riešiť verejné úlohy, 
pokiaľ tieto nie sú prikázané na riešenie parlamentu alebo súdov alebo inak 
povedané, ide o činnosť orgánov označovaných ako správne orgány.  [Škultéty, 
P., 1995/1]

Verejná správa vykonáva zákony pomocou tzv. výkonných orgánov, na rozdiel od 
zákonodarstva, kde zákonodarné orgány zákony tvoria a prijímajú. Zákonodarstvom 
sa teda zákony tvoria, verejnou správou sa vykonávajú. Od súdnictva sa verejná 
správa odlišuje jednak funkčne, jednak organizačne. Z funkčného hľadiska súdnictvo 
predstavuje „nálezy práva“, zatiaľ čo verejná správa realizáciu verejných záujmov 
v medziach práva. Organizačne je súdnictvo uskutočňované vzájomne si rovnými 
orgánmi, naopak, sústava orgánov verejnej správy je prísne ovládaná vzťahmi 
podriadenosti a nadriadenosti. Sústava súdov je charakterizovaná koordináciou, 
sústava štátnych orgánov verejnej správy subordináciou. 
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Verejná správa ako správa verejných záležitostí je správou vo verejnom záujme 
a subjekty, ktoré ju vykonávajú, ju realizujú ako právom uloženú povinnosť, a to 
z titulu svojho postavenia ako verejnoprávnych subjektov. 

Na výkone verejnej správy sa za určitých okolnosti môžu zúčastňovať aj 
súkromnoprávne subjekty, je to predovšetkým vtedy, keď si subjekty verejnej 
správy objednajú výkon verejných služieb, ktoré by inak mali realizovať samy, 
u súkromnoprávneho subjektu. Činnosť týchto subjektov v tomto prípade prestáva 
byť súkromnoprávnou vo svojej podstate a stáva sa činnosťou vykonávanou vo 
verejnom záujme. Takýto výkon verejnej správy je však možný len vtedy, keď je 
postavenie verejnoprávneho subjektu zastupiteľné a keď to nevylučuje povaha veci.

Z pohľadu štátnej činnosti možno verejnú správu vymedziť negatívne, ako 
štátnu činnosť, ktorú štát vykonáva okrem zákonodarnej a súdnej činnosti.

Z pohľadu  činnosti tzv. ďalších verejnoprávnych subjektov, odlišných od štátu, 
je potom verejná správa neštátna činnosť výkonného charakteru, ktorej poslaním 
je spolu zabezpečovať výkon správy štátu. Tieto ďalšie verejnoprávne subjekty 
predstavujú samosprávne verejnoprávne korporácie, ktoré svoju subjektivitu 
v určitom zmysle slova odvodzujú od štátu a súčasne sú ním aprobované. Tieto 
korporácie vykonávajú verejnú správu vo svojom mene a vo svojej pôsobnosti 
a správa, ktorú vykonávajú, je vo svojej podstate samosprávou. 

Činnosť štátu je v oblasti správy zameraná tak na priamu správu štátnych 
záležitostí, ktoré si štát vyčlenil svojou mocenskou autoritou v dôsledku spoločenskej 
účelnosti a v súlade so záujmami všetkých článkov správneho komplexu ako 
sféru svojho výhradného záujmu, ako aj na tvorbu predpisov, ktoré limitujú 
činnosť celého správneho komplexu. Správny komplex je členený vertikálne a 
horizontálne. Jeho horizontálna členitosť bazíruje na kategórii právnickej osoby 
s verejnoprávnym statusom, v dôsledku aplikácie ktorej sa vytvárajú dva základné 
správne podsystémy. Sú nimi štátna správa a neštátna správa.

Fungovanie verejnej správy ako správy verejných záležitostí sa realizuje ako 
prejav výkonnej a nariaďovacej činnosti (moci) v štáte. Spoločenské vzťahy, ktoré 
vznikajú a realizujú sa v súvislosti s výkonom verejnej správy, sú determinované 
administratívnoprávnou metódou právnej regulácie. Vyplýva to z podstaty práva, 
ktoré  upravuje správnoprávne vzťahy a ktoré sa vo svojej podstate zaraďuje do 
verejného práva. Verejné právo upravuje vzťahy medzi subjektmi, ktoré si nie 
sú rovné (vzťah nadriadenosti a podriadenosti) a súčasne zabezpečuje ochranu 
verejných záujmov. [Hendrych, D., 1991, Škultéty, P., - Kaššák, R., 2014/2]
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S používaním pojmu verejná   správa úzko súvisí pojem verejná (štátna) 
služba. [Kuril, J., 2006/3]

Z analýzy pojmu verejná  správa a predovšetkým z jeho funkčného vymedzenia 
vyplýva, že realizácia verejnej správy predstavuje akúsi špecifickú verejnú službu, 
a teda termíny „verejná správa“ a „verejná služba“ predstavujú v tomto kontexte 
pojmy k sebe veľmi blízke, do istej miery takmer identické.

Viac dimenzií pojmového vymedzenia „verejná služba“ vytvára jej spojenie 
s osobným prvkom, t. j. verejným zamestnancom.

Organizačné a funkčné vymedzenie verejnej správy (verejnej služby) nám 
umožňuje, v spojení s osobným prvkom, zaregistrovať niekoľko obmenených 
podôb ich vzájomného prepojenia:

1. verejná správa – verejná služba – verejný zamestnanec (najširšie vyjadrenie);
2. štátna správa – štátna služba – štátny zamestnanec (štátny úradník);
3. verejná správa (bez štátnej správy) – verejná služba (bez štátnej služby) – 

verejný zamestnanec (bez štátneho zamestnanca), t. j. užšie vyjadrenie.
Uvedené väzby vyvolávajú viacero otáznikov, ku ktorým je potrebné zaujať 

kvalifikované stanovisko. Ide  predovšetkým o hľadanie odpovede na otázku 
vymedzenia:

• pojmu verejná služba a štátna služba vo väzbe na ich osobný prvok;
• osobného substrátu pôsobiaceho vo verejnej, resp. štátnej službe a jeho 

právneho postavenia.

Poznatky z našej a cudzej odbornej literatúry naznačujú zložitosť jednoznačného 
vymedzenia týchto pojmov,  resp. naznačených väzieb. Tento stav len potvrdzuje 
tú skutočnosť, že určenie subjektov verejnej, resp. štátnej služby (osobný rozsah) 
a činností, ktoré tieto subjekty v rámci tejto služby vykonávajú (vecný rozsah), je 
tradičnou doménou národných právnych úprav vychádzajúc z ich tradícií, organizácie 
verejnej správy a v neposlednom rade i z finančných možností zabezpečenia výkonu 
verejnej správy subjektmi, ktoré ju zabezpečujú, t. j. verejnými zamestnancami.

Verejná služba je veľmi úzko spätá so spoločnosťou, ktorá ju zriaďuje a potrebuje 
na to, „aby bola schopná fungovať“. To platí pre štáty a ich súčasti rovnako ako pre 
spojenia štátov v medzinárodných organizáciách. Existenčný význam a funkcia 
verejnej služby pre spoločnosť umožňuje túto službu posudzovať ako znak kvality 
určitej spoločnosti – v pozitívnom aj negatívnom zmysle.
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Pojem „verejná služba“ možno charakterizovať materiálnymi a formálnymi 
znakmi. V legislatíve krajín aplikujúcich inštitúty verejnej služby prevažuje však 
formálne kritérium. Pri pojme verejná služba nejde ani tak o druh činnosti, ktorá 
sa bude vykonávať, teda nie o to, o akú činnosť ide, či je vo verejnom záujme, 
alebo nie (materiálna teória), ale skôr o to, či činnosť osôb, ktoré ju vykonávajú, 
predstavuje službu (výkon práce) v prospech právnickej osoby verejného práva 
(formálna teória).

Vymedzenie verejnej služby v jej materiálnom a formálnom vyjadrení, v podstate 
kopíruje vymedzenie verejnej správy v jej organizačnom a funkčnom vyjadrení 
v našej teórii verejnej správy.

V tomto kontexte predstavuje verejná služba:

1. činnosti súvisiace s výkonom verejnej správy,
2. označenie okruhu osôb, ktoré sú vo vzťahoch k právnickej osobe verejného 

práva.

Tento rozmer verejnej služby  vyžaduje objasnenie (analýzu) načrtnutých 
väzieb.

Najširšie vyjadrenie (obsah a rozsah) predstavuje prvá rovina vzťahu verejná 
správa (verejná služba) a personálny prvok, ktorý ju realizuje. Ak vychádzame 
z materiálnej a formálnej teórie verejnej služby, tak za verejnú službu považujeme 
činnosť vykonávanú vo verejnej správe, v celom jej kontexte chápania, t. j. v štátnej 
správe, samospráve a vo verejnoprávnych korporáciách, resp. tiež okruh osôb, 
ktoré vykonávajú službu (výkon práce) v prospech právnickej osoby verejného 
práva.

Druhá rovina prepojenia predstavuje väzbu štátna správa – štátna služba 
a osobný prvok, ktorý ju realizuje. 

Štátna správa a štátna služba predstavujú užší pojem, než sú pojmy verejná 
správa a verejná služba. Štátna správa predstavuje správu štátnych záležitostí 
na rozdiel od neštátnej (samospráva, verejnoprávne korporácie). Obyčajne je 
spojená s realizáciou vrchnostenských oprávnení (činností) štátu. Podobne ako 
pri vymedzení verejnej správy (verejnej služby) v najširšom zmysle slova aj tu 
platí, že za štátnu službu považujeme činnosť vykonávanú v štátnej správe, resp. 
tiež okruh osôb, ktoré vykonávajú službu (výkon práce) v prospech nie akejkoľvek 
právnickej osoby verejného práva, ale len v prospech štátu a vo vzťahu k štátu. 
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Tretia rovina vzťahu predpokladá realizáciu verejnej správy a verejnej služby 
v spojení s osobným prvkom, abstrahujúc štátnu správu a tiež štátnu službu. Táto 
verejná služba v užšom zmysle slova sa vzťahuje na činnosti vykonávané vo 
verejnej správe s vylúčením štátnej správy, pôjde predovšetkým o zabezpečovanie 
tých vecí, ktoré predstavujú verejný  záujem, vrátane územnej samosprávy.

Plnovýznamové vyjadrenie personálneho prvku znamená v prvom prípade 
verejného zamestnanca v najširšom zmysle slova, v druhom prípade štátneho 
zamestnanca a v treťom prípade verejného zamestnanca v užšom zmysle slova.

Uvedené varianty a pojmové vymedzenia predstavujú len základné modifikácie, 
ktoré môžu nastať vo verejnej (štátnej) službe. Ako sme už naznačili, rôznym 
prelínaním funkčného (materiálneho) a organizačného (formálneho) kritéria môžu 
nastať rôzne modifikácie v pojme verejná (štátna) služba a v jej osobnom a vecnom 
vymedzení

K uvedenej charakteristike verejnej služby pristupujú ďalšie. Tak napr.   
J. Prusák konštatuje, že „verejná služba vyjadruje právny status, to znamená 
právne pomery pracovníkov verejnej (štátnej) správy, prípadne aj iných orgánov 
(sudcov)“. Inštitúcia verejnej služby je metódou profesionalizácie verejnej a najmä 
štátnej správy, ktorá sa odlišuje od politizácie štátnej správy. [Prusák, J., 1997/4]

Differentia specifica verejnej služby je treba viazať v zásade na príslušnosť 
k inštitúciám alebo na výkon pracovných funkcií, spojených s plnením verejných 
úloh (verejných záujmov). „Zvláštna povaha zamestnávateľa ako primárneho 
nositeľa verejnej správy, predmet služieb, spolupôsobenie pri výkone verejnej 
správy, potreba úzkeho organického včlenenia zamestnanca do organizmu 
zamestnávateľa“ boli znaky, ktoré podľa Najvyššieho správneho súdu vyvolali 
nutnosť regulácie odlišnej od „predpisov všeobecného občianskeho zákonníka 
o zmluve služobnej“ a dali vznik samostatnému inštitútu verejného práva“.  [NS 
1920/5]

Miera autónomie ďalších zamestnávateľských subjektov, predovšetkým 
územných verejnoprávnych korporácií, ktoré spolu s časťou štátnej moci preberajú 
i niektoré jeho ďalšie rysy, určuje, či postavenie zamestnancov územnej správy 
je – aspoň rámcovo – upravené spolu s pomermi zamestnancov štátu alebo 
zvláštnymi zákonmi. 

Také kritériá ako podiel na zabezpečovaní verejných úloh, verejných služieb, 
verejných záujmov a pod. sa postupom času stále vo väčšom počte krajín začali 
javiť ako príliš široké a neposkytujúce dostatočné zdôvodnenie pre špecifické 
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právne postavenie rozsiahlej sociálnej vrstvy verejných zamestnancov (vrátane 
zamestnancov verejných služieb, príp. i verejných podnikov). Výkon verejných 
úloh je dnes mnohokrát delegovaný na subjekty verejného alebo súkromného 
sektoru (prípadne zmiešanej povahy) s určitou mierou autonómie, voči ktorým si 
štát (verejnoprávna korporácia) zachováva niektoré kontrolné a finančné väzby. 
Tiež v rámci  správnych úradov sa skutočná potreba špecifického právneho režimu 
spája s výkonom štátnej správy vo vlastnom zmysle („publicadministration propre“), 
nevzťahuje sa teda na pomocné, obslužné, technické práce. 

Často používaným, praktickým východiskom pre vymedzenie verejnej služby je 
odmeňovanie ich zamestnancov z verejného rozpočtu. Takto k danému problému 
pristupuje aj Odporúčanie Rady Európy. V rámci  tohto vymedzenia sa potom 
definujú skupiny zamestnancov, ktorých pomery sa vo väčšej či menšej miere 
odchyľujú od obecnej regulácie zamestnaneckých (pracovnoprávnych) vzťahov. 

Je pravdou, že v niektorých štátoch zmluvní zamestnanci podliehajú súkromnému 
právu, na rozdiel od menovaných zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje verejné 
právo. Súd viac menej konštatuje, že v súčasnej praxi zmluvných štátov menovaní 
zamestnanci a zmluvní zamestnanci často vykonávajú rovnocenné alebo podobné 
funkcie. Skutočnosť, či aplikované zákonné ustanovenia sú vo vnútroštátnom práve 
súčasťou verejného alebo súkromného práva, nemôže, podľa pevne zakotvenej 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, byť sama osebe rozhodujúcou 
a v každom prípade by to viedlo k nerovnému zaobchádzaniu medzi osobami 
v štátnych službách, vykonávajúcimi rovnocenné funkcie“.  A ďalej: „Súd vyslovil 
názor, že je vhodné prijať materiálne (funkčné) kritérium, založené na povahe 
funkcií a zodpovednosti, aké zamestnanec vykonáva. Na úradoch štátnej správy 
niektoré pracovné miesta zahŕňajú poslanie všeobecného záujmu alebo účasť 
na výkone verejnej moci a ich držitelia teda majú v rukách časť suverenity štátu, 
ktorý má preto legitímny záujem vyžadovať od týchto zamestnancov zvláštne puto 
dôvery a lojality. [Kuril, J., Minčič, V., 2015/6]

Z uvedeného vyplýva pre vymedzenie verejnej služby niekoľko záverov:

• určujúcimi hľadiskami pre zvláštnu, spravidla verejnoprávnu reglementáciu 
verejnej služby  sú  participácia na výkone štátnej moci a poverenie presa-
dzovať  verejný záujem;

• na bližšie rozlíšenie sa uplatňuje funkčné kritérium, vyjadrujúce povahu pra-
covnej funkcie a povahu a stupeň zodpovednosti;
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• uvedené kritériá majú relatívnu platnosť  a preto  ich nemožno považovať za 
absolútne meradlo, prikazujúce zvoliť ten či onen systém. Dokonca v rámci 
jednotlivých štátov dochádza k situácii, že rovnocenné alebo podobné funk-
cie sú vykonávané tak zmluvnými,  ako aj vymenovanými zamestnancami do 
štátnej služby.

Vzhľadom na súčasnú právnu úpravu právneho režimu výkonu práce 
zamestnancami orgánov verejnej správy u nás sa však problematika verejnej služby 
dostala do pozornosti vedy pracovného práva.  V tejto súvislosti považujeme za 
aktuálne konštatovať, že aj veda pracovného práva     uvádza  v zásade podobnú 
charakteristiku verejnej služby ako  veda správneho práva.

Zastávame stanovisko, že základná charakteristika pojmu verejná služba 
vychádza z jeho formálneho (inštitucionálneho) kritéria, t. j. výkon práce (služby) 
pre štát, obec či inú verejnoprávnu korporáciu, to znamená výkon verejnej 
správy v prospech právnickej osoby verejného práva. V tejto súvislosti nie je 
dôležité, či zamestnanci vykonávajúci verejnú službu vo verejnoprávnom alebo 
súkromnoprávnom zamestnaneckom pomere. 

Charakteristiku verejnej služby však dotvára aj  jej materiálne (funkčné) kritérium, 
t. j. charakter činnosti vo verejnej službe. Toto kritérium je však, podľa nášho 
názoru, len sekundárne a používa sa len vtedy, ak ide o vnútornú diferenciáciu 
činností realizovaných vo verejnej správe. Na základe tohto kritéria rozlišujeme 
pojmy štátna služba, verejná služba v užšom zmysle slova, obecná služba, atď.

Pojmy verejná (štátna) služba a právne pomery verejných (štátnych) 
zamestnancov sú si síce veľmi blízke, avšak nie identické. V tejto súvislosti 
zastávame názor, že názvy (označenie) právnych predpisov upravujúcich právne 
pomery verejných zamestnancov by nemali znieť „zákon o verejnej službe“, „zákon 
o štátnej službe“, ale skôr zákon o právnom postavení štátnych úradníkov, zákon 
o právnom postavení verejných zamestnancov alebo zamestnancov verejných 
(štátnych) služieb, resp. zákon o štátnej službe a právnom postavení (pomeroch) 
štátnych úradníkov (úradníkov) a pod. 

Osobný  prvok dáva pojmom verejná služba širší význam, než bolo konštatované 
v predchádzajúcej časti.

Pojem verejná služba ako právny inštitút má charakter:

• komplexného právneho inštitútu subsumujúceho inštitúty ústavného, správ-
neho a pracovného práva a prípadne iných odvetví práva, ktoré sa vzťahujú 
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na verejnú (štátnu) službu v rozsahu pôsobnosti svojich ustanovení; ide 
predovšetkým o ústavné základy prístupu k verejným funkciám, resp. k úra-
dom, o administratívnoprávne aspekty, obsah činností realizovaných verejnou 
(štátnou) správou a pracovnoprávne aspekty dotýkajúce sa právneho režimu 
výkonu činností tvoriacich obsah verejnej (štátnej) služby

• inštitútu správneho práva (môže byť záležitosťou zvažovania, či všeobecnej, 
alebo osobitnej časti), ktorý vymedzuje tak vecný rozsah činnosti, ako aj okruh 
osôb a úradov, ktoré túto činnosť (verejnú, resp. štátnu službu) zabezpečujú 
vrátane ich personálneho statusu;

• inštitútu pracovného práva, ktorý určuje právny režim (právne pomery) za-
mestnancov plniacich úlohy, ktoré sú obsahom pojmu verejná (štátna) služba 
komplexne alebo čiastočne (t. j. v kombinácii s iným odvetvím práva – predo-
všetkým správnym právom). [Kuril, J., 2006/7]

Koncepcia štátnej,  resp. verejnej služby je v jednotlivých krajinách rôzna.  
Odlišuje  sa predovšetkým konkrétnym zamestnávajúcim subjektom, ďalej 
službami, ktoré sú do nej zahrnuté, a po tretie osobným rozsahom zamestnancov, 
ktorí sú považovaní za štátnych alebo verejných zamestnancov. Tieto rôznorodé 
koncepcie vychádzajú z  rozmanitých definícií štátnej (verejnej) služby v ústavách, 
v politických a sociálnych systémoch či v organizačných normách štátu. V odbornej 
literatúre sa najčastejšie definujú štátni zamestnanci (ale aj verejní) definíciou 
zamestnávajúceho subjektu.   Pojem „Publicemployers“ zahŕňa tak štátnych, 
ako aj verejných zamestnancov na úrovni centrálnej vlády a miestnych vlád bez 
ohľadu na to, či sú zahrnutí v jednom alebo viacerých právnych režimoch, či 
pracujú v obecnej správe alebo zvláštnych agentúrach, ako sú zdravotníctvo, 
pošty, vzdelávanie, niekedy doprava alebo aspoň železnice, v niektorých prípadoch 
i polícia a bezpečnostné agentúry.

Takúto charakteristiku pojmu „verejný zamestnanec“ naznačuje aj dohovor 
Medzinárodnej organizácie práce č. 151 z roku 1978  „O pracovných vzťahoch 
vo verejnej službe“. Z článku 1 a 2 cit. dohovoru vyplýva, že za „verejného 
zamestnanca“ sa považuje každá osoba, ktorú zamestnáva verejný orgán,  resp. 
právnická osoba verejného práva.

Takéto vymedzenie pojmu verejný zamestnanec zodpovedá formálno-
teoretickému vymedzeniu pojmu verejná služba. V tomto kontexte je možné za 
verejného zamestnanca považovať každého zamestnanca, ktorého zamestnáva 
právnická osoba verejného práva bez ohľadu na to, aký je režim právnej regulácie 
pracovných vzťahov (verejnoprávny alebo súkromnoprávny).
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Akceptáciou materiálneho kritéria (t.j. charakterom činnosti) sme už naznačili 
rozlišovanie verejnej služby, okrem najširšieho vymedzenia tohto pojmu, na pojem 
štátna služba a verejná služba v užšom zmysle slova. Štátnu službu realizuje 
štátny zamestnanec, verejnú službu (v užšom zmysle slova) verejný zamestnanec.

Okruh činností a tým aj okruh osôb (vecná pôsobnosť a osobná pôsobnosť), 
ktoré sa realizujú, resp. tvoria obsah štátnej služby a tým aj verejnej služby, je 
v jednotlivých krajinách rôzny. Výkon štátnej služby v prevažnom rozsahu realizujú 
štátni zamestnanci (úradníci), základom ich právneho vzťahu k zamestnávateľovi 
(štátu) býva verejnoprávny štátnozamestnanecký (úradnícky, služobný) pomer 
(niekedy založený aj verejnoprávnou zmluvou).

Je výsostnou záležitosťou každého štátu, čo považuje za výkon štátnej, príp. 
verejnej služby, ktorí zamestnanci budú štátnymi zamestnancami, ktorí ostatnými 
verejnými zamestnancami. Zatiaľ čo v jednej krajine budú napr. učitelia štátnych 
škôl štátnymi úradníkmi, tak v inej budú síce verejnými zamestnancami, ale nie 
úradníkmi.

Záver

Pojem štátna  služba  zároveň  bezprostredne súvisí s niektorými ďalšími 
pojmami, predovšetkým s pojmom verejná správa (štátna správa) a verejná služba. 
V materiálnom (funkčnom) poňatí pod označením verejná správa rozumieme určitý 
druh činnosti  (faktický výkon správy).  V tomto poňatí ide  o výkonnú činnosť 
štátu ako základného verejnoprávneho subjektu, ale aj o činnosť tzv. ďalších 
verejnoprávnych subjektov, ktorá má základ v správe verejných záležitostí a je 
realizovaná ako prejav výkonnej moci v štáte. Vo formálnom  (inštitucionálnom)  
poňatí chápeme verejnú správu ako sústavu orgánov verejnej správy,  ide o činnosť 
orgánov označovaných ako správne orgány.

Verejná správa ako správa štátu nie je však výlučnou činnosťou štátnej správy, 
ale je súčasne dopĺňaná aj činnosťou neštátnej povahy výkonného charakteru. 
Verejnú správu tvoria tri zložky, a to: štátna správa, samospráva a verejnoprávne 
korporácie. Z uvedeného je zrejmé, že  pojem verejná správa je širší ako pojem 
štátna správa.

Z analýzy pojmu verejná správa, predovšetkým z jeho funkčného vymedzenia,  
vyplýva, keďže realizácia verejnej správy predstavuje akoby špecifickú verejnú 
službu, že pojmy  „verejná správa“ a  „verejná služba“ sú  si navzájom veľmi blízke 
a prelínajú sa.
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Pojem verejná služba možno charakterizovať materiálnymi a formálnymi  
znakmi  (ide o vymedzenie pojmu  verejná služba v jej funkčnom a inštitucionálnom 
vyjadrení).  Z tohto pohľadu verejná služba predstavuje  jednak činnosť súvisiacu 
s výkonom verejnej správy, jednak označenie okruhu osôb, ktoré sú vo vzťahoch 
k právnickej osobe verejného práva. Zastávame stanovisko, že základná 
charakteristika pojmu verejná služba vychádza z jeho formálneho  kritéria, t. j. 
z výkonu  práce  (služby)  v prospech právnickej osoby verejného práva   (štát, 
obec, verejnoprávna korporácia).

Pojem  verejná služba  je  širší  ako pojem štátna služba, keďže za verejnú 
službu považujeme činnosť vykonávanú vo verejnej správe v plnej šírke jej chápania, 
t. j. v štátnej správe, samospráve a vo verejnoprávnych korporáciách, ako aj okruh 
osôb vykonávajúcich službu v prospech právnickej osoby verejného práva.  Zatiaľ 
čo za štátnu službu považujeme činnosť vykonávanú „len“ v štátnej  správe, ako 
aj okruh  osôb vykonávajúcich službu „len“ v prospech štátu a vo vzťahu k štátu.

Za verejného zamestnanca možno považovať každého zamestnanca, 
ktorého zamestnáva právnická osoba verejného práva, bez ohľadu na to, aký 
režim právnej regulácie sa uplatňuje. Za štátneho zamestnanca považujeme 
len toho zamestnanca, ktorého  zamestnáva štát, spravidla vo verejnoprávnom 
štátnozamestnaneckom pomere (v služobnom pomere), ktorý  môže byť založený 
aj verejnoprávnou zmluvou.

Pojem verejná služba ako právny inštitút predstavuje súhrn právnych noriem, 
ktoré regulujú vzájomne blízke a spolu úzko súvisiace spoločenské vzťahy  v oblasti 
organizácie a činnosti verejnej správy.

Pojem verejná služba má charakter komplexného právneho inštitútu, 
zasahujúceho do viacerých odvetví nášho právneho poriadku.
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Abstract

The population of the world is growing rapidly, food production is appreciating. 
The food supply of the world’s population requires an approximately 70% increase 
of agricultural production by 2050. Hungarian agriculture does not exploit its 
potentials, although increasing production is unavoidable on the basis of global 
trends. The increasing production would also improve the country’s population 
retention ability. Hungary produces about two percent of the EU agricultural output, 
crop production is 2.2 percent, livestock production is 1.8 percent. Specific output 
is low (EUR 1.3 thousand/ha), technology improvements and irrigation are also 
justified. In order to increase employment, horticulture and livestock production 
should be better supported.

Keywords: agrarian economy, crop production, livestock breeding, food 
industry, organic farming

Introduction

In our study the situation of the agro-food industry is analysed, references are 
made to KSH (Hungarian Central Statistical Office) and Eurostat data and the 
possibilities of domestic organic farming are presented.

By now the food chain has become an integrated network, its members include 
the industries that supply and produce food as well as the processing and sales 
industries. (Szűcs et al., 2017)

Agriculture and food production have been favourable in recent years, and 
weather has also helped to achieve positive results. Employment and export sales 
have also increased.

Agricultural land is an important resource of Hungary and its sustainable use 
provides livelihood in the future. Land use is a complex category and the contexts 
are often difficult to understand (Magda R. - Szűcs, 2002). In the view of sustainable 
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land utilisation, prices – where we can find huge differences – will be a determinant 
role in different ways of land utilisation (Naárné T. Zs., 2005), (Sőreg et al., 2017).

Appropriate utilization of natural resources enables the development of the 
economy of our country, thus land ownership, land use as well as the efficiency of 
the land management system determine the efficiency of farming. It is very important 
to subsidize it with appropriate management methods (Nádasdi et al., 2016)

Demand for healthy food is growing steadily, organic production in the world 
is developing rapidly. There is little effective demand for this in Hungary. The 
protection of the environment and nature has been appreciated, the principle of 
sustainability is a basic requirement in agricultural production. The other way to 
reduce limitations of sustainability is using professional guidance (Keszi-Sz. A. et 
al., 2016).

1 Material and Method

In this study mainly secondary data are used from the Eurostat and KSH 
databases. The data are organized into tables and the changes are illustrated in 
figures. The situation of the agro-food industry is shown in detail and the domestic 
situation of organic farming in Hungary is also introduced. A wide range of literature 
review is provided for the examined topic.

Based on the results conclusions are drawn in relation to the future and 
suggestions are provided. Our conclusions and suggestions are about determining 
the direction of changes. Data for analyses are usually available until 2016.

2 Results and Discussion
2. 1 International outlook

Hungary provided 2.1 percent of the agricultural output of the European Union 
in 2016 (KSH, 2017). The relevant data are provided in Table 1.

Table 1 Agricultural output – at basic prices * – in the selected countries of 
the EU and in Hungary (million euro)

2005 2010 2015 2016
EU-27 331 540 364 830 411 761 398 538 
France 64 026 68 125 75 168 70 187 
Germany 38 838 46 019 51 239 51 225 
Italy 46 929 48 160 55 204 52 902 
Spain 39 599 40 371 45 491 46 807 
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Netherlands 21 037 25 319 26 708 26 864 
Poland 15 052 19 751 22 349 22 429 
---
Slovakia 1 693 1 887 2 161 2 182 
Hungary 6 116 6 122 8 025 8 411 

*The output is given at a basic price. The basic price is the price producers receive after deduction 
of the product tax, including the amount of product subsidies. The output of agriculture includes 
the aggregate output of goods and services necessary to create agricultural products, services 
and the secondary activities inseparable from agriculture.

Source: Eurostat, 2017

Organic farming is rapidly spreading in the European Union, but growth is 
minimal in Hungary.

This production method avoids the use of synthetic chemicals – fertilizers, 
insecticides, additives, medicines – or greatly reduces the amount used. At EU 
level organic farming is considered a farming mode only if it complies with the 
Council Regulation 2092/91 and its amendment, which set out a comprehensive 
framework for organic crop and livestock production, labelling, processing and 
marketing, and at the same time it also regulated the imports of organic products 
to the EU (Internet 1). The data are presented in Table 2.

Table 2 Organic farming in certain countries (%)
2005 2010 2015

EU-27 3,60 5,20 ---
France 1,90 2,90 4,54
Germany 4,70 5,90 6,34
Italy 7,30 8,60 11,79
Spain 3,10 6,70 8,24
Netherlands 2,50 2,50 2,67
Poland 1,00 3,30 4,03
---
Slovakia 4,60 9,10 9,47
Hungary 2,20 2,40 2,43

Source: Eurostat, 2017

The indicator reveals the ratio of organic farming in proportion to the total 
agricultural area. (Including organic farms and farms that have not yet totally 
adopted organic farming during the period.)
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2.2 The situation of the agro-food industry in Hungary

Agricultural production is favourably evolving, but the food industry is still 
struggling. The critical point of the sector is the food industry, and its production 
is essential to reindustrialise the countryside. The facts are presented in Table 3.

Table 3 The food industry in the national economy

Source: KSH, AKI, 2017

The production structure of agricultural products is one-sided, the role of cereals 
and industrial plants is decisive (Figure 1). The disadvantages are analysed in 
detail by Hágen et al. (2016).

Figure 1 The production structure of agricultural goods

Source: KSH, Magyarország számokban, 2015
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The production of basic plant products is shown in Table 4.

Table 4 The production of basic plant products

Products 2013 2014 2015+

thousand tonnes
Wheet 5 058 5 262 5 331
Maize 6 756 9 315 6 633
Sunflower 1 484 1 597 1 557
Sugar beet 991 1 067 911
Vegetables 1 423 1 514 1 601
Fruits 850 1 040 778
Grape 451 406 472

Source: KSH, Magyarország számokban, 2015

The production of animal products is underdeveloped. Due to the distorting 
effect of the subsidies, the proportion of crop production in agriculture is 58% and 
livestock products are at 34%. The proportion of livestock production needs to be 
increased (Table 5).

Table 5 Production of main animal products

Products 2013 2014 2015+

in natural units
Sloughter animals, thousand tonnes 1 335 1 409 1 507
Cow’s milk, million litre 1 726 1 826 1 918
Chicken eggs, million units 2 469 2 420 2 504
Wool, tonnes 3 843 3 887 3 887

Honey, tonne
18 

500
17 

000
..

Source: KSH, Magyarország számokban, 2015

Food industry is behind its potentials. The income distribution of food product 
lines is unstable, incomes in production and processing are lower, the winner is 
often the trade. The age structure of people working in the agricultural sector is 
unfavourable, and the qualifications of the workers are weak. To improve efficiency 
this must be changed (Kapronczai, 2016; Farkasné Fekete et al., 2014). 

2.3 The role and opportunities of organic farming

Organic farming is an opportunity for sustainability. The need for sustainability 
was recognised in the 1980s.

“Building a Sustainable Society” (Brown, 1981) was published in 1981, in which 
the principle of sustainable development first appeared fully. From that time on, 
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factors affecting the economy, society and the environment have been addressed 
systematically.

The United Nations Environment and Development Committee propagated and 
disseminated the theory of sustainability. The committee developed a sustainable 
development plan under the leadership of Gro Harlem Brundtland, Norwegian Prime 
Minister. The Final Report was published as “Our Common Future” (Brundtland, 
1987).

According to the OECD Environmental Outlook (OECD 2012), the greatest 
challenges for both the OECD and the non-OECD countries are climate change, 
loss of biodiversity, unsatisfactory water resources management, and the health 
effects of pollution and hazardous chemicals.

Nowadays all economic trends address the issues of environmental regulation. 
The aim of environmental regulation is to comply with certain environmental quality 
standards, which also applies to agricultural production (Magda R., 2010/a).

Magda R. (2010/b) explains that the most important issues to be addressed in 
sustainability include biodiversity, management of Natura 2000 sites, water and soil 
conservation, mitigation of climate change, including greenhouse gas reductions, 
ammonia emissions and, of course, the use of plant protection products that meet 
the requirements of sustainability.

Agricultural production plays an economic, environmental and social role (Boody 
et al., 2005; Huang et al., 2015). The social aspects of sustainable agriculture are 
important factors of competitiveness (Csete – Láng, 2009). There are common 
elements in sustainable agriculture, such as:

• ensuring food supply in good quality,
• the preservation of the quality of the environment,
• the viability and profitability of agricultural activity,
• improving the quality of life in rural areas, social justice (Valkó, 2017).

In 2015 Hungary had a controlled area of 135 565 hectares of organic farming. 
Of this 94 thousand hectares have been converted while the remaining 35.6 
thousand hectares were undergoing conversion. 5 830 hectares of the total area 
was ecologically certified fishery.

The number of certified enterprises totals 2 273 of which 1 971 are agricultural 
producers, 235 processors and 21 importers. The changes are shown in Figure 2.
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Figure 2 Controlled areas and businesses involved in organic farming 
(1988-2015)

Source: edited by ÖMKi on the basis of the annual statistics of EUROSTAT, a Biokontroll Hungária 
Nonprofit Kft. and Hungária Öko Garancia Kft. data, as well as Solti G. (2013): the manuscript: Az 
ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon, cited by Fazekas, 2016

More than 90% of the total domestic ecological area is grassland and arable 
crops production. The share of fruit and vegetable production, although showing 
an increase, remains low.

The share of organic livestock production is negligible compared to crop 
production. Most of the ecological livestock are poultry (133,065) and cattle (18,919), 
but sheep and pigs are also raised this way. In 2015, only 80 organic farms had 
controlled ecological stocks, which was an insignificant proportion.

The share of the domestic organic market is low. Approximately 80% of 
Hungarian organic products in the value of about EUR 25 million exported to 
foreign markets (Germany, Austria, Netherlands, Switzerland). Imported products 
can also be found in small quantities in Hungary.

Conclusions

Despite the development of agro-food production, it still lags behind its potentials. 
A new adaptation strategy would be needed due to changing circumstances (Popp 
et al., 2008).

Increasing horticultural production on the basis of our features would be useful 
and employment thus could be increased (Tégla - Marselek, 2007).

A strong food industry could improve processing, so our export earnings could 
be increased (Magda R. - Magda S., 2012).
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Increasing irrigated areas is an inevitable need today.

For the sake of our future, the sustainability of agri-food production is needed. 
This direction is aimed by organic farming, but our country performs poorly in this 
field.
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TEORETICKÉ ASPEKTY ELEKTRONIZÁCIE 
A INFORMATIZÁCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA 
SLOVENSKU

• Ing. Milena Majorošová, PhD.

Abstrakt

Moderná doba si vyžaduje zmeny aj v oblasti výkonu verejnej moci. Do popredia 
sa dostávajú témy elektronizácie a informatizácie verejnej správy, ktoré sú často 
zaradené aj do programov rôznych politických strán či individuálnych predstaviteľov 
verejnej moci. Cieľom elektronizácie verejnej správy je pomôcť občanom vo 
vybavovaní bežných záležitostí, pričom dochádza k zníženiu neproduktívneho 
času stráveného vybavovaním úradných záležitostí, minimalizovaniu chybovosti, 
eliminácii viacnásobnej realizácie rovnakých úkonov. Cieľom predloženého 
teoretického príspevku bude zhodnotiť stav a úroveň procesov, ktoré v súčasnosti 
prebiehajú vo verejnej správe v oblasti elektronizácie a informatizácie. 

Kľúčové slová: elektronizácia, informatizácia, verejná moc

THEORETICAL ASPECTS OF ELEKTRONIZATION AND 
INFORMATIZATION IN THE LOCAL SELF-GOVERNMENT IN 
SLOVAKIA

Abstract

Modern era call need also changes in the field of public power. The topics 
as electronization and informatization of the public administration became more 
important, which are often included in the programs of various political parties or 
individual representatives of the public power. The goal of electronizing of public 
administration is to help citizens deal with common issues, reducing unproductive 
time spent on handling official issues, minimizing errors, eliminating multiple imple-
mentations of the same actions. The aim of the presented theoretical contribution 
will be to assess the phase and level of processes there are currently in progress 
in public administration in the field of electronization and informatization.

Keywords: electronization, informatization, public power
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Úvod

V posledných desaťročiach sa vo verejnej správe uskutočnili reformy vo 
väčšine vyspelých štátov sveta. Napriek rozdielnym prístupom sa prestavbou 
verejnej správy vo všetkých krajinách sledujú tri základné ciele: transformácia 
spoločnosti z vertikálneho (odvetvového) na horizontálne (územné), demokratizácia 
rozhodovania o veciach verejných a zvyšovanie efektívnosti pôsobenia celej 
organizačnej štruktúry verejnej správy. Najvýznamnejšia časť reformy verejnej 
správy na Slovensku sa začala v roku 1990, kedy zákonom SNR č. 369/1990 Z. 
z. o obecnom zriadení bola vytvorená reálna samospráva na základnom stupni 
verejnej správy. V ďalších etapách reformy dochádzalo k integrácii, či dezintegrácii 
miestnej štátnej správy, vytvoreniu regionálnej samosprávy a iným zmenám v rámci 
systémového prístupu. Poslednou významnou súčasťou reformy verejnej správy 
na Slovensku je reforma ESO, ktorá predstavuje zásadnú kvalitatívnu zmenu 
vo výkonnosti a dostupnosti územnej štátnej správy. Okrem zmien, ktoré sa 
udiali v štátnej správe, v súvislosti s reformou ESO, sa informatizácia dotkla aj 
samosprávy. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
e-governmente) odštartoval proces modernej informatizácie a elektronizácie výkonu 
verejnej moci. Cieľom predloženého teoretického príspevku bude zhodnotiť stav 
a úroveň procesov, ktoré v súčasnosti prebiehajú vo verejnej správe v oblasti 
elektronizácie a informatizácie. 

E-government

E-government je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii 
informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) v procesoch verejnej 
správy. Je založený na princípe využívania informačno-komunikačných technológií 
v rámci inštitúcií verejnej správy, vďaka ktorým je možné efektívne a promptne 
zabezpečiť splnenie prioritných potrieb obyvateľstva súvisiacich s činnosťou 
a poskytovaním konkrétnych služieb jednotlivých orgánov verejnej správy.  

V rámci týchto procesov teória rozlišuje nasledovné typy komunikácií: 

• v rámci inštitúcií VS (G2E – Government to Employee) 
• medzi inštitúciami VS navzájom (G2G – Government to Government) 
• medzi verejnou správou a občanmi (G2C - Government to Citizen) 
• medzi verejnou správou a podnikateľskou sférou (G2B - Government to Bu-

siness) 
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• medzi verejnou správou a administratívou (G2A - Government to Adminis-
tration)

• V každej z týchto interakčných domén pritom prebiehajú 4 základné druhy 
aktivít: 

• „poskytovanie všeobecných informácií občanov prostredníctvom internetu,
• obojsmerná komunikácia medzi úradom a občanmi, resp. podnikateľskými 

subjektmi a medzi úradmi navzájom. Prostredníctvom tejto aktivity môžu ob-
čania komunikovať s úradmi, riešiť aktívne svoje problémy, či pripomienkovať 
a zasielať svoje žiadosti predmetným úradom,

• vykonávanie peňažných transakcií,
• e-governance - správa vecí verejných, ide o rozšírenie princípov e-govern-

mentu aj na obyvateľstvo, vďaka čomu sa toto môže podieľať na správe vecí 
verejných prostredníctvom využívania informačno-komunikačných technológií“. 
[http://www.itapa.sk/egovernment/, 11.10.2017]

• e-government by mal prispieť dosiahnutiu otvorenému, transparentnému 
a efektívnemu výkonu samosprávnej moci. „Budovanie e-governmentu sle-
duje zlepšenie dostupnosti, jednoduchosti, ekonomickej náročnosti a celkovej 
efektívnosti verejných služieb a demokratických procesov v krajine. Podstatnou 
súčasťou e-governmentu nie je iba nasadzovanie nástrojov IKT, ale aj zmena 
myslenia, organizácie práce a riadenia procesov v rámci verejnej správy tak, 
aby boli prínosom pre každého občana, podnikateľa alebo organizáciu“. [http://
portal.egov.sk/sk/content/egovernment, 11.10.2017]

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

Princípom budovania e-governmentu na Slovensku sa venuje dokument 
„Národná koncepcia informatizácie verejnej správy“ (ďalej len „NKIVS“), ktorý 
bol vypracovaný Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 
NKIVS bola spracovaná ako koncepčný dokument na obdobie 2010 – 2020. 
Prezentuje aktuálny stav architektúry integrovaného informačného systému verejnej 
správy, zrealizované rozvojové projekty a uskutočnené aktivity, ktoré rozširuje o 
nové princípy vyplývajúce zo súčasných trendov a získaných skúseností, ako aj z 
možností poskytovaných rozvojom informačno-komunikačných technológií (ďalej 
len „IKT“). NKIVS nadväzuje na Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych 
služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), 
ktorý obsahuje podrobnú analýzu situácie v oblasti informatizácie verejnej správy 
na Slovensku. Ďalej porovnáva situáciu na Slovensku so situáciou vo svete a zhŕňa 
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výsledky Operačného programu Informatizácia spoločnosti a poučenia z obdobia 
2007 – 2013.  Základné ciele stanovené v NKIVS sú nasledovné:

• „posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života 
• posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti 
• priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov 
• umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami 

(neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií) 
• optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka 

platforme zdieľaných služieb 
• bezpečnosť kybernetického priestoru“ [Národná koncepcia informatizácie 

verejnej správy Slovenskej republiky, dostupné na http://www.informatizacia.
sk/narodna-koncepcia-informatizacie-verejnej-spravy--2016-/22662s].

Okrem cieľov sú v koncepcii naformulované aj princípy informatizácie verejnej 
správy:

• „biznis princípy 
• dátové princípy
• aplikačné princípy 
• technologické princípy 
• bezpečnostné princípy 
• prístup k procesu informatizácie 
• prepojenie informatizácie s reformou verejnej správy 
• interoperabilita v rámci EÚ 
• riziká a ich zmiernenie“. [Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

Slovenskej republiky, dostupné na http://www.informatizacia.sk/narodna-kon-
cepcia-informatizacie-verejnej-spravy--2016-/22662s, 12.10.2017].

NKIVS rieši problematiku informatizácie riešení jednotlivých povinných osôb 
definovaním centrálnych pravidiel, tak aby verejná správa poskytovala kvalitné 
služby nielen voči občanom a podnikateľom, ale i voči iným orgánom verejnej moci. 

Zákon o e-governmente 

V októbri 2009 vláda Slovenskej republiky prijala Stratégiu informatizácie 
spoločnosti na roky 2009 – 2013, v ktorej je jedným z hlavných ukazovateľov 
rozvoja informačnej spoločnosti dostupnosť elektronických služieb poskytovaných 
prostredníctvom internetu na najvyššej úrovni bez potreby osobného kontaktu 
klienta s inštitúciou. V nadväznosti na uvedené schválila NR SR zákon č. 305/2013 
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Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-governmente), ktorý prikazuje obciam 
elektronický výkon niektorých kompetencií. Cieľom zákona je zavedenie výkonu 
verejnej moci v elektronickej podobe a kodifikovanie elektronickej komunikácie 
ako nosnej formy komunikácie a alternatívy ku klasickému listinnému spôsobu, 
čo bude mať vplyv nielen na orgány verejnej moci, ale aj na samotných občanov 
a podnikateľov. Zámerom je dosiahnuť úplnú elektronizáciu verejnej moci a to 
tak, že nebude potrebný osobný alebo listinný kontakt. Prijatie tohto zákona 
bolo v procese prechodu k elektronickému fungovaniu orgánov verejnej správy 
kľúčovým. Odo dňa jeho účinnosti vznikla mestám a obciam povinnosť vykonávať 
verejnú moc elektronicky. V zmysle prechodných ustanovení bola orgánom verejnej 
moci stanovená lehota 3 rokov odo dňa účinnosti zákona. Znamená to, že do 1. 
novembra 2016 majú obce a mestá priestor na zabezpečenie výkonu svojej moci 
elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby 
bol potrebný akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt.

Zákon o e-Governmente vymedzuje základné skutočnosti súvisiace s 
elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním elektronických služieb. V praxi to 
znamená, že každé úradné podanie (návrh, oznámenie a pod.), úhrada poplatkov, 
rozhodnutie a jeho doručenie, by malo byť vykonané a doručené len elektronicky. 
Uplatnením výkonu verejnej správy v elektronickej podobe dochádza taktiež k 
uľahčeniu platenia súdnych a správnych poplatkov prostredníctvom zavedenia 
možnosti platby platobnou kartou, bezhotovostným prevodom alebo poukazom 
poštového platobného styku.

D-COM

Na nevyhnutnú informatizáciu a elektronizáciu služieb vo verejnej správe 
zareagovalo aj Združenie miest a obcí Slovenska a rozhodlo sa pomôcť samospráve 
s aktuálnymi otázkami v oblasti informatizácie. Spolu s Ministerstvom financií SR 
začalo v roku 2014 realizovať národný projekt „Dátové centrum obcí a miest“ (ďalej 
len „D-COM“), ktorý zastrešuje združenie DEUS. Hlavným cieľom projektu DCOM 
je poskytnúť občanom a podnikateľom možnosť využívania 138 elektronických 
služieb, ktoré im umožnia jednoduchšiu komunikáciu s miestnou a regionálnou 
samosprávou. Projekt DCOM predstavuje pre obce a mestá centrálne riešenie 
informatizácie samosprávy. Softvérové vybavenie a na jednom mieste sústredená 
infraštruktúra sú nevyhnutné pre sprístupnenie elektronických služieb samosprávy 
občanom. Základom informačného systému DCOM je výkonná a overená 
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informačná technika a softvér, plne kompatibilné so štandardami definovanými v 
rámci informatizácie verejnej správy.

Zámery projektu D-COM boli stanovené nasledovne:

• zapojené obce a mestá budú vybavené novými počítačmi a multifunkčnými 
zariadeniami (skener, tlačiareň, kopírka), 

• zapojené obce a mestá budú využívať najmodernejšie klientské aplikácie z 
balíka Microsoft Office 2013 – Word, Excel, Powerpoint,

• projekt poskytne nové nástroje na ochranu bezpečnosti počítačov, údajov 
a aplikácií, 

• aj menšie obce získajú prístup k moderným aplikáciám pre správu jednotli-
vých agiend (dane, poplatky, e-demokracia, tvorba a prevádzka web stránok, 
bezpečnú prevádzku elektronických mailových služieb a pod.), 

• občania budú môcť plnohodnotne elektronicky komunikovať s obecným alebo 
mestským úradom odkiaľkoľvek, kde bude prístup k internetu tak pohodlne, 
ako komunikujú so svojou bankou cez elektronické bankovníctvo,

• pracovníci obecného alebo mestského úradu získajú moderné nástroje na 
zdieľanie a prístup k šablónam rôznych dokumentov (napr. pre potreby tvorby 
uznesení, prípravu verejného obstarávania a pod.), 

• údaje z elektronických dokumentov (daňových priznaní a rôznych hlásení) už 
nebude nutné manuálne prácne prepisovať do aplikácií obce alebo mesta,

• nové aplikácie umožnia automaticky načítavať údaje zo systémov katastra 
nehnuteľností, registra obyvateľov, právnických osôb a ďalších registrov, 
prípadne systémov,

• všetky aplikácie, počítače a služby počas projektu obec/mesto získa bezplatne.

Záver

V roku 2013 bol prijatý zákon o e-governmente, ktorý je súčasťou legislatívnej 
prípravy na moderné fungovanie verejnej správy zahŕňajúcej elektronizáciu 
a informatizáciu. Cieľom informatizácie verejnej správy ako súčasti programového 
vyhlásenia vlády je vytvorenie modernejšej, efektívnejšej a transparentnejšej 
verejnej správy. Združenie DEUS vyvinulo snahu naplniť tieto zámery, a to 
prostredníctvom národného projektu D-COM. Konštatujeme, že projekt D-COM 
prináša skokovú modernizáciu informačných technológií.  Podstatne zvyšuje 
úroveň IT infraštruktúry obcí a miest, zlepšuje možnosti využívania informačných 
technológií pre pracovníkov úradov, občanov a pre celú verejnú správu a taktiež 
sprístupňuje elektronické služby pre občanov. 
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SECURITY BUSINESS, CRISIS MANAGEMENT AND 
RISK PREVENTION IN THE PUBLIC AND PRIVATE 
SECTORS

• Injac Marko - Dragana Vukomanovic - Slavko Ivkovic

Abstract 

Public and private sector have the need to be as much as possible entrepreneurial 
and innovative-minded, even more than many commercial enterprises. The thing 
management needs to pay special attention to is the security of the existing 
business, then to play an important role in crisis management, and before that, to 
implement all the necessary preventive measures to avoid any risk.

Keywords: public sector, private sector, risk security, crisis management, risk 
prevention

Introduction

It is considered that today’s business environment is characterized with 
high level of turbulence and uncertainty and risk, and so that the company would 
survive in such an environment, it is necessary to continuously invest in an R&D 
and innovation activities. In the public and private sector enterprises seeking to 
combine their existing resources and capabilities and to use them in a way to profit 
from the greatest benefit.

Public and private sector operating in the same surround it as well as large, 
wealthy companies and they are influenced by the same dramatic changes. These 
changes are reflected in rising global competition, rapid technological change, 
uncertain environment, the need to work more with fewer opportunities, and 
new challenges that bring demographic divisions into the population and labor 
force. Companies in public and private sector are sometimes in a better position 
to overcome the chaos, because they have the speed and flexibility of adaptation. 
However, many entrepreneurs are focused on daily operations, so they do not 
have a long-term view which is required for continuous development. 

Security business, crisis management and risk prevention are accomplished 
by all the details of business by the management in the public and private sector, 
which is achieved by creating a business plan, as a preparatory document for the 
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creation of new businesses. Planning implies an entrepreneur to think carefully 
about all the outcomes and problems of starting and developing business. Many 
of them have to borrow money, a business plan is absolutely critical to reassure 
leaders and investors to participate in the business. Studies have shown that small 
businesses with careful thought and written business plan is likely to succeed, 
rather than if it doesn’t.

1 Safety of business in the public and private sector

Today, people want such a work situation that is characterized by clear 
structures, particular instructions and complete information. Tolerance for unclear is 
a psychological characteristic that allows a person to be in trouble due to disorder 
and uncertainty. This is an important feature because some situations present 
greater uncertainties than the beginning of a new business. Decision will be made 
without making a clear understanding of options, or certainty about which option 
is successful. All of these make the characteristics of business security both in 
the public and private sectors.

In order to create security of business at the very beginning, it is necessary to 
plan the entire business in short, which is first achieved by compiling a business 
plan. A business plan is a document that specifies business details prepared for an 
entrepreneur, before starting a new business. A successful business plan contains 
the following elements:1 

• demonstrate a clear, compelling vision that creates a pleasant excitement,
• provide clear and realistic financial projections,
• provide detailed information on the target market,
• include detailed information on industry and competition,
• pay attention to good form and clear writing,
• Make a short plan - no more than 50 pages,
• highlighting critical risks that could endanger the success of businesses,
• designate sources and use of initial and operational funds,
• Take over the interests of the reader and indicate a short content.

In order to create risk security, it is necessary to establish clearly and 
unambiguously a development policy in the public and private sector, which as a set 
of qualitative and quantitative changes, of such intensity, are aimed at maintaining 
or changing the existing situation in order to achieve the lasting existence of 

1  ĐORĐEVIĆ, B.: Management, Nis, GIF Bona Fides, 2003,.page 262;
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the company. This means planning, organizing, controlling, forecasting, leading, 
motivating and managing. We can observe this company policy by changing the 
size of the organization and the position of its consolidation in physical, quantitative 
and qualitative terms. Then, we can observe the development and expansion 
of the activities that the company can remain in the domain of its activities or 
expand into other areas. The development will then regarding as a change that 
will take place in the organizational structure of the elements is constructed. The 
very process of development policy must be harmonized with the structure and 
operations of the company, in terms of development policy to be compatible 
with the size of the company, with business software companies, as well as the 
production program.2  

The strategy is the basis for business safety. The strategy is defined as a 
set of decisions and activities directed to the exercise of the objectives in the 
public and private sector, with its capacity and available resources in line with the 
opportunities and threats in its environment. Strategies that are applicable in the 
public and private sectors have-functional, corporate and competitive strategy.3 

Functional strategies define the decisions and activities of the various functional 
areas of companies that are trying to meet short-term objectives. Functional 
strategies require that companies must obtain them to turn all the resources 
(inputs) into outputs (products) in order to make them available to all customers 
or clients of the company.

Corporative strategies are strategies at the enterprise level, and are defined as 
strategies which are related to the ratio of the adoption of general and long-term 
decisions about which business enterprises in the public and private sector should 
be engaged in it or wish to be engaged in, and what their future plans are in this 
regard.

Competitive strategies in the public and private sectors are trying to  exploit 
their competitive advantages. However, other companies are trying to develop 
a competitive advantage so of trusted competitive action could easily “deny” 
the competitive advantages of these companies.

2 TODOSIJEVIĆ, R.: Strategic management, Faculty of Economics , Subotica,2009., page 379-380;
3 KOTLER, M.: Strategic management at work, Data status, Beograd, 2010., page 9;
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2 Crisis management in the public and private sector

Crisis management has the task of managing a business crisis in the public and 
private sector, which inevitably occurs in their business. Every business venture 
is located in such a way that it is affected by its macro environment (political, 
legal, ecological, technological, socio-cultural and economic), within which there 
are forces characteristic of the area in which the venture takes place (competitive 
rivalry, negotiating power of customers, negotiating supplier strength, danger of 
new entry and substitute products). The entrepreneur’s ability, among other things, 
needs to be manifested in abstraction from the consideration of those factors that 
are not vital to a particular business venture and focusing on those who have the 
weight to characterize them as critical factors of business success.4 

The initials of the English words as follows: Strengths (strength), Weaknesses 
(Weaknesses) Opportunities (chances) Threats (Threats), constructed in 
the nazi technique called SWOT which plays a key role in crisis management in 
the public and private sectors. The starting point of this method is to optimize the 
behavior of the company from the aspect of its technical, human resources and 
market positions as its capabilities and state of the environment and its impact on 
the enterprise.5

The basic components of crisis management are:

• exposure to the onset of the crisis - depending on the action being taken,
• chance of occurrence of loss or damage - depending on expectations,
• the size of the loss or damage  - depending on the future circumstances.

According to Porter chain of value disintegrates company on relevant activities 
in order to explain the observed trends in the costs and existing and potential 
sources of differentiation, as a segment of crisis management from. The basis for 
the competitive advantage of an enterprise is an activity that has been cheaper and / 
or better than its competitors. The activities of the value chain of a company are part 
of a larger course of action «value system» (value system). In the system vendors 
have values “input value” (upstream of value) and the result of the company, 
passing through the chain of distribution channel value, added to the system the 
value of “a value of the channel” (channel value). 6

4 BOBERA, D.: Entrepreneurship, Faculty of Economic, Subotica, 2010., page 189
5 TODOSIJEVIĆ, R.: Strategic management, Faculty of Economic , Subotica,2009., page  148;
6  MUNITLAK IVANOVIĆ, O.: Strategic management, Alf a-graf  NS, Novi Sad, page 95
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Strategic decision makers in the public and private sectors need to be aware 
of all developments in the external and internal environment. Main reason is 
that it turned out that many aspects of the external environment affect business 
performance. Also, external analysis provides important information for developing 
or exploiting competitive advantage. Another reason why it is important to carry out 
an external analysis is to obtain information about changes in customer expectations, 
competitors and their actions, economic factors, technological advances and other 
characteristics inherent to one market.7

This also applies to internal analysis, or more precisely, if employees do not 
examine all the strengths and weaknesses of the organization, it will be difficult 
to know which strategies should be applied to contribute to the development or 
exploitation of its competitive advantage. Dru  In the words that the resources, 
capabilities and key competence their organization has or does not have.

Information systems in our environment are insufficiently developed, so 
entrepreneurs are usually forced to decide without sufficient reliable information. How 
this will affect their attitude towards risk, depends on the personal characteristics of 
the one who decides. Reliable information reduces the probability of bad appraisal, 
and should objectively affect the risk reduction, and therefore greater willingness 
to accept risky actions. Their lack and unreliability give the opposite effect. Along 
with the rise in the significance of the decision for the functioning of the company, 
readiness to take risks is decreasing.

The results of many empirical research indicate that there is a greater tendency 
to take risks when decisions are made in groups than in the case of individual 
responsibility. Along with the increase in the importance that the entrepreneur 
attaches to the choice of action, his risk aversion decreases. The constant 
repulsiveness of most executives towards risk is expressed when choosing an 
action that has a large variant of uncertain outcomes in relation to procedures with 
relatively safer or modest gains. The aversion against «safe» mediocrity is what 
makes entrepreneurs different from the average decision-making. As the difference 
between the expected loss or gain increases, caution or risk aversion grows.

3 Prevention of risks in the public and private sector

In the literature risk is defined as unexpected event or set of circumstances that 
significantly reduce the ability of a manager to implement its desired strategy. Public 

7 KOTLER, M.: Strategic management at work, Data status, Beograd, 2010., page 316
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and private sector, differ in three main types of risks: operational, the risk of damage 
to resources and competitive risk.8  The first two types are related risk by the 
means and processes of the company. Consequently they are current relations 
specifically to external events, changes in the competitive environment.  

In order to best manage risk prevention in the public and private sectors, a 
strong management team is needed. The reasons justifying the existence of a 
manager are:9  

• managers ensure that an organization achieves efficient and effective pro-
duction or service delivery,

• managers design and maintain the stability of an organization›s work,
• Managers choose a strategy to adapt and manage change,
• managers ensure that the organization serves end users,
• Managers are a key link in establishing relationships between the organization 

and the environment,
• Managers symbolize power and organization in a status and ceremonial sense.

As risk prevention, but with God too long start time and the inevitable mistakes, 
some entrepreneurs prefer to reduce the risk of buying an existing business. This 
offers the advantage of a shorter time to start a new business. An entrepreneur 
can get a favorable contract price if the owner wants to withdraw, or has a different 
family reasoning. A new business can bury an entrepreneur with great jobs and 
procedures to be determined. The existing business is already established 
system, these lists of taxes and other operational procedures. Potential disruptions 
are the payment of goodwill, but the owners believe in the existence and the 
possibility of existence. The company may have bad habits and procedures, or 
obsolete technology, which makes the business itself available for sale. Although 
this is a big risk, brave entrepreneurs can sometimes achieve great success by 
taking the difficulties of the company.10  

Conclusion

Nowadays, period of turbulent environment, great innovations and technical 
achievements of companies are literally struggling with competition. In order for the 
company to survive, and realized profit, and functioned in a healthy environment, 
it is not enough just to produce products and services, but much more than 
8 GILAD, B.: Early introduction, business strategies for risk control , HisperijaEdu, Beograd, 2004., page 37;
9 RADOSAVLJEVIĆ, Ž., TOMIĆ, R.: Management in modern business, Alfa-graph, Novi Sad, 2007., page 28
10 ĐORĐEVIĆ, B.: Management, Nis, GIF Bona Fides, 2003, .page 266
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that. Must grow and develop, to observe good environment and that all possible 
methods of defense against external threats, but also to maximize the chances 
that the environment provides. It is important to realize that the good functioning 
of the company may not be reflected only in mere survival.

A company that wants to achieve development must be oriented and oriented 
towards the future and the desire for success. These companies, through established 
development activities, they come up with an alternative to the activities that will 
help them, to increase the business activity of the company and to enter new 
business areas, as well as to some new markets, and even perhaps international.

Risks occurring in the public and private sectors are operating, the risk of 
damage to resources and competitive risk, an Aveda risks causing damage 
means enterprises (missing in the process of production or impairment of 
financial assets of the company) may impede the ability of managers to implement 
its strategy, attention is not always limited to the implementation.

The tendency of managers to avoid the risk, as we have seen in the work, the 
more individual nature, as most managers will not accept the risk if they see the 
possibility to modify it. Depending on how managers tend to risk decision making, 
it can be said that there are those who do not accept risk in general and those 
who are prone to making risky decisions, and there are also those who are more 
or less accepting the risk and are located between these two opposite extremes.

It is clear that avoiding risks can be in the companies “nature” to create a 
climate of mediocrities that can be lethal  for the company. It is believed that the 
desired security level is resulting in poor or mediocre impacts, which not only can’t 
be rewarded but, can’t be maintained. On the other hand, we have two extremes in 
crisis management and that is reluctant to take the risk, or risk-gambling. Long ago, 
Aristotle defined courage as the golden middle between cowardice and rashness, 
which is still applicable for crisis management and risk prevention by the public 
and private sector managers.
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APLIKÁCIA MARKETINGOVÝCH NÁSTROJOV VO 
VEREJNEJ SPRÁVE

• Ing. Adriana Martošová - Ing. Katarína Škrovánková - Ing. Natália Letková

Abstrakt

Marketing možno ponímať ako koncepciu riadenia dopytu, a to nielen 
v súkromnom sektore, ale dnes už i vo verejnom sektore. Samozrejme najvyššie 
uplatnenie nachádza marketing predovšetkým v podnikateľskej sfére, kde sa 
jednotlivé podniky usilujú o upútanie pozornosti zákazníka prostredníctvom rôznych 
propagačných nástrojov. 

V súčasnosti je v prevládajúcej väčšine rozvinutých krajín uplatňovaná zmiešaná 
ekonomika, zmyslom ktorej je zabezpečenie rovnováhy medzi súkromným 
a verejným sektorom národného hospodárstva. 

Postavenie súkromného sektora je preto potrebné do určitej miery ovplyvňovať 
a usmerňovať práve zásahmi verejného sektora a naopak. Kým súkromný sektor 
zabezpečuje prevažnú väčšinu statkov, ktorých spotreba je charakterizovaná 
dobrovoľným dopytom pre dosiahnutie individuálneho úžitku, verejný sektor 
zabezpečuje statky, ktoré slúžia pre uspokojenie verejných potrieb občanov, teda 
usilujú o verejný úžitok. Samozrejme verejný sektor zabezpečuje tiež i statky, 
ktorých využívanie je podmienené  daňovým odvodom, ale zabezpečuje aj statky, 
ktoré môžu občania čerpať bez ohľadu na to, či sú platcami daní. 

Na to, aby občania získali prehľad o možnostiach a statkoch, ktoré verejná 
správa zabezpečuje, je potrebná efektívna a transparentná aplikácia vybraných 
nástrojov manažment marketingu. Využívanie a aplikáciu marketingu či už v štátnej 
správe, alebo územnej samospráve je  preto možné považovať za úspešne 
etablovaný trend, ktorý umožňuje samosprávam priblížiť sa k občanom a načúvať 
ich potrebám a požiadavkám. 

Hlavným cieľom našej práce je identifikovať podmienky využívania a aplikácie 
marketingových nástrojov vo verejnej správe, pričom parciálnym cieľom bolo skúmať 
vplyv týchto nástrojov na jednotlivé vekové kategórie občanov v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. 

Kľúčové slová: budúcnosť, marketing, marketingové nástroje, reklama, 
verejná správa 
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APPLICATION OF MARKETING TOOLS IN PUBLIC 
ADMINISTRATION

Abstract

Marketing can be perceived as a concept of demand management not only in 
the private sector, but nowadays also in the public sector. Naturally, marketing is 
mostly used in the business sphere, where individual businesses strive to attract 
customer attention through various promotional tools.

The purpose of a mixed economy, which is being applied in most of developed 
countries, is to ensure a balance between the private and public sector of the 
national economy. 

For this reason, there´s need to influence and direct the position of the private 
sector by public sector interventions and vice versa. While the private sector pro-
vides most of goods whose consumption is characterized by voluntary demand 
for individual benefit, the public sector provides goods that serve the public needs 
of citizens. In other words, they provide public benefit.

As may be expected, the public sector provides goods whose use is conditional 
upon tax deductions, but it also provides goods that citizens can use regardless of 
whether they are tax payers. For citizens, to get an overview of the opportunities 
and goods that public administration provides, an effective and transparent applica-
tion of selected marketing management tools is needed. The use and application 
of marketing, both in state administration and self-government, can therefore be 
considered as a successfully established trend that enables self-government to 
get closer to citizens and listen to their needs and demands.

The main objective of our work is to identify the conditions for use and appli-
cation of marketing tools in public administration, with the partial aim of examining 
the impact of these instruments on individual age categories of citizens in the Self-
-Governing Region of Trenčín. Compliance with legislation, well-prepared marketing 
tools, and a clear vision of what the public administration wants to achieve are the 
essential elements for a successful application.

Keywords: advertising, future, marketing, marketing tools, public administration
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Úvod 

S najväčším využívaním marketingových nástrojov sa môžeme stretnúť v 
podnikateľskej sfére, kde sa snažia spoločnosti upútať svoju pozornosť priamo 
na zákazníkov, a to prostredníctvom reklám, propagácií, plagátov a nových 
marketingových nástrojov, ktoré budú chcieť aplikovať v blízkej budúcnosti.

V najbližších rokoch sa očakáva zrýchlenie rastu aplikovaných marketingových 
nástrojov vo verejnej správe, tak ako sa s tým môžeme stretnúť už v iných vyspelých 
krajinách. Marketingové nástroje už dnes nachádzajú svoje uplatnenia vo všetkých 
odvetviach hospodárstva a stávajú sa dôležitou podmienkou ďalšieho rozvoja, i 
napriek tomu, že marketingové nástroje nie sú na Slovensku využívané v rovnako 
vysokej miere ako v krajinách, kde táto forma metódy v našej krajine porastie. 
Zvýšenie záujmu očakávajú aj samotní pracovníci a veria, že s rozširovaním nových 
aplikácií marketingových nástrojov budú dosahovať vyššiu reklamu a propagáciu, 
ktoré sa v dnešnej dobe považujú za súčasť moderného života. Marketingové 
nástroje slúžia ako určitá platforma pre širokú verejnosť, vyžadujú si nové inovatívne 
prístupy v oblasti marketingu a verejnej správy.

Hlavným cieľom našej práce je určiť podmienky používania a výber vhodných 
marketingových nástrojov vo verejnej správe a ich dosahovanú úroveň. 

Hlavnými prvkami úspešného začatia sú splnenie legislatívnych požiadaviek 
platných na území vybranej krajiny, dobre pripravené marketingové nástroje a jasná 
vízia, čo chcú samotní pracovní vo verejnej správe aplikovať a takouto činnosťou 
dosiahnuť. Najväčším trendom v oblasti verejnej správy by bolo závadzanie nových 
marketingových nástrojov, ktoré by priniesli nové výzvy, príležitosti, ale aj prekážky 
a ich samotná aplikácia do praxe. 

1 Verejná správa a aplikácia marketingových nástrojov

Vo všeobecnosti, problematikou verejnej správy sa zaoberá štát a v určitých 
polohách a kontextoch právo. S pojmom verejná správa sa stretávame nielen 
v knižných publikáciách, ale dosť často s ňou prichádzame do osobného kontaktu. 
Po voľbách v roku 1998 sa tu objavila hlavná reforma verejnej správy, ktorá bola 
organizovaná rovnako ako pre odborníkov, tak aj pre jednotlivé regióny. [1., s.54]

Pod pojmom verejná správa sa chápe ako spoločenský jav, podieľajúci 
sa na realizácií verejného záujmu a verejných úloh v súčinnosti s aktívnosťou 
a iniciatívnosťou, ktorého charakteristickým rysom je absolútna inštitucionalizácia.. 
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Verejná správa pozostáva z inštitúcií štátnej správy a územnej samosprávy.[3., 
s.11] , pričom hlavným cieľom inštitúcií verejnej správy je uspokojenie potrieb 
verejného záujmu. [2., s.42] 

Verejná správa je označovaná za zložitý až neprehľadný spoločenský fenomén, 
ktorý rieši vzťah štátu spoločnosti, občana a štátu ako celku k jeho teritoriálnym 
a regionálnym celkom. [3, s. 45]

Verejná správa ako teoreticko- metodologický základ funguje prostredníctvom 
nástrojov, ktoré riešia problémy v spoločnosti, verejnej mienky a snažia sa priniesť 
nové návrhy, stratégie, zámery do praxe tak, aby dosiahli želaný cieľ. [4., s. 53,]  
Za posledné obdobia sa tu dosť často stretávame  s aplikovaním marketingových 
nástrojov vo verejnej správe.  

Predpokladom efektívneho fungovania marketingových nástrojov a ich vzájomná 
aplikácia je  dôležitá z hľadiska nielen súkromného sektora, ale aj z verejného 
sektora. V súčasnosti , keď marketingové nástroje nie sú len vecou podnikov, 
ale sú aplikované aj do iných oblasti spoločnosti, je potrebné poznať ich význam, 
výhody ale aj nedostatky pri využívaní ich poznatkov v oblasti verejnej správy, 
najmä však v samospráve. Na rozvoj regiónov, miest a obcí mal veľký dopad aj 
vstup Slovenska do Európskej Únie.[4., s.38]

Nielen Slovensko ako celok, ale tiež mestá a obce začali hľadať uplatnenie na 
trhoch ponukou svojich predností, či už v oblasti turizmu, podnikania, vytváraním 
podmienok pre investovanie. Veľmi dôležité je tu sústrediť pozornosť na ponuky osôb 
– pri voľbách, pri ponuke inštitúcií –múzeá, detské domovy, miesta - ako sú národné 
parky, rôzne turistické atrakcie, služby, medzi ktoré zaraďujeme predovšetkým 
vzdelanie, kultúru, zdravotníctvo a v konečnom dôsledku nemožno zabudnúť 
na udalosti, typu rôznych výstav, športových podujatí, koncertov, vedeckých 
a politických dianí. Toto všetko sú produkty- ponuky územia. A práve preto sa 
začal aj v tomto prostredí uplatňovať marketingový prístup pri správe a riadení.  
Nie je to nič nové, pretože vo vyspelých krajinách sa tento prístup začal uplatňovať 
už na prelome 80. a 90. rokov.  Môžeme teda povedať, že marketingové nástroje 
zohrávajú značnú úlohu už aj vo verejnom sektore. [3., s.68, ]

Je dobré si uvedomiť, že aj napriek všetkým výhodám, ktoré poskytuje 
uplatňovanie marketingu pri správe miest, obcí a regiónov, sú tu aj isté obmedzenia 
či problémy pri jeho aplikácii. Veľmi podrobne ich popisujú vo svojej publikácii, 
[1. , s. 70]: 
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• mestá a obce sú dynamické, pretože dochádza v nich k častým a nepredví-
daným zmenám ,

• nie sú homogénne, pretože mnohé rozhodnutia sú výsledkom rokovania vlády,
• mestá a obce musia poskytovať verejné služby na základe potrieb a nemali 

byť predmetom trhu, 
• finančné zdroje samospráv sú obmedzené a marketing by mohol zvýšiť dopyt, 

ktorý by  nebolo možné uspokojiť,
• poskytovanie niektorých služieb samosprávou vyplýva zo zákona a výber 

niektorých  služieb je obmedzený, 
• miestna samospráva sa netýka len poskytovania služieb, ale je aj záležitosťou 

štátnej správy a riadenie týchto procesov je odlišné, čo môže spôsobovať 
problémy marketingových aplikácií.

Čo sa týka uplatňovania marketingových nástrojov v obciach, mestách  
prípadne regiónoch, ich aplikácia musí predchádzať poznaniu  prostrediu, na čo 
slúži dobre spracovaná SWOT analýza. Na stimulovanie ekonomických činností je 
práve efektívne využívanie marketingových nástrojov, ktoré vplýva na ekonomický 
rozvoj a hospodársky rast a závisí  od schopnosti miest a obcí, tak aby sa viac 
investovalo do verejného sektora. Tak ako platí pre iné vyspelé krajiny, tak platí 
aj pre Slovensko a jeho mestá, obce, že by mal hľadať možnosti presadenia 
aplikovaných marketingových nástrojov. Čo pod tým teda rozumieme? Sú to 
všetky nástroje, prostriedky a metódy, ktorými si mesto či obec- ich samosprávne 
orgány- urobia predstavu o svojej trhovej hodnote. [1., s. 55, ]

 Keďže jedným z hlavných cieľov a záujmov miest a obcí je ich ďalší rozvoj, 
je potrebné sa dostať do popredia pri rozvoji ďalších nových marketingových 
nástrojov, rozšíreného pre mestá a obce.  Pre zvolený Trenčiansky samosprávny 
kraj sme si zvolili nástroj, a to  Online marketing , ktorému sa budeme venovať 
v nasledujúcej podkapitole.

1.1 Online marketing

Postupom času sa začali rozširovať po celom svete moderné technológie, ktoré 
nám vstúpili do nášho bežného života. Moderné technológie sa zaraďujú medzi 
najnovší trend, ktorí si začali uvedomovať zamestnávatelia nielen v súkromnej 
sfére ale aj vo verejnom sektore. Medzi najväčšiu technológiu, ktorú používa drvivá 
väčšina z nás je internet, a to na komunikáciu, na propagovanie svojho produktu 
upriameného na zákazníka a verejnosť.
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V prvom rade, ak chceme začať propagovať svoje produkty a upútať tým väčšiu 
verejnosť, musíme si položiť niekoľko základných  otázok, ktorý nazývame tzv. 
procesom a rozdelíme si ho do štyroch bodov:

1. Zadefinovanie cieľovej skupiny.
2. Určenie hodnôt pre cieľovú skupinu.
3. Zadefinovanie finančných prostriedkov na marketing.
4. Výber správneho média na propagáciu.

Zadefinovanie cieľov skupiny

Čo rozumieme pod pojmom ,,cieľová skupina“ ? Je to určitá skupina ľudí, na ktorú 
sa budeme počas dotazníkového prieskumu orientovať. Pre definovanie cieľovej 
skupiny existujú rôzne kritériá, a my sme si zvolili tieto kritéria: pohlavie, veková 
kategória (20-50) a demografická štruktúra obyvateľstva. Správne zadefinovanie 
cieľovej skupiny nám umožňuje ušetriť čas a náklady. 

Určenie hodnôt pre cieľovú skupinu

Tento bod nehovorí o tom, kde sa  má daná reklama propagovať, ale akým 
spôsobom. Myslíme tým najmä na to, na čo má  reklama apelovať, aby sa daná 
verejnosť rozhodla pozrieť túto propagáciu a tým ju nalákať na pozretie webovej 
stránky, aby sa zvýšila sledovanosť príspevkov.

Zadefinovanie finančných prostriedkov na marketing

Svet sa točí okolo peňazí. To platí dvojnásobne pri aplikovaní marketingových 
nástrojov vo verejnej správe, preto je potrebné si vypracovať finančný plán. 
V prípade, že zistíme, že nemáme dostatok finančných prostriedkov na výber 
vhodného nástroja, môžeme použiť inú metódu propagácie, ktoré sú zadarmo. 
V mnohých prípadoch nie sú tak až efektívne ako cielená reklama, za ktorú sa už 
ale platí. Samozrejme ak máme dostatok finančných prostriedkov, tak môžeme 
využiť oveľa viac spôsobov a vybrať ten najlepší nástroj na propagáciu marketingu.

Výber správneho média na propagáciu

Pri poslednom bode už vieme, kde a za koľko budeme produkt propagovať, 
a posledné nám ostáva zistiť, ktoré miesto by bolo najvhodnejšie pre jeho 
propagovanie. Sami vieme, že internet je najväčší informátor zdrojov a je veľa 
stránok, kde umiestniť reklamu. Internet sa označuje za globálnu počítačovú sieť, 
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ale aj voľne organizovanú medzinárodnú spoluprácu prepojených autonómnych 
sietí, ktorá má niekoľko sto miliónov účastníkov. 

Internet nám poskytuje rôzne služby a prostredníctvom neho máme prístup 
k hypertextovým dokumentom (World Wide Web),  elektronickej pošte 

( e-mail), audiovizuálnym procesom, prenosom dátových súborov a programov 
a hlavne sociálnym sieťam. Pre túto činnosť sú tu najznámejšie stránky a služby, 
medzi ktoré zaraďujeme vyhľadávač  Google, sociálne siete ako Facebook, Twitter 
alebo Instagram, kanály ako sú RSS či Youtube.

V praktickej časti sme sa zaoberali aplikovaním marketingových nástrojov vo 
verejnej správe, pre ktoré sme si  zvolili Trenčiansky samosprávny kraj. 

2 Územie Trenčianskeho samosprávneho kraja

Územie Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nachádza v západnej časti 
Slovenskej  republiky, pozdĺž stredného toku rieky Váh a horného toku rieky Nitra. 
Severozápad kraja je tvorený štátnou hranicou s Českou republikou. Rozloha 
Trenčianskeho samosprávneho kraja predstavuje 4 502 km2.

Kraj združuje okresy z oblasti regiónu Horné Považie (Považská Bystrica, 
Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava) a okresy z oblasti regiónu 
Horná Nitra (Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou). Z administratívneho 
hľadiska sa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja nachádza 18 miest 
a 258 obcí. Celkový počet obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja je 
približne 601 400. Hustota obyvateľstva predstavuje 131 obyvateľa/km2 [8., s.40]

Tab. 1 Prehľad základných demografických charakteristík TSK
Trenčiansky samosprávny kraj 2016
Počet obyvateľov k 31.12. 591233
Hustota obyvateľov na km2 131
Počet živonarodených 5145
Počet zomretých 5771
Prirodzený prírastok (- úbytok) obyvateľstva -626
Prisťahovaní spolu 2162
Vysťahovaní spolu 2563
Saldo sťahovania -401
Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva -1027
Veková štruktúra
Predproduktívny vek - EU (0 - 14) 78901
Produktívny vek - EU (15 - 64) 427066
Poproduktívny vek - EU (65 - 100+) 85266
Index starnutia 108,07

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov SLOVstat
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Tab. 1 vyjadruje základný prehľad demografických štatistík Trenčianskeho 
samosprávneho kraja k 31. decembru 2016. Celkový počet obyvateľov bol ku koncu 
sledovaného obdobia 591 233. Na základe uvedených údajov bol zistený prirodzený 
úbytok obyvateľstva, ktorý zaznamenal zápornú hodnotu – 626 obyvateľov (vďaka 
prevahe mortality). Z hľadiska migrácie bolo na tomto území zistené záporné 
saldo sťahovania, čo znamená, že na tomto území prevláda emigrácia. Celkovo 
bol v rámci sledovaného územia zistený celkový prirodzený úbytok obyvateľstva 
– 1027. Z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja bol zistený index starnutia 108,07. To znamená, že na 100 obyvateľov 
v predproduktívnom veku pripadá približne 108 obyvateľov v poproduktívnom veku.

Obr. 1 Počet obyvateľov TSK v jednotlivých okresoch

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov SLOVstat

Obr. 1 ponúka pohľad na počet obyvateľov v jednotlivých okresoch Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Najvyšší počet obyvateľov sa nachádza v okresoch Prievidza 
a Trenčín, naopak najnižší počet obyvateľov žije v okrese Myjava.

Obr. 2  Štruktúra obyvateľov TSK podľa pohlavia

 Zdroj: vlastné spracovanie podľa zdrojov SLOVstat
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Obr. 2 vyobrazuje štruktúru zastúpenia obyvateľstva z pohľadu štruktúry podľa 
pohlavia. Z celkového počtu obyvateľov TSK (591 233 obyv.) tvoria ženy 51% 
(301 730) a muži 49% (289 503).

2.1 Správa Trenčianskeho samosprávneho kraja

Samosprávny kraj možno z priestorového hľadiska označiť ako vyšší územný 
celok, ktorý je tvorený ďalšími územnými jednotkami, akými sú okresy, mestá 
a obce. Samospráva na úrovni vyšších územných celkov vykonáva správu územia 
prostredníctvom svojich volených orgánov. Úrad samosprávneho kraja je výkonným 
orgánom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh spojených s verejnou správou v kraji. 
[5., s.50]

Orgánmi samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo zložené z poslancov 
a predsedu.  Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja tvorí 45 poslancov, 
ktorí zastupujú občanov jednotlivých územných celkov (okresov). Na zabezpečenie 
činností samosprávneho kraja sú zastupiteľstvom kraja zriadené nasledovné 
komisie:

a) finančná komisia,
b) komisia zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 
predpisov,

c) mandátová komisia,
d) komisia školstva a športu,
e) komisia sociálnej pomoci,
f) komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
g) komisia zdravotníctva,
h) komisia kultúry,
i) komisia dopravy.

Štatutárnym orgánom kraja je predseda samosprávneho kraja, ktorého 
postavenie, úlohy, právomoc a zodpovednosť upravuje zákon č. 302/2001 Z. 
z. a bližšie špecifikuje Štatút samosprávneho kraja schválený zastupiteľstvom 
samosprávneho kraja.  

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, ale aj ďalších osobitných predpisov medzi základné 
kompetencie samosprávneho kraja patria pôsobnosti na úseku civilnej obrany, 
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pozemných komunikácií, cestovného ruchu, životného prostredia, stredného 
školstva, kultúry a športu, zdravotnej starostlivosti, územného plánovania a iné.

Obr. 3 Organizačná štruktúra úradu TSK

Zdroj: TSK, 2017 (online)

2.2. Marketingové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja

V súkromnom sektore je marketing chápaný ako súčasť podnikateľskej činnosti, 
ktorý predstavuje obchodnú a výrobnú politiku, vychádzajúcu z požiadaviek trhu, 
s cieľom dosiahnutia maximálneho, ekonomického efektu v trhových vzťahoch. [ 
6., s. 17]

Charakteristickou črtou marketingu je orientácia na zákazníka a jeho potreby. 
Dôležitou zložkou regionálneho marketingu je predovšetkým marketing územia. 
Predmetom ponuky marketingu územia je viac ako samotné miesto alebo dané 
územie. Môže to byť príležitosť na investovanie, podnikanie, návštevu alebo 
iné formy ponuky, ako napr. osoby (vo voľbách), myšlienky (volebný program), 
inštitúcie (múzeum), miesto (národný park), služby (ubytovanie, doprava, vzdelanie, 
kultúra, zdravotníctvo), udalosti (výstavy, koncerty, športové podujatia) a pod. 
V marketingu územia sa teda nepreferuje orientácia na zákazníka ako v komerčnom 
marketingu, ale skôr orientácia na občana a jeho potreby. Vhodnejším výrazom 
je cieľová skupina. Cieľovými skupinami môžu byť obyvatelia regiónu (jednotlivci, 
rodiny, manažéri), iné osoby (turisti, investori) alebo inštitúcie (banky, firmy, školy). 



187

Úlohou marketingu je systematicky skúmať a analyzovať ich potreby. Ústredným 
dokumentom pre realizáciu marketingových aktivít samosprávneho kraja je 
marketingový plán rozvoja územia, ktorý orientuje svoju činnosť na komunikáciu 
s občanmi, či vzťahy s verejnosťou,  ale predovšetkým tiež program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, ktorého obsah zahŕňa rôzne analýzy 
a stratégie súvisiace s dosahovaním stanovených cieľov. Tento dokument je 
prístupný všetkým občanom. [1., s. 35]

Trenčiansky samosprávny kraj využíva v styku s občanmi rôzne formy 
najmodernejších komunikačných, informačných a propagačných kanálov. V snahe 
uspokojiť všeobecné potreby a požiadavky obyvateľov sa usiluje informovať 
o svojich aktivitách, organizuje tiež prieskumy, na základe ktorých spracováva 
požiadavky a potreby voličov.

Medzi najvýznamnejšie kanály, prostredníctvom ktorých komunikuje 
samospráva a prostredníctvom ktorých propaguje svoje aktivity, sú internetové 
a sociálne siete. Samosprávny kraj má zriadenú vlastnú webovú stránku, ale 
disponuje tiež vlastnými kanálmi na najvyhľadávanejších sociálnych sieťach, ako 
Facebook, Twitter, YouTube, Google, či RSS. Okrem komunikácie a propagácie na 
sociálnych sieťach sa orientuje tiež na osobnú komunikáciu v podobe zriaďovania 
informačných centier, či organizácie podujatí a projektov.

Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom uvedených kanálov propaguje 
svoju činnosť, ale aj projekty, ktorých sa zúčastňuje. Medzi v súčasnosti 
najpopulárnejšie projekty, ktoré sú predmetom silnej propagácie patria predovšetkým 
projekt Zelená župa, Hrdina remesla, Trenčín región, Trenčianska župa otvorene, 
či Cyklotrasy TSK. 

• Projekt Zelená župa je prioritne orientovaný na ochranu životného prostredia, 
kde sú aktivity kraja orientované predovšetkým na podporu trvalo udržateľného 
rozvoja, podpora dopravy a pod.

• Projekt Hrdina remesla je zameraný na stredné školstvo a ich propagáciu.
• Trenčín región je príspevkovou organizáciou, ktorej iniciátorom založenia bol 

práve Trenčiansky samosprávny kraj. Hlavným cieľom tejto organizácie je 
aktívna propagácia cestovného ruchu v Trenčianskom samosprávnom  kraji 
a zvýšenie povedomia občanov o možnostiach využívania voľného času.

• Projekt Trenčianska župa otvorene je zameraný na sprístupnenie informácií 
občanom Trenčianskeho samosprávneho kraja a napokon projekt Cyklotrasy 
TSK je zameraný na podporu budovania cyklotrás na území kraja.
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Hlavným cieľom príspevku je analyzovať reakciu občanov na online reklamu 
a aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sú v rámci nej propagované. 
Prieskumu sa zúčastnilo 200 respondentov, ktorí boli oslovení náhodným výberom 
na základe ich spätnej väzby k online aktivitám samosprávneho kraja. Pre 
získanie dát bol vytvorený aj aplikovaný online dotazník, ktorý bol uverejnený na 
sociálnych sieťach. Do prieskumu boli teda oslovení respondenti, u ktorých bola 
zaznamenaná spätná väzba voči aktivite Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Dotazník pozostával z niekoľkých otázok, pričom predmetom zisťovania bolo 
predovšetkým získanie informácií týkajúcich sa sledovanosti online aktivít kraja 
(TSK, 2017).  

Obr. 4 Štruktúra respondentov podľa pohlavia

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obr. 1 vyjadruje štruktúru podľa pohlavia zúčastnených respondentov. 
Z celkového počtu 200 respondentov sa na prieskume podieľalo 51 % (95) žien 
a 49 % (105) mužov. 

Obr. 5 Štruktúra respondentov podľa vekových kategórií

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obr. 5 poukazuje na štruktúru respondentov podľa vekových kategórií, 
pričom najvyššia účasť bola zaznamenaná práve u obyvateľov – respondentov 
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vo vekovej kategórií 30 – 40 rokov (34%). Pomerne vysoká účasť na prieskume 
bola zaznamenaná tiež už respondentov patriacich do vekovej kategórie 20 – 30 
rokov (29%) a kategórie 40 – 50 rokov (23%). Naopak najnižšia účasť na prieskume 
bola zistená u respondentov vekovej kategórie 50+, čo si možno odôvodniť aj 
slabšou digitálnou gramotnosťou občanov v tomto veku.

Obr. 6 Reakcia občanov na propagačné aktivity Trenčianskeho 
samosprávneho kraja

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obr. 6 ponúka náhľad na územné umiestnenie respondentov, ktorí reagujú 
na online marketingové aktivity Trenčianskeho samosprávneho kraja. Najvyšší 
podiel respondentov reagujúcich na túto propagáciu pochádza z okresu Trenčín, 
čo možno odôvodniť aj faktom umiestnenia úradu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Je jednoducho najbližšie občanom okresu Trenčín. U okresov Ilava, Púchov, 
Považská Bystrica, či Bánovce nad Bebravou, sme taktiež zaznamenali pomerne 
vysoký podiel občanov reagujúcich na marketingové aktivity kraja. Naopak najnižší 
podiel občanov reagujúcich na uvedené aktivity pochádza z okresov Myjava, 
Partizánske, Prievidza a Nové Mesto nad Váhom.
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Obr. 7 Odozva občanov marketingové aktivity TSK

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obr. 7 ponúka prehľad preferencií v oblasti získavania informácií zo strany 
občanov. Najvyšší podiel respondentov získava informácie o dianí a aktivitách 
Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom webovej stránky TSK 
a sociálnych sieti. Ďalším preferovaným spôsobom získavania informácií sú 
informačné tabule. Oveľa menej získavajú respondenti informácie z novín, rozhlasu 
a televízie, čo je odôvodnené tým, že väčšina ľudí na zistenie informácií, nových 
poznatkov používa mobilné zariadenia a tablety. Je to preto, lebo rýchlejšie sa 
dozvedia o novinkách a o nových trendoch vo svete.

Obr. 8 Odozva respondentov na  marketingové aktivity na sociálnych 
sieťach

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obr. 8 ponúka prehľad obľúbených sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých 
môžu občania sledovať online aktivitu a prezentáciu kraja. Spomedzi zúčastnených 
respondentov sleduje uvedené aktivity najviac občanov prostredníctvom sociálnej 
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siete Facebook. Podstatne menej respondentov sleduje aktivitu na ďalších kanáloch 
ako RSS, Instagram, či YouTube. Necelé 1% respondentov sleduje aktivitu kraja 
prostredníctvom služby Google+ a Twitter.
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FAILURES OF THE NATIONAL POLICY FOR 
SUSTAINABLE   DEVELOPMENT OF BULGARIA – 
ECONOMIC DIMENSIONS 

• Shteryo Nozharov, Ph.D. -  Petya Koralova, Ph.D.

Abstract

Bulgaria is a member of the EU since 2007. The country has issues with its 
economic policy, which issues could have negative impact over the EU’s policies as 
a whole. When the economic policy of a Member State is blemished by a systematic 
strategic misconceptions, it is necessary this to be analyzed in depth. The debate, 
about the future of the EU after BREXIT and the concept about multi-speeded 
Europe is consequence of the efficiency of the economic and political systems 
in each individual Member States. Economic challenges arising by the failure of 
Bulgarian’s national policy for sustainable development for the period 2000-2015, 
are examined in this publication. In terms of the economic globalization and energy 
and ecological regulations, remedies for the identified strategic misconceptions 
are proposed.

Keywords: European union, economic policy, sustainable development, 
Bulgaria, economics growth

Introduction

In 2017, the European Union stands on a crossroad. There are five scenarios 
for its future development proposed by the President Jean-Claude Juncker in the 
“White Paper on the Future of Europe”.1  Few of the scenarios offer multi-speeded 
Europe. The questions, which this new situation will raise, are as follow:

Can Europe really run on two speeds?

Which speed are the new member-states running on? 

Would it be beneficial for Europe to enhance its cohesion and convergence 
policies or allow the countries with “advanced” economy to carry on developing 
further and turn into the “European Union locomotive”? 

1 European Commission - Press release (IP/17/385) “Commission presents White Paper on the future of 
Europe: Avenues for unity for the EU at 27”, Brussels, 1 March 2017; web: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-385_en.htm , (accessed on 26.04.2017)
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Would it be possible for Bulgaria to cope with the Presidency of the Council of 
the European Union in 2018? 2

This work examines the strategic economic policy failures of one of the recently 
joint Member States “Bulgaria” in order to identify if those failures could lead to 
failures of EU policy. There is no greater economic challenge for Bulgaria of this 
to overcome the lack of an effective long term strategic goal-setting planning that 
captures all the national policies including the strategic sustainable development 
planning. The lack of such goal-setting planning stimulates the continuous collision 
between the different economic sectors policies and has negative impact over the 
international reputation of Bulgaria. 

In this regard, the main purpose of the current study is to analyze the strategic 
economic dimensions of the failures of Bulgarian’s national policy for sustainable 
development. 

The object of the research is the Bulgarian’s policy for sustainable development 
and its subject is the national economy, examined as a system of macroeconomic 
relations. 

The main thesis of the publication is that Bulgaria will cause risks to the 
development of the EU economic system for the next decades if no strategic 
oriented and long-term national sustainable development policy is implemented. In 
this regard the national strategic documents in the field of sustainable development 
will be analyzed in the study.

The structure of the study consists of two parts. In the first part of the study, 
the failures of the national strategic document for economic policy of Bulgaria are 
identified. In its second part it is examined what kind of effects the strategic errors 
in the economic policy cause. The paper brings the following implications to the 
theory and practice:

First of all, it will be of interest for the readers from all EU member-states. Even 
though it is focused on the Bulgarian’s national policy for sustainable development, 
it studies what is the impact of the failures of this policy over the European Union 
policy. The current situation in the EU, such as BREXIT and multi-speeded Europe, 
is a result of the problems that new EU member-states like Bulgaria and Romania 
face. According to the old EU member-states (Great Britain, Benelux countries, 

2 Council of the European Union, Press release (475/16), “Council rotating presidencies: decision on 
revised order”, 26 July 2016; web: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/26-
council-rotating-presidencies-revised-order/, (accessed on 26.04.2017)



195

etc.) the EU development is unsatisfactory and in this way the main statements and 
conclusions of the article will contribute to be revealed the reasons for the current 
situation in Europe. It will also help a successful model for the development of the 
EU to be implemented in order BREXIT and multi-speeded Europe to be overcome. 

Secondly, the paper study in depth the national strategic documents of Bulgaria 
in the field of sustainable development and clarifies what has caused the failures of 
this policy. Bulgaria is the only EU member state that has no National sustainable 
development strategy. It is important also to be analyzed how the energy policy 
of Bulgaria impacts the environment.

Thirdly, the article gives answers to the reasons for the high migration rate of 
Bulgarians to the old member-states. This issue is of great importance for both 
types of countries (new and old member-states) as they become depopulated 
and the others have problems with their labor market and insurance systems. 
According to the authors of the paper, these problems are mainly caused by the 
incorrect economic policy of the government which does not take into account the 
sustainable development priorities.

Bulgarian’s national sustainable development policy as an 
oxymoron 

 The National Development Program of Bulgaria 2020 (NDP BG 2020) adopted 
by the Council of Ministers in 2012 is the strategic document, which is supposed 
to replace the absent “National sustainable development strategy”.3 

According to the Ministry of Finance of the Republic of Bulgaria the National 
Development Programme: Bulgaria 2020 is integrated document presenting the 
link between the EU priorities in the context of the Europe 2020 Strategy and 
the Bulgarian national priorities. National Development Programme: Bulgaria 
2020 considers all approved strategic documents in order to secure complete 
coordination between different implementing policies in the country. It is also 
the basis for the elaboration of the Partnership Agreement with the European 
Commission for the 2014-2020 period. 4

3 NPD BG 2020 is adopted through Council of Ministers decision № 1057/20.12.2012 (in Bulgarian)
4 Ministry of  Finance of the Republic of Bulgaria, Economic policy, Strategic documents: NPD BG 2020; 

http://www.minfin.bg/en/page/869 , (accessed on 26.04.2017)
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The importance of NDP BG 2020 and the fact that it is the main strategic 
document for economic policy of Bulgaria put the emphasis of the work on analyzing 
the program. 

The research is focused on those points of the program which according to 
the authors of the current publication, are identified as failures. They are studied 
in the order they appear in the structure of NDP BG 2020.

In the “Introduction” part (p. 5) of the program, the “national decisions for 
growth” and the way in which Bulgaria will achieve strong economic development 
in the future are the priority goals. In accordance with the “National Development 
Program of Bulgaria 2020”, the country will face challenges in “achieving higher 
national economy competitiveness in the conditions of global financial and economic 
crisis and accumulated social deficits”.

Only two of the three pillars for sustainable development are mentioned in the 
main goals of NDP BG 2020 - the economic and social pillars are listed but the 
ecological one is not. 

The main assumption (p.7) for developing Bulgaria’s national economy for 
the period 2010-2020 is achieving annual economic growth of 2.7%. This value 
is significantly less than the necessary rate of convergence with the average EU 
economic level. According to the GDP per capita indicator, the planned value for 
economic grow in Bulgaria is 4 times lower than the average values in the EU.5 
As a consequence of this the main goal of the NDP BG 2020, “Bulgaria to boosts 
its economic grow” will not be achieved. Unfortunately, the newly joint country will 
not even be able to achieve green economic growth.  

 The statement above is supported also by the fact that the environment as a 
main component and factor for sustainable development (p.9) is not included in 
the eight priority axes of the NDP BG 2020.

However, only one component of the environment (“sustainable development 
of the natural resources”) is mentioned briefly in priority axis 4 as part of the 
agricultural sector development. Moreover, according to NDP BG 2020’s authors 
the agricultural sector is the industry where goods with very high gross added value 
are produced (p.9). As a result, the measures that must be taken in this field are 
briefly specified in sub-priority 4.5 „Sustainable use and management of natural 
resources“(p. 66-67, p.130). They are related to the preservation of agricultural 

5 Eurostat, Main GDP aggregates per capita, Euro per capita-current prices
     http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, (accessed on 6.03.2017)
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land and forestry resources, which are an insignificant part to cover the policy for 
sustainable use and management of the natural resources. In this priority axis, 
measures for sustainable development of the minerals and global public goods 
are not proposed. Consequently, it is not correct in a national strategic document 
to be written that the policy for sustainable use and management of the natural 
resources is done only by assessing the impact over agricultural land and forests. 

The preservation of the Environment is missing in the title of priority axis 3, 
named “Achieving sustainable integrated regional development and use of local 
potential”. The topic about the Environment is mentioned briefly at the end of page 
17 in sub-priority 3.5. First of all, according to the authors of the NDP BG 2020 
the preservation of the environment itself, has no importance for the sustainable 
development policy. As far as the preservation of environment is mentioned on page 
17, it is done at the end of the sub-priority, where the measures for development 
of tourism are described. As a result, the following question arises - does the 
tourism bring much more economic and social benefits than the preservation of 
environment? Secondly, the envisaged measures to be taken to preserve the 
environment of Bulgaria till 2020 fully match the obligatory measures which the 
country must fulfill as a member-state till 2020 in the field of EU environment law. 
However, this fact undermines the strategic character of the document and turns 
it into a juxtaposition of already existing EU regulations and directives. As a result, 
the principle of complementarity of efforts for achieving higher standards than the 
legally minimum of guaranteed welfare of the nation is missing.   

All the measures in sub-priority 3.5 are briefly described (p.56-60; p.123-
126). They are just duplicate of previous Bulgarian regulations and law acts. For 
example the envisaged measures for effective waste management in the NDP BG 
2020 match the measures, listed in the National Law Act on Waste Management, 
adopted 15 years ago (2003). Another example is that the envisaged measures 
for flood risk prevention, mentioned in the NDP BG 2020, fully match the Flood 
risk management plans, adopted in the National Law Act on Waters management 
in 1999. 

An interesting fact is that, even the authors of the strategic document have 
recognized some of the measures as ineffective and inappropriate. On page 171 of 
the Three year Action Plan for implementation of the NDP BG 2020 (2016-2018) it is 
written that the funding of the National system for early warning of floods, disasters 
and accidents has been suspended without any financial guarantee for the future.
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In priority 7 “Energy security and increasing the resource efficiency”, sub-priority 
7.5   “Increasing the efficiency of use of resources” is presented in a few pages only 
(p.86-87; p.154-157). This sub-priority consists of two measures: (i) introduction 
of low-carbon, energy-efficient and waste-free technologies and (ii) recovery and 
recycling of a large amount of waste. Most of the actions for implementation of the 
measures sound so general and vague that it is difficult to be analyzed. Even in the 
action plans for the implementation of the NDP BG 2020 the proposed measures 
in this sub-priority are outdated as a concept and bring no complementarity to the 
legal acts (Action Plan 2014-2016, p. 158-164). For example: the amendments of 
national legislation related to (i) promotion of innovations, (ii) changing the eco-fiscal 
tools and licensing regimes, (iii) encouraging the exchange of good practices among 
companies and eliminating the state funding for polluting industries were also listed 
in the National Environment Strategy and the National Action Plan (2000-2006), 
implemented 15 years ago. The results achieved from these measures are minimal 
and they should not continue to reoccur in each subsequent strategic document. 

Sub-priority 8.4 “Limiting the negative impact of transport on the environment 
and the health of people” in the frame of priority axis 8 “Improving transport 
connectivity and access to markets” is presented in three measures (p.92; p.170).  
These measures sound again too general and entirely wishful. The limiting of harmful 
emissions from transport and its adverse impact over the climate is envisaged to 
happen through the deployment of intelligent transport systems, higher share of 
biofuels and use of hybrid and electric transport. However, it is not clear if the 
proposed measures by the authors of the NDP BG 2020 have taken into account 
the average vehicles age. Approximately 70% of the vehicles in Bulgaria are 
more than 15 years old.6 The use of biofuels in such outdated fleet (vehicles) is 
technically impossible. On the next place, as a result of the poor living standards 
and low purchasing power of the population of Bulgaria the authors of the NDP 
BG 2020 propose them purchase hybrid and electric cars which fact is unrealistic. 
The use of tax incentives and subsidies for purchasing a new car is also totally 
unrealistic having in mind the chronic budget deficits at national and municipal level. 
The authors of the strategic document have recognized some of the measures 
as ineffective and inappropriate. On page 329 of the Three Year Action Plan for 
implementation of the NDP BG 2020 (2016-2018) the state funding for purchasing 
a new hybrid or electric car has been suspended due to regulatory barriers in 
the national and European legislation. The creation of favorable environment for 
6 Evtimov, I.,”Studying the average vehicle age in Bulgaria“, Yearbook of the University of Rousse, vol. 53, 

issue. 4, Rousse, 2014, p. 111, (in Bulgarian).
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higher growth in the intermodal freight and passenger transportations is envisaged 
to happen by encouraging the use of public, inland waterway, sea and railway 
transport. Because of the outdated rolling stock which movement speeds are many 
times lower than the average speeds of trains in the other EU member states, this 
measure is unrealistic.

Impact of the contradictions in NDP BG 2020 over the Bulgarian 
economy 

The listed contradictions in the strategic framework for sustainable development 
impact over the macroeconomic policy of the country. The main negative effects 
are as follows: retention of the quality of life, increasing migration which leads to 
negative demographic processes (changing the size of active working force and 
affecting the level of tax and social security burden, consumer costs) and etc. 

One of the main failures of NDP BG 2020 is the contradiction between sub-
priority 7.5 “Increasing the efficiency of use of resources” and sub-priority 7.1 
“Ensuring energy security of the country” (p.83). It is stated there that the balance 
between the available energy resources in the country and the European goals 
for pure energy will be encouraged:

„In accordance with the Energy strategy of the Republic of Bulgaria till 2020, a 
balance between the available energy resources of the country and the European 
goals for pure energy will be encouraged…“. 

However, according to the Energy strategy of Republic of Bulgaria till 2020, 
the available energy resources of Bulgaria are lignite, which are highly emissions 
and carbon intensive (Sulphur, nitrogen oxides, fine particulate matters, mercury, 
furans, dioxins and etc.):

„Efficient utilization of the indigenous energy resources: an emphasis in 
the national energy strategy from the viewpoint of security and sustainability is 
preservation and development of the coal industry with strict observation of the 
environmental protection standards. In relation to that the existing coal potential 
of Bulgaria will be utilized to the maximum.“ 7

Having in mind the aforementioned statement, it is clear that according to sub-
priority 7.1 Bulgaria will utilize to the maximum its indigenous highly emissions 
intensive lignite and at the same time in accordance with sub-priority 7.5 the 
7 Energy Strategy of the Republic of Bulgaria till 2020, adopted by Bulgarian Parliament Decision since  

01.06.2011, p.5 
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country will protect the environment and will improve the efficiency of the resources 
utilization. In fact, both sub-priorities exclude each other, which fact is unacceptable 
for a strategic document, which functions as a national strategy for sustainable 
development such as the NDP BG 2020. 

In 2015, the European Commission referred Bulgaria to EU Court of Justice, 
because of the high air pollution levels.8 In 2017 the EU Court of Justice judged 
Bulgaria for the same reason (Case C-488/15).9

On the next place, in its final report from 2016 (Table A2.1, p. 58), the World 
Health Organization ranked Bulgaria on second place in the world for the ambient 
air pollution and global assessment of exposure and burden of disease (118 deaths 
per 100 thousand people, caused by air pollution with fine particulate matters).10

This happens three years after the adoption of both the Energy Strategy of the 
Republic of Bulgaria till 2020 and the NDP BG 2020. Obviously, the implementation 
of above mentioned strategic documents has not brought the necessary benefits 
for the country. 

According to the European Environment Agency the amount of economic 
damage caused by air pollution in Bulgaria is measured to be 2.6% of GDP.11  This 
is a result of the poor technology performance of the energy and industry sector. 

The poor technology performance of industry and energy sector leads to poor 
quality of life and increased migration of Bulgarians to the other EU member-states.

The poor quality of life in Bulgaria is well illustrated by the Human development 
index according to the Human Development Report 2015 of the United Nations 
Development Program (UNDP).  Bulgaria is ranked on 59th place in this index and 
the country is out of the category “very high human development” among which is 
Chili (42), Bahrein (45), Montenegro (49) and etc. The leader in the category “very 
high human development” is Norway, followed by Australia, Switzerland, Denmark, 

8 European Commission - Press release (IP/15/5197) “Commission refers BELGIUM and BULGARIA to 
Court and gives Sweden a final warning over poor air quality”, Brussels, 18 June 2015, http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-15-5197_en.htm , (accessed on 05.03.2017)

9 Court of Justice of the European Union (Case C-488/15), 5 April 2017, http://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf?text=&docid=189624&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir= 
&occ=first&part=1&cid=275988, (accessed on 26.04.2017)

10 World Health Organization, “Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of 
disease”, WHO Library Cataloguing in Publication Data, 2016, ISBN 978-92-4-151-135-3

11 European Environment Agency, “Costs of air pollution from European industrial facilities 2008–2012 — 
an updated assessment”, EEA Technical report, No 20/2014, ISSN 1725-2237, doi:10.2800/23502 and 
Summary, p.4 



201

The Netherlands, Germany and etc.12 Bulgaria falls in the next category “high 
human development”, preceded by Belarus (50), Russian Federation (50), Uruguay 
(52), Bahamas (55), Kazakhstan (56), which countries are not EU member-states.

The place of Bulgaria in the ranking shows unsatisfactory quality of life, 
compared to the other EU-member states. The poor quality of life in Bulgaria 
is caused mainly by the air pollution which results in more diseases and high 
mortality rate of population according to the aforementioned report of the World 
Health Organization.   

The objections against the relationship between high mortality rate and air 
pollution could be directed towards the poor age structure of the population. 
According to the National Statistical Institute of Bulgaria, in 2015 - 34% of the 
population of the country is over 55 years old.13 This structure of aging population 
corresponds with higher mortality rate, caused by natural deaths.

On the other hand, however, the poor age structure of the population is a 
result of the higher migration rate due to the high air pollution and poor health 
conditions in Bulgaria. Young people migrate and the older people stay in the 
country. According to the Report of the United Nations Development Program 
2015 (p.235), in the next fifteen years the population of Bulgaria will decrease with 
one million and in 2030 it will go down by 6,2 mli. citizens. The forecasted decline 
of Bulgarian population is confirmed also by EUROSTAT database, according to 
which in conservative scenario the population of the country will decrease to 6,4 
mli. citizens till 2030.14 Most of those one million Bulgarian citizens will move to 
the other EU member-states. 

Even if the reasons for the large percentage of the migration rate are not 
related to the poor environment conditions, the solution of the problem is related to 
development of a strong economic policy. Unfortunately Bulgaria is the only country 
in the EU in which a National strategy for sustainable development is missing.15 

12 UNDP, „Human Development Report 2015“, United Nations Development Programme, New York, 2015, 
p.208, ISBN: 978-92-1-126398-5

13 National Statistical Institute of Bulgaria „Studying the population in age, place of residence and sex”, 
2016 (in Bulgarian) http://www.nsi.bg/bg/content/2977/ , (accessed on 6.03.2017)

14 Eurostat, “Main scenario - Population on 1st January by age and sex”,  http://appsso.eurostat.ec.europa.
eu/nui/show.do?dataset=proj_13npms&lang=en , (accessed on 6.03.2017)

15 European Sustainable Development Network, Country Profiles, Single country profile-Bulgaria,
http://www.esdn.eu/?k=country%20profiles&s=single%20country%20profile&country=Bulgaria, (accessed 

on  6.03.2017)
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Conclusions

The EU main goal till 2020 is to make its economy innovative, sustainable and 
inclusive and in this way to put the emphasis on the future development of the 
member-states.16 At the same time, intelligent, sustainable and inclusive growth 
could not be reached without a national strategy for sustainable development and 
through existing failures of the National Development Program: Bulgaria 2020.   

Even not taking into account the indicators for sustainable development and 
sustainable growth, Bulgaria is seriously lagging in its economic development. 
According to the GDP per capita indicator in 2015 in EUROSTAT database, its 
value for Bulgaria is estimated to be 6.100 Euros while the EU average level (EU-
28) is 28.800 Euros.17

Consequently Bulgarian growth is neither sustainable nor economic. 
When the country is lagging behind the economic development of the other EU 
member-states we could not talk about growth. The projected 2,7 % annual growth 
of GDP in the NDP BG 2020 compared to the dozens of times greater basis for the 
calculation of the indicator in the other member-states leads to significant lagging 
of the country compared to the other EU countries. The low extensive economic 
growth of Bulgaria leads to its permanent lagging in the global competitiveness 
which lagging can’t be caught up in the future. Growth, economic growth and 
sustainable growth do not have the same meaning. The lack of sustainable growth 
results in poor quality of life, because of the environment pollution; low efficiency of 
the health care services; social exclusion and inequality. This is the reason for the 
high migration rate of population, especially of young and educated people. Such 
situation significantly narrows the possibilities for innovative economy development. 
It also disturbs the balance in the population age structure and leads to budget 
deficits of the social security system. 

The term “sustainable development” is neither a trivial concept that should 
be formally written in strategic documents, nor it is lacking economic sense. 
Conversely, until its crucial meaning for the economic policy of Bulgaria is not 
realized in the right way, the country will continue to lag behind the global economic 
processes. That is why it is necessary strategic documents, such as the National 

16 Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020;
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Eu-
rope%202020%20-%20EN%20version.pdf , (accessed on  06.03.2017)

17 Eurostat, Main GDP aggregates per capita, Euro per capita-current prices http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do , (accessed on 6.03.2017)
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Development Program of Bulgaria 2020 to be substantially revised in order it to 
go beyond a framework of mechanical compilation of trivial terms and clichés.

The main goals of a strategic document should be both realistic and ambitious 
and not limited to the framework “business as usual”. Moreover, these goals should 
be synchronized one to another but not excluding each other. 

In this regard, the failures of NDP BG 2020 should be eliminated by the 
proposition of the following measures: 

• Ambitious economic growth and convergence (much higher than 2.7%) to 
be boosted. In this way Bulgaria will turn into an adequate future member of 
the Eurozone. It must be taken into account that before the global economic 
crisis (2006-2008) Bulgarian’s economic growth exceeded 6% according to 
the EUROSTAT database.18

• Real measures for restructuring of the economy as a whole are needed in 
order Bulgaria’s economic growth to be intensive not extensive as it is the 
situation at the moment. The focus should be put on innovations and economy 
of knowledge. 

• The preservation of the environment should be one of the core priority axes 
of the NDP BG 2020. The economy of innovations is also green economy. 

• The increasing migration of young Bulgarians should be limited and better liv-
ing conditions must be guaranteed through green and high economic growth. 

Bulgaria should strive for ambitious economic development and this goal must 
be the main priority of all of its strategic documents. If this goal is not achieved, 
the country will be a burden to the EU. 

Having in mind the identified systematic errors in the Bulgarian strategic 
economic policy, the debates for multi-speeded Europe seem absolutely real. 
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SISTAČNÉ PRÁVO STAROSTU OBCE V ZRKADLE 
LEGISLATÍVY A PRAXE

• prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Abstrakt

Autor analyzuje súčasnú právnu úpravu sistačného práva starostu obce, 
poukazuje na jej slabé a problémové miesta, navrhuje a zdôvodňuje možné 
legislatívne riešenia opierajúce sa o právnu teóriu, osobitne teóriu územnej 
samosprávy, skúsenosti iných krajín a potreby obecných samospráv v Slovenskej 
republike.

Kľúčové slová: starosta obce, sistačné právo, obecné zastupiteľstvo, deľba 
moci

THE EXECUTION OF THE MUNICIPAL MAYOR’S VETO RIGHT 
REFLECTED BY THE LEGISLATION AND PRACTICE

Abstract

The author analyses the contemporary legal amendment of the execution of the 
municipal mayor’s veto right, he points to its weak and questionable problems, and 
at the same time, the author suggests the most conceivable legislative solutions 
backed by the legal theory, in particular by the theory of territorial self-governance, 
other countries experiences, and further on taking into consideration the needs of 
the Slovak Republic self-governing units.

Keywords: municipal mayor, mayor`s veto right, municipal assembly, power 
distribution 

Úvod

Význam funkcie starostu obce v systéme územnej samosprávy podčiarkuje fakt, 
že jeho východiskovú pozíciu upravuje priamo Ústava Slovenskej republiky (ďalej 
len „Ústava SR“ alebo „ústava“) v čl. 69 ods. 1 a 3. Ústava charakterizuje starostu 
obce, spolu s obecným zastupiteľstvom, ako orgány obce, prostredníctvom ktorých 
sa uskutočňuje samospráva obce (čl. 67, kde sa zároveň uvádza, že samospráva 
obce sa vykonáva aj na zhromaždeniach obyvateľov obce a miestnym referendom). 
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Ústava nerozčleňuje pôsobnosť obce medzi starostu a obecné zastupiteľstvo, túto 
otázku  a jej riešenie ponecháva na bežné zákonodarstvo. Vo všeobecnosti však 
platí, že starosta zásadne pôsobí v tých istých veciach ako obecné zastupiteľstvo, 
najmä v tzv. prípravnej fáze. Na rozdiel od obecného zastupiteľstva, ktoré rozhoduje 
o najvšeobecnejších záležitostiach pôsobnosti obce kolektívneho charakteru, 
starosta sa zaoberá predovšetkým záležitosťami individuálneho charakteru. 

V zmysle ústavy je starosta výkonným orgánom obce, pričom je dôležité, 
že v jeho osobe sa spája výkon obecnej samosprávy a miestnej štátnej správy. 
Kým v samosprávnej oblasti charakterizuje činnosť starostu určitá samostatnosť 
a nezávislosť v hraniciach určených zákonom, pre výkon miestnej štátnej správy 
je typická hierarchická začlenenosť, všeobecná a špeciálna regulácia a najmä 
dodržiavanie pokynov a smerníc nadriadených orgánov štátnej správy. Inak 
povedané, pre konanie starostu je v prvej oblasti vlastná istá voľnosť, v druhej 
oblasti sa má usilovať o doržiavanie požadovanej jednotnosti [1, s. 292]. V súlade 
s týmto konštatovaním z hľadiska zodpovednosti starostu ako výkonného orgánu 
obce, platí všeobecne formulovaná premisa, podľa ktorej starosta za výkonom 
samosprávnych rozhodnutí zodpovedá obecnému zastupiteľstvu a vo veciach 
preneseného výkonu štátnej správy jeho zodpovednosť upravuje príslušný zákon. 

Vo veciach správy obce rozhoduje starosta vo všetkých záležitostiach, pokiaľ 
nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Pri 
výkone samosprávnych funkcií dominujú v konaní starostu samosprávne záujmy, 
ktorých základný rámec vymedzuje zák. č. 369/1990 Z. z. b. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a doplňujú 
ďalšie zákony. V oblasti preneseného výkonu štátnej správy zabezpečovanej 
starostom prevládajú štátne, resp. verejnoprávne záujmy, pričom ich kontrolovanie 
vykonávajú príslušné orgány štátnej správy, v konečnom dôsledku vláda.

Podľa ústavy starosta zastupuje obec navonok. Túto jeho ústavnú pozíciu 
konkretizuje zákon o obecnom zriadení v § 13 ods. 5, kde sa uvádza: „Starosta obce 
je štatutárny orgán obce“. Z uvedeného vyplýva, že starosta obce má rozhodovaciu 
právomoc, je oprávnený konať v mene obce navonok, t. j . prejavovať vôľu obce vo 
vzťahu k tretím osobám. Oprávnenie rozhodovať o právnych úkonoch, t. j. o tom, 
či resp. aký právny úkon obec urobí, je zo zákona rozdelené medzi starostu obce 
a obecné zastupiteľstvo. Inak povedané, právne úkony vyžadujúce si súčinnosť 
zastupiteľstva, môže starosta ako štatutárny orgán urobiť iba po ich schválení 
obecným zastupiteľstvom, inak sú neplatné, nevyvolávajú právne účinky.
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Z ústavného ponímania starostu obce zreteľne vyplýva, že ide o významného 
a dôležitého predstaviteľa verejnej moci v miestnych podmienkach. Dalo by sa 
predpokladať, že dôležitosti, aká patrí starostovi obce, zodpovedá aj precízna 
právna úprava jeho postavenia a pôsobnosti, resp. oprávnení vyplývajúcich mu 
zo zákona o obecnom zriadení. Uvedený predpoklad však nemožno bez výhrad 
potvrdiť. Pokúsime sa v ďalšej časti analyzovať jedno z problémových oprávnení 
starostu obce – sistačné právo, ktorého právna úprava vykazuje prvky odporujúce 
všeobecne uznávaným právnym princípom, ale ani potrebám praxe obecných 
samospráv.

Diskusia a výsledky

Sistačné právo starostu obce je upravené v § 13 ods. 6,7,8 zákona o obecnom 
zriadení. Vychádzajúc z uvedených ustanovení jeho podstatu možno sformulovať 
nasledovne. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného 
zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne 
nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote 10 dní od jeho schválenia zastupiteľstvom. 
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva pozastavený, môže zastupiteľstvo 
toto uznesenie 3/5 väčšinou všetkých poslancov potvrdiť v lehote do dvoch mesiacov 
od jeho schválenia, ak tak neurobí, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného 
uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

Na prvý pohľad jednoznačné ustanovenie, ktoré však v sebe skrýva tri 
problémové prvky, o ktorých chceme hovoriť. Prvým problémom je otázka 
odborného uplatnenia sistačného práva starostom obce, ako aj následného 
posúdenia obecným zastupiteľstvom. Ak totiž starosta nemá právnické vzdelanie 
(čo je v drvivej väčšine prípadov), je nanajvýš otázne ako môže správne posúdiť, 
či sistované uznesenie odporuje zákonu a ešte viac je diskutabilné ako dokážu 
zhodu, či nezhodu so zákonom posúdiť vo vzťahu k danému uzneseniu poslanci 
obecného zastupiteľstva, z ktorých nikto nemusí mať (spravidla ani nemá) potrebnú 
právnickú erudíciu. Pripusťme, že starosta obce sa môže poradiť s právnikom 
(pokiaľ mu to finančné možnosti obce dovolia), avšak túto možnosť ťažko môžu 
využiť poslanci obecného zastupiteľstva v malých obciach. V praxi sa tak často 
stáva, že uplatnenie sistačného práva starostom obce vzbudzuje obavy o jeho 
objektívnosti, resp. vzniknutý spor musia riešiť orgány ochrany práva. Objektívnym 
a správnym sa nám v tejto situácii javí viazať uplatnenie sistačného práva len 
na podmienku, že uznesenie obecného zastupiteľstva je pre obec nevýhodné. 
Takýmto spôsobom je právne fixované sistačné právo v obecnej samosprávy v 
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Českej republike a jeho faktická realizácia prináša menej sporných situácií, než 
sme ich svedkami v našich podmienkach.

Oveľa vážnejším je však iný problém spájaný s uplatňovaním sistačného práva 
starostom obce. Jeho podstatu možno formulovať v tom zmysle, či starosta obce, 
ktorý podpisuje uznesenia i nariadenia prijaté obecným zastupiteľstvom, je oprávnený 
uplatniť sistačné právo iba k uzneseniam [2,s. 55], alebo aj vo vzťahu k nariadeniam 
[3, s.73] obce . Názorová rozdielnosť existuje nielen v odbornej právnickej spisbe, 
ale – žiaľ – aj v aplikačnej praxi. Nejednotný postup k naznačenému problému 
zaujímajú starostovia obcí, poslanci obecných zastupiteľstiev, hlavní kontrolóri 
obcí, ale aj orgány prokuratúry vykonávajúce dozor a kontrolu nad dodržiavaním 
zákonnosti v obecnej samospráve. 

Zastávame názor, podľa ktorého sistovať môže starosta za podmienok 
stanovených zákonom len uznesenia obecného zastupiteľstva a nikdy nie 
všeobecne záväzné nariadenia obce. Argumentačne na podporu svojho stanoviska 
uvádzame hlavne tieto skutočnosti.

Predovšetkým chceme upozorniť na zásadný rozdiel v právnej povahe obsahu 
všeobecne záväzných nariadení obce a uznesení zastupiteľstva danej obce (ďalej 
len „uznesenia“). Nariadenia obce sú normatívnymi právnymi aktami, ich obsahom 
sú právne normy ako všeobecne záväzné pravidlá správania, obsahujúce určité 
príkazy, zákazy alebo dovolenia vo vzťahu k svojim adresátom. Na druhej strane 
uznesenia nemajú povahu normatívnych právnych aktov, nie sú ani prameňmi 
práva vo formálnom zmysle a neobsahujú právne normy. Ich obsahom sú len 
organizačné normy, ktoré zaväzujú vo vzťahoch zameraných dovnútra obce. Z 
takto načrtnutej právnej povahy nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva 
je nutné odvádzať, čo je pre ne spoločné a čo rozdielne v súvislosti s uplatnením 
sistačného práva starostom obce.

Uznesenia i nariadenia sú právne akty, prostredníctvom ktorých obecné 
zastupiteľstvo realizuje svoju pôsobnosť. Keďže je zastupiteľstvo kolektívny orgán, 
rozhoduje vždy v zbore, pričom uznášaniaschopné je vtedy, ak sa na zasadnutí 
zúčastňuje nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Z uvedeného vyplýva, že 
zastupiteľstvo sa na prijatí uznesení a nariadení uznáša. Avšak vzhľadom na vyššie 
spomínanú právnu povahu obidvoch právnych aktov je zákonom stanovený rozdiel 
v spôsobe ich prijímania. Kým na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná 
väčšina prítomných poslancov, nariadenie sa prijíma 3/5 väčšinou toho istého 
kvóra, t.j. kvalifikovanou väčšinou prítomných poslancov.
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Je pravdou, že obecné zastupiteľstvo sa uznáša na nariadeniach (§11 ods. 
4 písm. g) zákona o obecnom zriadení), avšak toto "uznášanie" treba vnímať 
ako procesný postup obecného zastupiteľstva, ktorého výsledkom je prijatie 
nariadenia obce ako normatívneho právneho aktu. Inak povedané z právneho 
hľadiska nemožno synonymicky vnímať uznesenie zastupiteľstva ako právny akt 
s uznášaním sa obecného zastupiteľstva ako procesnou formou jeho činnosti [4, 
s. 252] . V súlade s týmto konštatovaním sme toho názoru, že ustanovenie § 13 
ods. 6 zákona o obecnom zriadení ("starosta môže pozastaviť výkon uznesenie 
obecného zastupiteľstva...") treba vykladať doslovne a nerozširovať ho extenzívnym 
výkladom aj na nariadenie obce. Nazdávame sa, že ak by zákonodarca mal na 
mysli uplatnenie sistačného práva aj voči nariadeniu, túto skutočnosť by bol v 
zákone výslovne vyjadril (obdobne ako v § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení 
výslovne stanovuje, že starosta obce podpisuje uznesenia a nariadenia schválené 
obecným zastupiteľstvom).

Druhú skupinu argumentov podporujúcich nami prezentované stanovisko 
predstavuje princíp deľby moci a jeho uplatňovanie v podmienkach obecnej 
samosprávy [5, s. 253]. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že uplatňovanie 
spomínaného ústavného princípu v podmienkach samosprávy obce je späté 
s vyjadrením plurality politických záujmov a názorov pri zachovaní stability 
obecnej samosprávy (aspekt politický) a zároveň predstavuje účelnú deľbu práce 
(pôsobnosti) medzi orgánmi obce, t. j. obecným zastupiteľstvom a starostom v 
záujme rozvoja obce a zabezpečovania potrieb a záujmov jej obyvateľov (aspekt 
funkčný). Aby realizácia deľby moci mohla napĺňať obidva naznačené aspekty, 
musí byť založená na princípoch nezávislosti jednotlivých mocí, resp. orgánov, 
ktoré tieto moci predstavujú, fungovať na ich vzájomnej rovnováhe a vzájomných 
brzdách medzi nimi tak, aby jedna z týchto mocí (orgánov) nemohla paralyzovať, 
či uzurpovať inú moc (iný orgán).

V naznačenom kontexte predstavuje sistačné právo starostu obce jeden z 
dôležitých prostriedkov pre uplatňovanie princípu deľby moci v podmienkach obce. 
Ak ho starosta využije voči uzneseniu obecného zastupiteľstva za podmienok 
určených zákonom (§ 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení) a zastupiteľstvo 
ho následne trojpätinovou väčšinou všetkých svojich poslancov prelomí, plní 
analyzované právo starostu obce, resp. jeho realizácia, významnú brzdu, či 
protiváhu moci výkonnej (starosta) voči moci normotvornej (zastupiteľstva) a 
naopak.
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Aj zákon o prokuratúre (zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
predpisov) nepriamo potvrdzuje naše úvahy o tom, že starosta obce nemôže 
pozastaviť výkon nariadenia obecného zastupiteľstva. Uvedený zákon totiž 
zreteľne rozlišuje medzi právnou povahou uznesenia a nariadenia obecného 
zastupiteľstva. Táto rozdielnosť sa prejavuje pri vybavovaní protestu prokurátora, 
kde zákon rozlišuje účinky protestu v závislosti od toho, či je protest podaný proti 
uzneseniu orgánu územnej samosprávy (v našom prípade uzneseniu obecného 
zastupiteľstva), alebo je protest podaný proti všeobecne záväznému nariadeniu 
orgánu územnej samosprávy (v našom prípade všeobecne záväznému nariadeniu 
obecného zastupiteľstva – obce).

V prvom prípade je obecné zastupiteľstvo povinné rozhodnúť o proteste 
prokurátora do 60 dní od jeho doručenia a v rovnakej lehote je povinné o tom 
upovedomiť prokurátora. Ak obecné zastupiteľstvo nevyhovie protestu prokurátora, 
je prokurátor oprávnený podať proti uzneseniu žalobu na správny súd podľa 
osobitného predpisu [6].

V druhom prípade, ak obecné zastupiteľstvo zistí, že protest prokurátora je 
dôvodný, je povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia 
protestu prokurátora, všeobecne záväzné nariadenie zrušiť alebo ho podľa povahy 
veci nahradiť všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom, 
prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak protestu 
nebolo vyhovené, je prokurátor oprávnený podať žalobu na správny súd podľa 
osobitného predpisu [7].

Tretí problém súvisiaci s uplatňovaním sistačného práva spočíva v tom, že ak 
zastupiteľstvo prelomí sistované uznesenie a starosta ho napriek tejto skutočnosti 
odmietne podpísať, odvolávajúc sa na svoju pozíciu štatutára (prax takéto prípady 
prináša), neexistuje v zákone o obecnom zriadení spôsob riešenia takejto situácie. 
Tento fakt však môže spôsobiť závažné problémy, ak starosta obce uplatní sistačné 
právo voči nariadeniu a nastane situácia akú sme popísali vyššie. Keďže v zákone 
o obecnom zriadení absentuje právne riešenie obdobné tomu, ktoré je obsiahnuté 
v čl. 87 ods. 3 ústavy (uvedené ustanovenie umožňuje vyhlásiť zákon aj bez 
podpisu prezidenta SR po tom, čo národná rada prelomila ním uplatnené právo 
veta), môže reálne nastať stav, že naradenie obce ako normatívny právny akt 
zablokuje starosta.  Za takýchto okolností sistačné právo starostu obce nebude 
pôsobiť ako prostriedok smerujúci k deľbe a kontrole moci, ale ako prostriedok 
umožňujúci koncentráciu moci, resp. kumuláciu výkonnej a normotvornej činnosti 
v rukách starostu obce.
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Treba si uvedomiť, že starosta naviac disponuje normotvornou iniciatívou (môže 
podávať návrhy všeobecne záväzných nariadení), vedie zasadnutie zastupiteľstva, 
ktoré prerokováva a následne schvaľuje nariadenie obce, t. j. môže bezprostredne 
ovplyvňovať jeho obsah i formu, a ak má pochybnosť o zákonnosti konkrétneho 
nariadenia, môže sa obrátiť s podnetom na orgány prokuratúry.

 Záver

Z toho, čo sme v predchádzajúcej časti uviedli vyplýva, že inštitútu sistačného 
práva starostu obce chýba legislatívna precíznosť a jednoznačnosť, ktorých 
absencia spôsobuje v praxi obecných samospráv rôznosť ich aplikačného 
uplatnenia, čo určite nezodpovedá obsahovým prvkom právneho štátu. Hodno 
v tejto chvíli parafrázovať slová prof. Gašpara, ktorý zdôrazňoval, že samospráva 
obce pôsobí svojou činnosťou nielen na poznávanie rozdielov, ale najmä na ich 
zmenšovanie, pričom je to štát, ktorý ma obecnej samospráve pri nastoľovaní 
jednotného štandardu pomôcť vydávaním jasných a jednoznačných právnych 
predpisov [8, s. 283].

V nadväznosti na tieto myšlienky zastávame názor, aby zákonodarca v záujme 
rešpektovania zásad právneho štátu z hľadiska tvorby právnych  predpisov a ich 
následnej aplikácie, výslovne v zákone deklaroval, že starosta obce nemôže 
uplatniť sistačné právo voči všeobecne záväzným nariadeniam obce. Rovnako je 
nutné v zákone o obecnom zriadení určiť, že ak obecné zastupiteľstvo prelomilo 
sistačné právo starostu, je takéto uznesenie platné a účinné aj vtedy, ak ho 
starosta odmietne podpísať. Vážne treba uvažovať aj o alternatíve, podľa ktorej 
by zo zákona vyplývala možnosť starostu obce sistovať uznesenie obecného 
zastupiteľstva len vtedy, ak je podľa jeho názoru pre obec zjavne nevýhodné.
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INNOVATIONS IN EMPLOYEE MOTIVATION 
ASSESSMENT USING CHARACTERISTIC FUNCTION 

• prof. dr Aleksandar Pešić  - prof. dr Duška Pešić

Abstract

The purpose of this paper is to propose a specific assessment model for 
quantification of employee motivation, based on the fuzzy sets theory.

Motivation can be presented as a fuzzy set of motivational factors that affect the 
employee level of motivation. Motivational factors are presented with characteristic 
function of fuzzy triangular numbers and with the α -confidence intervals. The 
resulting value represents the grade of motivational factor of employee (i.e. it 
represents the degree of influence of that factor to the employee motivational 
complex).

Proposed model does not require advanced mathematical knowledge and it is 
simple to implement in the organizational practices and management information 
systems. Since traditional quantitative modelling techniques have very limited 
possibilities to capture the nature of complex systems, especially when humans 
are involved, fuzzy approach in the form of fuzzy membership functions represents 
modelling method well suited to deal with ambiguity and vagueness of the 
motivational factors.  

Keywords: fuzzy quantification, employee motivation, characteristic function, 
motivational factors

Introduction

Employee motivation as unobservable set of psychological processes have 
direct implications to productivity and organizational success. In that context it is 
crucial to examine how organizational practices and personal values influence 
individual work behaviour and accomplishment of determined organizational 
strategies.

According to transactional perspective, work motivation is viewed as a result of 
the interaction of individual and organizational factors. Namely, organizations often 
seek to enhance motivation through work activities that bring together personal 
and organizational goals, primarily because employees must perceive a match 
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between their own goals and organizational goals. In other words, employee 
motivation to accomplish organizational goals requires that those goals must be 
associated with personally desired outcomes. 

Following this, in order to direct employee motivation in a particular direction, 
the first step for management is to determine which motivational factors appear 
most influential on individual motivational processing. [6, p.12]

Techniques and methods for measuring work motivation permit assessment 
of the determinants of motivation or motivational factors, but do not measure 
motivation per se. Nevertheless, such measures are critical, because they enable 
evaluation of employee attitudes, affect, behaviour and efficiency of systematic 
organizational efforts to enhance employee motivation and performance. [5, p.12]

Considering the fact that motivation is not one dimensional process, 
measurement techniques must identify multiple indicators of employee level of 
motivation. [3, p.335]

In addition, as a qualitative assessment cannot give a satisfactory degree of 
precision, management of the organization should pay a special attention to methods 
that provide a comparative, quantitative measurement; such that the objects of 
assessment that are expressed in the form of attributes can be transformed into 
a quantitative form, expressed as a quantitative variable. [10, p.654]

There are various traditional multi-item scales commonly used in motivation 
measurement such are Likert-type scales, but some difficulties connected with 
such approaches still persist. 

The main limitation of traditional quantitative methods is in inability to deal 
with complex systems and situations characterized by absence of complete and 
precise information. This is particularly relevant for employee motivation surveys 
where assessment process implies such uncertainties. [15, p.65]

The use of fuzzy logic is recommended as a suitable way for addressing existing 
problems. In particular, characteristics of fuzzy logic enables realistic description 
of ambiguity of motivational factors because fuzzy sets theory assume that all 
objects belong to a set at a certain degree. 

Drawing from this, we argue that motivation can be presented as a fuzzy set 
of motivational factors that affect the employee level of motivation. 
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Literature review

Various theoretical approaches have provided different conceptualizations of 
the factors that drive the motivational process Generally, work motivation could be 
defined as the process by which behaviour is energized, directed and sustained 
in organizational settings. [8, p.970]

Similary, Pinder argues that work motivation represents a set of energetic 
forces that originate both within as well as beyond an individual’s being, to initiate 
work-related behaviour and to determine its form, direction, intensity and duration. 
According to this, work motivation is a psychological process resulting from 
interaction between the individual and the environment [7, p.486] 

While some researches focused their attention on the role of dispositions 
and volitional processes in models of motivation like Kanfer, 1990, others have 
turned to self-theory in order to explain motivated behaviour e.g. Bandura, 1986; 
Beach and Mitchell, 1990; Gergen, 1984; Schlenker, 1985; Stryker, 1986; Tajfel 
and Turner, 1985. [8, p.969]

Barbuto and Scholl concluded that motivation has been examined from many 
perspectives including: psychosocial - Jung, 1971, expectancy - Vroom, 1964, 
need-based - Maslow, 1954 and McClelland, 1961, intrinsic - Deci, 1975 and Katz 
and Kahn, 1978, social identity - Ashford and Mael, 1989, value-based - Etzioni, 
1961 and Kelman, 1958, goal setting - Locke and Latham, 1984, self-concept 
based - Brief and Aldag, 1981, Gecas, 1982; Snyder and Williams, 1982 and 
Sullivan, 1989, and to some extent, developmental perspectives - Kegan, 1982, 
Kohlberg, 1976, Loevinger, 1976 and Piaget, 1972. [1, p.1011]

Such variety of approaches often creates conceptual clutter for researches 
and confusion among practitioners who try to apply them to work settings.

In that sense, determining the most influential motivational factors and assessing 
the individual levels of motivation in organization still represents a challenge to 
managers. 

Steers pointed out that ability to measure motivational factors is essential for 
developing interventions aimed at enhancing motivation and in turn performance. 
[14, p.380] 

In organizations, the most commonly used measure instruments are subjective 
measures or self-report measure. Beside subjective measures, in the organizational 
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psychology literature, there are projective, objective and implicit/explicit measures. 
[16, p.213]

According to Rainey, there are various questionnaire items used to measure 
work motivation such as Job Motivation Scale - Patchen, Pelz and Allen, 1965, 
Intrinsic Motivation Scale - Lawler and Hall, 1970, Peer Evaluations of an Individual’s 
Work Motivation - Guion and Landy, 1972, Reward Expectancies - Rainey, 1983, 
Work Motivation Scale - Wright, 2004. [12, p.243]

Generally, motivation is hard to measure with simple questionnaires. Namely, 
researches may use different qualitative and quantitative techniques of measuring 
motivation, but none of which provides an adequately comprehensive measurement.

Considering the vague nature of motivational factors, the adequate answer 
to this problem may be the use of fuzzy sets approach that offer a middle path 
between quantitative and qualitative measurement, but not represents a compromise 
between these two; rather, it transcends many of the limitations of both. [13, p.30]

Zadeh introduced Fuzzy set theory as a mathematical sub-discipline, a tool 
for decision making under ambiguous conditions. [2, p.386]

In that sense intention of Fuzzy set theory is to provide a natural way of dealing 
with problems in which the source of imprecision is the absence of sharp defined 
criteria of class memberships. [9, p.3]

It could be argued that Fuzzy set theory provides a strict mathematical 
framework in which vague phenomena can be precisely and rigorously studied. 
Thus, the utilization of fuzzy logic as an analytical tool arises in management and 
organizational decision models. [11, p. 204]

In this paper, some aspects of fuzzy set theory are also used for developing 
a model aimed to assess key motivational determinants.

Assessment method based on fuzzy sets theory

In order to conduct a survey of employees using fuzzy method of assessing 
motivation levels it is necessary to estimate motivational factors with the use of 
questionnaire. In this case, factors affecting overall motivation level are listed as 
follows: Challenging and exciting work; Career advancement opportunities; Control 
over job; Job security; Involvement in organizational communications; Possibility of 
acquiring new skills and training; Recognition and reward for performance; Tactful 
discipline and understanding from management; Financial incentives and benefits.
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An evaluation of each relevant factor is requested, in a way that employee 

give a mark from interval [ ]1,1− , such that negative numbers present a degree of 
dissatisfaction and positive numbers present a degree of satisfaction.  For example, 
if the degree of a factor is estimated to be 0.9, this can be interpreted that this 
factor represents employee satisfaction with grade of 90%. Analogue interpretation 
is valid for negative numbers in the sense of dissatisfaction.  

 The assessment include determination of minimal value of the factor min
iF , the 

most probable value of the factor mp
iF  and maximal value of the factor max

iF  (fi g. 1).

Figure 1 Example of the questionnaire for evaluation of relevant 
motivational factors

 5 

over job; Job security; Involvement in organizational communications; Possibility of 

acquiring new skills and training; Recognition and reward for performance; Tactful 

discipline and understanding from management; Financial incentives and benefits. 

An evaluation of each relevant factor is requested, in a way that employee give a 

mark from interval  1,1 , such that negative numbers present a degree of 

dissatisfaction and positive numbers present a degree of satisfaction.  For example, 

if the degree of a factor is estimated to be 0.9, this can be interpreted that this factor 

represents employee satisfaction with grade of 90%. Analogue interpretation is valid 

for negative numbers in the sense of dissatisfaction.   

 The assessment include determination of minimal value of the factor min
iF , the most 

probable value of the factor mp
iF  and maximal value of the factor max

iF  (fig. 1). 

Figure 1 Example of the questionnaire for evaluation of relevant motivational 

factors 

 

Minimal value min
iF  

 

The most probable value mp
iF  

 

Maximal value max
iF  

 
 

Every of relative factor ( , 1,...,kF k n ) is presented as a fuzzy triangular number (fig. 

2): 

 

 min max, ,mp
i i i iF F F F  

Every of relative factor ( , 1,...,kF k n= ) is presented as a fuzzy triangular number 
(fi g. 2):

( )min max, ,mp
i i i iF F F F=
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Figure 2 Estimation of the motivational factor as a fuzzy triangular number

It can be noticed that at the same time a motivational factor can be a factor of 
dissatisfaction and a factor of satisfaction in different degrees.

Characteristic function of the obtained fuzzy triangular numbers is defined as 
follows:
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The method also introduces the α -confidence interval for the factor iF  that 

represents the level of employee assurance [ ]0,1i ∈α  in estimation of factor iF . 

α -confidence interval is denoted with min max,i iF F  α α .

The limits of iα  - confidence interval for the factor iF  are calculated as follows:
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Graphic presentation of the defined fuzzy number with α -level of confidence 
is given in the figure 3. 

Figure 3 α -level of confidence of the motivational factors

From the figure 3. it is possible to perceive that when iα  level of confidence is 

getting closer to 0, the interval around the most probable value of the factor mp
iF  

increases. Contrary, if iα  level of confidence is 1 (i.e. if employee assurance in 

estimation of the factor is maximal) then factor iF is represented by a crisp number
mp

iF .

Summary and conclusions 

Generally, appraisal of employee motivational level is used to determine how 
characteristics of the individual, task and work environment interact to influence 
employee behaviour and attitudes. This important management activity is also 
used to assess how motivation relates to different aspects of employee behaviour 
and job performance. In that sense, it is one of the critical management tasks 
to select relevant measures of motivational determinants. Considering the fact 
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that measuring motivation represents a prerequisite to manage intrinsically and 
extrinsically motivated employees, this paper is focused on quantification of 
motivational complex, and more specifically on using alternative assessment 
model based on the fuzzy sets theory.

Although there are various methods that enable organizational personnel 
to determine which motivational factors appear most influential on motivational 
processing, we pointed out some advantages of using fuzzy logic approach over 
traditional quantitative approaches and indicated that quantification model based 
on fuzzy sets theory could be an effective tool for modelling motivational measures.  
In that sense, this paper represents an attempt to go some way towards increasing 
the effectiveness in developing measurement instruments in motivational surveys.

Proposed fuzzy model for quantification of employee motivation is adjustable 
by the user and comprehensible, which implies that does not require advanced 
mathematical knowledge. As numeric values are assigned to different motivational 
factors and different employees, they can be easily ranked or measured against 
each other.

The data obtained in the measurement process can be incorporated into the 
management information system which enables comparison between employees 
on a continuous basis and monitoring of employees attitudes as well as changes 
in their attitudes following the organizational intervention. 

Hence, model of quantification of employee motivation based on fuzzy logic can 
be viewed as an adaptive, realistic and flexible quantitative method that provides 
an alternative assessment of motivational factors and overall motivational complex.
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Abstrakt

Cieľom príspevku je načrtnúť koncept ďalšieho vzdelávania v európskom 
kontexte, najmä vzhľadom na výsledky významných prehľadových štúdií 
o participácii dospelých v edukačných aktivitách vzdelávania dospelých. Ide 
o prehľadovú štúdiu EÚ o pracovných  silách, prehľadovú štúdiu o vzdelávaní 
dospelých, prehľadovú štúdia o ďalšom (kontinuálnom) odbornom vzdelávaní 
a príprave, ktoré dopĺňa program medzinárodného výskumu kompetencií dospelých 
(PIAAC). Účasť dospelých na ďalšom vzdelávaní a príprave determinujú také 
faktory, ako dosiahnuté vzdelanie, status zamestnaného, kategórie profesie, 
vek a kompetencie, resp. zručnosti. Skúmanie regionálnych aspektov ďalšieho 
vzdelávania má poukázať na potrebu vytvárania inštitucionalizovaných sietí 
a partnerstiev na posilnenie rozvoja regiónov. 

Kľúčové slová: ďalšie vzdelávanie, celoživotné učenie, Európska únia, 
regionálna politika ďalšieho vzdelávania

THE CONCEPTUAL APPROACH TO ADULT EDUCATION IN 
EUROPEAN CONTEXT

Abstract

The aim of the paper is to outline the concept of adult education in the European 
context, specifically with respect to the results of significant surveys referring to the 
participation of adults in educational activities of adult education. They include the 
EU Labour Force Survey, the Adult Education Survey, the Continuing Vocational 
Training Survey complemented by the Programme for International Assessment 
of Adult Competencies (PIAAC). The participation of adults in life-long learning 
and training is determined by factors as the educational attainment, employment 
status, occupational cathegory, age and skills (competences). The research of re-
gional aspects of adult education should focus on the necessity of institutionalised 
networks and partnerships in favour of the development of regions. 

Keywords: continuing education, long-life learning, European Union, regional 
policy of adult education
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Úvod

Podnety na flexibilný systém celoživotného vzdelávania, ktorého integrálnou 
súčasťou je ďalšie vzdelávanie, sú deklarované takmer vo všetkých dokumentoch 
Európskej únie týkajúcej sa vzdelávania. Predstavujú všeobecné princípy, z 
ktorých je možné vychádzať na nadnárodnej úrovni. Avšak rozširovanie výchovy 
a vzdelávania dospelých buď vo vnútri kultúr alebo medzi nimi je extrémne 
komplexný proces, na ktorý sa niekedy pozeráme príliš zjednodušene. Je to sčasti 
zavinené nerozlišovaním medzi obsahom a procesom vzdelávania dospelých, 
sčasti nedostatočným uvedomením, že proces vzdelávania začína už analýzou 
vzdelávacích potrieb. 

Európsky kontext ďalšieho vzdelávania

V Európskej únii prispela Lisabonská zmluva (2009) k definovaniu jednotlivých 
politík, vrátane vzdelávacej politiky, z hľadiska prijímania legislatívy a právomocí. 
Zmluva formalizuje rozdelenie agendy EÚ na supranacionálnu (nadnárodnú) a 
medzivládnu a prináša (v Hlave I Zmluvy o fungovaní EÚ) rozdelenie kompetencií 
medzi EÚ a jej členské krajiny. Lisabonská zmluva rozlišuje tri základné kategórie 
právomocí: a) výlučné právomoci EÚ, b) prenesené právomoci z EÚ na členské 
štáty a c) podporné, koordinačnú a doplnkové právomoci EÚ. Do uvedenej skupiny 
právomocí sa zaraďuje vzdelávanie, odborné vzdelávanie, mládež a šport. Teda 
vzdelávacia politika má štatút doplňujúcej politiky. Európska únia však nemá zámer 
smerovať k zjednoteniu národných vzdelávacích systémov a vytvoreniu spoločného 
európskeho vzdelávacieho modelu. Ponecháva na každom členskom štáte, aký 
systém vzdelávania si vytvára a rozvíja. 

V čl. 6 Lisabonskej zmluvy sa uvádza, že „Únia má právomoc vykonávať 
činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov. Týmito 
činnosťami na európskej úrovni sú a) ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí; b) 
priemysel; c) kultúra; d) cestovný ruch; e) vzdelávanie, odborné vzdelávanie, 
mládež a šport; f) civilná ochrana; g) administratívna spolupráca.

Hlava XII Lisabonskej zmluvy sa zameriava na všeobecné a odborné 
vzdelávanie, mládež a šport. V čl. 165 sa uvádza, že činnosť Únie sa zameriava na:

• rozvoj európskej dimenzie vo vzdelávaní, najmä výučbou a šírením jazykov 
členských štátov,
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• podporu mobility študentov a učiteľov, medzi iným podporou akademického 
uznávania diplomov a započítaním času štúdia,

• podporu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami,
• rozvoj výmeny informácií a skúseností v otázkach, ktoré sú spoločné vzdelá-

vacím systémom členských štátov,
• podporu rozvoja výmeny mládeže a výmeny sociálnych a výchovno-vzdelá-

vacích pracovníkov a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote 
v Európe,

• podporu rozvoja diaľkového vzdelávania,
• rozvoj európskeho rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvore-

nosti pri športových súťažiach a spolupráce medzi subjektmi zodpovednými 
za šport, ako aj ochranou fyzickej a morálnej integrity športovcov, najmä 
mladých športovcov.

Politika vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy členských štátov 
prostredníctvom odsúhlasených referenčných ukazovateľov a štatistík sa dlhodobo 
monitoruje na úrovni jednotlivých členských štátov. Tým sa vytvára referenčný rámec, 
v ktorom sa členské štáty usilujú porovnávať z hľadiska dosiahnutých výsledkov 
a hodnotiť vlastnú vzdelávaciu politiku. Vzdelávaciu politiku môžeme definovať 
ako jednu z významných súčastí sociálnej politiky. Vzdelávacia politika predstavuje 
súhrn konkrétnych činností a opatrení, ktorými štát a ostatné subjekty ovplyvňujú 
vzdelávanie a vzdelávaciu sústavu, rozhodujú o vzdelávacích inštitúciách, prístupe 
k vzdelávaniu, cieľoch, obsahu vzdelania a spôsobe riadenia a financovania.

V otázkach vzdelávania, celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania 
využíva Európska únia otvorenú metódu koordinácie, prostredníctvom ktorej 
členské štáty koordinujú svoju činnosť v oblastiach

a) realizácie celoživotného vzdelávania a mobility vykonávaním stratégií v oblasti 
celoživotného vzdelávania, vypracúvaním kvalifikačných rámcov a opatrení na 
umožnenie pružnejších spôsobov vzdelávania a podporovaním vzdelávacej 
mobility všetkých vzdelávajúcich sa osôb, učiteľov a školiteľov v celej Európe;

b) zlepšovania kvality a efektívnosti vzdelávania a odbornej prípravy tak, že sa 
všetkým vzdelávajúcim sa osobám umožní nadobudnúť základné zručnosti 
a kompetencie, ktoré potrebujú k získaniu zamestnania, zabezpečením 
vysokokvalitného vyučovania a prípravy učiteľov na všetkých úrovniach 
vzdelávania a odbornej prípravy a zvyšovaním príťažlivosti a efektívnosti 
všetkých úrovní vzdelávania a odbornej prípravy;
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c) presadzovania rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva odstránením 
znevýhodnenia v oblasti vzdelávania prostredníctvom vysokokvalitného 
vzdelávania v ranom veku, cielenejšej podpory a začleňujúceho vzdelávania; 

d) posilňovania tvorivosti a inovácií na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej 
prípravy podporovaním získavania prierezových kľúčových kompetencií a 
zakladaním partnerstiev s okolitým svetom, najmä s podnikmi, s cieľom zaistiť, 
aby inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy boli otvorenejšie a relevantnejšie 
v súvislosti s potrebami trhu práce a celej spoločnosti (Program celoživotného 
vzdelávania, 2011-2013).

Podnety na flexibilný systém celoživotného vzdelávania, ktorého integrálnou 
súčasťou je ďalšie vzdelávanie, sú deklarované takmer vo všetkých dokumentoch 
Európskej únie týkajúcej sa vzdelávania. Predstavujú všeobecné princípy, z ktorých 
je možné vychádzať na nadnárodnej úrovni. 

Z hľadiska rozvoja ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike v európskom 
kontexte sú dôležité výsledky prieskumov a prehľadových štúdií, ktoré možno 
komparovať s ďalšími európskymi krajinami. Ide o tri výskumy koordinované 
Eurostatom, ktoré sa týkajú participácie dospelých v ďalšom vzdelávaní a odbornej 
príprave:

1. prehľadová štúdia EÚ o pracovných  silách (EU Labour Force Survey),
2. prehľadová štúdia o vzdelávaní dospelých (Adult Education Survey),

prehľadová štúdia o ďalšom (kontinuálnom) odbornom vzdelávaní a príprave 
(Continuing Vocational Training Survey).

Dopĺňa ich prehľadová štúdia pod názvom program medzinárodného výskumu 
kompetencií dospelých Programme for International Assessment of Adult 
Competencies (PIAAC), ktorú koordinovala OECD. 

V prvej štúdii EÚ o pracovných silách bolo cieľom zozbierať údaje o indikátore 
participácie dospelých v celoživotnom vzdelávaní (učení). Tento indikátor bol ako 
etalón (benčmark) nastavený v roku 2009 s predpokladom, že pre celú Európsku 
úniu dosiahne úroveň 15 % účasti dospelých obyvateľov v celoživotnom vzdelávaní 
do roku 2020. Podľa výsledkov z roku 2013 sa 10,5 % európskeho dospelého 
obyvateľstva (vo veku 25-64 rokov) zúčastňovalo na formálnom a neformálnom 
vzdelávaní a odbornej príprave, ktoré sa uskutočnilo 4 týždne pred prieskumom. 
Prierezová štúdia odhalila signifikantné rozdiely medzi zúčastnených krajinami 
(EU 28, Island, Nórsko, Turecko). Najlepšie výsledky dosiahlo Dánsko (31,4 %) 
a Švédsko (28,1 %). Vo Fínsku a na Islande sa na vzdelávacích aktivitách zúčastnil 
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jeden zo štyroch dospelých. K benčmarku EÚ 15 % stanovenému na rok 2020 sa 
už priblížilo Francúzsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo 
a Nórsko. Oproti tomu veľmi nízku účasť dospelých na vzdelávaní malo Chorvátsko, 
Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Turecko, s rozsahom od 2 % do 4,3 
% (Slovensko 2,9 %). Najnižšiu úroveň dosiahlo Bulharsko s 1,7 %.

Druhá prehľadová štúdia o vzdelávaní dospelých predstavuje odlišný prístup 
pri zisťovaní účasti dospelých v celoživotnom vzdelávaní (učení). Bola špecificky 
navrhnutá tak, aby hodnotila účasť dospelých na vzdelávaní a odbornej príprave. 
Poskytuje detailnejšie informácie o učebných aktivitách, na ktorých sa dospelí 
zúčastňujú, napr. ako učebné aktivity v rámci usmerňovaného vzdelávania na 
pracovisku (on-the-job training). Referenčné obdobie prieskumu sa týkalo až 12 
mesiacov pred uskutočnením prieskumu, čo je aj vysvetlením, prečo sa výsledky 
prvej a druhej štúdie podstatne odlišujú (Adult Education and Training in Europe, 
2015, s. 22 - 23). Účasť dospelých na ďalšom vzdelávaní je veľmi nerovnomerná 
z hľadiska skúmaných krajín. V roku 2011 dosiahlo najnižšiu mieru 

Rumunsko (8 %) a Grécko (11,7%), naproti tomu Švédsko a Luxembursko 
evidovali najvyšší počet dospelých účastníkov vzdelávania a odbornej prípravy (71 
%, resp. 70,1 %). Na ďalších miestach sa umiestnilo Dánsko, Nemecko, Francúzsko, 
Holandsko, Fínsko a Nórsko, v ktorých sa miera účasti pohybovala medzi 50 % 
a 60 %. Všetky uvedené krajiny s vysokou mierou účasti charakterizovala aj vysoká 
miera účasti v neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave (48,5 % Nemecko 
a 68 % Luxembursko). Naopak, Rumunsko a Grécko mali najnižšiu mieru účasti 
v neformálnom vzdelávaní a príprave (6,9 %, resp. 9,6 %). Najnižšiu mieru účasti 
dospelých vo formálnom vzdelávaní mali Bulharsko, Grécko, Taliansko, Rumunsko 
a Slovinsko. 

Tretia výskumná štúdia odhalila významné disparity v miere účasti na ďalšom 
vzdelávaní v rôznych kategóriách dospelých. Naznačila, že existuje viacero faktorov, 
ktoré determinujú úroveň participácie, predovšetkým ide o faktory ako dosiahnuté 
vzdelanie, zamestnanecký status, profesijná kategória a vek. 

Dosiahnuté vzdelanie sa hodnotilo z hľadiska medzinárodnej škály ISCED 
(ISCED 0-2, ISCED 3-4, ISCED 5-6). Prieskumom sa zistilo, že dosiahnuté 
vzdelanie významne ovplyvňujú účasť na celoživotnom vzdelávaní (učení). Až 
61,3 % dospelých s ukončeným vysokoškolským vzdelaním sa zúčastňuje ďalšieho 
vzdelávania, v prípade dospelých s dosiahnutým stredným vzdelaním je to 37,7 
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% a v prípade absolventov nižšieho stredného vzdelania (základná škola) miera 
účasti na vzdelávaní nepresiahla 21,8 %. 

Podobné disparity sa objavili aj z hľadiska zamestnaneckého statusu. Tu sa 
diferencuje status zamestnaného, nezamestnaného a neaktívneho. Zamestnaní 
dospelí sa zúčastňujú na vzdelávaní významne viac (48,6 %) ako nezamestnaní 
(26,9 %) alebo ekonomicky neaktívni (19,6 %).

Ďalší faktor – profesijná kategória sa členil na tieto skupiny:

a) manažéri, profesionáli, technici a podobné profesie,
b) zamestnanci administratívy, služieb a zamestnanci obchodu,
c) manuálni robotníci a príslušnými zručnosťami,
d) jednoduché profesie.

Pracovníci v profesiách označených ako „profesie s vysokou mierou zručností“ 
sa viac zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní ako pracovníci profesií, ktoré spadajú 
do kategórií nižších. Miera účasti na ďalšom vzdelávaní bola najvyššia (64,1 %) 
u prvej kategórie. U tretej skupiny to bolo 32,7 % a u poslednej skupiny 28,3 %. 

Vek predstavuje silný determinant participácie v ďalšom vzdelávaní, 
s pribúdajúcim vekom nastáva signifikantný pokles v učebných aktivitách, pričom 
miera účasti 48,5 % sa vzťahuje na vekovú kategóriu 25-34 rokov a miera účasti 
26,6 % sa vzťahuje na vekovú kategóriu 55-64 rokov. Čiastočne sa to dá vysvetliť aj 
nedostatočným financovaním ďalšieho vzdelávania zamestnávateľmi u dospelých 
v preddôchodkovom veku (Adult Education and Training in Europe, 2015, s. 24 
– 25).

Štvrtá štúdia PIAAC, ktorá skúmala účasť dospelých na ďalšom vzdelávaní 
z hľadiska úrovne zručností a kompetencií. Cieľom výskumu bolo zistiť, ako sú 
občania jednotlivých krajín pripravení na život v modernej spoločnosti a výzvy 
budúcnosti. Výskum sa zameral na respondentov vo veku 16-64 rokov, pričom 
v každej krajine išlo o skúmanú vzorku minimálne 4500 osôb. Zber údajov sa 
uskutočnil  rokoch 2011-2012 a výsledky boli zverejnené v roku 2013.  

Vzťah medzi kompetenciami a mierou účasti dospelých na vzdelávaní 
naznačujú, že čím nižšiu úroveň kompetencií dospelí majú, tým sa v menšej 
miere zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní, aj v porovnaní s dospelými s vysokou 
úrovňou kompetencií. 

OECD vo svojej správe s ohľadom na globálny vývoj odporúča nasledovné 
základné oblasti rozvoja vzdelávacej politiky:  
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a)  Vytvoriť prepojenie medzi prostredím učenia sa a prostredím práce. 
b)  Zabezpečiť vzdelávanie pracovníkov vo firmách. 
c)  Získať záruku, že ďalšie vzdelávanie dospelých je relevantné. 
d) Umožniť pracovníkom, aby dokázali prispôsobiť učenie sa svojim životným 

podmienkam.
e)  Identifikovať tých, ktorí sú najväčším rizikom a dosahujú slabú úroveň zručností. 
f)  Poukázať na to, aké výhody môžu mať dospelí s dokonalejšími zručnosťami.
g)  Poskytovať ľahko dostupné informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania 

dospelých.

Z uvedených prieskumných projektov vyplývajú nasledovné závery:

• V Európskej únii až 25 % dospelých nedosiahlo vyššie stredné vzdelanie (s 
maturitou) a nemá príslušnú kvalifikáciu, hoci vzdelanostná úroveň sa v sú-
časnosti považuje za základný predpoklad úspešného vstupu na trh práce 
a pokračujúcej zamestnanosti.  

• Okrem toho, až 6,5 % obyvateľov EÚ ukončilo formálne vzdelávanie na úrovni 
základnej školy (primárneho vzdelávania). 

• V rámci krajín EÚ sú štáty južnej Európy najviac ovplyvnené nízkou úrovňou 
dosiahnutého vzdelania. Pre Turecko je charakteristický obzvlášť vysoký podiel 
dospelých s nízkou úrovňou vzdelania. 

• Mladí dospelí dosahujú v priemere významne vyššie dosiahnuté vzdelanie 
ako staršia populácia. 

• V rámci výskumu PIACC sa zistilo, že v každej zo 17 zúčastnených krajín sa 
nachádza súhrnne 19,9 % dospelých s nízkou mierou čitateľskej gramotnosti 
a 23,6 % dospelých s nízkou mierou numerickej gramotnosti. 

• Asi 30 % dospelých má „veľmi nízke“ alebo „žiadne“ zručnosti v IKT, pričom 
asi polovica dospelých v EÚ sama považuje svoje IKT zručnosti za nekoreš-
pondujúce súčasným požiadavkám trhu práce. 

Celkove sa všetky tri štúdie zhodujú v tom, že medzi krajinami EÚ sú významné 
a silné disparity. Severské krajiny evidujú vysokú mieru participácie na ďalšom 
vzdelávaní. Niektoré nové členské štáty EÚ, osobitne Bulharsko a Rumunsko, ale 
aj Grécko sa nachádzajú na opačnom póle. 

Účasť dospelých na celoživotnom učení a ďalšom vzdelávaní determinujú 
viaceré faktory, najmä dosiahnuté vzdelanie, status zamestnaného, kategórie 
profesie, vek a kompetencie, resp. zručnosti. Ukázalo sa, že existujú rôznorodé 
kategórie tzv. zraniteľných (potenciálnych) účastníkov ďalšieho vzdelávania – 
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ľudia s nízkou kvalifikáciou, zamestnanci v profesiách vyžadujúcich nízku mieru 
zručností, nezamestnaní a ekonomicky neaktívni, starší ľudia a ľudia s minimálnymi 
zručnosťami (least skilled). Tieto kategórie účastníkov, ktoré pravdepodobne 
vzdelávania najviac potrebujú, majú zrejme sťažený prístup k účasti na vzdelávacích 
podujatiach ďalšieho vzdelávania (Adult Education and Training in Europe, 2015, 
s. 27).

Faktor prostredia v ďalšom vzdelávaní

Orientácia celoživotného vzdelávania na pružné vytváranie príležitostí pre 
človeka prináša so sebou potrebu vzájomného prelínania štruktúr vzdelávania, 
ktoré v súčasnosti existujú, nie sú však navzájom dostatočne kompatibilné. Ide 
najmä o utváranie vedomostnej spoločnosti a s tým súvisiaceho rozvoja ľudských 
zdrojov na základe kompetencií.  Rozvoj konceptu „vzdelávania a rozvoja podľa 
kompetencií“ je z andragogického pohľadu veľmi významný a predstavuje novú 
paradigmu (Veteška, 2010).

Výskum v oblasti ďalšieho vzdelávania sa  v minulosti ale aj v  súčasnosti  
viac zameriaval na vzdelávaných a vzdelávateľov, ako aj na procesuálnu stránku 
vzdelávania dospelých, menej na prostredie, v ktorom sa ďalšie vzdelávanie 
odohráva. S ohľadom na komplexnosť a variabilitu všetkého kde a ako sa vzdelávanie 
dospelých realizuje, treba chápať predmet skúmania ďalšieho vzdelávania širšie 
a systémovo. Je treba skúmať :

• špecifikum socio-ekonomického a politického prostredia, v ktorom fungujú 
systémy ďalšieho vzdelávania a komponenty tohto prostredia s najväčším 
vplyvom na formovanie a fungovanie týchto systémov;

• špecifikum tradícií a kultúry ako ďalší prvok prostredia, v ktorom fungujú 
systémy ďalšieho vzdelávania,

• finančné, ľudské a administratívne zdroje alokované v regionálnych  systé-
moch ďalšieho vzdelávania.

Podnety na flexibilný systém celoživotného vzdelávania, ktorého integrálnou 
súčasťou je ďalšie vzdelávanie, sú deklarované takmer vo všetkých dokumentoch 
Európskej únie týkajúcej sa vzdelávania. Predstavujú všeobecné princípy, 
z ktorých je možné vychádzať na nadnárodnej úrovni. Avšak rozširovanie výchovy 
a vzdelávania dospelých buď vo vnútri kultúr alebo medzi nimi je extrémne 
komplexný proces, na ktorý sa niekedy pozeráme príliš zjednodušene. Je to sčasti 
zavinené nerozlišovaním medzi obsahom a procesom vzdelávania dospelých, 
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sčasti nedostatočným uvedomením, že proces vzdelávania začína už analýzou 
vzdelávacích potrieb. 

Z hľadiska rozvoja ďalšieho  vzdelávania v Slovenskej republike v európskom 
kontexte sú dôležité výsledky prieskumov, ktoré možno komparovať s ďalšími 
európskymi krajinami. Takouto prelomovou udalosťou v tejto oblasti je Medzinárodný 
výskum dospelých: PIAAC (Programme for International Assessment of Adult 
Competencies) s cieľom zistiť, ako sú občania v jednotlivých krajinách pripravení 
na život v modernej spoločnosti. Má charakter najväčšieho a najkomplexnejšieho 
medzinárodného výskumu - predstavuje výskum dospelej populácie vo veku 
16-65 rokov v počte min. 4500 respondentov v každej krajine. Bol vytvorený na 
základe spolupráce mnohých krajín, inštitúcií, organizácií a OECD. Zber údajov sa 
uskutočnil v rokoch 2011-2012 a výsledky sa zverejnili v roku 2013. Tento výskum:

• mapuje zručnosti a kompetencie jednotlivcov potrebné pre ich uplatnenie sa 
v spoločnosti a pre ekonomické prosperovanie štátov,

• zisťuje, ako sú mapované zručnosti a kompetencie využívané v pracovnom 
procese,

• pomáha zapojeným krajinám lepšie porozumieť, ako môže výchova a vzde-
lávanie pozitívne vplývať na rozvoj týchto kompetencií .

Výsledky výskumu merania kompetencií dospelých prezentované v 
Medzinárodnej správe OECD „Skills Outlook“35 a Národnej správe z merania 
PIAAC nám jasne ukazujú, že nemôžeme zostať spokojní s prezentovanou úrovňou 
dosiahnutia kompetencií dospelých na Slovensku. 

Regionálna politika vzdelávania

Výskum zručností dospelých PIAAC poukázali aj na regionálne rozdiely.  Ak sa 
zameriame na analýzu výsledkov testov a mieru používania jednotlivých zručností či 
už v každodennom živote alebo v práci v jednotlivých krajoch, vidíme, že jednotlivé 
kraje potvrdili úspešnosť, resp. neúspešnosť v troch testovaných doménach. 
Intenzita používania zručností v každodennom živote a pri práci nie sú v jednotlivých 
krajoch jednoznačne nad alebo pod úrovňou národného priemeru. Kraje, ktoré 
sa vyznačujú lepšími výsledkami v testovaní potvrdili aj vyššiu mieru používania 
zručností, či už IKT zručností, alebo matematických zručností. V pozitívnom 
svetle sa ukázali výsledky Žilinského kraja, kde výsledky v testovaní gramotnosti 
a schopnosti riešiť problémy boli mierne nad priemerom Slovenska a taktiež nad 
úrovňou národného priemeru sa ukázala frekvencia používania väčšiny zručností 
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v práci alebo v každodennom živote. Kraje, ktorých respondenti dosiahli nižšie 
priemerné výsledky v testovaní (Prešovský a Trnavský kraj), preukázali aj nižšiu 
mieru využívania zručností v živote a pri práci. 

V súčasnosti pre dosiahnutie zlepšenia v oblasti celoživotného vzdelávania 
celosvetovo rezonuje týchto osem odporúčaní (Národná správa PIAAC, 2013):

1. Zvýšiť verejné investície do celoživotného vzdelávania
2. Podporiť osobné a sociálne výhody neformálneho vzdelávania
3. Poskytovať základné zručnosti v úzkej spolupráci všetkých vzdelávacích 

inštitúcií
4. Zapojiť zamestnávateľov do celoživotného vzdelávania
5. Vzdelanie v čase krízy zohráva významnú úlohu
6. Osloviť málo zastúpené skupiny (napr. migranti, starší ľudia, väzni,...) 
7. Zabezpečiť spoluprácu medzi zúčastnenými stranami, ktoré pôsobia súčasne 

na rôznych úrovniach - vytvorenie partnerstiev
8. Vytvoriť ucelený systém celoživotného vzdelávania.

Riešenie problémov kvality vzdelávania dospelých je teda veľmi zložité. 
Pokúsime sa zamyslieť v tomto kontexte nad niektorými procesmi, ktoré výrazne 
ovplyvňujú kvalitu vzdelávania,  a preto ich možno označiť za kľúčové. Vzdelávanie 
dospelých totiž nie je možné vidieť len vo vzťahu k zodpovednosti jednotlivca, ale 
v širšom kontexte, a teda aj vo vzťahu k zodpovednosti k štátu, k profesionalizácii 
a inštitucionalizácii dospelých. V súvislosti s tým možno hovoriť o nasledovných 
kľúčových procesoch kvality vzdelávania dospelých:

• tvorba a uplatňovanie funkčnej stratégie vzdelávania dospelých;
• analýza vzdelávacích potrieb dospelých;
• tvorba, realizácia a evalvácia kurikula vo vzdelávaní dospelých;
• procesy hodnotenia a stanovenie kritérií kvality vzdelávania dospelých.

V tomto kontexte na svojom 109. plenárnom zasadnutí (3.-4. decembra 2014) 
prijal Výbor regiónov Európskej únie návrh stanoviska k uznávaniu zručností 
a kompetencií nadobudnutých neformálnym vzdelávaním a informálnym učením 
sa. Vychádzal zo skutočnosti, že už od roku 2004 európske inštitúcie podporujú 
činnosť jednotlivých krajín v oblasti tvorby zásad identifikácie a potvrdzovania 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. V decembri 2014 tieto snahy 
vyústili do prijatia odporúčania, v ktorom Rada EÚ vyzýva členské štáty, aby v 
spätosti s národným kvalifikačným rámcom a v súlade s európskym kvalifikačným 
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rámcom zaviedli zásady validácie, ktoré by umožňovali získať plnú alebo čiastočnú 
kvalifikáciu nadobudnutú na základe neformálneho či informálneho učenia sa. 

Výbor regiónov konštatoval, že nastal čas, aby miestne a regionálne  orgány 
využili možnosť vyjadriť sa k tejto otázke. Vybor regiónov preto vyzýva, aby sa 
rozvinula partnerská spolupráca medzi organmi verejnej správy na národnej 
úrovni a na úrovni samospráv, podnikateľmi, zamestnancami a ich organizáciami, 
ako aj organizáciami občianskej spoločnosti v snahe presmerovať prostriedky 
určené na celoživotné vzdelávanie v súlade s myšlienkou validácie neformálnych 
a informálnych zručností.

Svoj návrh zdôvodňuje okrem iného tým, že miestne a regionálne orgány majú 
navyše cenné poznatky o možnostiach zamestnania, dostupnej ponuke v oblasti 
vzdelávania (neformálneho a informálneho), ako aj o potrebách svojich regiónov 
a miest. 

Vzdelávacie inštitúcie, univerzity, poskytovatelia odborného vzdelávania a 
prípravy a iné zariadenia ponúkajúce služby v tejto oblasti, úrady prace, mimovládne 
organizácie a orgány poskytujúce verejné služby pôsobia v určitom regióne, 
podobne ako podniky. Pri navrhovaní a zavádzaní riešení v oblasti validácie 
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia treba preto prihliadať na územný 
rozmer.

V tomto kontexte vystupuje do popredia otázka vytvárania regionálnych sietí 
integrujúcich sociálne skupiny, inštitúcie a spolky, ktoré vyvíjajú činnosť v obciach 
a okresoch. Spojenie síl štátnych úradov, miestnych samospráv, podnikateľských 
subjektov, sektoru služieb a vzdelávacích inštitúcií sa chápe ako príležitosť rozvoja 
miestnych komunít a rozvoja regiónu. Miestne a regionálne orgány majú priamy 
kontakt s miestnou realitou, najlepšie jej rozumejú, a preto môžu najviac prispieť 
k vypracovaniu politiky vzdelávania.

Dosahovanie žiaduceho vývoja v oblasti sociálnej infraštruktúry má byť 
orientované na uplatňovanie základných kritérií spojených okrem iného aj   s 
efektivitou vzdelávania, prednostne podľa požiadaviek trhu práce v regióne, 
s partnerskou podporou podnikateľských subjektov, ktoré trvalo zabezpečujú 
zamestnanosť v regióne kvalifikovanou pracovnou silou, s cieľom tvorby nových 
pracovných miest a zabezpečením rastu príjmov obyvateľstva.

V Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky má rozvoj 
ľudských zdrojov aj prostredníctvom ďalšieho vzdelávania  významné miesto. V  
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dokumente sú uvedené nasledovné priority. Tie, ktoré sa bezprostredne dotýkajú 
ďalšieho vzdelávania, sme označili výraznejšie:

• riešenie podpory rodiny, riešenie zvýhodnenia mladých rodín a rodín s malými 
deťmi, vytvorenie lepších podmienok pre matky na materskej dovolenke, 

• investícia do sociálnej a ekonomickej regenerácie zanedbaných mestských 
a vidieckych území (zlepšenie obytného prostredia ako podmienka pre zvy-
šovanie kvality života obyvateľstva), 

• optimalizácia legislatívy s cieľom motivovať ekonomické subjekty k vytváraniu 
produktívnych a kvalitných pracovných miest, 

• podpora vzdelávania, celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie (rozvoj pod-
mienok pre procesy odborného vzdelávania a prípravy), 

• optimalizácia siete a profilu stredných a vysokých škôl v nadväznosti na po-
žiadavky trhu práce, 

• zvýšenie flexibility vzdelávacieho systému tak, aby zodpovedal požiadavkám 
trhu práce, 

• investícia do sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry s cieľom zlepšenia kvality 
a dostupnosti služieb (investície do budov a vybavenia sociálnych a zdravot-
níckych zariadení ako predpokladu poskytovania kvalitných služieb, zlepšenie 
dostupnosti a infraštruktúry zariadení pre seniorov a domovov opatrovateľskej 
služby), 

• optimalizácia siete zdravotníckych zariadení v regiónoch, 
• preferovanie ambulantnej formy sociálnych služieb pre populáciu v poproduk-

tívnom veku, podpora aktívneho a zdravého starnutia, s možnosťou uplatnenia 
sa starších ľudí na trhu práce.

Skúmanie regionálneho  charakteru ďalšieho vzdelávania, t.j. edukačnej reality, 
ktorú charakterizuje J. Prucha  ako  prostredie a situácie, v ktorých sú začlenené 
dospelé osoby do nejakých procesov edukácie a v ktorých sa používajú edukačné 
konštrukty a vznikajú nejaké edukačné výsledky a efekty,  je veľmi dôležité. 
Na túto problematiku je zameraná aj vedecko-výskumná úloha, ktorú riešime 
v rámci grantovej agentúry VEGA - Determinanty regionálneho rozvoja vzdelávania 
dospelých.

Problematika je náročná, pretože edukačná realita je:

• Mnohostranná (rozmanitosť edukačných  subjektov)
• Frekventovaná (frekvencia a opakovateľnosť edukačných procesu vo vzde-

lávaní dospelých)
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• Diferencovaná (typy prostredia, v ktorých sa edukačné procesy vyskytujú).
• V tomto zmysle je dôležité skúmať v nami vybranom – regionálnom prostredí:
• Procesuálnu stránku
• Personálnu stránku
• Inštitucionálnu stránku.

V regionálnom kontexte je významné skúmať najmä príležitosti na  vzdelávanie 
pre dospelých, ktoré sa  prejavujú sa konkrétne v tom:

• Aká je ponuka rôznych vzdelávacích aktivít pre dospelých na trhu vzdelávania
• Aké rozmanité je odborné zameranie a formy vzdelávania dospelých
• Ako sú flexibilné vzdelávacie podujatia z hľadiska časovej dĺžky
• Ako sú vzdelávacie zariadenia dosiahnuteľné z hľadiska vzdialenosti od byd-

liska či pracoviska
• Aká je cenová dostupnosť vzdelávacích aktivít.

Dosahovanie žiaduceho vývoja v oblasti sociálnej infraštruktúry má byť 
orientované na uplatňovanie základných kritérií spojených okrem iného aj   s 
efektivitou vzdelávania, prednostne podľa požiadaviek trhu práce v regióne, 
s partnerskou podporou podnikateľských subjektov, ktoré trvalo zabezpečujú 
zamestnanosť v regióne kvalifikovanou pracovnou silou, s cieľom tvorby nových 
pracovných miest a zabezpečením rastu príjmov obyvateľstva.  (Aktualizácia 
Národnej stratégie...2015).

Zámery ďalšieho profesijného vzdelávania sú ovplyvňované nielen širším 
spoločenským prostredím, ale aj potrebami organizácie a potrebami jednotlivca. 
Peter Novotný hovorí o dvoch transformáciách profesijného vzdelávania po 
roku 1989  v Českej republike, ale toto členenie je možné použiť aj na vývoj 
v Slovenskej republike. Prvú transformáciu charakterizuje ako ekonomickú, kedy 
zmena politického a ekonomického systému po roku 1989 otriasla celým systémom 
vzdelávania dospelých a úplne ho zmenila. Druhá transformácia, ako konštatuje , 
má zrejme charakter andragogický a jej zjavnými znakmi sú v prvom rade zmena 
diskurzu učenia sa a vzdelávania dospelých v profesijnom a pracovnom kontexte, 
ďalej premena kultúry organizácie práce a napokon presadzovanie nových riešení 
existujúcich sociálnych a ekonomických problémov vzdelávania dospelých a rozvoja 
ľudských zdrojov. (Novotný, 2009, s. 114).
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PRINCÍPY A NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ 
ZODPOVEDNOSTI V SÚČASNEJ EKONOMIKE

• Ing. Mgr. Júlia Rakovská, PhD.

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá problematikou uplatňovania princípov a nástrojov 
environmentálnej zodpovednosti v podmienkach súčasnej ekonomiky Slovenskej 
republiky. Popisuje hlavné oblasti environmentálnej zodpovednosti v nadväznosti 
na aktuálne problémy ochrany životného prostredia. Taktiež charakterizuje nástroje 
environmentálneho manažmentu, ktoré sa najviac využívajú, resp. aplikujú v 
podnikoch a organizáciách.

Kľúčové slová: environmentálne aspekty, environmentálna zodpovednosť, 
ekonomika, podnik

PRINCIPES AND IMPLEMENTS OF ENVIRONMENTAL 
RESPONSIBILITY IN MODERN ECONOMIC

Abstract

This Contribution describes Environmental Responsibility and Implements of 
the Environmental Policy is focused on the Application an Progressive Forms on 
the Area of Beneficial Environmental Impact. It describes the Basic Problems in 
the Community, the Company‘s Environmental Economics and Implements for 
Environmental Improvement. The Contribution analyse some Economics Gain to 
the Company using these Implements.

Keywords: environmental aspects, environmental responsibility, economic, 
company

Úvod

V súčasnosti je potrebné, aby sme sa všetci hlbšie zamysleli nad samotným 
zmyslom ekonomiky a nad jej cieľmi. Vyžaduje si to stav ekologického zdravia 
našej planéty a vyplýva to aj z kultúrnej a morálnej krízy človeka, ktorú možno jasne 
vidieť v každej časti sveta. Aby mohla ekonomika správne fungovať, potrebuje aj 
etiku. Potrebuje znovu získať dôležitý vklad vyplývajúci z princípu darovania a z 
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tzv. logiky daru v trhovej ekonomike, kde zisk nemôže byť jediným pravidlom. Je 
potrebné, aby si ľudstvo osvojilo odlišný štýl života, v ktorom sa povinnosti každého 
voči životnému prostrediu spoja s povinnosťami vo vzťahu k sebe aj k druhým.

1 Hlavné oblasti environmentálnej zodpovednosti

Vďaka súčasnému vedeckému poznaniu a technickej vyspelosti, ako aj 
ľudskému potenciálu sa končí doba boja človeka s prírodou a do popredia sa 
čoraz viac dostáva zodpovedné dotvárania prostredia, v ktorom žijeme. Človek 
do nedávnej minulosti s prírodou bojoval ako s veličinou ohrozujúcou jeho život. 
Klčoval lesy, aby získal pôdu pre pestovanie plodín, ničil rastlinných a živočíšnych 
škodcov, zabíjal dravé zvieratá, využíval bylinožravce a vtáky pre seba. Pri 
dnešnom zaľudnení zeme je tento postoj neudržateľný, nakoľko znamená likvidáciu 
života na zemi. K tomu ešte pristupuje konzumný spôsob života, keď človek 
hromadí materiálny komfort. Tak sa znásobujú ekologické problémy, ako napr. 
nárast spotreby energie, zvyšovanie množstva odpadov a zamorovanie životného 
prostredia. Živé tvory, ktoré v prírode zabezpečujú kolobeh látok, nestačia držať krok 
s aktivitou človeka. Tento vzniknutý stav si vyžaduje uplatňovanie environmentálnej 
zodpovednosti jednotlivca aj spoločnosti. I keď je rozvoj ľudskej civilizácie potrebný, 
musí postupovať v súlade s prírodou.

1. 1 Dôsledky ekologickej krízy

Ekologický problém vzniká ako spoločenský problém, ktorý je následkom 
ľudských aktivít zasahujúcich do prírody. Je to predovšetkým praktický problém, ktorý 
nie je možné riešiť bez pomoci ekológie. Uvedený problém súvisí s nezamýšľanými, 
neočakávanými a často aj časovo a priestorovo vzdialenými následkami ľudského 
konania, ktoré ovplyvňujú vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím. 
Ekologická kríza je v zmysle ohrozenia zeme reálnou skutočnosťou. Jej hroziace 
následky môžu poškodiť celú našu planétu dlhodobo a nenávratne. Ide predovšetkým 
o také ekologické hrozby, akými sú vyčerpanie prírodných zdrojov, znečistenie 
životného prostredia či dokonca ohrozenie života.

2 Zodpovednosť za využitie ekológie z hľadiska ekonomiky

V prírode je známy jav, že ak má niektorý rastlinný alebo živočíšny druh 
optimálne životné podmienky, môže sa premnožiť. Zdalo by sa, že takto pomerne 
jednoducho možno získať bohatstvo v ríši rastlín a živočíchov. Takýmto spôsobom 
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by mohli prísť k dostatku potravín a potrebných produktov aj ľudia chudobných 
krajín. Každá oblasť na zemi má svoje rastliny a živočíchy, ktoré sú jej bohatstvom. 
Vytváranie optimálnych životných podmienok pre organizmy je viac vecou 
vedeckého prístupu, teda vzdelania a prístupu človeka, ako finančných investícii. 
Ako úžitkové rastliny a zvieratá by mali slúžiť predovšetkým vysokoúžitkové finálne 
hybridy, alebo medzidruhové hybridy vyšľachtené na prirodzenom základe, ktoré sú 
výsledkom šľachtiteľských chovov, plemenných chovov, rozmnožovacích chovov 
a šľachtiteľských staníc. Tieto inštitúcie by mali mať zabezpečenú aj určitú mieru 
ochrany a podpory zo strany štátu. Je potrebné využívať aj netradičné postupy, 
ako napr. umelá pôda, produkcia biomasy na báze buniek, mikroorganizmov, 
planktónu. To všetko by mohli byť možnosti využitia ekológie v zápase o odstránenie 
chudoby a nedostatku.

3 Zodpovednosť za recykláciu odpadu

S rozvojom ľudskej civilizácie nutne súvisí aj narastanie množstva odpadov. 
Samozrejmosťou by mala byť recyklácia kovov, hliníka, skla, plastov, papiera. 
Táto hmota môže poslúžiť človeku veľakrát v rôznych podobách. Napr. plastová 
fľaša sa môže zmeniť na nákupnú tašku, potom na hrebeň, atď. Organický odpad 
je možné využiť ako zdroj bioplynu alebo kompost a pod. Recyklácia odpadov by 
mala byť taktiež prejavom environmentálnej zodpovednosti.

2 Nástroje environmentálneho manažmentu

V období vývoja environmentálneho manažmentu vzniká viacero 
nástrojov environmentálneho riadenia, napr. environmentálne audity, systémy 
environmentálneho riadenia, environmentálne hodnotenie a označovanie produktov, 
ekobilancie, ekologický profil produktu a podobne. Tieto nástroje vznikali prevažne 
ako dobrovoľné interné iniciatívy podnikov a organizácií. V súčasnosti už ovplyvňujú 
politiku a reguláciu produktov v krajinách Európskej únie i v ďalších krajinách sveta.

K základným environmentálnym nástrojom podniku možno zaradiť nasledovné:

• - nástroje orientované na produkty,
• - nástroje orientované na procesy.

Využívaním nasledovných dobrovoľných environmentálnych nástrojov je možné 
dosiahnuť pozitívne výsledky v oblasti životného prostredia, ako aj pozitívne 
ekonomické výsledky podniku. Z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti riadenia 
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výrobných systémov a využívaním týchto dobrovoľných nástrojov boli zaznamenané 
pozitívne výsledky výrobných podnikov, ktoré v oblasti životného prostredia dosiahli 
nemalé úspechy.

2. 1 Nástroje orientované na produkty

1. Environmentálne označovanie výrobkov (Eco Labelling) – je v Slovenskej 
republike upravené zákonom č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní 
výrobkov. Cieľom environmentálnej značky je podporiť rozvoj výroby a spotreby 
takých výrobkov, ktoré majú menej nepriaznivých účinkov na životné prostredie 
počas celej doby ich životnosti. Výhodou environmentálnej značky je najmä 
pozitívna informácia pre spotrebiteľov, dôveryhodnosť, prehľadnosť a účasť 
verejnosti, zhoda s právom a technickými normami.

2. Environmentálne hodnotenie životného cyklu výrobku – skúma environmentálne 
aspekty a vplyvy výrobku na životné prostredie počas celej doby jeho životnosti, 
t. j. od získavania surovín, cez výrobu, použitie a spotrebu, likvidáciu a 
zneškodňovanie odpadov z výrobku. Celková úroveň kvality výrobku je potom 
charakterizovaná optimalizáciou spotreby surovín, znižovaním energetickej 
náročnosti, minimalizáciou tvorby odpadov, nepoškodzovaním zdravia 
spotrebiteľa, znovu využívaním odpadov z produktov, bezpečnosťou pri likvidácii 
produktov a pod. S týmto nástrojom úzko súvisia aj dostupné environmentálne 
technológie, ktoré umožňujú zabezpečiť efektívnosť výroby.

3. Integrovaná produktová politika – sa zameriava na výrobky, služby a ich 
environmentálne aspekty. Cieľom integrovanej produktovej politiky je 
dosahovanie udržateľného rozvoja zameraného na znižovanie dopadov z 
výroby aj zo samotných výrobkov na životné prostredie. Integrovaný pohľad sa 
orientuje na rôzne aspekty, ku ktorým patrí celoživotný cyklus, t. j. orientácia na 
environmentálne záťaže počas celého životného cyklu výrobku alebo služby, 
ďalej orientácia na všetky zložky životného prostredia, ako aj nástroje, pomocou 
ktorých sleduje rôzne etapy životného cyklu výrobkov a služieb.

4. Ekodizajn – je nástrojom tvorby pro-ekologických dizajnérskych riešení. 
Umožňuje dizajnérom prístup k informáciám o potrebách v oblasti ekologického 
dizajnu výrobkov. V záujme trvalo udržateľného rozvoja je nutné podporovať 
neustále zlepšovanie celkového vplyvu výrobkov na životné prostredie, a preto 
už v procese návrhu výrobkov musia byť splnené environmentálne požiadavky 
na daný výrobok.
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5. Zelené nakupovanie – sa realizuje prostredníctvom príručky vypracovanej 
Európskou komisiou pod názvom „Zelené verejné obstarávanie“, ktorá 
vysvetľuje, ako môžu určití nákupcovia realizovať verejné obstarávanie s 
ohľadom na životné prostredie pri obstarávaní tovaru, služieb a prác.

2 Nástroje orientované na procesy

Nástroje orientované na procesy vyjadrujú kvalitu životného prostredia pomocou 
zmeny prístupu k riadeniu jednotlivých procesov podniku, ktoré vo veľkej miere 
zaťažujú životné prostredie. Systematický prístup k ochrane životného prostredia 
musí byť predmetom každej podnikovej stratégie. Zaraďujeme k nim nasledovné 
nástroje:

1. Environmentálny manažérsky systém (EMS) a Systém environmentálne 
orientovaného riadenia a auditu (EMAS) – sú systémy založené na princípe 
neustáleho zlepšovania vzťahu podnikov k životnému prostrediu, znižovanie 
environmentálnej záťaže, skvalitňovanie environmentálneho profilu. Uvedený 
systém je vybudovaný na základe požiadaviek ISO noriem radu 14 000. Tento 
dobrovoľný nástroj poskytuje podnikom možnosť byť konkurencieschopný a 
zlepšiť si celkový imidž podniku na verejnosti.

2. Environmentálny audit – je neoddeliteľnou súčasťou systému environmentálneho 
manažérstva, ktorý je založený na komplexnom zhodnotení uplatňovania 
environmentálnej koncepcie podniku. Je to nástroj na sledovanie a overovanie 
funkčnosti systému environmentálneho manažérstva, ktorý umožňuje 
odhaľovať nedostatky v systéme a navrhnúť nápravné opatrenia na odstránenie 
vzniknutých nedostatkov.

3. Environmentálne manažérske účtovníctvo – je systém evidencie všetkých 
environmentálnych nákladov, ktoré boli vynaložené v oblasti životného 
prostredia. Tento systém umožňuje detailne sledovať najmä náklady súvisiace 
so znečisťovaním životného prostredia.

4. Hodnotenie environmentálneho profilu – je nástroj manažmentu podniku, ktorý 
mu má pomáhať v procese zlepšovania environmentálneho uvedomenia. 
Environmentálny profil tvorí merateľné výsledky systému environmentálneho 
manažérstva podniku v nadväznosti na kontrolu ich environmentálnych aspektov, 
ktoré sú založené na environmentálnej politike, cieľoch a hodnotách podniku. 
Hodnotenie environmentálneho profilu je proces, plánovaný a realizovaný 
pomocou vhodných indikátorov, ktoré umožňujú merať, analyzovať a určovať 
environmentálny profil vzhľadom na požadované kritériá.



244

5. Čistejšia produkcia – je aplikácia integrálnej preventívnej stratégie ochrany 
životného prostredia na procesy, výrobky a služby s cieľom zvýšiť ich efektívnosť 
a obmedziť riziká pre človeka a životné prostredie. Vo výrobných procesoch 
to znamená efektívnejšie využívanie surovín a energií, vylúčenie toxických 
a nebezpečných materiálov a prevenciu vzniku odpadu a znečistenia. U 
produktov (výrobkov a služieb) sa stratégia čistejšej produkcie zameriava na 
zníženie dopadov na životné prostredie, a to v rámci ich životného cyklu od 
vývoja až po ich využitie.

3 Spoločenská zodpovednosť podniku ako nástroj 
environmentálneho manažmentu

Rozhodujúcou skutočnosťou pre pochopenie koncepcie spoločenskej 
zodpovednosti podniku je predovšetkým cieľ činnosti organizácie. Spoločensky 
zodpovedný podnik nemá za cieľ len maximalizáciu zisku, ale jeho ciele 
vychádzajú aj z potrieb vnútorného a vonkajšieho prostredia a zahŕňajú tiež 
sociálne a environmentálne aspekty jeho činnosti. Ciele takejto organizácie sa od 
krátkodobých posúvajú skôr k dlhodobým cieľom, ktoré prispievajú k schopnosti 
dlhodobo vytvárať zisk a trvalo udržateľný rozvoj celej spoločnosti. Ide teda o 
posun od zamerania sa výhradne na dosahovanie zisku k takzvaným trom „P“: 
people, profit, planet. Fungovanie podniku je v takomto prípade založené na 
aplikovaní konceptu „triple-bottom-line“, ktorý zohľadňuje nielen ekonomický rast, 
ale aj environmentálnu a sociálnu zodpovednosť podniku. Koncepty spoločenskej 
zodpovednosti poukazujú na to, že ekonomické záujmy nemusia byť v protiklade 
so sociálnymi a environmentálnymi záujmami, ale môžu tvoriť synergický efekt. 
Spoločenská zodpovednosť poskytuje podnikom rámec pomáhajúci integrovať 
environmentálne, sociálne či etické kritériá do manažérskeho rozhodovania.

3.1 História spoločenskej zodpovednosti podniku

Spoločensky zodpovedné správanie organizácií sa v najvyspelejších krajinách 
sveta výraznejšie etablovalo v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Princípy 
spoločenského správania organizácií sa však ako v Amerike, tak aj v Európe 
vyskytovali už dávnejšie, aj keď ich nedefinovalo jedno spoločné pomenovanie. 
Záujem organizácií o svojich zamestnancov a spoločnosť existuje takmer tak dlho 
ako samotné organizácie. Tento záujem bol často spojený s filantropickou činnosťou 
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jednotlivcov, ktorí na to, aby pomohli druhým, nemuseli zľaviť zo svojho životného 
štandardu. Takéto konanie bolo však skôr výnimkou ako pravidlom.

Moderné teoretické prístupy spoločenskej zodpovednosti sa začali vytvárať 
v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Prvé definície spoločensky zodpovedného 
podnikania sa opierali o manažérsky vzor a vyzdvihovali jeho aktívny prístup. V 
roku 1953 Howard R. Bowen v knihe Social Responsibilities of the Businessman 
napísal: „Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať 
sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré 
sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“ Bolo by však naivné 
si myslieť, že dnešné rozšírenie spoločenskej zodpovednosti by bolo možné 
dosiahnuť len vďaka manažérom a vlastníkom podnikov. Existujú vysoko morálni 
vodcovia, ktorým záleží na lepšej budúcnosti celého sveta, ale za rozšírením 
princípov spoločenskej zodpovednosti treba vidieť hlavne rastúcu silu zákazníkov a 
akcionárov alebo vlastníkov fondov, ktorí majú záujem na stabilite svojich investícii.

Významným dôvodom pre vznik koncepcie spoločenskej zodpovednosti bola aj 
narastajúca moc veľkých korporácií v priebehu druhej polovice 20. storočia. Táto 
moc okrem prosperity priniesla so sebou aj negatívne efekty, ktoré mali dopad na 
štát, občanov alebo životné prostredie. Definovanie spoločenskej zodpovednosti 
sa v tom istom období pod vplyvom rozvoja spoločenských vied, mimovládnych a 
vládnych organizácií a úsilia o zavedenie konceptu spoločenskej zodpovednosti 
do praxe značne menili. Vznikalo taktiež mnoho ďalších súvisiacich koncepcií a 
pojmov, ako napr. etika podnikania (business ethics), zodpovedné spravovanie 
podniku (corporate governance), spoločenské správanie podniku (corporate social 
performance) alebo spoločensky zodpovedné investovanie (corporate social 
investment).

3. 2 Tri oblasti spoločenskej zodpovednosti podniku

Podľa koncepcie trojitej zodpovednosti môžeme aktivity, ktoré spoločenská 
zodpovednosť podniku zahŕňa, rozdeliť na nasledovné tri oblasti:

a) ekonomická oblasť

• kódex podnikateľského správania sa podniku,
• etický kódex a transparentnosť,
• princípy dobrej správy podniku (corporate governance),
• boj proti korupcii a podplácaniu, vzťahy s akcionármi,
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• správanie sa voči zákazníkom, dodávateľom a investorom, ochrana dušev-
ného vlastníctva,

• inovatívnosť, udržateľný rast a pod.

b) environmentálna oblasť

• environmentálna politika podniku,
• minimalizácia environmentálnych vplyvov,
• znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti procesov,
• odpadové hospodárstvo,
• environmentálne manažérske systémy riadenia procesov,
• ochrana zdrojov,
• pracovné prostredie a pod.

c) sociálna oblasť

• zdravie a bezpečnosť zamestnancov,
• komunikácia,
• podniková filantropia,
• riadenie a rozvoj ľudských zdrojov,
• ochrana špeciálnych skupín zamestnancov,
• vyváženosť pracovného a osobného života zamestnancov,
• rovnosť príležitostí a zákaz diskriminácie,
• dôraz na ľudské práva,
• pomoc prepusteným zamestnancom a pod.

3 Interná a externá dimenzia spoločenskej zodpovednosti

Európska komisia v Zelenej knihe „Promoting a European framework for 
corporate social responsibility“ rozdeľuje spoločenskú zodpovednosť podniku na 
internú a externú dimenziu.

Interná dimenzia spoločenskej zodpovednosti firmy zahŕňa:

a) manažment ľudských zdrojov

V tejto oblasti je zahrnuté celoživotné vzdelávanie zamestnancov, informovanosť 
vo vnútri podniku, rovnaké ohodnotenie a možnosti uplatnenia pre ženy. Patrí sem 
aj nábor zamestnancom so zreteľom najmä na nediskrimináciu pri výbere.

b) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú tradične zahrnuté v legislatíve. Existujú 
aj programy, ktoré dopĺňajú príslušnú legislatívu nad rámec štátom kontrolovaných 
aktivít. Sprísňovanie kritérií na bezpečnosť a ochranu zdravia sa prejavujú aj v 
zvyšovaní kvality výrobkov a služieb alebo sa môžu použiť na marketingové účely. 
Využívania outsourcingu robí podnik určitým spôsobom odkázaným aj na správanie 
sa jeho dodávateľov v tejto oblasti. Tak ako existujú certifikáty pre bezpečnosť 
a ochranu zdravie pri práci, existujú aj certifikačné systémy pre subdodávateľov 
zamerané na túto oblasť (napr. Dutch safety contractors checklist). S vývojom 
týchto certifikačných systémov si podniky vytvorili aj systémy zaobstarávania od 
subdodávateľov založené na jednotných požiadavkách.

c) manažment prírodných zdrojov a environmentálnych vplyvov

Negatívne environmentálne vplyvy môže podnik redukovať znižovaním spotreby 
surovín, emisií a odpadu. Tieto kroky môžu viesť aj k znižovaniu nákladov pomocou 
znižovania ceny vstupov a nákladov na odstránenie znečistenia a narušenia 
životného prostredia. Environmentálne investície do krokov prinášajúcich takéto 
efekty, sú teda príležitosťou, aby boli prospešné ako pre podnikanie, tak aj pre 
životné prostredie. Efektívnym nástrojom na zrealizovanie takýchto príležitostí 
môže byť sledovanie vplyvov na prostredie počas životného cyklu produktov a 
využitie surovín po skončení životného cyklu pomocou ich recyklácie.

Záver

Ochrana životného prostredia a ekologická výroba je v súčasnosti veľmi 
aktuálnou témou. Podniky, ale aj jednotlivci by mali svoju činnosť korigovať 
predovšetkým tak, aby obmedzili znečisťovanie životného prostredia a vyrábali 
ekologicky vhodnejšie výrobky. Na dosiahnutie tohto cieľa existuje v súčasnosti 
veľa nástrojov a stále pribúdajú nové, progresívnejšie nástroje, ktoré majú priniesť 
environmentálne zlepšenie. Tieto nástroje slúžia pre podnik ako stimuly a môžu 
byť direktívneho charakteru alebo na báze dobrovoľnosti. Súčasné teórie nie 
sú schopné primerane a vhodne riešiť všetky problémy, pred ktorými teraz stojí 
ľudstvo. Aj to je jedným z dôvodov, prečo potrebujeme nové koncepcie, založené na 
alternatívnych teóriách a vzťahoch, či na uznávaní morálnej významnosti biosféry, 
ekosystémov a ostatných živých i neživých systémov. Prehodnotenie tejto situácie 
zasahuje takmer všetky vedné disciplíny vrátane ekonomických vied či teórií.
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Poznámka 

Tento príspevok je čiastkovým výstupom riešenia projektu VEGA MŠ SR 
č. 1/0305/15 s názvom „Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov“ v rozsahu 100 %.
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Abstract

The paper examines the genesis of the legislative system in the field of 
education in Ukraine during the period of independence. On the basis of the 
study it was determined that in order to ensure the transformational changes in 
the sphere of education, a complex of legal acts of direct action was adopted as 
well as three main strategic documents, which are of primary importance for the 
legislative base development. The article also reviewed the system of strategic 
documents of international organizations which are the reference point for Ukraine 
in the development of its national educational system, and carried out the analysis 
of innovations and their correspondence to European norms and educational 
development strategies.

Keywords: education, law, education, higher education

Introduction

At the present stage, the country undergoes a process of radical reform in 
connection with the change in management paradigms, and such changes have 
affected the higher education system. Thus, the adoption of the new law «On Higher 
Education» formed the legislative basis for the possibility of making significant 
changes in the educational field.

The system of higher education plays an important role both in the training 
of higher qualifications specialists and in  of the labor market regulation. Under 
the influence of globalization processes taking place in all spheres of society, the 
educational process in higher educational establishments (HEIs) has undergone 
significant changes and is oriented towards the achievement of world educational 
standards. This was supported by the state policy in the field of education, embodied 
in the Constitution of Ukraine, the Law “On Higher Education”, the National Doctrine 
of Education Development, the relevant decrees of the President of Ukraine, the 
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Cabinet of Ministers of Ukraine, the normative and legal basis of higher education, 
developed by the Ministry of Education and Science of Ukraine.

In the context  of higher education modernization in the country and its adaptation 
to the European and international requirements, the improvement of the legislative 
basis is a priority task. Therefore, the purpose of the work is to study the changes 
in the legislative basis for the functioning of the educational sector in general and 
higher education in particular.

It is world common practice to divide all legislative documents in the field of 
education into normative legal acts of direct action and strategic documents (Fig. 1).
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The first group of documents should include the Constitution of the country, the 
Law “On Education” and “Higher Education” in the country, legal and subordinate 
acts that directly regulate the functioning of educational institutions. The second 
group - strategic documents determine the direction of the country educational field 
development. So, if the regulations of direct action are the basis of the legislative 
principles and the necessary condition for the functioning of the country educational 
field, then the strategic documents are the key to its development and improvement.

In the developed countries of the world, the educational system was being 
formed for centuries, as a result their legal principles are already formed and only 
slightly transformed in accordance with the needs of the present. But in recent 
years the strategic documents in the field of education have been given special 
attention, to primarily due to the tendencies of educational space integration into 
a single international market for goods and services.

Independent Ukraine has gone through the formation of legislative principles 
in the field of education in a shorter period of time. With the independence of the 
country, there emerged the need to reform the educational sector and form the 
legislative basis for its functioning. Adoption  of direct action laws took place in 
parallel with deciding the new strategic directions of education development in 
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accordance with the needs of the new economy and in the conditions of becoming 
a part of the world educational space.

The analysis of literary sources made possible to distinguish two main 
approaches to the definition of stages of the legislative base formation in the field 
of education in Ukraine. The first approach is based on the National Report on the 
Status and Prospects for the Development of Education in Ukraine (To the 20th 
Anniversary of Ukraine’s Independence) [2], where it proposes to allocate six main 
stages. The second approach suggested by Krasnyakov E. [9, 10] involves the 
selection of five stages. The difference between these approaches is to define the 
roles of strategic documents and regulatory acts of direct action. So, Krasnyakov E. 
combines two adopted strategic documents for the development of the educational 
sphere of the country into one stage and the former approach, on the contrary, 
considers the adoption of strategic documents for the development of education 
as the basis for defining the stages of the legislation formation in this area.

Proceeding from the fact that differences between the approaches are not 
significant, we shall dwell on the analysis of the first approach essence in more 
detail. Table 1 presents the main stages  of the legislative framework genesis in 
the field of education in Ukraine.

Table 1 analysis made it possible to conclude that the reform of the educational 
sphere, which began in 1991 and has not been completed even at the present 
time, is accompanied by the formation and constant modification of the legislative 
framework. The country’s joining the Bologna Charter had the greatest impact on the 
development of higher education in the country; therefore, since 2001, measures 
have been taken to modify the legislative framework in this direction. However, 
at this stage, there are still unsolved issues that require further improvement of 
the country’s legislative framework. The new phase of system modification and 
transformation of the education sphere began with the adoption of the Law “On 
Higher Education” in 2014. In the given chronology, the last stage that started 
in 2014 is not available. At the moment, the new law “On Higher Education” has 
already been adopted, and the Ministry of Education and Science, along with 
profile committees, are reporting on the preparation of a new version of the Law 
“On Education”. With the adoption of these laws a new round of educational space 
adaptation to the requirements of the present must begin.

As noted above, the priority of the legislative framework development in the 
field of education in recent years has been creation of the strategic documents 
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that define the fundamental directions of education development. According to the 
selected directions, the direct action legislation is being developed and improved. All 
strategic documents can be divided into three groups according to the organizations 
that develop them and the level for which they are intended (Figure 2).

Strategic documents that are formed on three levels are interdependent and 
in accordance with the level of the hierarchy influence each other. International 
organizations study the availability of education in different countries of the world, 
the level of education on different continents, etc. Such studies can identify global 
education problems. 

Table 1 - The main stages  of the legislative framework genesis in the field 
of education in Ukraine

Stage Period The main events

The first stage
May 1991 - 
March 1996

1. Adoption of the Law of the USSR „On Education“ dated May 23, 1991 No. 1060-XII, 
which was the main law in the educational field during the first years of independence.
2. On November 3, 1993, the State Program “Education” (Ukraine XXI Century) approved 
by the Cabinet of Ministers of Ukraine, adopted by the I Congress of Ukrainian Teachers.

The second 
stage

1996  – 1998
On June 28, 1996 the Constitution of Ukraine was adopted and became on the basis 
of the legislation in the education field.

Third stage
December 1998 
- January 2002

January 17, 2002 adoption of the law „On Higher Education“
The decrees of the President of Ukraine approved the “Basic directions of the reform 
of higher education” and “On measures to reform the system of training specialists and 
employment of graduates of higher educational institutions”

Fourth stage
April 2002 - July 
2010

On April 17, 2002, the Decree of the President of Ukraine approved the National Doctrine 
of Education Development, which defines a system of conceptual ideas and views on 
the strategy and the main directions of education development in the first quarter of 
the XXI century.

The fifth stage
July 2010 - Oc-
tober 2011

Adoption of direct action documents that improve the functioning and innovative deve-
lopment of education, improve its quality and accessibility, and make adjustments to 
tasks and measures in accordance with current needs (the introduction of a 11-year 
term of study in general education institutions and compulsory pre-school education 
for 5-year-old children)
Adoption of legislative documents aimed at the integration of the domestic educational 
system into the European educational space.

The sixth stage
October 2011 - 
2014

Adoption of the National Strategy for the Development of Education of Ukraine for 2012-
2021, defining the main directions for the further development of the education system

Seventh stage
2014 - present 
time

Adoption of the Law „On Higher Education“, which establishes the basic legal, organiza-
tional, financial principles of higher education system functioning, creates conditions for 
strengthening cooperation between state bodies and business with higher educational 
institutions on the principles of higher educational institutions, autonomy an integration 
of education  science and production with a view to ptraining competitive human capital 
for high-tech and innovative development of the country, self-realization of the individual, 
ensuring the needs of society, the labor market and the state qualified specialists.
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The main international organizations that study the issue of higher education 
development in the world, some of the strategic documents adopted and the 
general directions of strategic development of higher education that they envisage 
are identified.

The strategic documents analysis (Figure 3) made possible the identification 
of eight major priority directions of higher education system developmen in the 
world. These directions answer the needs of society and the world economy in a 
new level of educational services. That is why they are based on the formation of 
national educational development strategies of the most developed countries of 
the world.

The next level in the hierarchy of strategic education documents is the documents 
adopted by countries associations. The European Union is the most active in the 
development of education among other geopolitical and economic alliances of the 
countries of the world. It is the European Union which has been focusing its efforts 
on forming a single European educational area over the last decades.

In fig. 4. the main strategic documents in accordance with the stages of formation 
and development of the Bologna system are presented. As can be seen from the 
list of documents, the question of a single educational area formation emerged 
after the Second World War and for almost fifty years the preconditions for the 
creation of a unified system of higher education were formed. The beginning of the 
deepest and most comprehensive transformation of higher education in Europe 
was laid by the signing of the Bologna Declaration in 1999 in Bologna. Within the 
first stage, the main documents were adopted, which declared the peculiarities of 
creating a single educational space within the framework of the Bologna Process.

The second stage was characterized by the adoption of documents on the 
improvement of the basic provisions of the Bologna system and its more effective 
implementation. 

The third phase was marked by the adoption of documents aimed at forming 
a single European higher education area. It is believed that the Bologna Process 
was completed in 2010, which made possible the transition to the formation of a 
single European education system. Thus, we can conclude that the considered set 
of strategic documents provided a coherent process of forming a single educational 
space in Europe.

Unfortunately, in today’s Ukrainian history, there was not such a long period for 
the formation of strategic documents set that could determine the guidelines for the 
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gradual improvement of the education system. On the contrary, after independence, 
the national education system required urgent changes, the identifi cation of new 
landmarks and the transformation to new standards in the world of educational 
space. To achieve this goal, three strategic documents for the educational sector 
development in Ukraine were developed (Figure 5).

Fig. 4 Basic strategic documents of the Bologna process  
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The three mentioned documents are logically combined with each other, and 
are formed in accordance with the requirements of the country development stage 
and its educational sphere. We will compare the selected areas  of the educational 
sphere development of the country in each document (Table 2).

Table 2 - Priority directions of education development state policy 
State National Program „Edu-
cation“ (Ukraine XXI century)

National Doctrine of Education Development National Strategy for the Development of 
Education for 2012-2021

• democratization of education 
and the expansion of the au-
tonomy of educational institu-
tions, with consideration for the 
development of partnerships 
between students, students 
and teachers;
• humanization of education, 
which means the declaration 
of a person as the highest so-
cial value;
• humanization of education, 
designed to form in the minds 
of students a coherent picture 
of the world, to develop their 
spirituality, culture of persona-
lity and planetary thinking;
• national orientation of educa-
tion, its harmonious correspon-
dance to national history and 
folk traditions;
• continuity of education, trans-
forming it into a process that 
lasts throughout human life;
• indivisibility of education and 
upbringing, their organic unity.

• personal orientation of education;
• formation of national and universal values;
• creation of equal opportunities for citizens for 
obtaining education;
• continuous improvement of the  education 
quality, updating its content and forms of the 
educational process organization;
• development of the system of continuous 
education and life-long learning;
• promotion of a healthy lifestyle;
• expansion of Ukrainian-language educational 
space;
• Ensuring the educational needs of national 
minorities;
• provision of economic and social guarantees 
for the professional self-realization of peda-
gogical, scientific and pedagogical staff, and 
enhancement of their social status;
• development of preschool, extracurricular, 
general secondary education in rural areas 
and vocational education;
• a natural combination of education and scien-
ce, the development of pedagogical and psy-
chological science, distance education;
• introduction of educational innovations, infor-
mation technologies;
• creation of education and upbringing facilities 
available in all educational institutions;
• creation of educational services market and 
its scientific and methodological support;
• integration of domestic education into Euro-
pean and world educational spaces. 

 updating the legislative framework of the 
educational system;
• Modernization of the structure, content 
and organization of education on the basis 
of a competent approach, reorientation 
towards steady development;
• creation and provision of opportunities 
for the implementation of various educa-
tional models, educational institutions of 
various types and forms of ownership, 
various forms and means of education;
• creation of an effective system of natio-
nal education, development and sociali-
zation of children and youth;
• Ensuring accessibility and continuity of 
education throughout life;
• development of scientific and innovative 
activities in education, improvement of the 
education quality on an innovative basis;
• Informatization of education, improve-
ment of library and information provision 
of education and science;
• development of scientific and innovative 
activities in education;
• ensuring national monitoring of the edu-
cation system;
• raising the social status of teachers;
• creation of the modern material and 
technical base of the education system;
• integration of the national education sys-
tem into the European and world educa-
tional space.

Analysis of the directions given in Table. 2 showed that they have different 
levels of concretization. In case of the national program “Education” (Ukraine XXI 
century) the directions of reforming the educational sphere of the country are of a 
general nature, it is the guideline for building a new educational system, but the 
National Doctrine identifies more specific tasks that are set for the educational 
sphere. The directions that are mentioned in the National Strategy are the most 
concrete, the priorities list is quite traditional and changed in accordance with the 
specific character of the national education system. There is a special emphasis 
on the reorientation of the education priorities from the state to the person. In this 
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way, public policy should ensure civic, patriotic, moral upbringing and create a 
healthy lifestyle, responsibility and tolerance for the future generation.

As noted above, the new legislative step in the field of education was the 
adoption of the law “On Higher Education” in July 2014. Some rules of the new law 
are rather controversial, and it continues to be discussed by experts, educators 
and the media. However, the majority of them all agree that education system 
needed the reforms laid down in the Law, for its further integration into the European 
educational space. We list the main directions of reform proposed in the new law 
[11-13]:

1. Improving the quality of education through the creation of a special collegial 
body - the National Agency for the Quality Assurance of Higher Education and 
the placement of information as for the results of internal quality monitoring 
on the sites;

2. Increasing the autonomy of universities due to providing them with additional 
financial resources (State universities will be able to place their own proceeds 
from their educational, scientific and educational activities on the accounts of 
state banks), expansion of autonomy in the organization of the educational 
process, and the right to award and approve scientific degrees;

3. Mobility of management structure of educational institutions due to changes in 
the new mechanism of election leadership of universities. Creation of conditions 
for increasing students and teacher activity;

4. The final of the transition to European standards, due to the transformation of 
the postgraduate course into a full-fledged PhD - Western-type structure, the 
renonciation of a junior specialist degree from the higher education system and 
the introduction of a junior bachelor degree as a shortened cycle of bachelor’s 
training;

5. The expansion of student’s independence by giving an opportunity to choose 
up to 25 % of subjecs or subject matter by himself, reduction of student’s 
active load;

6. Activization of teacher’s scientific activity, by giving them additional time for 
scientific work, after reducing the academic load to 600 hours per year. At 
the same time the law provides measures for scientific activity control and 
establishes responsibility for plagiarism. 
The aforementioned directions fully correspond to the development of education 

in the country and are aimed at the further integration of higher education into the 
European system. In the future, much depends on the development of effective 
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mechanisms for implementing the law in the functioning of the higher education 
system in the country.

Conclusion 

The paper analyzes the main stages of the legislative support formation in 
the field of education in Ukraine, which became the basis for the transformation 
of the educational sector during the period of independence. Over 26 years, a 
complex of acts of direct action for ensuring the solution of organizational, legal 
and economic issues of the sector’s functioning has been developed, as well as a 
set of strategic documents defining the main directions of education in the country 
during tactical and strategic periods. However, the genesis of legislation is not 
complete, because Ukraine’s integration into the world educational space requires 
continuous improvement of the national education system, its modernization in 
accordance with European standards and employers requirements.
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ECONOMIC SECURITY IN THE PROCESS OF 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

• prof. Dr. Hab. Marina V. Resler - prof. Dr. Hab. Artur Y. Horbovyi

Abstract

The economic security of the enterprise and its innovative development as 
objects of management are still being investigated for the most part separately 
from each other. Security-oriented aspects of enterprise management are almost 
not considered of innovation development of industrial enterprises and in practice, 
industrial enterprises mainly use separate development tools that take into account 
the impact of the economic security factor. Hence the objective necessity treatment 
of theoretical and methodological principles of safe-oriented management at the 
innovative development  of industrial enterprises, the practical implementation 
of which will contribute to increase the level of economic security of industrial 
enterprises in the process and as a result of their innovation development. The 
relevant up-to-date status of the questions led to the choice of the topic of research 
defined its priorities and objectives.

Keywords: economic security, innovation, enterprise security, management

Introduction

The essence of the security-oriented management of innovation development is 
conceptually determined by its focus on ensuring economic security in the process 
and as a result of innovative development of the enterprise. It should reflect the 
specific approach to managing the innovative development of the enterprise based 
on the existing methodology of management.

Theoretical and methodological principles of at the innovative development  
of industrial enterprises in the native economy are considered in the work of 
many specialists  V. Hrynovoi, I. Zakharchenka, S. Illiashenka, O. Kuzmina, T. 
Lepeiko, M. Merkulova, N. Rud, L. Fedulovoi, S. Filyppovoi, S.Kharichkova, which 
essentially developed them. According to L. Fedulovoi, the management of the 
innovative development of the enterprise should be regarded as an independent 
activity, which have specific features and unlike traditional management, which is 
characterized by high instability and variability of all elements [1]. From the point 
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of view of the system-functional approach management of innovative development 
of the enterprise, it is defined as the “..function of the control subsystem, which 
through systemic influence secure economic stability and long-term competitiveness 
of the controlled subsystem by creating an innovative environment for the use, 
cultivation and the realization of innovative capability” [1].

Since innovative development involves not only the development of innovations 
(implementation of innovation activities), but also the formation of factors and 
conditions which is necessary for successful realization, one of the target functions 
management of innovation development is the accumulation of equity for innovation 
development - the formation and realization of innovative capability. Correct approach 
of L. Fedulovoi [1], which introduces the concept of “innovative capital”, is expanding 
the traditional component of innovation development - the innovative capability - into 
the triad “Innovative (material, labor, financial, information) resources - innovative 
capability - innovation capital”. Accordingly, management of innovative development 
of the enterprise is proposed to be regarded as “systematic management of 
innovative activities aimed at creating and ensuring the achievement of economic 
growth through the rational use, increase and distribution of innovation capability 
in order to transform it into innovative capital capable of providing innovative 
development of the enterprise - qualitative evolution enterprises in time, providing 
him with a stable competitive advantage and strategic flexibility. “

Among the management principles of innovation development mentioned: 
adaptability, dynamism, self-organization, self-regulation and self-development 
[2, 3, 4, 5, 6]; systematic, priority of innovation policy, strategic purposefulness, 
continuity of innovation activity, integration of potentials and scholarship [1, 
7]. The principles of forming a system or mechanism for managing innovation 
include: systematic (integrity, structural, interdependence of the system and the 
environment, hierarchy, multiplicity of descriptions of each system), complexity, 
orientation mainly on the innovative way of development, balance of interests of 
subjects of the innovation process, “reasonable “Orientation of innovations to meet 
the needs and demands of consumers, alternative development options, justifiable 
risk (a compromise between the degree of risk and the expected result ) flexible 
response “smart extreme” market position.

Despite the diverse views of specialists on the essence and principles of 
managing innovation, based on their critical analysis and the results of their own 
research, the following generalizations can be made:
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1. the enterprise that chose the innovative way of development is the object of 
management from the standpoint of the system approach as an open socio-
economic dynamic system, which is a subject to the influence of external and 
internal environment, and at the same time, is a subsystem of the higher-level 
innovation system (branch, regional, national, geological level);

2. the subjects of management of innovative development of the enterprise 
is his management (depending on the chosen organizational structure of 
management);

3. the objects of management of the first order are innovation activities (innovations, 
innovation processes, innovative projects, economic relations that arise 
between the subjects of innovation activity and the participants of the innovation 
market). It perceived as a tool for increase the efficiency of an enterprise, so, 
management of innovation activity is successful if it ensures competitiveness;

4. second-order management objects are innovative potential (financial, material, 
intellectual resources, personnel potential) and innovation environment 
(enterprise competence, infrastructure, marketing support, information provision, 
innovation climate, susceptibility to innovations, etc.). Innovative development 
as a result depends on the human potential - the availability of knowledge 
and competences, motivation to generate ideas, readiness and receptivity to 
innovation;

5. the target orientation of innovation development management is the 
competitiveness of the enterprise and the economic efficiency of its activity 
on the basis of innovation, which ensures long-term survival and sustainable 
development of the enterprise in a competitive environment. It is the principle of 
the priority of the innovative way of development, the corresponding innovation 
strategy and policy that distinguishes the management of the EIA from general 
management;

6. modern concepts of innovation development require changes in the functions 
and tasks of the management system of the EWP. Thus, the concept of open 
innovation requires the use of external search methods and the development 
of internal knowledge, their integration is for creation a combination of new 
knowledge that can be an innovative product, commercialization methods, 
and at the same time, methods for protecting intellectual resources at different 
stages of the innovation process. Concept of intellectual capital - methods 
of management of intellectual resources of the enterprise, with knowledge 
and competence of our staff. The concept of social responsibility - balancing 
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the directions of innovation development in implementing technological and 
organizational innovations and principles of social responsibility;

7. innovation development management should be targeted, indicative, systemic 
(implemented by the system of IIRP, which is a subsystem of the general system 
of enterprise management), hierarchical (in terms of management levels - from 
strategic to operational), and adaptive (also provides flexibility and alternative 
response of the system to change of external and internal environment);

8. the target orientation of the management of the IPP confirms the dual approach 
to the definition of innovation development, where innovation development as 
a process is the object of management in the context of innovation activity 
and innovation capability, and the target management result is innovation 
development as a result, which is reflected in the growth of the efficiency of 
the operation of the enterprise for account of a factor of innovation. According 
to economic growth indicators become indicators of innovation development - 
the result of influencing the functions of management - planning, accounting, 
analysis, control, motivation.

Management of economic security of an enterprise is also considered mainly 
from the point of view of the system approach, which is embodied in the concept 
of “system of economic security of the enterprise”. Along with the principle of 
systemicity, among the key principles of the management of the UBP are: the rule 
of law, the rights and freedoms of citizens, centralized management, the integrated 
application of resources and funds, timeliness, coordination of interaction with 
authorities and leadership, improvement, continuity, economic feasibility and 
reasonableness, stable growth of value enterprises (within the concept of cost-
oriented management) and efficiency of using the resources of the enterprise 
(within the traditional resource end epics) [7]. 

By the nature of the management of economic security, the enterprise is a 
greater extent preventive, where prevention is a guarantee of timely warning of 
threats, and indicative, which involves controlling the status of the EBP system of 
indicators. This is observed in the definition of the goals, tasks and functions of 
economic safety management proposed by L. Gnilitskaya [8] (table 1).

As can be seen, according to the target measure (purpose) for ensuring effective 
functioning and development, management of innovation development and the 
economic security of the enterprises are substantially almost identical, which 
in our opinion is incorrect. The difference in the management of the innovative 
development of the enterprise is the achievement of the stated goal precisely at 
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the expense of the innovation factor, where the increase of the level of innovation 
(activation of innovation activity) should ensure economic development and increase 
the efficiency of the operation of the enterprise.

Tab. 1 The purpose, task and functions of management economic safety 
of the enterprise 
Сontrol elements Brief description

1. Purpose
Sustainable and effective functioning of business in today’s conditions and ensure high potential its 
development and growing well into the future by preventing and address threats.

2. Task

sustainable financial and economic condition of enterprise;
control of effective using corporate resources subjects in any business;
identify, at an early stage problem areas in activities of the enterprise;
neutralization crises and avoiding business failure;
maintaining interests balance all groups of stakeholder as inside enterprise and beyond.

3. Functions 

General functions specific for any control system 
- the formation of complete and reliable information necessary for the adoption of adequate, effective 
and legal decisions; 
Creation of a system information and analyses ensure diagnostic condition of economic security 
business, that would allow to determine the extent of destructive influence economic environment 
on his financial and economic priority;
Creation of a system rewards and incentives for managers to adopt affective management decisions 
and system of sanctions  for failure their actions;
System organization of control activities aimed at detect violations and inconsistencies require 
conditions into management decisions. 

Specific functions of the economic security management system

 developing of a strategy for providing enterprise economy security based on the strategy of its 
long-term and going on planning;
management of corporate resources of the enterprise;
 providing financial stability and solvency of the enterprise;
 management of business risks to minimize their consequences;
Innovation management in the field of economic security

Source: on the basis of [8]

The difference between the management of the company’s economic security 
is to achieve the goal by preventing and neutralizing threats, which will promote 
the most effective use of resources. At the same time, innovation generates 
additional threats and risks, and its growth depending on the type of innovations can 
cause rapid growth of innovation risks (the most effective are radical technological 
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(process) and derivative product innovations from them, but they are also the most 
risky ones).

Consequently, the identified methodologies, as well as the corresponding 
management subsystems, are interconnected in the whole system of enterprise 
management through common targets and risk management subsystems, the 
objects of management in which there are risks of different composition and nature.

In R & D management methodology, the risks of innovation development 
(innovative risks) are identified only with the risks of innovation (from the point 
of view of the process approach to innovation development), which include, in 
particular, the risks (threats) of «internal immunity» and «non-commercials» of 
innovations, and consequence of financial loss or other kind (social, ecological, 
etc.) inefficiency of innovation activity. Innovative risk is defined as the probability 
of losses that arise when an enterprise invests in the production of new products 
(services) that may not find a place on the market [10, 11].

In the methodology of management of the EBP, the objects of management 
(prevention, control, neutralization) are threats and risks of entrepreneurial activity 
that arise as a result of uncertainty (negative) influence of external (political, 
regulatory, macroeconomic, sectoral, environmental, social, etc.) and internal ( 
resource, techno-technological, organizational-management, financial-economic, 
etc.) factors.

Both methodologies within the existing theories of innovation management 
development and economic security of enterprises coincide in that development 
as a positive qualitative changes in the state of the enterprise is directed and 
neutralization of threats, minimization of risks, ensuring economic security. But 
in none of the methodologies, the threats and risks of innovation development 
from the standpoint of the result are not defined, namely the threats and risks 
arising from the increase of innovative potential, economic growth and increase of 
efficiency of the enterprise activity, strengthening of its competitive positions and 
investment attractiveness as a result of successful innovation activity. At the same 
time, the success of enterprises that chose the innovative way of development, 
characterized by stable rates of economic growth, higher than the average level 
of efficiency, etc., creates additional threats, such as increasing the «attention» of 
competitors, which manifests itself at the risk of raider hijacking, theft of innovation 
knowledge, enticing staff that is their bearers, etc.
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  Given that the enterprise that chose an innovative way of development has 
the same business risks as any enterprise, one of the typical classifications of 
business threats and risks should be supplemented in terms of threats and risks 
of innovation and innovation development (Table 2 .)

Tab. 2 Classification of threats and risks of entrepreneurial activity of the 
innovative-active industrial enterprise - factors of economic security
Indicators  Species
1 2
Risks

1. Threat placement as to object Inside, outside

2. The moment of origin and existence Real (actually), potential

3. Frequency of occurrence Constant, random 
4. The degree of obviousness Available, hidden
5. Objectivity of existence Realistic, fictitious
6. Influence on the object Active, passive 

7.
Scope of appearance in the external environ-
ment

Foreign economic, state security, military, internal political, economic, 
social and humanitarian, scientific and technological, ecological, 
informational.

8. Scope of emergence in the external economic 
environment

Foreign economic, state security, military, internal political, economic, 
social and humanitarian, scientific and technological, ecological, 
informational.

9. Scope of activity in the enterprise

Threats of usual activity (operational, investment, financial);
Threats to innovation (innovation-operational, innovation-investment, 
innovation-financial).

10. Signs of development

Threats of activity (factors hindering the activity and development 
of the enterprise);
The threats of development (the reaction of external and internal 
environment to the economic development of the enterprise).

Risks 
11. Nature of occurrence Natural, unnatural, technogenic, born of people
12. Duration in time Instant, long lasting, permanent

13. The scale of manifestation Local, local, territorial, regional, cross-border

14. Frequency of occurrence One-time, multiple
15. Opportunity of insurance Insured, unsafe, partially insured
16. Forecast of occurrence Predictably, not predicted, partially forecasted

17. Ability of prevent Prevents, improperly, partially prevented

18. The nature of economic consequences Without consequences, permissible, critical, catastrophic

19. Scope of manifestation in the external environ-
ment

Political, legal, economic, financial, industrial, sectoral, investment, 
innovation, ecological
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20. Sphere of manifestation in the internal environ-
ment

Intra-system (enterprise-systems), financial, material, technical and 
technological, intellectual, personnel, information, image

21. Type of activity Normal, extraordinary, innovative.

22. Kind of economic developmen
Extensive development, intensive development, innovation deve-
lopment

Innovative development, from the position of the process and from the standpoint 
of the result, is characterized by qualitatively different threats and risks. If the first 
arises in the process of implementing innovation, then others - due to its success.

Consequently, the definition of innovation risks of an industrial enterprise, as 
containing the risks of innovation, which determine the probability of inefficiency 
(loss) of innovation activity, and the risks of innovation development, which determine 
the likelihood of losses in the event of the success of innovation activities (innovation 
development - the result), needs to be clarified. caused by perturbations of the 
environment in response to the company’s economic growth. Characteristics of 
typical innovative threats and risks are shown in Table 3.

Tab. 3 Brief description of innovative threats and risks of an industrial 
enterprise
Innovation activity (innovation development - process) Innovative development (innovative development-result)

1 2

Threats to innovation The Threat of Innovation Development

 Innovative-operational (R & D sphere, introduction of process 
innovations, production and sales of product innovations, 
innovations in marketing and management organization, pro-
vision of innovation activity and innovation potential (except 
financial component);
 Innovation-investment (investment support for innovation);
Innovative-financial (sphere of financial relations with coun-
teragents (creditors, borrowers, in the process of innovation 
activity);

- Competitive (available and hidden reaction of competitors 
in response to economic growth and strengthening of market 
positions of the enterprise);
- market (reaction of financial markets);
- intra-system (reaction of management system and enter-
prise managers);
personal (reaction of personnel);
information (reaction of the information environment, pre-
servation of information resources);
- criminal (reaction of the criminal environment);
- foreign economic (reaction of regulators and competitors 
of foreign markets);
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Risks of innovation activity Risks of innovation development

- risks (ineffective strategy of innovation activity, ineffective 
organization of work of the units involved in innovation 
activities, and interrelationships between them, etc.);
- marketing risks (ineffective selection of marketing inno-
vative strategies, false choice of target segment);
product risks (inefficient selection of appropriate techno-
logies, resource providers, contractors, etc.);
financial risks (lack of funds necessary for the implemen-
tation of innovation activities, deterioration of the financial 
state of the enterprise, etc.);
risks of personnel management (inability of full-time em-
ployees of the enterprise to independently realize an in-
novation project, insufficiency of personnel potential, etc.);
the risk of the immutability of innovations (the internal 
resistance to the implementation of innovation);
project risks (risks of false choice of innovative projects, 
the risk of failure of an innovative project with a sufficient 
level of financing);
the risk of intellectual property rights;
- the risk of causing losses to third parties in the process 
of innovation activity;
- risks of export of innovative products (currency, customs, 
compliance with quality standards, etc.);
- the risk of increasing competition in the target segment 
(outsourcing competitors to market the same innovation 
product, or the application of the same technology, etc.).

- the risks of unfair competition (competitive pressure by price 
policy (dumping), lobbying their own interests in the regulato-
ry environment, behavior in the financial markets, espionage, 
measures for remuneration of staff, etc.);
- risks of financial markets (fluctuations in the value of securities 
of an enterprise in financial markets due to the growth of their 
profitability);
- risks of dividend payments (the reaction of holders of ordinary 
shares to development may be in the conditions of growth and 
immediate payment of dividends);
- risks of management scale (excessive growth of the mana-
gement system and increase of unit costs of its maintenance);
- risks of reorganization (separation of separate structural sub-
divisions or project teams, absorption);
- risks of unexpected reaction of personnel (pressure of crimi-
nality, competitors, personal peculiarities);
- risks of loss of personnel (the bearers of innovative knowledge 
and competencies) involved in innovation activity as a compo-
nent of intellectual capital);
- risks of intellectual assets (loss of unregistered intellectual 
property objects, the flow of confidential information, „cyberat-
tacks“ on information resources and enterprise repositories);
- risks of the information environment („information attacks“ in 
the mass media, social networks, etc.);
- The risks of criminal actions against assets and personnel of 
the enterprise;
- risks of access restrictions on external markets (by regulators 
or competitors).

В The significance of the identified threats and risks in the context of the life 
cycle of a particular innovation (innovation project) or the life cycle of the enterprise 
that chose the innovative way of development, is distributed as follows:

1) the risks of innovation activity are more significant in pre-design studies 
and trials, commercialization and market launch, while the risk of innovation 
development involves more risk of loss of intellectual potential (information, 
knowledge, personnel);

2) the risks of innovation development are more significant at the stages of 
growth and sustainability (maturity), and the most probable and significant at the 
maximum of the life cycle curve.
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Conclusion

Therefore, measures to prevent and minimize risks in order to maintain and 
ensure the economic security of an enterprise are necessary not only in the process 
of innovation activity (innovation development-process), but also in the state of 
innovation development - the result.

This confirms the expediency and necessity of distinguishing the security-
oriented management of the innovative development of an industrial enterprise 
as a separate type of management activity within the framework of an innovation 
management system aimed at ensuring a satisfactory level of economic security 
in the process and as a result of innovation development. This is the direction and 
defines its purpose.
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Abstract 

The public sector is the basis of modern European societies, an essential 
mechanism for their economic growth and political stability. EU regulations represent 
a useful framework for the efficient public sector in the EU member states. All 
countries that have become EU members passed a process of restructuring and 
reforming their public sector. The aim of this paper is to analyze the Public Private 
Partnership as a model of public sector reform in the Republic of Serbia.

Keywords: Public Private Partnership, EU law, services of general interest, 
public sector, state-owned companies 

Introduction

The public sector in transition countries is mostly characterized by disorder and 
inefficiency, while, on the other side, the reformed public sector is the most serious 
condition for the admission to EU membership. . Because of its important role 
for society and economy, public sector is constantly in restructuring. A frequently 
repeated criticism of the public sector is that it allows political abuse and the use 
of public resources for private purposes. This raises the question of the need for 
the existence of the public sector and its scope. Organizations in the public sector 
of the Republic of Serbia must change in order to improve the quality of services 
distribution and increase accountability and transparency.

Furthermore, it is necessary to point out certain theoretic concepts on the 
functioning of this sector, as well as theoretical approaches to reforms, but also 
the practical results of applied reforms in other countries, which could be useful 
for its reform in Serbia. In this context, it is important to note that theoretical and 
doctrinal settings in the domain of the public sector and in particular state-owned 
enterprises (and the real role that the state should have in enterprises), have 



272

radically changed over the past decades. One of the most dominant concepts 
is that the public sector represents a way to eliminate market failures in public 
(general economic) interests monopolies. [Praščević,  2015]

The more intense society progress affects on citizens expectation for distribution 
of better general services and public goods. Therefore, public sector reform is 
primarily based on the needs of the poorer part of the society, better provision 
of services in health care, education, housing, public transport, but also on the 
needs of the middle society class for the improvement of energy, transport and 
telecommunication services, uniform charging and protection of consumers 
interests, and the needs of investors and the industrial sector to simplify legal 
procedures. This can only be achieved by involving the private sector. [Udovčić, 
A., Mečev, D., 2011]

1 Public sector reform in Serbia

Since the beginning of democratic changes in the Republic of Serbia there have 
been attempts at reforming the public sector, but common to all these attempts is 
the lack of a systemic approach. There is no clear strategic position about scope 
and competencies of the public sector. Although the beginning of professionalization 
of the public sector is constantly emphasized, clear moves in this direction have 
not yet been undertaken. [ Anđelić G., Đaković V., 2013]

Furthermore, the Constitution Act of the Republic of Serbia provides the 
possibility of reforming the public sector. It stipulates that the public sector can 
exercise its functions under the direct authority of the state, but also by engaging 
private legal and natural persons with appropriate supervision by the state.

Public sector reform in the Republic of Serbia must be treated as an activity 
in continuity. It is essential that the reform takes into account the specificities of 
the public sector, created by transitory business conditions. For the purpose of 
defining concrete reform directions, it is necessary to conduct an analysis of the 
existing regulations in the field of public enterprises, that is, in the public sector, the 
analysis of their implementation, and which existing regulations of the European 
Union need to be applied in order to successfully implement the reform in the 
process of European integration. From an economic point of view, it is necessary 
to identify the economic situation of state-owned enterprises as market entities 
and possible sources of improvement of their position by applying national and EU 
regulations. After considering these aspects, we can talk about further directions 
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of the reform of the Serbian public sector. It is clear that they should be directed 
towards the corporatization and bigger representation of public-private partnerships. 
[Veselinović, 2014]

The analytical approach to public sector reform in Serbia requires segmenting, 
reform for each of the individual segments of this sector. It is particularly important 
to distinguish state-owned enterprises from the rest of the public sector and 
apply a new approach to their organization and business. In this regard, the 
need for corporatization of these companies in Serbia is imposed. Also, although 
the reasons who justifying the existence of state-owned enterprises, have not 
always been clear in the past, nor have their goals in the field of realizing general 
economic interests been fulfilled. Bu, it does not mean that they definitely do not 
need the Serbian economy and that the reform process disappears completely. 
Examples of good practice in the EU Member States should be guided, taking, for 
example, those companies and countries that are comparable to the economy of 
the Republic of Serbia. One of the most important bad characteristics is that state-
owned enterprises, and therefore the entire public sector in Serbia, have been 
under strong control of political parties for many years. This impact is identified in: 

1. The determination of general services prices;
2. The management structure of state-owned compnies;
3. The decision-making process and the employment policy.
4. The possible directions of the reform are [Effects of restructuring of public and 

public utility companies in R. Serbia, 2012]:

1. Improvement of the public sector conditions by existing instruments;
2. Corporatization of the public sector - transformation of state-owned enterprises 

into market independent capital companies;
3. Contractual arrangements with private partners, service contract.

The Corporatization of the public sector of the Republic of Serbia represents 
its institutional reform or reform of the organizational and management segment in 
state-owned enterprises. It is actually professionalization of board structures. The 
overall functioning of the public sector must be harmonized with the rules and EU 
competition regulations. Corporatization implies that management of state-owned 
enterprises must be available to the public.
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2 Public-private partnership as a model of public sector reform

As we mentioned, more intense society progress affects on citizens expectation 
for distribution of better general services and public goods. Therefore, public sector 
reform is primarily based on the needs of the poorer part of the society, better 
distribution of services in health care, education, housing, public transport, but also 
on the needs of the middle society class for the improvement of energy, transport 
and telecommunication services, uniform charging and protection of interests 
consumers, and the needs of investors and the industrial sector to simplify legal 
procedures. [Udovčić, A., Mačev, D., 2011] This can be achieved only by involving 
the private sector.

The need for public-private partnerships has been gradually evolving since 
the early 1980s, when serious criticism emerged about the inefficiency of public 
service providers. The conditions that support the creation of PPPs are primarily 
crises, missed opportunities to optimize the use of missing resources.

Public-private partnership can be defined as a model of cooperation between 
the public sector and private capital in order to achieve general economic interest. 
[Cvetković, 2015] It enables the public sector to realize investments that would not 
be possible without the help of private actors. The interests of the public sector are 
based on the fast and high-quality provision of services to citizens, while the interest 
of the private partner is a profitable investment in public facilities or engagement 
of own capacities in order to improve living standards. 

PPP projects aim to overcome the capacity lacks of the public sector in performing 
activities and providing services of general interest. [Cvetković P., Zdravković U., 
2012] The basic problem is the lack of funds for the proper functioning of these 
services and activities, that is, the fact that the public sector does not have the 
personal resources and specialized knowledge necessary for the development 
and management of activities of public interest. [Cvetković P., Zdravković U., 2012]

It is important to make a clear distinction between public-private partnership 
and related concepts. Public private partnership is not a method of financing the 
realization of projects of general interest, and cannot be considered a functional 
privatization of the public sector. Namely, PPP implies the participation of a private 
partner in the management of public resources through long-term contracts, while 
privatization of the public sector implies the transfer of rights with regard to the 
provision of general services or, may involve the purchase of a particular publicly 
owned facility without any further public authority claims. 
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A large number of EU member states have recognized the PPP model, thanks 
to the innovativeness and efficiency of the private sector, as a good tool to minimize 
state influence, reduce corruption, allocate risk, and provide support to the private 
sector. EU public-private partnership policy deals with this issue from various 
aspects, since PPP is not included in legal concepts or in legal terminology. In  
EU from 2004, strategies and regulations have been developed on how PPP is 
entered into accounting documents, procurement rules, and why they are useful 
in the period of economic recovery. [Peteri, 2010]

The Green Paper of the European Commission does not give a specific definition 
of PPP, but gives its basic elements. Namely, it is pointed out that PPP, a long-term 
relationship between partners, is a financing method that relies in most cases on 
private funds, but also with the participation of public funds. A public partner is the 
partner that defines objectives from the aspect of general ecomonic interest, as 
well as the setting of quality service standards. This partnership implies the transfer 
of risks to a private partner, which would otherwise be borne by the public sector. 
The risk allocation itself depends on the case and is defined in the contract. It is 
necessary to emphasize factors that can influence the success of public-private 
projects management. Large and technically complicated infrastructure projects, 
with a complex funding scheme, largely depend of „external” factors. [Peteri, 2010] 
The public partner pays the fee for use to the private partner and assumes the 
obligation that the subject of the partnership has an agreed purpose, which, as a 
rule, should be in the general interest. [Vasilev, 2013]
The basic characteristics of PPP are as follows: [Cvetković, 2015]

• Improving general services quality. The public sector should create policy and 
serve to the general economic interest. The private sector is better in managing 
and maintaining facilities of PPP.

• Reducing the costs of a individual general services - because the private sector 
is more innovative, more flexible on the market. Because of these advantages, 
a general services provided in the form of PPPs is cheaper than traditional 
state funding of general services. Savings achieved in this way can be used 
to finance other services.

• Increased investment in public infrastructure - investments in hospitals, schools, 
highways, etc. they were traditionally financed from the budget and regularly 
led to deficits and debts. PPPs reduce pressure on the national budget by 
engaging private equity.
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• Reducing the risk of the public sector - by sending risks to the private sector 
for better management. Risk transfer to the private sector reduces the risk of 
the national budget deficit in the public sector due to unforeseen circumstances 
during the development of the project or the duration of the service.

• Faster realization of capital projects - because the private sector has better 
mobility and flexibility to market trends and faster access to resources. The 
service is provided in a predictable financial framework that is specified in 
PPP contracts.

• A higher level of exploitation the PPPs subjects - the private sector has the 
motive to exploit the full capacity of the PPP items and to take maximum advan-
tage of all commercial opportunities to maximize profits on invested funds.

• The result is a higher quality service level, better availability and reduced cost 
of ownership of the plant for the public sector.

Facilitating cost-budget planning - especially for long-term contracts. A private 
sector that has a long-term contract for the management and maintenance of 
certain general services that are the subject of the PPP involves maintenance of 
the plant in its budget for the agreed period, since it is of interest that the plant 
be maintained in the best possible condition in order not to increase other risks 
which is worsening the service due to poor condition of the plant. In the case of 
monopoly the public sector, taking into account usually the four-year cycle of 
government change, maintenance can be uninterrupted due to constant changes 
in budget policy and various pressures on the budget during the year, which leads 
to reduced maintenance, reduction of plant values   over time, with poorer quality 
of service and often an increase in the price of services to offset losses.

The main argument for establishing a PPP is the opportunity to benefit the 
users (consumers) of services of general interest, as a result of investing a private 
partner in infrastructure, providing public services and managing public services. 
By introducing market principles, the level of efficiency, level and quality of services 
is increased; long-term financial, technical and environmental sustainability of the 
system is ensured, with acceptable prices for end-users. The biggest problem 
in establishing the PPP concept is the lack of qualified and experienced public 
sector representatives who would participate in negotiations with competent and 
professional partners from the private sector, as well as the loss of control over 
public assets and resources. [Pavlović-Križanić T., Brdarević Lj., 2010]
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Due to the basic motive of the private sector - profits, doubts are directed at 
the danger that the profit race will be at the expense of the public interest. Private 
companies are „accusing” of failing to comply with standards and, in order to 
maximize profits, they provide poor quality of service.

The great advantages this concept brings to the private sector. Namely, PPPs 
allow the private partner access to safe and long-term investments. Profit is 
generated through safe and long-term contracted prices that are charged from end-
users for the delivered service. Private partners through PPP have the opportunity 
to profit by taking advantage of their managerial, technological and financial and 
innovation benefits. [Vasilev, 2013]

Conclusion

One of the most important lacks of contractual arrangements with private 
partners is a potential risk of harmful influence of private capital on business. 
It should be taken into consideration that the interest of private sector partners 
and the State representative is often not the same. This model should influence 
the growth of productivity and efficiency in the public sector, but only with a clear 
definition of the lines of authority and responsibility and full professionalization. 
[Anđelić G., Đaković V., 2013]

Transferring risk from private to public sector certain economic incentives 
that could call into question the quality of goods and services, as well as different 
forms of abuse of monopoly power, should be removed. Citizens in modern, 
regulated societies require the delivery of quality public services due to the fact 
that the private interest can enable the use of public goods. Many studies have 
pointed to the positive side of private delivery of simple public services that provide 
added value and better service delivery, and at the same time greatly affect cost 
savings. [Udovčić, A., Mačev, D., 2011] This partnership relationship is called public-
private partnership. This model should benefit both sides if there is a successful 
combination of the objectives of both sectors. Partnership means their joint action, 
which aims to produce more economical and successful production of public goods 
or services. [Veselinović, 2014] The experiences of the developed countries support 
the thesis that for certain activities of general interest this model is optimal.[Anđelić 
G., Đaković V., 2013]

It is also necessary to analyze the possibility of combining the public sector 
reform models in order to achieve the adaptability of the offered solutions. However, 
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the question of its applicability is raised, due to the current lack of readiness of the 
socio-economic system of the Republic of Serbia for this approach to the regulation 
of the public sector. [Anđelić G., Đaković V., 2013]

Public sector reform should be started carefully and aligned with the EU 
rules of competition and market management. It should be kept in mind that it is 
impossible to develop competition in all activities of the public sector due to specific 
processes in which products and services arise, as well as due to the presence 
of technological monopoly (electric power, railways, PTT, water management).

The ideal picture of the public sector must be the one in which public services 
are provided by companies that efficiently meet the needs of citizens as consumers. 
In this regard, it is necessary to adopt the reform strategy of this sector, whose 
focus will not be on partial solutions, but on the practice and experience of the 
developed countries of the European Union. The public interest must be protected. 
The role of the state as a protector of general interest must be clearly defined, 
especially with regard to the control of the monopoly and the successful creation 
of competition and the improvement of legislation in this area. It is necessary to 
determine the method of entering private capital or private partner in activities of 
general interest. 

Finally, it can be concluded that public-private partnership is a multifaceted, 
generic term, which includes different processes, procedures and modalities, and 
deletes the boundaries between the private and public sectors, with the mutual 
benefit for both types of actors.
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Abstract

The article conteins the cognitive model for studying the educational migration 
trends and factors. Scenarios of situation development were implemented: optimistic, 
realistic and pessimistic that allows to forming methodical recommendations for 
improving the attracting foreign contingent policies in the context of universities 
competitiveness management.

Keywords: cognitive model, scenario modeling, educational migration, 
university competitiveness, foreign contingent, rating, trends, factors

Introduction

The modern stage of civilizational development occurs under the influence 
of globalization trends, an integral part of which is population migration [1, 2]. 
Among the variety of migration flows, which are different in orientation, intensity, 
scale, quality, migration is increasingly allocated for the purpose of obtaining 
education, uniting the movements of schoolchildren, students, graduate students, 
doctoral students, trainees, trainees and directs them to the areas of concentration 
of educational institutions or organizations for improvement of qualifications. 
Educational migration has a number of positive consequences, including economic, 
social, demographic, political and is regarded as most desirable for the host country, 
both in the current and in the long term [3, 4].

During the last 10 years the scope of educational migration in Ukraine has 
significantly increased that is to certain point due to the introduction to the Bologna 
process in 2005 [5, 6]. The share of foreign students in Ukraine is reaching the 
indicators of the leading countries on the market of educational services but not 
only at the expense of increasing the inflow of educational migrants to Ukrainian 
higher education institutions. A complex demographic situation on the background 
of increasing number of Ukrainians going to study abroad needs the re-assessment 
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of the state educational and migration policies, with the aim to develop the one 
effective system of regulation of educational migration flows in Ukraine. 

A great number of native and foreign scientists were engaged in researches 
on migration processes. The problems of regulation of migrations are highlighted 
in scientific works of M. Denisenko, E. Libanova, A. Malinovskaya, V. Moiseenko, 
V. Perevedentseva, A. Poznyak, I. Prybitkova, A. Homri, B. Khorev, T. Petrovoy, 
S. Pyrozhkova, I Polianskaya, M. Romanyuk, S. Chekhovich, M. Shulga, L. 
Shaulskaya, T. Yudina. The peculiarities of educational migration in the structure 
of migration flows were studied by O. Belyakovsky, Yu. Chekushin, O. Pismenna, 
G. Panin, M. Safonov, M. Karna, I. Tsapenko, K. Farrukh, E. Vilyareal. The aspects 
of educational migration in the context of development of educational system of 
Ukraine were studied by: A. Grinenko, V. Zhuravsky, M. Zgurovsky, A. Kolesnik, 
V. Kutsenko, L. Kurij, L. Semov, A. Fedosov, G. Chuiko and others. 

Despite the quite significant number of scientific researches on migration 
processes, the main attention of scientists is paid to the analysis of scopes, possible 
consequences and regulation of labor migration. At the same time the problem of 
regulation of educational migration did not go into full coverage in scientific literature 
of its peculiarities, preconditions, factors, types, instruments and other elements 
of formation of effective educational migration policy in Ukraine. The importance 
of these issues causes a target orientation and relevance of this research.

The modern dynamics of educational migration processes witnesses the focus 
of migration policies of many countries in the world in the direction of attracting 
educational migrants who can be considered as significant capital. The Ukrainian 
system of education has a powerful potential that is proved with high international 
rating indicators. Moreover, the Ukrainian HEIs need not only finance but also 
entrants because of the complex demographic situation in the country. Many HEIs 
are trying by themselves to find the ways of attracting foreigners for studying.  
However, in conditions of increasing international competition in this issue it is 
necessary to have state policy of promoting abroad the Ukrainian educational 
system, which would take into account the positive experience of foreign countries 
and be oriented not only to attraction of foreign entrants but would also prevent 
Ukrainians form going to study abroad.  The completed research on educational 
migration processes allows making out the main goal of educational migration 
policy – to attract foreign migrants to Ukraine from countries of near and far abroad 
in the interests of social, economic, political and demographic development of the 
country.  Such educational migration policy requires the interaction and coordination 
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on three levels of realization of regulatory influence:  state (Ministry of Education 
and Science, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Internal Affairs), regional (state 
regional administration and other regional state authorities) and separate HEI levels. 

The main tasks of educational migration policy are to create the favorable 
conditions for staying and studying of educational migrants in Ukraine; to form 
the migration potential for perspective accession of number of foreign students; 
to improve the migration policy in direction of simplifying the regimes of entrance, 
staying and receiving citizenship for educational migrants; to stimulate the integration 
of educational migrants into Ukrainian society and economy [3, 7, 8]. 

Lately, the scenario modeling and forecasting is becoming more widely used in 
development of strategies of systems socio-economic development [4, 9, 10]. This 
approach is most fully corresponding to the tasks of investigating and forecasting 
the behavior of contradictory heterogeneous systems and processes. The scenario 
modeling as an instrument of building not separate development trajectories but 
a great spectrum of variants to assess the influence of different factors is very 
effective while choosing the target orients, strategies of system development and 
while assessing the possible risks [10]. Let’s consider more in details the building 
of scenarios of regulation of educational migration processes and preconditions 
of their formation and realization: 

1. In order to determine the factors and degree of their influence on decision 
making by foreigners about getting education in Ukraine, a questionnaire was 
conducted among 221 foreign students from three Kharkiv higher education 
institutions. On the basis of summarizing the results of the questionnaire the 
socio-economic profile of a typical foreign student was developed, in accordance 
to which an educational migrant is a young representative of the near abroad 
who is attracted with medical, technical, engineering and economic specialties. 
His main aim of coming is receiving a corresponding qualification to increase 
his competitiveness on the labor market. However, he is not going to choose 
our country for employment and/or domicile. He has enough financial support 
and is trying to enter the HEI with a quite high rating in “social networks”. 

2. By summarizing the results of two previous surveys there was formed a 
questionnaire to determine the expert assessment of dominating factors 
of educational migration at three levels – state, regional and HEI level. 19 
practitioners, who directly take part in regulation of educational migration, 
were participating in the research. According to the results of the expertise, 
the most influential factors for educational migration at state level were defined 
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to social and political safety in country; cost of living in country, at regional 
level – cost of living in region; at HEI level – cost of studying, development 
of HEI infrastructure, quality of education, presence of social networks of 
foreign students. On the basis of summarizing the results of expert assessment 
the factors were distributed according to degree of influence on educational 
migration, their interplay and connections were determined. 
The output characteristic of the system of managing the educational migration 

studied in work and the indicator reflecting the main result of the regulatory influences 
will be considered to be the indicator of number of foreign students who are coming 
in certain period marked as KSI . In correspondence to the levels of research, such 

indicator will be considered on three levels: state ( DKSI ), regional ( RKSI ) and on 

HEI level  ( WKSI ). In correspondence to the defined levels, the dependence of 
mentioned indicators is formed: 

∑=
W

WR KSIKSI ; ∑∑∑ ==
R W

RW
R

RD KSIKSIKSI .

The totality of considered factors creates the conditions for living and studying 
for foreign students, which can be divided into three groups: social (US ), financial 
(UF ) and educational (UO ), moreover, certain factors can influence the formation 
of not one but several groups of conditions at the same time (fig. 1). 

Every separate group of conditions which are formed under the influence of 
factors can satisfy or dissatisfy the educational migrant. But in their totality the 
conditions have strengthening or compensative interplay. 

3. 3. The totality of considered factors was grouped corresponding to the influence 
on conditions of staying and studying of foreign student – social, financial and 
educational. On the basis of summarizing the results of the research the range 
of effects was determined which causes the inflow of foreign students for state 
and regional level, HEI level and the foreign student himself. The quantitative 
assessment of the effects was conducted on the basis of which the possibility 
of building the cognitive model of regulation of educational migration only on 
the level of separate HEI was justified. 
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Fig. 1 Interconnection of factors of educational migration 
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The listed effects and consequences can be conventionally categorized into 
four groups: social, economic, political and demographic. 

 The set of social effects includes: { }1211108762 ,,,,,, EEEEEEESE = ; 

the set of economic effects: { }9641 ,,, EEEEEE = ; 

political ones include the effect of emergence of ethnic confl icts, 

misunderstandings: { }3EPE = ; 

demographic ones include the factor of improvement of demographic situation 

in Ukraine: { }5EDE = .

The considered effects can appear on state and regional level, on the HEI 
level and directly relate to foreign student, moreover, one and the same effect can 
emerge not only on one level but on several levels simultaneously (fi g. 2).
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Fig. 2 Distribution of effects of educational migration according to the 
levels of emergence
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On macro- and mezo- levels the following effects emerge: 

{ }111087654321 ,,,,,,,,, EEEEEEEEEEDRE = ;

on the level of higher educational institutions the following effects emerge: 

{ }1110984321 ,,,,,,, EEEEEEEEWE = ;

considering a separate student-foreigner the following individual effects are 
probable: 

{ }121087632 ,,,,,, EEEEEEEIE = .

4. Relying on results of previous assessments a cognitive map of the model 
of regulating the educational migration was built that, differently from the 
existing ones, combines factors with taking into account their interplay, 
conditions of staying and studying for foreigners, which in balance lead to 
educational migration, and defi nes the effects for the country, region, HEI and 
the educational migrant himself. The fi nal step is building the cognitive model as 
an oriented graph [1, 5, 6, 7]. On the basis of oriented graph-structure scheme 
of cause-effect relationships between the elements of the studied system the 
cognitive model of regulating the educational migration was built with the help 
of application software VensimPLE (fi g. 3). 

5.  A cognitive model is a basis for developing the scenarios of situation development. 
Scenario modeling will allow, basing on cognitive model, determining the 
possible variants of situation development, ways and mechanisms of infl uence 
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on the situation with the aim to reach the desirable results, avoid unwanted 
consequences, develop a complex of measures of influencing the situation [1, 
8, 10]. Each scenario is characterized by output data, managerial influence 
and received result. Thus, all possible variants of system development are 
considered and the optimal managerial strategy is chosen to achieve the 
desirable goals. The scenario approach is a basis for cognitive modeling, 
which is a cyclic process. 

Fig. 3 Cognitive map of the educational migration imitation model
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In order to build scenarios on the basis of the developed model the factors were 
determined which are factors of educational migration but are not participating in 
regulation of educational migration processes: geographic location of the country, 
climate and ecological conditions, social environment, cost of migration and 
foreigner’s level of proficiency in language of communication in region, conditionally-
constant factors that have their quantitative  assessments but are not related to 
direct regulation of educational migration processes: social and political safety in 
the country, level and accessibility of health care system in the country, level of 
infrastructure development in the country, accessibility and integrity of educational 
system in the country, cost of living in the country. The rest of the factors was given 
the quantitative and qualitative assessment and functions of belonging were built 
to determine the scenarios of development of educational migration processes in 
Ukraine [5]. 

The work suggests modeling the scenarios of regulating the educational 
migration by two direction: self-development and direct task [1, 11, 12]. Let’s 
consider the principles of building these scenarios. According to the suggested 
scheme, let’s determine the list and value for external and internal factors influencing 
the formation of contingent of students-foreigners, which correspond to optimistic, 
realistic and pessimistic scenarios. For the situation of self-development the 
absence of any regulating influences is characteristic, that is why the conditions 
of forming the contingent of foreign students will form the factors not regulated on 
macro- and mezo-levels and on the HEI level. 

Thus, a pessimistic scenario if formed under conditions of the lowest values of 
the factors-stimulators, the highest values of the factors-disintegrators. A realistic 
scenario is formed based on the combination of average values of the factors-
disintegrators and the worst values of the factors-stimulators. An optimistic scenario 
is formed under conditions of combining the best values of factors-stimulators, 
the lowest values of factors-disintegrators. A fragment of values for the factors-
stimulators is depicted in table 1. 

In order to implement the scenarios, the values of the influencing factors remain 
on the level of initial values (according to the data of 2012-2013 academic years), 
these factors are normalized and entered to the system of functional dependencies 
of an unclear cognitive model and the integral estimations of the conditions of 
educational migration processes are calculated
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Tab. 1 The fragment of the parameters values for modeling of educational 
migration scenarios

Fa
ct

or
 d

en
om

i-
na

tio
n

Name of the factor

Si
gn

ifi
ca

nc
e

Value of the factor for scenarios of implementing the measures

Optimistic Realistic 1 Realistic 2 Realistic 3 Pessimistic

6R
Additional conditions and 
advantages in region for 
foreigners studying

0,034 67-100 34-66 34-66 0-33 0-33

3W Language of study 0,075 3-5 2 3-5 1 1

4W
Availability of entrance 
conditions for students-fo-
reigners

0,184 67-100 34-66 67-100 34-66 0-33

8W Social networks 0,055 67-100 34-66 67-100 0-33 0-33

10W Level of corruption at the 
educational institution

0,026 0-1,5 1,5-3,5 3,5-5 0-1,5 3,5-5

As a result, there were received the integral estimations of social, financial and 
educational conditions of forming the contingent of foreign students of KhNUE for 
2016-2017 academic years for three scenarios (table 2).  

Tab. 2 The results of modeling the scenarios of situation self-development 

Scenario
Social conditions Educational conditions Financial conditions

M o d e l 
data

R e a l 
data

M i s t a -
kes

M o d e l 
data

R e a l 
data

Mistakes
M o d e l 
data

R e a l 
data

M i s t a -
kes

Pessimistic 0,665 0,678 -0,085 0,229 0,208 -0,021 0,204 0,2 -0,004

Realistic 1,087 1,194 0,013 0,34 0,333 -0,007 1,6 1,48 -0,164

Optimistic 1,659 1,574 0,107 0,421 0,443 0,022 1,644 1,68 0,08

Thus, as a result of modeling the self-development of educational migration 
processes, the predicted values of foreign students’ contingent for certain HEI 
(on KhNUE example) were received that makes it possible to objectively evaluate 
the tendencies of development of educational migration in certain region and HEI 
without any managerial influences. 

The forecast of the situation development with the reverse vector of managerial 
influences is done in the following way: according to the significance coefficients 
of the factors of all three levels calculated on the basis of the expert assessments, 
which form the contingent of foreign students, the functional graph of regulating the 
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educational migration processes there is forecasted the influence of the change 
of the most influential factors.   

The results of modeling the scenarios of situation development with the reverse 
vector of managerial influences are depicted in table 3. 

Tab. 3 Scenario modeling results

Indicators 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Pessimistic scenario

Social conditions 1,14 1,20 1,29 1,39

Educational conditions 0,35 0,36 0,39 0,42

Financial conditions 0,20 0,22 0,23 0,25

Number of foreign students 2244 2271 2296 2322

Income of the HEI, th.UAH 29771,7 30131,9 30466,8 30805,3

Realistic scenario

Social conditions 2,74 2,77 2,80 2,83

Educational conditions 0,46 0,46 0,47 0,47

Financial conditions 1,60 1,62 1,64 1,66

Number of foreign students 2493 2524 2552 2580

Income of the HEI, th.UAH 33079,9 33480,2 33852,2 34228,4

Optimistic scenario

Social conditions 2,78 2,81 2,83 2,92

Educational conditions 1,30 1,31 1,32 1,36

Financial conditions 1,64 1,66 1,67 1,73

Number of foreign students 2715 2740 2762 2850

Income of the HEI, th.UAH 36026,6 36350,8 36637,6 37810,0

According the results received, the following conclusions can be made: the 
chosen threshold of the significance of the influencing factors has shown that the 
most influential factors have social and educational character, so the managerial 
influences suggested for regulation of educational migration processes have to 
be oriented to improvement of educational and social conditions of formation of 
foreign students’ contingent.  That is why, the results of experiments for these 
two groups will differ from the results received while forecasting the system’s self-
development, and the financial conditions will remain the same.  
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When comparing the results of two groups of scenarios it is clearly seen that 
the scenarios of the second group are more effective because they consider 
developing a set of managerial decisions according to the most essential factors 
and conditions of formations of students-foreigners contingent and allow assessing 
the effectiveness of these decisions. 

The last stage considers selection of the most effective decisions and levers of 
regulation of the conditions of forming the foreign students’ contingent, determination 
of the strength and direction of their action, measures of preventing the negative 
consequences. 

The work also suggests the imitational approach to implementation of this task. 
The model of assessment of the results of modeling the scenarios is depicted in 
fig. 4. 

Fig. 4. Block for assessing the results of imitations modeling

R QS(t)

dR

KS(t) KS(t-1)

KSI(t-1)

K1

K2
K3

K4
K5

K6

a1a2
a3

a4

a5

a6

KSI(t)

D St

Number of foreign students, as the main result of the built cognitive model, is 
an important criterion (factor) of increase of the HEI prestige that is reflected in 
different rating systems, both national and international. One of such ratings is the 
rating of the world’s universities QS [12], which is calculated basing on 6 criteria. 
In order to build the model, let’s denominate the rating value for certain university 

during certain period as tR , and the criteria values – as tK . Then, taking into account 
all mentioned above, rating of the world’s universities QS can be calculated using 
the formula of the average arithmetic:
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∑
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where iα - level of criterion significance. 

As evaluation of effectiveness of managing the educational migration processes 
on the HEI level let’s consider rating growth during certain period (year):   

∑
=

−− −⋅=−=
6

1
1,,1 )(

i
titiittt KKRRdR α .

In frameworks of this research let’s investigate the influence the following 
criteria on rating growth (table 4): share of foreign students and reputation among 
employers, as the first one is formed from the contingent of foreign students, and the 
second one is a kind of evaluation of quality of training and received competencies 
of the students-foreigners who graduated from the educational institution and 
received the diploma.  

Tab. 4 Results of modeling the growth of the rating of world’s universities 
QS due to change of the share of foreign students according to the 
scenarios

Indicators 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Pessimistic scenario

Number of foreign students 2244 2271 2296 2322

Share of foreign students in total number, % 16,03 16,22 16,40 16,59

Growth of the share of foreign students, % 0,65 0,19 0,18 0,18

Rating growth, units 0,07 0,02 0,02 0,02

Realistic scenario

Number of foreign students 2493 2523 2551 2580

Share of foreign students in total number, % 17,81 18,03 18,23 18,43

Growth of the share of foreign students, % 0,65 0,22 0,20 0,20

Rating growth, units 0,07 0,02 0,02 0,02

Optimistic scenario

Number of foreign students 2715 2740 2762 2850

Share of foreign students in total number, % 19,40 19,57 19,73 20,36

Growth of the share of foreign students, % 0,65 0,17 0,15 0,63

Rating growth, units 0,07 0,02 0,02 0,06
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Another criterion – reputation among employers – is also significantly influencing 
the rating formation, moreover, the significance level of this scenario is 0,1 (10%). 
With its quantitative estimation the following information is used as basic. According 
to the statistical surveys of the students’ graduations from KhNUE in 2000-2016, 
the following data was received: annually, approximately 20% of the students, who 
studied in current year on graduation course, get the diploma; in average, half of 
them (10%) are students who studied on “good” and “excellent” and have a high 
level of professional qualification. Among them there are also students-foreigners. 
In average, 50% of graduates find job in the current year at prestige enterprises and 
organizations, which positively assess the knowledge and skills of the graduates. 
However, such statistics differs for the foreign students. As the conducted research 
showed, among the graduates-foreigners only 2% are going to work in Ukraine 
after graduation, 17% are going to work and study further, others go back home.  
Thus, form the total number of graduates-foreigners who studied well, only 20% 
will get positive feedback from employers. 

Another part of the graduates (in average 25-30%) get employed to prestige 
work during the next years, others work for themselves, at small enterprises, 
private enterprises, start their own business or do not find work during the current 
and next years. General growth of the rating of world’s universities QS due to the 
change of reputation among employers and share of foreign students according 
to the scenarios is shown in table 5. 

Tab. 5 General growth of the rating of world’s universities QS due to 
change of reputation among employers and share of foreign students 
according to the scenarios

Scenario 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

Pessimistic 0,21 0,22 0,23 0,24

Realistic 0,29 0,30 0,31 0,32

Optimistic 0,35 0,41 0,44 0,47

Conclusion

So, on the basis of cognitive model of educational migration imitation, given 
quantitative and qualitative indicators three scenarios of situation development 
were implemented: optimistic, realistic and pessimistic that allows, basing on 
them, forming methodical recommendations for regulation of educational migration 
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with the aim to attract educational migrants to Ukraine from the countries of near 
and far abroad in the interests of social, economic, political and demographic 
development of the country. In particular, the improvement of state system of 
regulation of international educational migration on the basis of the developed 
scenarios considers establishment of the main target benchmarks to provide 
the regulatory influence on all levels – state, regional and the HEI level. Target 
benchmarks are determined first of all into the renewed regulatory frameworks for 
the foreign students’ studying; improvement of the educational migration processes 
accounting systems’; improvement of organizational provision of regulation of 
educational migration and improvement of informational provision of regulation of 
educational migration. 

Thus, the realization of the suggested measures for regulation of educational 
migration will contribute to the integration of national education and science into 
the world’s system, will increase the quality of education and its competitiveness 
on the international markets of educational services, will increased the level of 
income and compensations of negative consequences of demographic crisis in 
Ukraine in order to support the scientific and pedagogical potential of the country. 
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RODINNÉ PODNIKANIE – PRÁVNY RÁMEC 

• Ing. Vladimír Sirotka, CSc.

Abstrakt 

Rodinné podnikanie vyžaduje širšiu úpravu zákonov a legislatívnych noriem, 
ktoré sa rodinného podniku dotýkajú. Okrem iného pôjde najmä o Zákon o dani 
z príjmu, sociálne zákony upravujúce zdravotné a sociálne poistenie, Zákon 
o rodine a v súvislosti so zamestnávaním v rodinnom podniku Zákonník práce, 
legislatívne normy v oblasti nástupníctva, inštitút dedičstva a Obchodný zákonník. 
V rodinnom podniku je potrebné riešiť zjednodušenie účtovníctva, finančné vzťahy 
medzi členmi rodiny a systém transferového oceňovania. 

Kľúčové slová: dane, účtovníctvo, zdravotné a sociálne poistenie, rodinné 
podnikanie, zamestnávanie v rodinnom podniku, transferové oceňovanie

FAMILLY BUSINES – LEGAL ENVIRONMENT

Abstract

Successful functioning of Family entrepreneurship requires changes of law and 
various legislation norms that include simplification and reduction of administration 
in the field of labour and family law, employment system, tax system, social and 
insurance payments, and transfer evaluation. Small and medium entrepreneurs 
usually don´t employ professional accountants, economists, lawyers, etc. and they 
often employ the external professionals for such services. The facts stated above 
point to the importance of reduction and simplification of overall accounting system. 

Keywords: tax, accounts, social and health insurance, family business, em-
ployment, transfer evaluation

Úvod

Slovenská ekonomika zo všeobecného pohľadu a vychádzajúc z analýz 
trendového rastu, vyžaduje okrem iného zavedenie daňovo odvodovej reformy 
v oblasti malého podnikania. V ekonomike Slovenska má významnú úlohu stav 
malých a stredných podnikov, živnostníkov, SZČO a rýchlo sa zväčšujúci sektor 
rodinných podnikov.
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1 Ekonomické subjekty

1.1 Ekonomické subjekty SR v RO podľa právnych noriem
2016 1Q2017 2Q 2017

Subjekty SR úhrnom 575 102 574 549 584 806
Právnické osoby spolu 228 110
Podniky spolu 210 766
Obchodné spoločnosti 200 104
Akciové spoločnosti 5 516
Spol. s.r.o. 193 300
Družstvá 1 353
Štátne podniky 15
Obecné podniky -
Zahraničné osoby 3 549
FO – podnikatelia v OR 3 205
Neziskové inštitúcie 17 344
Rozpočtové organiz. 6 372
Príspevkové organiz. 641
Ostatné neziskové org. 10 331
Fyzické os. 346 992
Živnostníci 322 968

Zdroj: Štatistický úrad SR, Databáza časových radov SLOVSTAT, 2017 a vlastné spracovanie

1.2 Ekonomické subjekty podľa právnych foriem, ekonomických 
činností a veľkostnej kategórie počtu zamestnancov - 2Q 2017

Fyzické osoby
Podnikatelia spolu

Živnostníci Podniky

Hospodárstvo spolu
Počet spolu 344 809 320 820 212 246
Malé (0 - 49) 189 760 178 429 102 564
Stredné (50 - 249) 51 51 2 759
Veľké (250 a viac) 624

Zdroj: Štatistický úrad SR, Databáza časových radov SLOVSTAT, 2017 a vlastné spracovanie

Ekonomické subjekty podľa právnych foriem 2004 - 20141

Rok  2004     2005     2006       2007      2008       2009       2010       2011      2012      2013        2014

Ž:  336640  344870   364185   374382   392841   387876   384202   375722  359575  352709  337182

PO: 61919    71152      80638    88760   106017    112997   127778   138395  148921 164970  177110

2 Prečo rodinné podnikanie

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) a 
Actoris System, s.r.o. uskutočnili v období od 11.6. do 5.8.2014 prieskum dopadov 
legislatívnych opatrení v priestore malých a stredných podnikov a živnostníkov 
(MSPaŽ). 

1  Zdroj: Štatistický úrad SR, a vlastné spracovanie
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Prieskum bol zameraný na reálne poznanie tohto prostredia a spracovanie 
konkrétnych pripomienok podnikateľov z pohľadu dopadu na: 

a)   živnostníka, osobu samostatne zárobkovo činnú bez   zamestnancov,  

b)   mikropodnik s počtom zamestnancov do 9 osôb, 

c)   malý podnik 10 - 49 zamestnancov. 

Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných cca 350 tis. podnikateľských 
subjektov, Fyzických osôb (FO) a cca 230 tis. právnických osôb (PO). Prevažná 
časť, až 99 % je charakteru malých a stredných podnikov a živnostníkov so 
značným podielom charakteru „rodinného podnikania“. Možno konštatovať, že 
Slovensko je krajinou MSP a nie je vari rodiny, ktorá by nemala v svojom strede, 
resp. okolí podnikateľa, živnostníka, resp. rodinnú s.r.o. a pod. Súčasná legislatíva 
však nepostihuje určité odlišnosti a špecifiká rodinného podniku a javí sa potreba 
tento stav upraviť zavedením právnej formy „Rodinného podniku“ a príslušnou 
úpravou súvisiacich zákonov a legislatívnych noriem.

Zlepšenie ekonomického prostredia MSPaŽ je teda zlepšením pomerne veľkého 
okruhu ekonomiky rodín, rodinného podnikania, teda ekonomiky štátu. Prosperitu 
štátu a sociálny zmier zďaleka neurčuje len rast HDP (pre rok 2015  odhadovaný 
na cca 3 %). Je to aj (ak nie predovšetkým):

• Primeraná akceptácia úrovne materiálnych a sociálnych podmienok občanov 
a vnímanie perspektívnosti. 

• Pocit určitej stability tejto sociálnej úrovne a istoty „prežitia“ pre potomkov.
• Pocit adekvátneho ohodnotenia podielu jednotlivca na prosperite štátu, či už 

finančného, morálneho alebo iného, sprevádzaného pocitom spravodlivého 
rozdeľovania štátnych benefitov (zdrojov).

• Pocit zmysluplného prežitia života bez zbytočných stresov s pocitom možnosti 
dovolania sa primeranej ochrany zo strany štátu (spravodlivosti).

• Takéto vnímanie a hodnotenie stavu sociálnych a ekonomických podmienok 
sa odohráva primárne v základnej bunke spoločnosti, v rodine. 

• Hodnotenie akcentuje v prípadoch, ak sa takáto rodina aktívne zúčastňuje 
ekonomického života formou podnikania, rodinného podniku alebo v prípade, 
pokiaľ živiteľom rodiny je  živnostník, samostatne zárobkovo činná osoba 
(SZČO). 

• Chápem rodinu nielen ako základný sociálny prvok štátu, ale aj ako základ 
tvorby jeho ekonomickej úrovne a prosperity. Ekonomická úroveň rodín a 
ekonomická úroveň štátu je  nerozlučne spojený systém.
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Možno uviesť, že tieto východiskové atribúty platia obecne, nezávisle na tom, 
akým spôsobom rodina získava finančné zdroje, či už zo závislej činnosti ako 
zamestnanci, podnikateľskej činnosti (bez ohľadu na právnu formu), obidvomi, 
alebo iným spôsobom. 

V súčasnosti sa viacero autorov a inštitúcií zaoberá problematikou rodiny 
v podnikateľskom prostredí, rodinným podnikaním. Väčšina sa orientuje na 
postavenie rodiny v tomto prostredí, na otázku definovania právnej formy rodinného 
podniku a jeho vymedzenia v určitej odlišnosti od podnikajúcich subjektov, poväčšine 
v polohe právnickej osoby. Táto otázka je samozrejme veľmi dôležitá, ale chápem 
ju ako výsledok  toho, čo je pre fungovanie rodinného podniku podstatné, a to 
zmenu legislatívy podnikateľského prostredia (ale nie len toho) tak, aby toto 
chápalo a rešpektovalo špecifické postavenie rodinných príslušníkov v podnikaní 
a vzťahy, ktoré pri tom vznikajú ako vzťahy (často si navzájom protirečiace) 
podnikateľské, partnerské, vlastnícke, zamestnanecké a iné a vzťahy rodinné, 
dedičské, súrodenecké a pod. 

Z týchto dôvodov považujem za potrebné zaoberať sa legislatívnym prostredím 
a v tomto príspevku nastoľujem niektoré otázky, zatiaľ len vybrané problémy, 
plynúce práve zo  vzťahov rodiny na pozadí dotknutej legislatívy, voči dotknutým 
zákonom, ako:

• Občiansky zákonník, 
• Zákon o rodine, 
• Zákonník práce, 
• Obchodný zákonník, 
• Živnostenský zákon, 
• Sociálne zákony o sociálnom a zdravotnom poistení, 
• Zákon o dani z príjmu, 
• Transferové oceňovanie, 
• Zákon o dani z pridanej hodnoty, 
• Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
• Zákon o BOZP
• a ďalšie.    

Predkladané zistenia a návrhy nesledujú žiadnu politickú, ale výlučne 
odbornú rovinu.  Prieskum preukázal vysoké finančné zaťaženie MSPaŽ a zložitú 
a administratívne náročnú aplikáciu všeobecných právnych predpisov z oblastí daní, 
účtovníctva, živnostenského podnikania, občianskeho a obchodného zákonníka, 
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stavebného zákona a pod. v prostredí rodinného podnikania. Týmito povinnosťami 
sú dotknuté najmä malé a stredné, rodinné  podniky. 

Predkladaný koncept ekonomického, daňového a odvodového fungovania 
rodiny zároveň sleduje cieľ zjednodušenia administratívy a zmierňovanie daňového 
a účtovného stresu takéhoto rodinného podniku. Ako jedno z riešení vidím uplatnenie 
prezentovaného systému.

3 Rodinné podnikania a legislatíva

3.1 Východiskové atribúty:

V súčasnosti právne pozadie a legislatíva v oblasti podnikateľského prostredia, 
oblasti daní, odvodov, obchodného zákonníka, zákonníka práce a ďalšie 
zákony a právne normy de facto nerozlišujú medzi tak povediac „štandardným“ 
podnikateľským subjektom a podnikateľským subjektom rodinného charakteru, 
rodinným podnikom (RP). V tejto polohe sa vo viacerých prípadoch dostávajú 
dokonca do stretu, napr. voči zákonu o rodine, dedičskom konaní a pod.  

Spomínaný prieskum, ale aj moje osobné a praktické skúsenosti potvrdzujú, 
že pre spoľahlivé fungovanie RP nie je možné jednoducho „zabaliť“ stávajúce 
právne normy do právnej formy „Rodinného podniku“ bez prispôsobenia 
a zosúladenia týchto noriem „vo vnútri RP“. Vzťahy v RP sú značne determinované 
rodinnými vzťahmi, rodinní príslušníci, spoločníci sa často inak chovajú ako 
v tradičnej obchodnej spoločnosti, napr. s.r.o. Z tohto dôvodu je potrebné prioritne 
riešiť vnútorné vzťahy, ekonomické, daňové, účtovné, ručenie, nakladanie 
z majetkom, dedičské právo a pod. a tým vytvoriť dobrý právny základ pre vytvorenie 
rodinného podniku. 

Rodinný podnik v mojom ponímaní nie je prioritne chápaný ako kapitálová 
spoločnosť, ale ako spoločnosť na výkon spoločných činností. Majetkový princíp 
sa v RP musí zmeniť na princíp využívania majetku.

Primárnym cieľom inštitúcie rodinného podniku je zjednodušenie administratívy  
a zníženie byrokracie. Cieľom je podporiť rozvoj rodinného podnikania na Slovensku.  

Návrh RP, rodinného zdaňovania v sebe obsahuje aj zámer podpory tohto 
spôsobu podnikania, preto sa v ňom objavujú aj niektoré podporné faktory, ako 
uplatnenie odpočítateľných položiek, nezdaneného minima ako súčtu členov RP, 
čo v súčasnej legislatíve právnické osoby nepoznajú a pod.   
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3.2 Legislatívne pozadie a problémy.

1. V súčasnosti daňová legislatíva nepozná „ekonomickú jednotku“, rodinu 
subjektom daňového  práva ako celok.  Rodina by sa mala stať subjektom daňového 
práva. Daňovníkom je rodina ako celok, splnením daňovej povinnosti rodiny by 
bola   splnená daňová povinnosť aj jej členov:

• Daňové povinnosti RP a jeho členov (príslušníkov) by boli splnené splnením 
daňovej povinnosti ROP ako celku,

• Členom  RP by už daňová povinnosť z príjmov RP nevznikala,
• Sadzba dane z príjmu je navrhovaná v rovine najnižšej sadzby PO, 19%.

2. Dnešná legislatíva pozná vznik podnikateľského subjektu na základe 
zmluvy  spoločníkov, resp. notárskou zápisnicou v prípade jedného spoločníka, 
zakladajúcou zmluvou a pod.2 

Rodinný podnik vzniká spoločenskou zmluvou členov rodiny, rodinnou zmluvou 
o rodinnom podniku, ktorá definuje zakladajúcich členov RP. 

 Rodinný podnik bude štatuovaný v jednej právnej forme, právnickej osoby. 
Rodinný podnik PO môže mať charakter:

•	 Rodinnej živnosti, keď prevádzkovateľom je jedna FO so živnostenským 
oprávnením

•	 Rodinnej obchodnej spoločnosti, keď členmi sú viacerí členovia rodiny

•	 Rodinnej farmy, kde prevláda činnosť poľnohospodárskej, chovateľskej 
činnosti a pod.

3. Daňový subjekt RP, by obecne bol konštituovaný z členov rodiny s právom 
spoluúčasti na majetku ( rodičia, deti, ich deti, súrodenci, potomkovia v priamom 
rade). Do RP však môžu vstupovať aj iní členovia rodiny.

4.  Pojem rodinného daňového subjektu by bolo možné aplikovať aj na neúplnú  
rodinu,  bezdetnú rodinu, rodinu s osvojením člena rodiny.

5.   Rodinná zmluva členov rodiny o založení rodinného podniku má formu 
notárskej zápisnice. 

• Obsahuje v podstate náležitosti, vyžadované pri zakladaní obchodných spo-
ločností (napr. s.r.o.) v súčasnosti, s dôrazom na špecifiká:

• Spoluúčasť na majetku, obchodnom imaní a dedičské konanie
• Účasť manželov navzájom na práci a aktivitách RP a zákon o rodine.

2  Obchodný zákonník, zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
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• Účastníci RP rozhodujú nadpolovičnou väčšinou (v ustanovených prípadoch 
2/3), v prípade rovnosti hlasov rozhoduje štatutár RP.

6.  Majetok, „Rodinný majetok, majetok Rodinného podniku“ vzniká deklaráciou 
majetku jednotlivých členov rodiny na podnikateľskú činnosť a zápisom v obchodnom 
imaní RP ( LV, kataster a pod.).

• Vklady členov rodiny (majetok, financie, know - how, znalosti, zručnosti, skú-
senosti, práca) by sa mali v RP oceňovať nie finančne, ale využiteľnosťou, 
užitočnosťou pre RP.

• Mala by vzniknúť dohoda o využití týchto aktív a na jej základe by sa mala 
dohodnúť výška podielov členov rodiny na RP.

• Takto stanovené podiely sa však môžu v priebehu roka (účtovného obdobia, 
hospodárskeho roka), či na jeho konci prehodnotiť, ako sa tieto vklady, aktíva 
využili (ako boli užitočné). 

• RP sa ako celok nededí. V prípade úmrtia člena RP sa dedí len majetkový 
podiel (prislúchajúce hlasovacie práva).

 7.   Výkon  riadiacej  činnosti ako najvyššieho orgánu RP plní Rodinná rada.

8.  Pri príjmoch členov rodiny (RP) z viacerých činností s výnimkou príjmov 
zo závislej činnosti by člen   (rodinný príslušník) nemohol byť subjektom rodinného 
zdaňovania – aspoň nie vo fáze zavedenia a overovania systému. V tom prípade 
podáva daňové priznanie, obsahujúce aj iné príjmy.

9.   Vlastníctvo rodinného majetku by sa pre daňové účely chápalo ako 
vlastníctvo spoločné, bezpodielové.

10.  Ručenie. Rodinný podnik by ručil voči tretím osobám celým svojím 
majetkom. Do rodinného podniku môže vstúpiť (byť prijatý) aj člen bez majetku. 
Ak člen majetok do RP vloží, (umožní jeho využívanie na podnikanie), tak tento 
majetok sa stáva  predmetom ručenia. 

11.  Medzi členmi rodiny by nevznikali obchodné vzťahy a vzťahy závislej 
činnosti, zjednodušili by sa podmienky daňového priznania, ako:

• Uzatvárať nájomné zmluvy k využívaniu - prenájmu majetku medzi rodičmi a 
deťmi, medzi príslušníkmi rodinného podniku.

• Zakladať živnosti viacerými rodinnými príslušníkmi (kumulácia odpočítateľných 
položiek a pod.). 

• Stanovovať podiel na využívaní majetku medzi manželmi.
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• Delenie výdavkov na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie príjmu na členov 
rodiny.

• Stanovovať podiel investícií medzi rodičmi a deťmi na rozvoji podniku  (vrá-
tane odpisov).

• Medzi členmi rodiny, ktorí členmi RP by nevznikali zamestnanecké vzťahy, 
vzťahy závislej činnosti v zmysle zákonníka práce, ako: 

12.   Manžel – manželka, rodič – dieťa... Miera „zamestnania“ by bola definovaná  
mierou účasti (v %) člena rodiny na práci a aktivitách rodiny.

Externí pracovníci, zamestnanci sú v režime závislej činnosti. 

13.  Príjmy, finančné pôžitky by sa odvíjali od stanoveného % účasti člena 
rodiny na práci a aktivitách  rodiny (podiel na zisku). 

14.  Poistné, odvody by boli odvádzané zo stanoveného % účasti člena rodiny 
na práci a aktivitách rodiny. 

• Minimálne odvody do SP, zdravotných poisťovní, sa rovnajú súčtu minimálnych 
odvodov členov rodiny v  zmysle zákona. 

• Reálne odvody sú odvádzané v súlade s príjmom a platnou legislatívou.
• Odpočítateľné položky za RP ako celok tvorí súčet odpočítateľných položiek 

členov RP ako fyzických osôb.   

15. Za dodržanie podmienok BOZP, pracovnej zdravotnej služby a ďalších 
povinností,  zodpovedá určená osoba (štatutár) rodiny (rodinného podniku).

16. Rodina („Rodinný podnik“) je právnickou osobou a vykonáva činnosť pod 
jedným IČO,  resp. DIČ, DIČ pre DPH. RP môže viesť jednoduché účtovníctvo.

17. Platia všetky ustanovenia pre registráciu podnikateľského subjektu, na 
obchodnom súde, Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní a iné.

18. Na rodinu by sa nevzťahovali povinnosti transferového ocenenia, RP je 
chápaný ako uzatvorený podnikateľský celok. 

Uplatňovanie princípu transferového oceňovania cez „ekonomické“ vzťahy 
negatívne vplýva na vzťahy vo vnútri rodiny (pôžičky rodičov podnikajúcemu 
dieťaťu, procesy v stavebnom konaní, ak dieťa, dedič v rámci rodinného podniku 
stavia, alebo rozširuje svoju podnikateľskú aktivitu na pozemku, resp. v objekte 
v majetku rodičov  a pod.
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Záver

Uvedený zámer bol predmetom spoločnej Odbornej vedeckej konferencie EU 
Bratislava a SAMP pod záštitou rektora EU BA a prezidenta SAMP 10.5.2016, 
Medzinárodnej konferencie EU BA o rodinnom podnikaní 6.5.2016 a prezentovaný 
poslancom NR SR na konferencii13.5.2015, v rámci programu „Rok rodiny“ pod 
záštitou podpredsedníčky NR SR.

Predkladaný materiál plní funkciu vstupného materiálu pre odbornú diskusiu 
a ďalší výskum k spracovaniu potrebných legislatívnych úprav, resp. aj komplexného 
zákona o rodinnom podnikaní.

Živiteľ rodiny môže byť (a často aj) aj je, jednotlivec – živnostník, ktorý podniká 
za výpomoci členov rodiny.  Vzniká tak Rodinný podnik. Vzniká tak tiež Rodinný 
podnik právnej formy Fyzickej osoby.  Pre zjednodušenie v tejto oblasti, zníženie 
administratívnej záťaže autor rozpracoval a navrhol zaviesť dobrovoľný systém 
„Živnostenských licencií“. Tento návrh je však nie je predmetom tohto materiálu. 

Prínos autora

Autor spracováva a venuje sa problematike rodinného podnikania sústavne 
už viacero rokov. Prvé rozpracovanie tejto problematiky publikoval v r. 2000 v stati 
„Formy rodinného podnikania“ v publikácii „Skúste podnikať“3. Prínos autora 
je v rozšírenom pohľade na problematiku Rodinného podnikania. Túto otázku 
nemožno skúmať len z pohľadu právnej formy Rodinného podniku, i keď s dobrým 
cieľom, vypracovať zákon lex specialis o rodinnom podniku.  Vnútorné väzby členov 
Rodinného podniku a jeho postavenie v okolí, podnikateľskom prostredí sa vyžaduje 
prístup z tohto pohľadu a úpravu viacerých zákonov a legislatívnych noriem, ktoré 
tieto vzťahy upravujú. Cieľom autora je poukázať na širšiu problematiku a nutnosť 
úpravy tohto legislatívneho prostredia, ak ide o plnohodnotný Rodinný podnik a nie 
len napr. o s.r.o., kde sú spoločníci rodinní príslušníci. Toto prostredie a potrebné 
úpravy legislatívy sú uvedené v kap. Legislatívne prostredie a problémy v rodinnom 
podnikaní.  

V ďalšom výskume a návrhov na zmeny legislatívy cítim potrebu, zamerať sa 
okrem iného najmä na otázky:

3 Sirotka V. a kol., Skúste podnikať Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ISBN 
80-96-7788-9-7, Bratislava r.2000.
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• Udržanie následníctva RP, pokračovania činnosti RP, dedičského práva, 
a postúpenia RP.

• Otázky kompetencií jednotlivých členov RP, členov rodiny.
• Systém rozhodovania a v RP.
• Rozdeľovanie a výplata výnosov členom RP, soc. a zdrav. poistenia.
• Zdanenie podielov členov rodiny (RP), možnosť využitia paušálnych výdavkov 

na počet členov RP.
• Využívanie vloženého majetku do RP aj na súkromné účely.
• Ručenie za škodu voči tretím osobám.
• Riešenie sporov.

Očakávané prínosy navrhovaného systému:

1. Oslabenie tlaku na „čierny“ príjem v živnostenskom prostredí malých živnostníkov 
v rodinnom podnikaní.

2. Napĺňanie programového vyhlásenia vlády SR o znižovaní administratívneho 
zaťaženia. 

3. Zníženie administratívneho, účtovného a  daňového stredu. 
4. Odstránenie rozporu medzi Zákonníkom práce a Zákonom o rodine pri vylúčení 

závislého vzťahu, nevznikajú pracovno-právne vzťahy medzi členmi rodiny. 
5. Potencionálne pokrytie značnej časti sektoru rodinného podnikania.
6. Stimulovanie korektnosti podnikateľského prostredia a pomoc rozvoju rodinného 

podnikania.
7. Pozitívnejšie vnímanie daňovo odvodovej reformy podnikateľským prostredím 

v sektore RP.
8. Návrh korešponduje aj so zámerom  vlády SR a EÚ o podpore a rozvoji 

rodinného podnikania, so zámermi a podporou EÚ pri rodinných podnikoch 
(Rok rodiny) a pod.

Doplnený návrh, predkladaný autorom bol diskutovaný a predložený na 
posúdenie viacerým odborníkom z podnikateľského, akademického a vedeckého 
prostredia na pracovnom stretnutí skupiny 8.2.2017. Autor ďakuje za vznesené 
pripomienky  a podnety, ktoré vzniesli na pracovnom stretnutí, resp. zaslali4. 
Členovia pracovnej skupiny vyslovili názor o potrebe ďalšej spolupráce v pracovnej 

4 Andrišin Peter, Ing. Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov. Hruška Milan, Ing. 
Slovenský cech informatiky, účtovníctva a manažmentu, Kremský Peter, Ing., Podnikateľská aliancia 
Slovenska, Plesník Ján, Ing., Slovenská živnostenská komora, Révay Andrej, Ing., Slovenská asociácia 
podnikových finančníkov,  Sandtnerová Otília, Ing.Slovenská asociácia malých a stredných podnikov 
a živnostníkov, Tikl Filip, Slovenská živnostenská komora
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skupine s MF SR, vedeckou sférou a podnikateľskými organizáciami, najmä 
v precizovaní niektorých otázok (rizík). Autor s vďakou príjme pripomienky a námety 
na precizovanie návrhu: vladimir.sirotka@actoris.sk; samp@samp-msp.sk.
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EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA AKO PROSTRIEDOK 
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Abstrakt

Efektívny komunikačný tok je dôležitý najmä tam, kde charakter práce vyžaduje 
spoločnú účasť viacerých pracovníkov na riešení úlohy, čiže keď je nevyhnutná 
kooperácia. Používa sa tiež tam, kde treba urýchliť informačný tok, dosiahnuť 
lepšie pochopenie oznámenia a koordinovať spoločné úsilie. O čo je práca útvarov 
v podniku nezávislejšia, o to naliehavejšia a efektívnejšia môže byť horizontálna 
a diagonálnôa komunikácia. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že horizontálne 
a diagonálne informácie sa menej. “filtrujú” ako informácie vertikálnej komunikácie. 
Je výhodou, že takto získaná informácia je pravdepodobne úplnejšia, ako ostatné 
druhy a dovoľuje interpretovať jej význam podľa vlastnej predstavy. Práve možnosť 
uplatňovania takejto komunikácie podporuje otvorenosť v komunikácii, čo celkovo 
pozitívne ovplyvňuje kreatívnu atmosféru v podniku.

Kľúčové slová: komunikácia, metódy komunikácie, otvorená komunikácia, 
výskum

EFFECTIVE COMMUNICATION AS THE PROPOSAL FOR THE 
REDUCTION OF EMPLOYEES ‘EMPLOYMENT IN INNOVATIONS

Abstract

Effective communication is particularly important where the nature of the 
work requires the joint participation of multiple workers to solve a task, ie when 
co-operation is necessary. It is also used where it is necessary to speed up the 
flow of information, to achieve a better understanding of the communication and 
to coordinate joint efforts. As the work of departments in a business is more in-
dependent, it may be more urgent and more effective for horizontal and diagonal 
communication. In general, it can be said that the horizontal and diagonal infor-
mation is less. “Filter” as vertical communication information. It is an advantage 
that the information thus obtained is probably more complete than other species 
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and allows it to interpret its meaning according to its own imagination. The very 
possibility of such communication promotes openness in communication, which 
generally positively influences the creative atmosphere in the company.

Keywords: communication, methods of communication, open communication, 
research

Úvod

Komunikácia vo veľkej miere ovplyvňuje proces inovovania v každom 
podniku. Z mnohých štúdii vyplynulo, že veľké množstvo problémov vznikajúcich 
v priebehu inovačného procesu má príčinu práve v neefektívnej, alebo nespoľahlivej 
komunikácii, a to hlavne medzi rôznymi funkčnými úsekmi podniku zapojenými do 
procesu (Stacho a kol. 2015). Preto je dôležité, aby podniky kládli dôraz na rozvoj 
otvorenej a kvalitnej komunikácie. 

Správna komunikácia by mala spĺňať dve základné úlohy, a to: (Porvazník 2007)

- vymeniť medzi komunikujúcimi za určitú časovú jednotku čo možno najväčšie 
množstvo obsahu oznámení - efektívnosť komunikácie,

- prenášať oznámenia medzi komunikujúcimi vzhľadom na existenciu 
šumu (rušivých vplyvov) podľa možnosti s najmenšími stratami — spoľahlivosť 
komunikácie.

Otvorená a konštruktívna komunikácia predstavuje neobmedzený tok informácií, 
ktorý umožňuje kombinovať čriepky informácií, kreativite a inováciám mimoriadne 
napomáha. Pôvod má v častých a intenzívnych kontaktoch medzi jednotlivými 
organizačnými jednotkami. Pri poskytovaní zdrojov informácií a podpory je teda 
dôležitá komunikácia všetkými smermi. (Franková 2011)

Vzhľadom na uvedené môžeme teda skonštatovať, že hoci komunikácia 
prúdiaca vertikálnym smerom zohráva v jeho riadení rozhodujúcu úlohu, horizontálny 
a diagonálny tok môže mať pre jej efektívnosť veľkým význam. Vzhľadom na 
uvedené môžeme teda skonštatovať, že hoci komunikácia prúdiaca vertikálnym 
smerom zohráva v jeho riadení rozhodujúcu úlohu, horizontálny a diagonálny tok 
môže mať pre jej efektívnosť veľkým význam. 

Hoci komunikácia prúdiaca vertikálnym smerom zohráva v jeho riadení 
rozhodujúcu úlohu, horizontálny a diagonálny tok môže mať pre jej efektívnosť 
veľkým význam. 
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Efektívny komunikačný tok je dôležitý najmä tam, kde charakter práce vyžaduje 
spoločnú účasť viacerých pracovníkov na riešení úlohy, čiže keď je nevyhnutná 
kooperácia (Arnfalk et al. 2016). Používa sa tiež tam, kde treba urýchliť informačný 
tok, dosiahnuť lepšie pochopenie oznámenia a koordinovať spoločné úsilie. O čo je 
práca útvarov v podniku nezávislejšia, o to naliehavejšia a efektívnejšia môže byť 
horizontálna a diagonálna komunikácia. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že 
horizontálne a diagonálne informácie sa menej “filtrujú“ ako informácie vertikálnej 
komunikácie. Je výhodou, že takto získaná informácia je pravdepodobne úplnejšia, 
ako ostatné druhy a dovoľuje interpretovať jej význam podľa vlastnej predstavy. Práve 
možnosť uplatňovania takejto komunikácie podporuje otvorenosť v komunikácii, 
čo celkovo pozitívne ovplyvňuje kreatívnu atmosféru v podniku.

V inovatívnych organizáciách prebieha množstvo diskusií, ktorých sa zúčastňujú 
ľudia s rôznorodými skúsenosťami, z rôznych odborov či názorov. Prostredníctvom 
neformálnych kanálov v nich prebieha voľná výmena myšlienok, čo podporuje 
kreativitu. Otvorenosť medzi jednotlivými zamestnancami je podporovaná pozitívnou 
motiváciou a príkladom manažérov spoločnosti. Takto nastavená atmosféra 
podnecuje ľudí k diskusii aj nedotiahnutých myšlienok, vďaka čomu získavajú 
rýchlu spätnú väzbu, ktorá pomáha ich myšlienkovým pochodom (Franková 2011).

Úlohou manažéra je na jednej strane zvyšovať efektivitu toku informácií 
prostredníctvom formálnych komunikačných kanálov informačného systému 
podniku a na druhej strane tvorba podmienok pre efektívnu neformálnu komunikáciu 
v prostredí kreatívnej atmosféry.

Na zvyšovanie efektivity komunikácie môže manažér použiť rôzne nástroje na 
celoorganizačnej úrovni stretnutia zamestnancov. Prostredníctvom takýchto stretnutí 
obvykle vedenie interpretuje hospodárske výsledky spoločnosti a strategické 
zámery do budúcnosti (Arnfalk et al. 2016). V rámci možností je vhodné, ak sa 
na týchto stretnutiach vytvorí priestor pre diskusiu so zamestnancami. Frekvencia 
takýchto stretnutí je pomerne výrazne závislá od veľkosti organizácie (Lee et al. 
2016).

Na úrovni vedenia podniku, respektíve jeho organizačnej zložky, môže 
organizovať porady manažérov, v rámci ktorých sa sprostredkúvajú najdôležitejšie 
informácie na nižšie pracovné pozície prostredníctvom stredného manažmentu. 
V rámci týchto porád je vhodné využívať rôzne kreatívne metódy (napr. brainstorming) 
na riešenie projektov, respektíve vzniknutých problémov, čo pozitívne ovplyvní 
efektivitu komunikácie v spoločnosti.
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Na komunikáciu informácií zamestnancom, či verejnosti môže manažment 
využívať množstvo dostupných prostriedkov, ktoré môžu taktiež podnietiť k tvorivosti 
zamestnancov (Duzdar et al. 2015), medzi najčastejšie uplatňované nástroje patria 
informačné tabule, nástenky, intranet, firemné noviny, resp. časopis, dostupné pre 
všetkých zamestnancov, alebo televízia, či www-stránka spoločnosti dostupná 
širokej verejnosti. 

Hlavnou úlohou manažmentu v tejto oblasti je teda zabezpečiť efektívne 
zdieľanie informácií. Slovné spojenie „zdieľanie informácií“ vyjadruje situáciu, keď 
má k jednému zdroju informácií prístup niekoľko užívateľov a spoločne ho využívajú 
(O’Neill et al. 2015). Uplatňuje sa najmä pri tímovom riešení projektov, pričom čím 
je tím väčší, tým sú kladené aj väčšie nároky na efektivitu komunikácie medzi 
jeho členmi. Za týmto účelom je možné využiť nové technológie, ako napríklad 
„groupware“ (skupinový software), prípadne intranet, internet, mailovú komunikáciu, 
či sociálne znalostné siete (Chory et al. 2016). Social networking technology can 
facilitate the improved organizational productivity by enhancing the communication 
and collaboration of employees, which aids knowledge transfer and consequently 
makes organizations more effective (Kasemsap, 2015).

Aj napriek tomu, že je inovácia často chápaná ako doména špecialistov na 
výskum a vývoj, marketing, dizajn, alebo informačné technológie, základné kreatívne 
schopnosti vlastní každý z pracovníkov podniku. Pokiaľ sa nájde mechanizmus, 
ktorý dokáže také schopnosti „zamerať“ správnym smerom (pravidelne a v rámci 
celého podniku), môže byť výsledný inovačný potenciál ohromný. Aj keď jednotliví 
pracovníci môžu byť schopní vygenerovať len obmedzené, inkrementálne inovácie, 
súčet týchto aktivít môže mať ďalekosiahle dôsledky (Bessant 2003). 

Z predchádzajúcich kapitol je zrejmé, že prvoradou úlohou manažmentu je 
vytvoriť prostredie podporujúce kreatívne správanie zamestnancov a to z dôvodu, 
že práve prostredie, v ktorom zamestnanci pracujú, je jedným z najväčších 
motivátorov. 

Cieľom prístupu zameraného na vysokú mieru zapojenia a participácie 
pracovníkov na inováciách je vytvoriť atmosféru, kde má dôležité miesto dialóg 
medzi manažérmi a ostatnými členmi tímu. Záujmy pracovníkov sú v záležitostiach, 
ktoré sa týkajú rozhodovania a riadenia, rešpektované. Takýto motivujúci prístup 
vytvára priestor pre inovačné návrhy a nápady zo strany pracovníkov, pre prácu 
inovačných tímov, či programy zlepšovacích návrhov. Pracovníci zapojení do 
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inovačného procesu sú zo strany manažérov vnímaní ako partneri a ich návrhy 
sú manažmentom brané do úvahy a v značnej miere podporované.

Tieto profesionálne kontakty, často veľmi zložité medziľudské vzťahy, sú 
sprevádzané  vysokým stupňom neistoty, lebo chovať sa inovatívne znamená 
riskovať. Práve dôvera, ktorú v tomto prístupe od manažérov zamestnanci dostávajú, 
im umožňuje podstupovať i značnú mieru rizika, bez obáv z nespravodlivého trestu 
za prípadné pochybenia, alebo neúspechy, ktoré tvorbu inovácií vždy sprevádzajú 
(Franková 2003).

Koncept inovácií s vysokým zapojením pozitívne ovplyvňuje ekonomické 
výsledky podniku. Je tu však ešte ďalší pozitívny efekt, čím viac ľudí je zapojených do 
zmien, tým ochotnejšie potom zmeny prijímajú, alebo ich sami realizujú. Vzhľadom 
k turbulentnému charakteru väčšiny organizačných prostredí sa rastúca úroveň 
zmien stáva normou a aktívne zapojenie pracovníkov do inovačných programov 
potom môže poskytovať účinnú pomoc pri efektívnom zavadzaní zmien. (Tidd 2007)

Pri zapájaní zamestnancov do inovácií podnik prechádza viacerými štádiami 
s rôznou úrovňou zapojenia. Tidd (2007) vo svojej publikácii uviedol päť štádií 
budovania inovačného modelu s vysokým zapojením (viď obr. č 8).

V prvej úrovni tzv. neuvedomelom zapojení sa do inovácií ľudia síce príležitostne 
zapoja (napr. pri chybách nového produktu), ale neexistuje nijaký formálny proces, 
ktorý by takéto správanie podporoval, z čoho pre podnik nevyplývajú žiadne 
výrazné prínosy. 

Manažment v tejto úrovni takmer nevyužíva potenciál, ktorý v podniku v podobe 
zamestnancov má. Manažéri často uplatňujú autoritatívny spôsob riadenia, čoho 
dôsledkom je, že aj v prípade, že zamestnanci podajú inovačný návrh, ešte 
predtým ako sa vôbec začne uvažovať nad jeho zavedením, je skontrolovaný a 
prehodnotený manažmentom (Stachová, Stacho 2013). Faktory motivácie, ktoré by 
viedli ku kreatívnemu správaniu zamestnancov v podobe vhodného prostredia, či 
otvorenosť atmosféry, sa takmer vôbec nevyužívajú. Ak sa zamestnanci podieľajú 
na inováciách, je to spravidla len preto, že sú v správnom čase na správnom mieste, 
často si však ani neuvedomujú, že sa na nejakej forme inovácií vôbec podieľajú. 

Druhá úroveň predstavuje prvé skutočné pokusy podniku nasmerované k 
zapojeniu zamestnancov do inovácií. V tejto fáze sú vytvorené procesy zamerané 
na vyhľadávanie a riešenie problémov. Získané nápady sa v čo najväčšej miere 
implementujú a zamestnanci sú následne odmeňovaní, respektíve inak motivovaní, 
čo má priamy vplyv na ich opätovné angažovanie sa pri riešení nového problému, 
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čím sa zabezpečuje splnenie cieľa druhej úrovne, ktorým je vytvoriť návyk zapojenia 
sa zamestnancov do inovácií.

Empirické výskumy poukazujú na niekoľko významných faktorov, ktoré pozitívne 
ovplyvňujú kreatívne správanie ľudí. Najlepším spôsobom ako maximalizovať 
inovačný potenciál zamestnancov, je umožniť im robiť niečo, čo majú radi. 
Práve preto, hlavne v prostredí kde je kreativita potrebná, by mal manažment 
zamestnancov povzbudzovať k tomu, aby sa venovali problémom, ktoré ich najviac 
zaujímajú (Collins, Amabile 2008). Ďalším významným faktorom je tvorba prostredia 
s otvorenou komunikáciou a efektívnym zdieľaním informácií (Franková 2011).   
V neposlednom rade významnú úlohu v motivácii ku kreativite zamestnancov 
zohráva aplikácia nástrojov potvrdzujúcich kompetentnosť zamestnanca, ako 
napríklad odmeny vo forme slobody konania, či času a ďalších zdrojov, uznanie 
či spätná väzba. (Collins a Amabile 2008)

Cieľom tretej úrovne je prepojenie návyku so strategickými cieľmi podniku. 
Za týmto účelom je potrebné, aby bola implementovaná stratégia, čo v praxi 
znamená, že stratégia podniku sa komunikuje v rámci celého podniku a smerom 
dole je rozdelená na konkrétne riadiace ciele, na ktoré sú následne nasmerované 
všetky aktivity súvisiace so zapojením do inovácií. Všetky aktivity uskutočňované 
v tretej úrovni sú ešte stále prevažne riadené manažmentom.

Množstvo podnikov sa na túto úroveň zapojenia zamestnancov do inovácií 
nedokáže prepracovať. Najväčšou výzvou pre manažment, ktorý chce v podniku 
dosiahnuť túto úroveň zapojenia, je komunikovať stratégiu organizácie takým 
spôsobom, aby jej všetci zamestnanci rozumeli a dokázali sa s ňou stotožniť.

Štvrtá úroveň je špecifická posilňovaním právomocí jednotlivcov a skupín 
pri experimentovaní a v ich vlastných iniciatívach, tzv. splnomocňovanie. Princíp 
interného smerovania zapojenia do inovácií je dôležitou zmenou, pretože umožňuje 
a podporuje otvorené zdieľanie vedomostí. 

V podnikoch kde sú zamestnanci prostredím a prístupom manažérov dostatočne 
motivovaní ku kreatívnemu správaniu a sú primerane informovaní o stratégii 
podniku sa stáva dôležitým faktorom, ktorý môže zvýšiť inovačný potenciál podniku, 
voľnosť jednotlivcov a tímov v rozhodovaní (Stachová, Stacho 2014). 

Delegovanie zodpovednosti, právomocí a zdrojov má nespochybniteľný 
význam pre tvorbu inovácií v podniku. Budovanie sebadôvery, zodpovednosti 
a rast individuálnych a tímových kompetencií poskytujú ďalší významný motivačný 
faktor zamestnancom spoločnosti pre podporu ich kreatívneho správania.
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Úroveň päť predstavuje dosiahnutie vrcholu, kedy je každý plne zapojený do 
experimentovania a zlepšovania vecí, do zdieľania informácií a vytvárania aktívne 
sa učiacej organizácie. Cieľom poslednej fázy je vytvoriť spoločné hodnoty, ktoré 
spájajú ľudí a umožňujú im zúčastňovať sa na rozvoji podniku.

Najvyššia úroveň zapojenia zamestnancov do inovácií teda spočíva vo 
vytvorení organizačnej kultúry podporujúcej kreativitu a inovácie (Stacho 2011). 
V prípade, že sa vedeniu podniku podarí vytvoriť takéto proinovatívne prostredie, je 
schopný prijímať inovačné rozhodnutia veľmi rýchlo, čo je považované v dnešnom 
turbulentnom prostredí za významný faktor konkurencieschopnosti.

Je dôležité poznamenať, že každé z týchto piatich štádií určitú dobu trvá a 
neexistuje žiadna záruka, že sa podnik dokáže dostať na ďalšiu úroveň vysokého 
zapojenia do inovácií.

1 Materiály a metódy použité pri výskume

Výskum potrebný pre spracovanie tohto článku bol realizovaný od roku 2010 do 
roku 2014 na Vysokej skole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 
Zameranie výskumu bolo na zistenie aktuálnej úrovne riadenia ľudských zdrojov 
v organizáciách pôsobiacich na Slovensku. Organizácie zapojené do výskumu boli 
opytované formou dotazníka osobne doručeného, osobe zodpovednej za riadenie 
ľudských zdrojov v organizácii. Dotazníkový prieskum obsahoval približne 90 
otázok, prioritne orientovaných na reálne vykonávané funkcie riadenia ľudských 
zdrojov. Pre potreby tohto článku boli využité výsledky získané z odpovedí na 
otázky zameraných na analýzu súčasného stavu zamerania sa organizácií na 
úroveň organizačnej kultúry a získavania zamestnancov.

Pre stanovenie vhodnej výskumnej vzorky boli určené dve stratifikačné 
kritériá, prvým kritériom bol minimálny počet zamestnancov v organizácii, a to 
50 zamestnancov. Uvedeným stratifikačným kritériom sme z výskumu na jednej 
strane vylúčili mikro a malé podniky, avšak na druhej strane sme týmto kritériom 
sledovali a hlavne deklarovali opodstatnenosť a potrebu zamerať sa na formálny 
systém riadenia ľudských zdrojov v podnikoch nad 50 zamestnancov. Druhým 
stratifikačným kritériom bol región pôsobenia organizácie, pričom pri štruktúrnom 
zložení výskumnej vzorky sme vychádzali z údajov ŠÚ SR (Štatistický úrad 
Slovenskej republiky).



314

Podľa ŠÚ SR v priebehu rokov 2010 až 2014 sa počet podnikov s počtom 
zamestnancov 50 a viac pohyboval medzi 3261 - 3359. Regionálna štruktúra 
podnikov nad 50 zamestnancov v uvedených rokoch je uvedená v tabuľka 1.

Tab. 1 Regionálna štruktúra podnikov nad 50 zamestnancov
Región Celé Slovensko Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko
Kraje Všetky kraje BA, TT, TN, NR BB, ZA KE, PO
Počet podnikov  2010 3308 2031 655 622

Počet podnikov 2011 3359 2061 666 632

Počet podnikov 2012 3295 2025 652 618

Počet podnikov 2013 3268 2017 645 606

Počet podnikov 2014 3261 2005 644 612

Zdroj: údaje spracované podľa ŠÚ SR 

Pri stanovovaní optimálnej výskumnej vzorky z uvedeného základného súboru 
podnikov bolo stanovené percento spoľahlivosti (Confidence Level) výskumu na 
95% a interval spoľahlivosti (Confidence Interval) výsledkov bol stanovený (H = +/- 
0,10). Na základe uvedených kritérií bola stanovená dostatočná, resp. relevantná 
výskumná vzorka pre jednotlivé regióny Slovenka, v analyzovaných rokoch, ktorá 
je uvedená v tabuľke 2. 

Tab. 2 Veľkosť výskumnej vzorky pre jednotlivé regióny Slovenska
Región Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko
Kraje BA, TT, TN, NR BB, ZA KE, PO
Počet podnikov 2010-2014 2005-2061 644-666 606-632

Veľkosť výskumnej vzorky 92 84 83

Zdroj: Vlastné spracovanie

Každoročne bolo do výskumu zapojených cca 500 organizácii, avšak z dôvodu 
veľkého rozsahu a formy zberu dát sa nám pravidelne vracalo len približne 
65% komplexne vyplnených dotazníkov. Z týchto organizácií bolo následne 
vyselektovaných 259 - 304 podnikov zodpovedajúcich optimálnej výskumnej 
vzorke, stanovenej na základe stratifikačných kritérií.

Do prieskumu boli každoročne zapojené podniky zo všetkých odvetví 
hospodárstva (tabuľka 3), pričom 7% až 10% analyzovaných podnikov bolo 
pôsobiacich v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve, avšak výsledky 
výskumu nepreukázali významné rozdiely pri medziodvetvovom porovnávaní. 
Z uvedeného dôvodu boli výsledky prieskumu vyhodnotené kumulatívne, teda 
bez ohľadu na odvetvie, v ktorom podniky pôsobia. 
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Tab. 3 Percentuálny podiel podnikov pôsobiacich v jednotlivých 
odvetviach

Odvetvie / % podiel  podnikov v roku
2010
% podiel 
podnikov

2011 
% podiel  
podnikov

2012 
% podiel  
podnikov

2013 
% podiel  
podnikov

2014 
% podiel  
podnikov

Priemysel 40% 37% 40% 38% 39%

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 8% 9% 7% 10% 8%

Energetika a vodohospodárstvo 4% 3% 4% 2% 4%

Služby 25% 32% 34% 35% 33%

Bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo 9% 5% 3% 4% 5%

Stavebníctvo 10% 11% 10% 9% 10%

Iné 4% 3% 2% 2% 1%

SPOLU 100% 100% 100% 100% 100%

Zdroj: vlastný prieskum

Pri spracovávaní článku boli aplikované viaceré vedecké metódy potrebné pre 
dosiahnutie stanovených cieľov. Medzi základné metódy realizovaného výskumu 
patria logické metódy využívajúce princípy logiky a logického myslenia. Tieto metódy 
boli použité pri zisťovaní určitých javov v spojitosti s riadením ľudských zdrojov v 
podnikoch. Z tejto skupiny metód boli aplikované najmä metódy analýzy, syntézy, 
dedukcie a komparácie. Analýza bola použitá najmä pri štúdiu dostupnej literatúry a 
následnej identifikácii faktorov vplývajúcich na efektívne riadenie ľudských zdrojov 
podniku. Syntéza bola použitá najmä pri spájaní čiastkových poznatkov, zistených 
vo fáze analýzy, do jedného celku, ako aj pri formulácii záverov a odporúčaní pre 
podnikovú prax. Dedukcia bola využitá najmä pri stanovení ústredného problému 
článku a pri formulácii odporúčaní a záverov. Komparácia bola použitá napr. 
pri porovnávaní podnikov pôsobiacich v jednotlivých regiónoch Slovenska. Ako 
ďalšie boli v článku uplatnené matematické a štatistické metódy. Zo softvérových 
produktov dostupných na trhu bol vo výskumnej práci použitý textový editor, 
tabuľkový procesor a štatistický softvér. Konkrétne sa jednalo o MS Word 2007, 
MS Excel 2007 a štatistický softvér SPSS 15.0 for Windows®.

2. Výsledky a diskusia 

2.1 Analýza podmienok pre otvorenú, širokú komunikáciu všetkými 
smermi

Jednou z najzásadnejších charakteristík efektívne fungujúceho podniku je 
otvorená komunikácia, v prípade podniku ašpirujúceho na označenie inovatívny sa 
otázka otvorenej komunikácie stáva kľúčovou, pretože bez rýchleho a efektívneho 
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prenosu informácií v rámci celej štruktúry podniku nie je možné úspešne realizovať 
inovačné aktivity. Hlavnou úlohou manažmentu v tejto oblasti je teda zabezpečiť 
efektívne zdieľanie informácií medzi všetkými zamestnancami podniku.

V rámci nášho prieskumu sme analyzovali otvorenosť komunikácie od 
manažmentu k podriadeným, pričom sme zisťovali efektivitu tejto komunikácie 
v zmysle zabezpečenia informovania všetkých zamestnancov. V nadväznosti na 
uvedené sme zisťovali vytvorenie podmienok pre efektívnu komunikáciu smerom 
od zamestnancov k nadriadeným.

V inovatívnych organizáciách prebieha množstvo neformálnych diskusií, 
ktorých sa zúčastňujú ľudia s rôznorodými skúsenosťami, z rôznych odborov, 
či názorov, v nich prebieha voľná výmena myšlienok, čo podporuje kreativitu. 
Pričom otvorenosť medzi jednotlivými zamestnancami je podporovaná pozitívnou 
motiváciou a príkladom manažérov spoločnosti. V nadväznosti na uvedené sme 
v našom prieskume zisťovali vzťah vedúcich pracovníkov k neformálnej komunikácii 
prebiehajúcej v podniku.

 Tab. 4 Otvorená komunikácia, resp. efektívne zdieľanie informácií
Zameranie sa podnikov na  otvorenú komunikáciu, resp. efektívne zdieľanie 
informácií

Podiel podnikov v %

2010 2011 2012 2013 2014

V podniku je otvorená komunikácia informácií k zamestnancom 71 70 69 75 78

O stratégii podniku sú informovaní všetci zamestnanci podniku 25 26 26 33 42

V podniku je otvorená komunikácia informácií od zamestnancov 23 34 30 29 26

Podriadení otvorene hovoria pripomienky nadriadenému 35 36 38 42 43

V podniku je podporovaná voľná neformálna komunikácia 82 79 83 76 75

Zdroj: Vlastný prieskum

Z odpovedí respondentov vyplynulo, že komunikácia smerom od manažmentu 
k podriadeným je považovaná za otvorenú v približne 70% podnikov, avšak pri 
analýze jej efektivity sme zistili, že len približne 30 % podnikov skutočne komunikuje 
kľúčové informácie naprieč celým podnikom a teda všetkým zamestnancom, čo 
považujeme za veľmi negatívne, keďže v snahe ovplyvniť zamestnancov k prijatiu 
zmeny je práve efektivita komunikácie kľúčových informácií zásadnou podmienkou.  

Z prieskumu vyplynulo aj ďalšie negatívne zistenie. Formálna komunikácia 
smerom od podriadených k manažmentu je považovaná za otvorenú len v približne 
tretine analyzovaných podnikov, čo považujeme za vážnu bariéru v tvorbe 
inovatívneho podniku, keďže práve v ľuďoch spočíva inovačný potenciál, ktorý 
môže organizácia využiť vo svoj prospech v konkurenčnom boji. Ak však existujú 
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prekážky v otvorenosti komunikácie od zamestnancov k manažmentu, tento 
potenciál ostáva nevyužitý.

Existencia neformálnej komunikácie a neformálnych komunikačných kanálov 
je neoddeliteľnou súčasťou každého komunikačného procesu. Z nášho prieskumu 
vyplýva pozitívna skutočnosť, že takmer 80% organizácií necháva neformálnej 
komunikácii voľný priebeh, z čoho vyplýva možnosť kreatívneho správania sa 
zamestnancov.

2.2 Analýza podmienok pre motiváciu zamestnancov ku kreativite 
a miery ich zapojenia do inovácií

V nadväznosti na predchádzajúcu podkapitolu sme v rámci nášho prieskumu 
analyzovali atribút motivácie a miery zapojenia zamestnancov do procesu inovácií. 
Vzhľadom na to, že jedným zo základných predpokladov inovatívneho podniku je 
schopnosť jeho manažérov získať a nadchnúť pre zmeny svojich podriadených, 
zaujímalo nás, či im podniky vytvárajú dostatočný priestor na ich zapojenie do 
procesu inovácií, a to prioritne z pohľadu ich cieľavedomého usmerňovania 
ich inovačného správania, smerom k organizačnej stratégii, a to tak formou 
odmeňovania, ako aj formou správneho vedenia k zdieľaniu vedomostí.

Vo vzťahu ku skúmanému atribútu miery zapojenia zamestnancov do 
inovácií sme taktiež zisťovali, či sú zamestnanci vnímaní ako prioritný zdroj na 
podnety k inováciám, respektíve, či sú do inovácií zapájané všetky kategórie 
zamestnancov, nielen riadiaci pracovníci a rôzni špecialisti, ale aj výkonní pracovníci 
či administratíva.  

Tab. 5 Motivácia a zapojenie zamestnancov do inovácií

Zameranie sa podnikov na motiváciu a zapojenie zamestnancov do inovácií
Podiel podnikov v %

2010 2011 2012 2013 2014

Zamestnanci sú pravidelne zapájaní koordinovane so zameraním na strategický 
cieľ

19 21 25 29 36

Vedomosti  zamestnancov sú sledované, hodnotené a odmenené 42 33 33 37 36

Zamestnanci sú motivovaní úplne zdieľať svoje vedomosti 13 6 11 7 14

Zdroje na podnety k inováciám sú primárne od zamestnancov 61 61 62 63 70

Do inovácií sú zapojené všetky skupiny zamestnancov 32 33 31 48 41

Zdroj: Vlastný prieskum

Z prieskumu nám vyplynulo, že miera koordinácie zamestnancov a teda ich 
zapojenie do inovačných aktivít smerujúcich k dosiahnutiu strategických cieľov 
podniku v sledovanom období postupne narastala z hodnoty 19% v roku 2010 až 
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na hodnotu 36% v roku 2014, avšak stále väčšina podnikov zapája zamestnancov 
do procesu inovácií len príležitostne, pri vzniku chýb v nových procesoch, alebo 
pracovníkov zapája pravidelne, no tí pracujú na inováciách bez spoločnej, strategicky 
zameranej koordinácie. V tejto súvislosti sme sledovali napríklad odmeňovanie za 
vedomosti zamestnancov, ktoré sa pohybuje na úrovni približne 40%, či zdieľanie 
všetkých informácií podporované vedením. V sledovanom období sme zistili len 
minimálne percento podnikov, kde sú zamestnanci motivovaní zdieľať informácie 
a nezaznamenali sme takmer žiadnu zmenu k lepšiemu.

Z prieskumu pozitívne vyplynulo, že podniky získavajú najčastejšie podnety 
k inováciám od svojich zamestnancov v 61% až 70%, avšak keď sme zisťovali, či 
sú za týmto účelom v podniku využívané všetky kategórie zamestnancov, výsledok 
už nebol taký pozitívny.

2.3 Analýza úrovne komunikácie v spoločnosti 

Otázky zamerané na analýzu oblasti ,,Otvorená komunikácia 
resp. efektívne zdieľanie informácií“ spolu s bodovým ohodnotením jednotlivých 
odpovedí sú uvedené v tabuľke 30. 

Tab. 6 Otázky analyzujúce oblasť komunikácie v spoločnosti, prepojené 
s bodovým ohodnotením

Otázky a varianty odpovedí Body

Absolvujú manažéri spoločnosti školenia zamerané na kvalitu komunikácie v spoločnosti?

áno, každoročne 15

áno, pravidelne, menej ako raz za rok 10

áno, jedenkrát za obdobie fungovania na manažérskej pozícii 5

nie 0

Akým spôsobom sú zamestnancom komunikované informácie o pripravovaných zmenách?

sú informovaní prostredníctvom všetkých komunikačných nástrojov využívaných v spoločnosti (celoorganizačné 
stretnutia, porady s nadriadenými, podnikový časopis, nástenky, intranet, ...)

15

sú informovaní prostredníctvom komunikačných nástrojov využívaných v spoločnosti na zadeľovanie úloh 
(porady s nadriadenými, intranet, ...)

10

sú informovaní prostredníctvom komunikačných nástrojov využívaných v spoločnosti na sprostredkovanie 
všeobecných informácií (celoorganizačné stretnutia, podnikový časopis, nástenky, webstránka, ...)

5

nie sú vopred informovaní, o zmene sa dozvedia, až keď prebieha 0

Na ktorých úrovniach riadenia využívate komunikačné nástroje s možnosťou vyjadrenia sa podriadených 
pracovníkov (porady s diskusiou)?

na najvyššej úrovni riadenia, stredný manažment aj prvolíniový manažment s výkonnými zamestnancami 10

na najvyššej úrovni riadenia aj stredný manažment 5

len na najvyššej úrovni riadenia 0

Ako je podporovaná komunikácia zdola nahor?

je podporovaná manažérmi a vedúcimi pracovníkmi v maximálnej možnej miere 10
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manažéri a vedúci pracovníci spoločnosti ju podporujú len v obmedzenej miere 5

je minimálna a nemá podporu vedenia 0

Ako neformálnu komunikáciu v spoločnosti ovplyvňuje manažment?

je manažérmi a vedúcimi pracovníkmi spoločnosti podporovaná a usmerňovaná tak, aby nevznikali nedoro-
zumenia spôsobené skreslením informácií

10

je manažérmi a vedúcimi pracovníkmi spoločnosti tolerovaná, avšak jej obsah nijak úmyselne nekorigujú 5

je manažérmi a vedúcimi pracovníkmi spoločnosti potlačovaná a maximálne obmedzovaná 0

Zdroj: autori

Na základe respondentom označených odpovedí sa v programe Microsoft 
Office Excelu sčítajú jednotlivé hodnoty týchto odpovedí a výsledný súčet spolu 
s označenou úrovňou je uvedený v sumárnej tabuľke na hárku K2 (viď. Príloha E). 
Jednotlivé rozmedzia bodov, na základe ktorých je stanovená konkrétna úroveň, 
do ktorej analyzovaný podnik patrí, sú uvedené v tabuľke 31. 

Tab. 7 Označenie úrovne komunikácie v spoločnosti na základe súčtu 
bodového ohodnotenia jednotlivých otázok

Znak inovatívneho  podniku Váš výsledok
Úroveň kde sa nachá-
dzate

Otvorená komunikácia, resp. efektívne zdieľanie informácií

60 - 51 A

40 – 31 B

30 – 20 C

19-0 D

Zdroj: autori

V rámci oblasti ,,Otvorená komunikácia, resp. efektívne zdieľanie informácií“ 
boli podniky rozdelené do týchto troch možných úrovní:

a) Manažéri spoločnosti sa každoročne zúčastňujú na školeniach zameraných 
na kvalitu komunikácie, získané vedomosti následne využívajú na vytvorenie 
prehľadného a otvoreného komunikačného systému naprieč celou organizáciou. 
Otvorenosť medzi jednotlivými zamestnancami je podporovaná pozitívnou 
motiváciou a príkladom zo strany manažérov spoločnosti. Formálna komunikácia 
prúdi komunikačnými kanálmi, ktoré kopírujú organizačnú štruktúru spoločnosti 
a na prenos všetkých potrebných informácií naplno využíva všetky dostupné 
komunikačné nástroje (celoorganizačné stretnutia, porady s nadriadenými, 
podnikový časopis, nástenky, intranet, ...). Manažéri spoločnosti neustále 
podporujú komunikáciu zdola nahor, pričom podnecujú zamestnancov 
k otvorenosti v rámci pravidelných diskusií a týmto spôsobom zisťujú, ako 
úlohy, činnosti, inovácie či problémy vnímajú oni. Neformálna komunikácia je 
manažérmi a vedúcimi pracovníkmi spoločnosti do istej miery podporovaná, a to 
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hlavne v tom zmysle, že informácie, ktoré sa touto komunikáciou prenášajú, sa 
snažia upresňovať tak, aby nevznikali nedorozumenia spôsobené skreslením 
informácie.

b) Manažéri spoločnosti sa pravidelne (frekvencia je však menšia ako raz do 
roka) zúčastňujú na školeniach zameraných na kvalitu komunikácie, získané 
vedomosti následne využívajú na vytvorenie prehľadného a otvoreného 
komunikačného systému naprieč celou organizáciou. Otvorenosť medzi 
jednotlivými zamestnancami je podporovaná pozitívnou motiváciou a príkladom 
zo strany manažérov spoločnosti. Formálna komunikácia prúdi komunikačnými 
kanálmi, ktoré kopírujú organizačnú štruktúru spoločnosti a na prenos všetkých 
potrebných informácií naplno využíva komunikačné nástroje využívané 
predovšetkým na zadeľovanie úloh (porady s nadriadenými, intranet, ...), 
Výsledkom toho, že manažéri spoločnosti len v obmedzenom množstve (nie 
na všetkých úrovniach riadenia) podporujú komunikáciu zdola nahor je, že 
nemajú všetky informácie o tom, ako úlohy, činnosti, inovácie či problémy 
vnímajú zamestnanci, v dôsledku čoho vzniká v spoločnosti isté napätie. 
Manažéri a vedúci pracovníci spoločnosti tolerujú aj neformálnu komunikáciu 
v spoločnosti, avšak jej obsah nesledujú ani nijak úmyselne nekorigujú a teda 
informácie, ktoré takto v spoločnosti prúdia, sú často skreslené a zavádzajúce.

c) Manažéri spoločnosti sa aspoň raz za obdobie pôsobenia na manažérskej 
pozícii zúčastnia na školení zameranom na kvalitu komunikácie, 
získané vedomosti následne využívajú na vytvorenie podľa možnosti čo 
najprehľadnejšieho otvoreného komunikačného systému v podniku. Otvorenosť 
medzi jednotlivými zamestnancami je v obmedzenej miere podporovaná 
pozitívnou motiváciou. Formálna komunikácia prúdi komunikačnými kanálmi, 
ktoré kopírujú organizačnú štruktúru spoločnosti a na prenos všetkých potrebných 
informácií naplno využíva komunikačné nástroje využívané predovšetkým 
na sprostredkovanie všeobecných informácií (celoorganizačné stretnutia, 
podnikový časopis, nástenky, webstránka,...). Výsledkom toho, že manažéri 
spoločnosti len v obmedzenom množstve (nie na všetkých úrovniach riadenia) 
podporujú komunikáciu zdola nahor je, že nemajú všetky informácie o tom ako 
úlohy, činnosti, inovácie či problémy vnímajú zamestnanci, v dôsledku čoho 
vzniká v spoločnosti isté napätie. Manažéri a vedúci pracovníci spoločnosti 
tolerujú aj neformálnu komunikáciu v spoločnosti, avšak jej obsah nesledujú ani 
nijak úmyselne nekorigujú a teda informácie, ktoré takto v spoločnosti prúdia, 
sú často skreslené a zavádzajúce.
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d) Manažéri spoločnosti sa nezúčastňujú na školeniach zameraných na kvalitu 
komunikácie, čoho dôsledkom je nekvalitný komunikačný systém často brániaci 
otvorenosti komunikácie medzi zamestnancami. Formálna komunikácia prúdi 
komunikačnými kanálmi, ktoré presne nekopírujú organizačnú štruktúru 
spoločnosti a teda sa občas stane, že informácie, potrebné pre riešenie daného 
problému, nezíska správny adresát, prídu neskoro, alebo sa úplne stratia, 
v dôsledku čoho zamestnanci a zamestnanecké tímy nedokážu efektívne plniť 
svoje pracovné činnosti a úlohy. Komunikácia od výkonných pracovníkov smerom 
k manažmentu je minimálna a nemá podporu vedenia, často je anonymný box 
využívaný ako jediná možnosť takejto komunikácie. Zamestnanci sa boja podať 
pripomienky, či povedať svoj názor a teda informácie o tom, ako inovácie, 
úlohy, činnosti, problémy a pod. vidia zamestnanci, ostávajú nepovšimnuté, v 
dôsledku čoho vzniká v spoločnosti značné napätie. Neformálna komunikácia 
je manažérmi a vedúcimi pracovníkmi spoločnosti potlačovaná a maximálne 
obmedzovaná, čo sa prejavuje zamedzovaním diskusie a akéhokoľvek prejavu 
vlastného názoru. Zamestnanci vedia, že ak si chcú udržať zamestnanie, 
prípadne napredovať v kariére je potrebné, aby ticho súhlasili so všetkým, čo 
podnik vykonáva.

V oblasti „Otvorená komunikácia všetkými smermi“ bola na odhalenie úzkych 
miest vypracovaná tabuľka 32 (po vyplnení dotazníka je automaticky v programe 
Microsoft Office Excelu vyplnená aj táto tabuľka), z ktorej vie respondent konkrétne 
určiť, na ktorú časť v rámci oblasti otvorenej komunikácie, resp. efektívneho zdieľania 
informácií je potrebné sa zamerať, aby sa dostal na vyššiu úroveň v tejto oblasti.

Tab. 8 Odhalenie úzkych miest v oblasti otvorenej komunikácie v podniku

č. ot./ odpoveď 21 22 23 24 25
výborne a a a a a
priemerne b b

b b b
podpriemerne c c
zle d d c c c

Zdroj: autori

2.4 Analýza úrovne motivácie zamestnancov ku kreativite a miery ich 
zapojenia do inovácií

Otázky zamerané na analýzu oblasti „motivácie zamestnancov ku kreativite 
a miery ich zapojenia do inovácií“ spolu s bodovým ohodnotením jednotlivých 
odpovedí sú uvedené v nasledovnej tabuľke 39. 
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Tab. 9 Otázky analyzujúce oblasť motivácie zamestnancov ku kreativite a 
miery ich zapojenia do inovácií, prepojené s bodovým ohodnotením
Otázky a varianty odpovedí Body

Dáva vedenie spoločnosti najavo podporu zapájania sa zamestnancov do inovačných návrhov?

áno, neustále 10

áno, príležitostne 5

nie 0

Využíva spoločnosť svojich zamestnancov pri hľadaní inovácií

áno, využíva všetkých zamestnancov vyhlasovaním rôznych súťaží či nastavením bonusového odmeňovania 
naviazaného na úspešné inovácie

10

áno, avšak využíva iba niektorých zamestnancov (špecializované oddelenie, resp. projektové tímy) 5

áno, exituje možnosť podať návrh nadriadenému, alebo prostredníctvom anonymného boxu, ale zriedka sa 
niektorý nápad zrealizuje

0

Ako a kedy sú zamestnanci zapájaní do inovácií?

pri každej príležitosti (tvorba nápadov, plánovanie realizácie samotné zavádzanie do života), so spoločnou 
koordináciou na inovačnú stratégiu spoločnosti

10

pravidelne, avšak bez spoločnej koordinácie na inovačnú stratégiu spoločnosti 5

zapájaní sú len neuvedomelo (napr. pri vzniku chýb pri zavádzaní nových procesov) 0

Sú inovačné návrhy zamestnancov ešte kontrolované a schvaľované manažmentom spoločnosti?

nie, zamestnanci majú plnú dôveru vedenia 10

áno, sú ešte schvaľované, avšak pri realizácii majú zamestnanci dôveru vedenia 5

áno, sú dôsledne kontrolované a schvaľované vedením 0

Ako postupuje vedenie spoločnosti, ak sa pri zavadzaní inovácii objaví chyba?

spoločnosť sa snaží vzniknutú chybu odstrániť a zabezpečiť, aby sa neopakovala, zamestnanci, ktorí chybu 
objavia, sú v niektorých prípadoch odmenení

10

spoločnosť sa snaží vzniknutú chybu odstrániť a zabezpečiť, aby sa neopakovala, zamestnanci, ktorí sú za 
chybu zodpovední, nie sú žiadnym spôsobom potrestaní

5

spoločnosť sa snaží vzniknutú chybu odstrániť a zabezpečiť, aby sa neopakovala, zamestnanci, ktorí sú za 
chybu zodpovední, sú potrestaní

0

Zdroj: autori

Na základe respondentom označených odpovedí sa v programe Microsoft 
Office Excelu sčítajú jednotlivé hodnoty týchto odpovedí a výsledný súčet spolu 
s označenou úrovňou je uvedený v sumárnej tabuľke na hárku K2 (viď. Príloha E). 
Jednotlivé rozmedzia bodov, na základe ktorých je stanovená konkrétna úroveň, 
do ktorej analyzovaný podnik patrí, sú uvedené v tabuľke 40. 

Tab. 10 Označenie úrovne motivácie zamestnancov ku kreativite a miery 
ich zapojenia do inovácií na základe súčtu bodového ohodnotenia 
jednotlivých otázok

Znak inovatívneho  podniku Váš výsledok
Úroveň kde sa nachá-
dzate

Motivácie zamestnancov ku kreativite a miery ich zapojenia do inovácií
50 – 40 A
39 – 20 B
19 – 0 C

Zdroj: autori
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V rámci oblasti ,,motivácie zamestnancov ku kreativite a miery ich zapojenia 
do inovácií“ boli podniky rozdelené do týchto troch možných úrovní:

a) Vedenie podniku neustále vyvíja aktivity zamerané na podporu zapojenia 
zamestnancov do procesov súvisiacich s inováciami, a to pri každej príležitosti 
(tvorba nápadov, plánovanie realizácie, samotné zavádzanie do života), so 
spoločnou koordináciou na inovačnú stratégiu spoločnosti. Zamestnanci 
majú plnú dôveru vedenia, a to predovšetkým v tvorbe nápadov, pričom na 
zvýšenie počtu zamestnancov angažovaných do inovácií podniku sa využíva 
vyhlasovanie rôznych súťaží či nastavenie bonusového odmeňovania 
naviazaného na úspešné inovácie. Manažéri vnímajú všetkých pracovníkov 
zapojených do inovačného procesu ako rovnocenných kolegov a ich návrhy 
akceptujú a v prípade ich reálnej prenosnosti následne aj podporujú, vďaka 
čomu zamestnanci cítia spolupatričnosť so spoločnosťou, ochotne inovácie 
prijímajú aj realizujú. Atmosféra v podniku je nastavená proinovatívne, všetci 
zamestnanci vnímajú, že zmeny prinášajú pozitívny výsledok. V spoločnosti je 
navyše podporované aj zlepšovanie zavádzania inovácií, keďže v prípade, že 
zamestnanec objaví chybu pri zavádzaní inovácie, je táto chyba odstránená 
a zamestnanec je odmenený. 

b) Vedenie podniku príležitostne vyvíja aktivity zamerané na podporu zapojenia 
zamestnancov do procesov súvisiacich s inováciami (tvorba nápadov, plánovanie 
realizácie, samotné zavádzanie do života), avšak  komunikácia strategických 
cieľov v rámci celej spoločnosti je minimálna, z čoho vyplýva že jednotlivci, či 
tímy pracujú na inováciách bez spoločnej strategicky zameranej koordinácie. 
Všetky inovačné aktivity uskutočňované v spoločnosti sú riadené a schvaľované 
vrcholovým manažmentom.  Manažéri vnímajú všetkých pracovníkov zapojených 
do inovačného procesu len ako podriadených a ich návrhy si vypočujú, ale 
sami sa rozhodujú, či návrh podporia, alebo nie. Zamestnanci majú dôveru 
manažmentu, čo im umožňuje pri tvorbe inovácií vstupovať do rizika bez toho, 
aby sa pri vzniku chýb či omylov,  ktorými sú inovácie často sprevádzané, 
obávali nespravodlivých postihov zo strany nadriadených.

c) V spoločnosti prakticky neexistuje žiadna formálna podpora zapájania 
zamestnancov do inovačných procesov. Zamestnanci sa síce príležitostne 
zapájajú do inovačného procesu, ale robia to neuvedomelo, napríklad pri vzniku 
chýb na novom produkte. Každý inovačný návrh podaný zamestnancom je 
ešte predtým, ako sa začne uvažovať nad jeho zavedením, skontrolovaný a 
prehodnotený  manažmentom. Podpora zamestnancov k inovačnému správaniu 
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je zo strany vedenia minimálna, chyby aj keď sú nepredvídateľné, sú často 
trestané, v dôsledku čoho vzniká v spoločnosti atmosféra neistoty. 
V oblasti ,,motivácie zamestnancov ku kreativite a miery ich zapojenia do 

inovácií“ bola na odhalenie úzkych miest vypracovaná tabuľka 41 (po vyplnení 
dotazníka je automaticky v programe Microsoft Office Excelu vyplnená aj táto 
tabuľka), z ktorej vie respondent konkrétne určiť, na ktorú časť v rámci oblasti 
zapojenia do inovácií je potrebné sa zamerať, aby sa dostal na vyššiu úroveň 
v tejto oblasti.

Tab. 11 Odhalenie úzkych miest v oblasti úrovne motivácie zamestnancov 
ku kreativite a miery ich zapojenia do inovácií
č. ot./ odpoveď 36 37 38 39 40

výborne a a a a a

priemerne b b b b b

zle c c c c c

Zdroj: autor

Záver

Navrhnutá metodika komplexnej evaluácie úrovne atribútov inovatívneho 
podniku je vhodná nielen pre jednorazové projekty analýzy úrovne atribútov 
inovatívneho podniku, ale aj na dlhodobo zamerané projekty, v rámci ktorých 
je žiadúce, aby sa v pravidelných intervaloch sledovali zmeny jednotlivých 
atribútov inovatívneho podniku a to z dôvodu zistenia, či sa podniku darí postupne 
implementovať zmeny, ktoré si stanovil. V prípade zistenia nedostatkov takto získa 
podnik priestor zaviesť nápravné opatrenia už v priebehu zmeny, nie až po nej.

Navrhnutá metodika na základe analýzy, s využitím navrhnutého dotazníka, 
umožňuje vykonať komplexné hodnotenie úrovne atribútov inovatívneho podniku, 
v krátkom časovom intervale, pričom na základe výsledkov, ktoré prostredníctvom 
nej analyzujúci pracovníci získajú, vedia sami stanoviť skutočnú úroveň, na ktorej 
sa práve v rámci jednotlivých atribútov inovatívneho podniku, podnik nachádza 
a taktiež si na jej základe vedia označiť úzke miesta, ktoré im bránia pri zvyšovaní 
inovačného potenciálu a úrovne atribútov inovatívneho  podniku. 

Výhodou navrhnutej metodiky je, že na sumarizáciu a spracovanie výsledkov 
dotazníka sme využili funkcie Microsoft Office Excelu, ktoré zabezpečujú prepojenie 
výsledkov získaných z odpovedí v dotazníku s oboma výstupnými časťami metodiky 
t.j. so stanovením konkrétnej úrovne atribútov inovatívneho podniku a stanovením 
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úzkych miest. Toto prepojenie zabezpečuje, že jednotlivé bodové hodnoty nie 
je potrebné prepočítavať, ani nijak inak ďalej zaznačovať. Takéto spracovanie 
získaných informácií znižuje percento chyby pri vyhodnocovaní výsledkov 
a stanovovaní jednotlivých úrovní na minimum. Získané výsledky je taktiež možné 
prehľadne vytlačiť, keďže výstupom z navrhnutej metodiky je okrem popisu úrovne, 
na ktorej sa podnik nachádza, aj sumár všetkých čiastkových úrovní (farebne 
spracovaných), na základe ktorých bol stanovený konečný stav.

Na základe navrhnutej metodiky je možné ilustrovať, akú reálnu politiku a 
filozofiu vedenie podniku aplikuje a potenciálne umožňuje. Manažment podniku 
takouto komplexnou analýzou získa užitočnú informáciu o praktických výsledkoch i 
problematických aspektoch svojich súčasných postupov a aktivít v oblasti utvárania 
inovatívneho podniku.
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MIGRÁCIA A SOCIÁLNA POLITIKA EÚ

• prof. Ing. Vojtech Stanek, PhD.

Abstrakt

Sociálny charakter štátu je dôležitou súčasťou moderného sveta. Je to sociálny 
kontrakt, ktorý je súčasťou našej konkurenčnej výhody a udržiava politickú stabilitu. 
Migrácia v novodobej histórii prudko stúpa, čím sa stáva jedným z rozhodujúcich 
problémov 21. storočia. V legislatíve EÚ chýba vízia, ktorá by usmerňovala 
rozhovory o veciach verejných, ako rozpačité opatrenia v súvislosti s nárastom 
migrantov do EÚ. S tým súvisiace konflikty sa pri koordinovanom a spoločnom 
postupe dajú ovplyvniť, zmierniť či odstrániť. Viac sú záležitosťou politickej vízie 
spravodlivej spoločnosti než nedostatku zdrojov.

Klúčové slová: migrácia, EÚ, integračný proces, sociálna politika, azylová 
politika

MIGRATION AND SOCIAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION 

Abstract

Social character of state is an important part of the modern world. It is the so-
cial contract, that is a part of our competitive edge, deeping the political stability. 
Migration in the modern history is on the rise, on the way to become of the defining 
problems of the 21st century. National systems of social policy are dominant in 
the EU legislation. However, in the EU a vision is missing to co-ordinate decisions 
on public affairs, like embarrased measures connected to the influx of immigrants 
to the EU. The connected conflicts can be influenced, alleviated or resolved by a 
co-ordinated and common action. They are more of a matter of political vision of 
a fair society than lack of resources.

Keywords: migration, European union, integration process, social policy, 
asylum policy

Úvod

Sociálnejšia a spravodlivejšia spoločnosť patrí medzi dlhodobé priority EÚ 
a jej orgánov. Európska únia ako spoločenstvo tvorí najväčší spoločný trh na 
svete, v ktorom prevláda vysoká kvalita života. Hospodárska kríza a globalizácia 
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túto úroveň naštrbili a jednotlivé krajiny únie sa len pomaly zotavujú z dosahu 
vzniknutej polarizácie. Životné šance občanov EÚ v 21. storočí závisia nielen od 
príjmov, ale aj od sociálnej participácie a integrácie. Sociálne vylúčenie existuje 
ako objektívny proces relatívnej deprivácie, kde jednotlivci, rodiny alebo skupiny 
majú nedostatok zdrojov pre participáciu na zvyčajných aktivitách spoločnosti.

Problémy v EÚ sú dôsledkom hospodárskej krízy a poklesu tempa rastu HDP, 
poklesu miezd na HDP a rastu podielu kapitálu na HDP. Nožnice medzi rastom 
produktivity práce a rastom miezd sa nebezpečne roztvorili.

Základné ukazovatele členských  krajín EÚ 
Krajina  Počet obyvateľov  HDP na hlavu v Eur r.2015  v % priemeru HDI index

Belgicko  11,26   43800                                     135,3               0,890           
Bulharsko 7,2                             18326                                        56,6               0,782          
Cyprus  0,85                          30769                                        95                  0,850            
Česko   10,42                         30895       140,4  0,870      
Dánsko  5,65                          45451          140,4      0,923  
Estónsko 1,31                           27994                                      86,4      0,861     
Fínsko  5,47                           40838          126,1              0,883             
Francúzsko 66,35                          41018                                        126,7             0,888           
Grécko  10,85                           26773                                          82,7             0,865              
Holandsko 17,16                            48317                                        149,2             0,922              
Chorvátsko 4,2                              21169                                          65,4             0,818             
Írsko  4,63                           51118                                          157,8             0,916             
Litva  2,92                           28210                                           87,1              0,819             
Lotyšsko  1,99                           24540                                           75,8              0,839             
Luxembursko 0,56                           93179                                          287,7             0,892               
Malta  0,43                           34544                                          106,7             0,837                
Maďarsko  9,86                           25895                                           80,0              0,828               
Nemecko 81,1                           46895                                          144,8              0,916               
Poľsko  38,1                           26210                                            80,9               0,843               
Portugalsko 10,37                            27624                                            85,3           0,830                
Rakúsko  8,58                            47031                                           145,2          0,885                  
Rumunsko 19,84                            20526                                             63,4           0,793               
Slovensko 5,47                            29209                                            90,2            0,844                 
Slovinsko 2,06                            30508                                            94,2            0,880                 
Spojené kráľovstvo 64,77                           40676                                           125,6           0,907                 
Španielsko 46,44                           34899                                           107,8           0,876                 
Švédsko  9,79                          47228                                            145,8           0,907                 
Taliansko 61,44                           35811                                            110,6           0,873                  
EÚ celkom 508,191                        32384                                             100,0

Zdroj: spracované podľa [1]

Návrhy na riešenie sú také, aké do súčasnosti: nové investície, urýchlenie 
štrukturálnych reforiem, zodpovedná fiškálna politika. Ak má eurozóna, prežiť 
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mala by sa hlbšie integrovať. V súčasnosti však politická únia a fiškálna únia nie 
sú politicky priechodné. Čo je možné robiť - to je ďalšie posilnenie koordinácie 
fiškálnych politík, vytvorenie špecializovaného rozpočtového nástroja pre eurozónu, 
zjednocovanie hospodárskych politík a vytváranie inštitucionálnej nadstavby, ktorá 
by zabezpečila väčšiu efektívnosť rozhodovania a tiež demokratickú legitimitu.

Prehľad minimálnych a priemerných miezd v eur rok 2016 

Krajina   Minimálna mzda                  Priemerná mzda
Luxembursko                     1923   4682
Írsko    1546   2926
Holandsko   1525   4164
Spojené kráľovstvo  1510   3690
Belgicko      1502   3949
Nemecko   1473   3911
Francúzsko   1458   3200
Slovinsko   791   1530
Španielsko   757   2220
Malta    720   1800
Grécko   684   1680
Portugalsko   618   1508
Poľsko    440    885
Estónsko   430   1065
Chorvátsko   408   1070
Slovensko   435     945
Lotyšsko   370     824
Česko    366     995
Maďarsko   354     823
Litva    350      668
Rumunsko   233      517
Bulharsko   215      436
Zdroj: Spracované podľa [2]
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Najvypuklejšie problémy EÚ sú v súčasnosti:

1. nedostatočnosť jej inštitucionálnej sily a rastúce odstredivé sily,
2. neexistencia dôveryhodnej vízie a nástrojov pre krajiny v susedstve únie,
3. nepripravenosť na utečeneckú krízu a migráciu,
4. rastúca neistota, strach z presadzovania sa politických strán s pochybným 

programovým obsahom.

EÚ musí prekonať rastúce národné egoizmy jedných a veľmocenské ambície 
druhých. Chýba vízia, ktorá by usmerňovala rozhodovanie o veciach verejných, 
viď rozpačité opatrenia v súvislosti s migráciou.

V Európe posledné desaťročia vládne politická a intelektuálna neoliberálna 
pravica. Táto podceňuje dopady narastajúcej polarizácie tak ekonomickej ako 
i sociálnej a stráca podporu más. Zmenil sa hodnotový rámec, človek stratil zmysel 
pre spoločenské veci, žije pre seba a svojích blízkych s okolím zdieľajúci akurát 
existenciu neistoty a strachu. V spoločenstve je narušený hodnotový rámec, ktorý 
najčastejšie uvádzame ako slobodu, solidaritu, spravodlivosť, rovnosť. V konečnom 
dôsledku pri potrebnej zmene ide o zápas o človeka, ktorý bude chcieť stať sa 
aktívnym subjektom svojho života a nie len ľudským kapitálom alebo objektom 
trhových vzťahov a machinácií.  

Migrácia je súčasťou širšie definovaného pohybu obyvateľstva v priestore. 
Migrácia sa stala takmer každodennou súčasťou našich životov. V našich 
podmienkach je pomerne málo prebádanou oblasťou spoločenských procesov 
a vzťahov. Migrácia znamená presun z jedného miesta na iné, pohyb pracovnej 
sily a rodín, sťahovanie, presídľovanie, a to v rámci štátu alebo medzi štátmi. 
Globalizácia, informačné technológie, integračné procesy, diferencovaná kvalita 
života, sociálne nerovnosti, chudoba, vojnové konflikty, environmentálne problémy, 
sa stali významným faktorom k nárastu intenzity migrácie. Je to dominantný 
jav 21. storočia. Vnútroštátna migrácia na Slovensku tiež intenzívne narastá 
a medzinárodná migrácia v Schengenskom priestore je hrozivá. Migráciu môžeme 
charakterizovať ako:  zahraničnú, vnútornú, legálnu, nelegálnu, dlhodobú, 
krátkodobú, dobrovoľnú, dočasnú, sezónnu, nútenú. [8]

Z približne 200 štátov sveta všetky sú zdrojové, tranzitné, alebo cieľové územia 
pre migrantov. Celkový počet medzinárodných migrantov je 244 miliónov osôb 
v roku 2015. Za 15 rokov sa zvýšil o 41 %. Percentuálny podiel migrantov na 
svetovej populácii je 3,3 %. Najvyšší podiel migrantov je SAE 88 %, Katare 75 
%, Kuvajte 74 %, Singapure 45 %. Z európskych krajín je to Lichtenštajsko 63%, 
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Luxembursko 44 %. Ku krajinám s nízkym podielom migrantov patria India 0,4 
%, Haiti 0,4 %,Peru 0,3 %, Čína 0,1 % a v EÚ sú to Litva, Slovensko, Bulharsko, 
Rumunsko, Poľsko. Viac ako polovica migrantov žije v 10 krajinách. Sú to USA 
46,6 miliónov, Nemecko 12 miliónov, Rusko 11,6 miliónov, Saudská Arábia 10,1 
miliónov, Veľká Británia 8,5  mil., SAE 8,1 mil., Kanada 7,8 mil., Francúzsko 7,7mil., 
Austrália 6,7mil., Španielsko 5,8 miliónov migrantov.

Najatraktívnejším geografickým priestorom je pre migrantov Európa. V nej 
v roku 2015 žilo 76 miliónov migrantov. V krajinách EÚ to bolo 33,57 miliónov, ktorí 
tvoria 7 % celkovej populácie členských krajín EÚ. Tri štvrtiny migrantov v EÚ žije 
v 5 krajinách, a to v Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku, Španielsku, Taliansku. 
Najväčší počet žijúcich migrantov v EÚ tvoria občania Turecka 1,63 miliónov 
osôb, Maroka 1,37 miliónov, Číny 0,7 miliónov, Indie 0,65 miliónov a Ukrajiny 
0,61 miliónov osôb. Podiel žien na počte migrantov je okolo 50 % a pochádzajú 
najmä z Nepálu, Moldavska, Poľska, Čiernej Hory, Lotyšska, Estónska. Tri štvrtiny 
migrantov celosvetovo tvoria mladí ľudia v ekonomicky aktívnom veku a je ich 
viac ako 177 miliónov. Vnútorne vysídlené osoby z titulu vojny, prenasledovania, 
násilia boli v počte 38,2 miliónov. Až 60 % novovysídlených pochádza z Iraku, 
Sýrie, Nigérie, Demokratického Konga, Južného Sudánu. Odhadovaný počet 
utečencov vo svete je 19,5 miliónov. Zo Sýrie je to 3,88 miliónov, Afganistanu  2,59 
miliónov, Somálska 1,11 miliónov. Najväčší počet utečencov v pomere k domácemu 
obyvateľstvu je v Libanone, kde je to 232 utečencov na 1000 domácich občanov.

Slovensko ako kultúrne heterogénna krajina nepatrí k cieľovým štátom 
migrantov. Od vstupu do EÚ a Schengenského priestoru sa situácia zmenila. Od 
vstupu SR do EÚ sa situácia zmenila a vzrástol počet legálnych migrantov. V SR 
máme k 30.6.2017 97934 cudzincov s povolením na pobyt. Ich podiel na celkovej 
populácii je 1,8%. Nárast počtu cudzincov od roku 2004 je u nás štvornásobný.  
Najpočetnejšiu kategóriu cudzincov u nás tvoria občania ČR, Maďarska, Poľska, 
Rakúska a Ukrajiny. Ich podiel je 41 %. Druhou veľkou skupinou 22,4 % podiel 
majú migranti z Rumunska, Bulharska, Srbska, Ruska. Migranti z ázijských krajín 
Vietnamu, Číny, Kórejskej republiky a Thajska tvoria 7,5 % všetkých cudzincov 
na Slovensku. Občania EÚ tvoria 54,3 % všetkých cudzincov u nás. Z celkového 
počtu cudzincov v roku 2017 je zamestnaných 42387 a vzrástol ich počet od roku 
2004 dvanásťnásobne. V roku 2017 boli u nás zamestnaní cudzinci z viac ako 
130 štátov sveta. Počet cudzincov, ktorí nelegálne prekročili hranice SR  bol 2170 
osôb v roku 2016.
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Hrubá miera migračného salda (hmms) v EÚ v roku 2016 

Štáty  s najvyššou hmms    Štáty s najnižšou  hmms
Luxembursko           19,6      Litva                 -7,7
Nemecko                 14,3    Bulharsko       -6,7
Rakúsko                 13,0    Lotyšsko         -5,4
Írsko            12,9    Chorvátsko      -4,3
Malta   9,7    Grécko            -4,1
Švédsko  8,1     Cyprus             -2,4
Dánsko      7,4    Rumunsko       -2,3
Belgicko   5,5    Portugalsko     -1,0
Veľká Británia  5,1    Poľsko            -0,3 
Holandsko         3,2    Španielsko        0
Fínsko  2,6    Slovinsko          0,2
Estónsko     1,8    Taliansko           0,5
Česko   1,5    Slovensko         0,6
Zdroj: spracované podľa [3]

Nelegálna migrácia na Slovensku [4]

Roky                   2014       2015       2016
Nelegálne prekročenie hraníc      240          222        208
Neoprávnený pobyt        1064        2313       1962

EÚ sa musí vysporiadať s migračnou krízou, ktorá vyvoláva napätie v spoločnosti 
a má veľké ekonomické, sociálne a politické dôsledky (viď voľby v Nemecku, 
Rakúsku, Francúzsku). Fakt je ten, že bez novej pracovnej sily stojí Európa pred 
vážnymi problémami. Príliv nových pracovných síl treba aktívne manažovať, 
pretože nezvládnutá migrácia vedie k populizmu vo všetkých európskych štátoch. 
Migranti, ktorí prichádzajú hlavne z Afriky či Azie, prichádzajú spravidla s rodinami. 
Z titulu viery a domácich tradícií väčšinou nebývajú zamestnané ich manželky. 
Súčasná vlna migrantov sa líši od predchádzajúcich, ktoré mali pozitívny sociálny 
a ekonomický vplyv, pretože zaplnili menej kvalifikované pracovné miesta v Európe. 
Migrácia v minulých vlnách pružne reagovala na potreby národných trhov práce 
a zlepšovala ich funkčnosť. V súčasnosti ide o veľký rozsah ilegálnej migrácie 
z tretích krajín, teda sú to ľudia bez víz a oficiálnych pracovných povolení. Ide 
o mladých ľudí, kde nevieme, akú majú vzdelanostnú a kvalifikačnú úroveň, 
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aké majú pracovné návyky. Tým pádom ich nevieme správne integrovať na trh 
práce, nevieme aké vzdelávacie a ďalšie integračné opatrenia prijať. Prevládajú 
nejasnosti ohľadne ekonomických a sociálnych efektov, ktoré potenciálne môžu 
migranti priniesť pre cieľovú krajinu. Nevieme či dosiahnuté stredoškolské či 
vysokoškolské vzdelanie je porovnateľné s európskym. Súčasná migrácia je 
výzvou pre fungovanie európskych inštitúcií opierajúcich sa o princíp konsenzu. 
Na druhej strane vráža klin medzi štáty EÚ. Poznáme prijatý projekt prijímania 
migrantov cez systém kvót, pod hrozbou finančných pokút, krátenia financií do 
jednotlivých projektov a podobne pri ich neprijatí. Teoreticky môže migrácia pomôcť 
Európe, ktorá je ohrozená demografickou krízou. Od roku 2020 podľa prieskumu 
bude sa znižovať počet ekonomicky aktívnych občanov EÚ v priemere o 0,4 %. 
Úhrnná plodnosť v EÚ zostáva na úrovni 1,58 detí na jednu ženu. Riešením tejto 
nepriaznivej demografickej situácie(tzv.vnútorným ) je: 1. presadzovať novú rodinnú 
politiku s výhodami pre rodičov (viď Francúzsko, Poľsko, škandinávske krajiny), 
2. predĺženie veku odchodu do dôchodku, ktorý dnes je rôzny v jednotlivých 
štátoch a pohybuje sa od 60 do 65 rokov a musí sa zvýšiť na 67 rokov. Z rastom 
dôchodcov je ohrozená aj ich výška dôchodkov, ktorá pri  negatívnych zmenách 
nie je dlhodobo udržateľná. Vonkajším riešením je vhodná imigračná politika. 
Nemecko sa rozhodlo prijať migrantov preto, že podľa prognóz medzi rokmi 2020 
až 2060 sa zníži počet jeho obyvateľov o 10 miliónov a do roku 2020 bude vraj 
chýbať 6 miliónov kvalifikovaných pracovníkov. Migrácia pomôže vyriešiť problém 
starnutia populácie za predpokladu, že sa podarí kultúrna, sociálna a pracovná 
integrácia prisťahovalcov. Tým, že migranti nie sú schopní sa bezprostredne 
zamestnať, stávajú sa finančným bremenom pre hostiteľské krajiny. V ekonomicky 
slabších krajinách by napríklad náklady na vzdelávanie mohli chýbať pri zvyšovaní 
kvalifikácie domácej pracovnej sily.

Súčasná migrácia by mohla mať pre ekonomiky jednotlivých krajín zmysel. 
Nutné je správne ju regulovať, aby sa dosiahol súlad záujmov migrantov 
s kapacitnými možnosťami jednotlivých štátov a s potrebami trhu práce. 
V každom prípade bude nevyhnutné vynaložiť veľké verejné výdavky, ktoré súvisia 
s pobytom v azylových zariadeniach s nákladmi na vzdelávanie, jazykovú prípravu, 
rekvalifikáciu, prípadne náklady s vysťahovaním nelegálnych migrantov. Musíme 
brať na zreteľ i fakt, že 4. technologická revolúcia a jej dôsledky budú závisieť 
od toho, čo a ako ju bude spoločnosť manažovať. Jej zložky: digitálna revolúcia, 
nanotechnológie, biotechnológie, robotizácia, umelá inteligencia môžu mať iné 
dôsledky na zamestnanosť, na kvalifikačné požiadavky, na mieru nerovnosti, 
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iné environmentálne, zdravotné a etické dôsledky. Podľa OECD robotizáciou a 
digitalizáciou v EÚ je ohrozených 12 % pracovných miest.

V efektoch migrácie vzniká potenciálna asymetria, to znamená, že niektoré 
krajiny môžu mať určité ekonomické efekty a niektoré ekonomickú záťaž. Všetky 
však budú záťažou pre verejné rozpočty, pričom viaceré krajiny stále neplnia 
Maastrichtské kritériá verejného dlhu.

Európska komisia v máji 2017 ponúka postoj EÚ ku globalizácii. Cieľom podľa 
nej nie je proces globalizácie lepšie vysvetľovať, ale efektívnejšie regulovať. Na 
prvom mieste sú stabilné verejné rozpočty a efektívna sociálna politika. V EÚ 
budú sociálne politiky efektívnejšie, keď sa prispôsobia jednotnému trhu. Napriek 
zodpovednosti národných vlád za sociálnu politiku v štáte, ukazuje sa potreba užšej 
koordinácie v oblastiach ako sú: pracovné podmienky, minimálna mzda, dávky 
v nezamestnanosti. Otvorený trh, pohyb osôb a tovarov a digitalizácia nám dávajú 
priestor pre užšiu spoluprácu, koordináciu a v budúcnosti snáď i harmonizáciu. 
V dlhodobom horizonte i sociálnu politiku jednotnejšiu, ktorá by prispela k väčšej 
miere rovnosti. 

Záver

V Rímskej deklarácii pri príležitosti 60. výročia podpisu zmluvy, ktorá bola 
základom súčasnej EÚ, medzi iným sa uvádza, budeme postupovať spoločne, 
v prípade potreby rôznym tempom a intenzitou, ale rovnakým smerom. Sú 
formulované 4 ciele: 1. bezpečnosť - zabezpečenie vonkajších hraníc, účinná 
a udržateľná migračná politika, boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. 
2. ekonomika – prepojený jednotný trh, stabilná jednotná mena. Presadzovať 
udržateľný hospodársky rast cez investície a reformy, dokončenie hospodárskej 
a menovej únie, zbližovanie ekonomík, čisté životné prostredia. 3. sociálne otázky 
- do úvahy sa berie odlišnosť národných sociálnych systémov, presadzovať 
súdržnosť, princíp rovnakých príležitostí, boj proti nezamestnanosti, diskriminácii, 
sociálnemu vylúčeniu a chudobe, podpora vzdelávania a uplatnenie mladých 
ľudí naprieč kontinentom. 4. medzinárodná politika - rozvoj partnerstva s inými 
krajinami, presadzovanie stability a prosperity v problémových krajinách. Spoločná 
bezpečnosť a obrana, spolupráca s NATO, angažovanosť v OSN. Projekt novej 
kapitoly integrácie predstavil prezident Francúzska  na Sorbone (9.2017). Štáty, 
ktoré si želajú užšiu spoluprácu a prepojenie vzájomných politík, by nemali brzdiť 
tí členovia, ktorí to odmietajú. Zdôraznenie potreby hlbšej spolupráce štátov 
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eurozóny. Európa by mala byť jednoduchšia, účinnejšia, transparentnejšia a menej 
byrokratická. Potreba  sústrediť sa na 6 oblastí: bezpečnosť a obrana, zahraničná 
politika, ochrana životného prostredia, digitalizácia a eurozóna. Chýba „kultúra 
spoločnej stratégie“, preto je EÚ príliš slabá, pomalá, nevýkonná. Prihovára 
sa o zavedenie spoločnej azylovej politiky a európskeho úradu na zrýchlenie 
a harmonizáciu, účinné nasadenie európskych policajných síl na ochranu vonkajších 
hraníc únie.

Napriek ťažkostiam a problémom neexistuje neprekonateľný dôvod, prečo by 
EÚ nemohla mať spoločnú migračnú politiku, obrannú, bankovú, spravodajskú.

Príspevok je výstupom z projektu VEGA č. 1/0266/2016 Verejná politika ako 
cesta napĺňania sociálneho rozmeru EÚ.
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FINANČNÉ ASPEKTY INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

• Ing. Silvia Švecová, PhD.

Abstrakt

Súčasný stav vzdelávacieho systému a výsledky vzdelávania v Slovenskej 
republike nedostatočne napĺňajú stanovené ciele v medzinárodnom meradle. 
Slovensko zaostáva vo viacerých ukazovateľoch v oblasti vzdelávania. Posledný 
vývoj ukázal, že je nevyhnutné reagovať na nové výzvy, akou je aj inkluzívne 
vzdelávanie a jeho realizácia v našich podmienkach. Príspevok vymedzuje 
súvisiace pojmy a  finančné aspekty v tejto oblasti.  

Kľúčové slová: inklúzia, integrácia, vzdelávanie, financovanie, legislatíva

FINANCIAL ASPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION IN SLOVAK 
REPUBLIC

Abstract

The current status of the education system and the results of education in the 
Slovak Republic are insufficient to meet the stated objectives on an international 
scale. Slovakia is lagging behind in several benchmarks in the area of   education. 
Recent developments have shown that it is essential to respond to the new chal-
lenges e.g. inclusive education and its implementation in our conditions. The article 
defines the relevant concepts and financial aspects in this area.

Keywords: inclusion, integration, education, financing, legislation

Úvod

Inkluzívne vzdelávanie je nesporne aktuálnou témou, ktorá rezonuje 
v súčasnosti v odbornej ako aj laickej diskusii. Pochopiť túto zložitú problematiku nie 
je jednoduché, nakoľko ide o dynamický proces, v ktorom je nevyhnutné akceptovať 
rôznorodosť žiakov/študentov a umožniť všetkým vzdelávať sa a individuálne 
rozdiely žiakov/študentov nechápať ako problém, ale skôr ako príležitosť na 
obohatenie vzdelávacieho procesu. [1, s. 7] 
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Vzhľadom k tomu, že zaviesť inklúziu do vzdelávacej praxe nie je ľahký 
a bezbolestný proces, je dôležité uvedomiť si okrem praktickej aj jej finančnú 
stránku.   

1 Inkluzívne vzdelávanie

Vychádzajúc z názorov viacerých odborníkov, ako aj teoretikov a tiež 
opierajúc sa o dokumenty popredných medzinárodných organizácií nielen v Eu- Eu-Eu-
rópe, ale aj vo svete, môžeme sa prikloniť k názoru, že rozmanitosť je považovaná 
za niečo prirodzené v každej skupine žiakov. Inkluzívne vzdelávanie sa tak stáva 
akýmsi prostriedkom na zlepšovanie výkonov a výsledkov všetkých žiakov za 
predpokladu ich prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. [4, s.11] 

1.1 Integrácia a inklúzia vo vzdelávaní

V súčasnosti sa v oblasti vzdelávania pojem integrácia postupne nahrádza 
pojmom inklúzia, pričom ide aj o obsahovú zmenu resp. zmenu chápania týchto 
dvoch termínov. Pojem integrácia sa v oblasti vzdelávania popisuje ako proces 
premiestnenia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej 
školy tzv. hlavného vzdelávacieho prúdu. V procese integrácie sa kladú požiadavky 
na žiaka tak, aby sa adaptoval na školské prostredie skôr. Proces inklúzie však 
v sebe zahŕňa prispôsobenie vzdelávacích podmienok tak, aby zodpovedali 
potrebám všetkých žiakov. Ide teda o celkovú zmenu pohľadu na uvedenú 
problematiku. Inkluzívne vzdelávanie takto umožňuje všetkým deťom rovnaké 
právo absolvovať výučbu v rámci hlavného vzdelávacieho prúdu. [1, str.27] Z tejto 
zmeny následne vyplývajú aj zvýšené finančné nároky škôl nevyhnutne spojené 
s prispôsobovaním vzdelávacích podmienok a celého prostredia.

1.2 Legislatívny rámec inkluzívneho vzdelávania v SR

Vychádzajúc z článku 42 Ústavy Slovenskej republiky č.460/1992 Zb. môžeme 
konštatovať, že aj naša legislatíva má v základnom zákone štátu zakotvené právo 
každého občana na vzdelanie. Z ďalších medzinárodných zmlúv a dohovorov 
vyplývajú aj ďalšie záväzky štátu, medzi nimi aj koncept inkluzívneho vzdelávania.

Koncept inkluzívneho vzdelávania v sebe zahŕňa nielen umožniť všetkým deťom 
prístup ku vzdelaniu, ale najmä z hľadiska ľudských práv zakázať aj všetky formy 
diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní. Taktiež je nevyhnutné uľahčiť prístup 
ku vzdelávaniu deťom národnostných menšín, Rómov, cudzincov, ale aj deťom 
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s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, deťom so špeciálno-vzdelávacími 
potrebami a tiež deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Aktuálne platný školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní definuje 
pojem školská integrácia, pod ktorou v zmysle § 2 tohto zákona rozumieme výchovu 
a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v 
triedach škôl a školských zariadení určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-
vzdelávacích potrieb. V praxi to znamená, že sa pod týmto pojmom chápe iba 
individuálne začlenenie žiakov so ŠVVP do tried základnej školy pre žiakov bez 
špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. V minulosti formou integrácie bola aj 
výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach základných škôl. 
V tomto momente sa nám prelínajú pojmy integrácia a inklúzia. Hoci vychádzajúc 
zo zákona pracujeme s pojmom integrácia, v skutočnosti ide však o inklúziu, kedy 
sa žiaci zaraďujú do bežných škôl a tried, teda do tzv. hlavného prúdu.

Pre úplnosť uvádzame, že termínom žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami označujeme žiaka, ktorý má zariadením výchovného poradenstva 
a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem 
detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, 
reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu. 

Do kategórie žiakov so ŠVVP patria žiaci so zdravotným znevýhodnením (žiaci 
so zdravotným postihnutím, žiaci oslabení či inak zdravotne znevýhodnení, žiaci 
s vývinovými poruchami učenia a/alebo vývinovými poruchami správania), žiaci 
so sociálne nevýhodného prostredia a žiaci s nadaním.

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je požiadavka na úpravu podmienok, 
obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú 
z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom 
prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti 
žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do 
spoločnosti.

2 Finančné aspekty inkluzívneho vzdelávania

Návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý pripravuje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako strategický zámer Slovenskej 
republiky v oblasti výchovy a vzdelávania s 10 ročným výhľadom, vo svojej podstate 
tiež zdôrazňuje, že výchova a vzdelávania orientovaná na každého jednotlivca 
má strategický význam aj pre spoločnosť ako celok. Pre Slovensko ako malú 
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krajinu platí obzvlášť, že jeho najväčším bohatstvom je práve ľudský potenciál.  
Nikto v súčasnosti nespochybňuje tvrdenie, že práve systémom vzdelávania od 
detstva až po dospelosť tento potenciál môžeme najúčinnejšie rozvíjať. V našom 
príspevku však našu pozornosť zúžime na oblasť inkluzívneho vzdelávania, ktoré 
v uvedenom návrhu autori označujú ako cieľ 1-03 Vzdelávanie žiakov s rôznorodým 
potenciálom. [2, str.18]

Napriek stanoveným cieľom a legislatívnemu rámcu v súčasnosti systém 
vzdelávania zlyháva v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Školy často krát nie 
sú schopné vytvoriť dostatočne flexibilné prostredie pre žiakov s rôznorodým 
potenciálom. Na jednej strane deklarujú možnosť integrácie detí so ŠVVP, často krát 
však ide o integráciu na papieri, keďže chýbajú financie na zabezpečenie vhodného 
a rozvíjajúceho prostredia, chýbajú špeciálni pedagógovia, asistenti na školách, či 
iní odborní pracovníci na školách, ako aj príslušná metodika. Toto všetko sťažuje 
začlenenie sa týchto detí do školského kolektívu ako aj ich napredovanie. Okrem 
zadefinovania cieľov v tejto oblasti je nevyhnutné aj vyčleniť adekvátne zdroje na 
praktickú realizáciu navrhovaných opatrení. Pokiaľ sa na vynaložené prostriedky 
nebudeme dívať len ako na výdavky, ale aj ako na investíciu do budúcnosti, môže 
nastať posun. 

Čo sa týka spôsobov financovania, Svetová banka vo svojej štúdii identifikovala 
tri základné modely financovania školstva, ktoré rôznym spôsobom reflektujú 
výdavky spojené s inkluzívnym vzdelávaním. Prvý model je založený na počte detí 
a je najčastejšie používaný (príkladom je Slovensko a jeho normatívne financovanie 
školstva), kde sa výdavky viažu na žiaka a mali by osobitne zohľadňovať aj počet 
žiakov so ŠVVP. Druhým modelom je model založený na výdavkoch vynakladaných 
na poskytované služby (príkladom je Nemecko), kde sa učiteľom zohľadňuje 
náročnosť vzdelávania žiakov so ŠVVP, resp. sa započítava extra čas potrebný 
na vzdelávanie žiakov so ŠVVP. Tretím modelom je model viazaný na výstupy, 
ktorý by mal brať do úvahy výsledky žiakov a zároveň vyhodnocovať efektívnosť 
výdavkov vynaložených na vzdelávanie. V praxi ho však krajiny nevyužívajú, 
pretože do neho vstupuje mnoho premenných, ktoré školy samotné nemajú ako 
ovplyvniť. [5, str.24-25]

V záverečnej deklarácii k stratégii Vzdelávanie 2030 prijatej v Incheone v máji 
2015 sa explicitne uvádzajú ako medzinárodný a regionálny benchmark nasledovné 
referenčné hodnoty týkajúce sa alokácie výdavkov na vzdelávanie, a síce alokovať 
minimálne 4 až 6 %  výdavkov na vzdelávanie (%HDP) a/alebo najmenej 15 – 20 
% výdavkov na vzdelávanie (% verejných výdavkov). [3, str.65] 
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Vychádzajúc zo štatistických údajov OECD, čo sa týka uvádzaných referenčných 
hodnôt, Slovenská republika už dlhodobo zaostáva vo výdavkoch na vzdelávanie 
s úrovňou 3,9 % (% HDP) v porovnaní s priemerom OECD 5,2 % (% HDP). [6, 
str.187] Podiel celkových verejných výdavkoch na vzdelávanie na celkových 
verejných výdavkoch dosahuje v Slovenskej republike 8,6 %, zatiaľ čo priemer 
v krajinách OECD činí 11,3 %. [6, str.187] 

Normatívne financovanie školstva v podobe, v akej existuje dnes, t.j. v členení 
na mzdový a prevádzkový normatív musí v prípade inkluzívneho vzdelávania 
zohľadniť okrem počtu žiakov aj ďalšie dôležité parametre. Na mzdový normatív 
okrem počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vplýva aj 
reálna potreba pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ich počet, 
kvalifikácia, odučené hodiny vzhľadom na skladbu a osobitosti konkrétnej školy, 
tiež regionálne rozdiely, ktoré vplývajú na sociálno-ekonomickú skladbu žiakov. 
Prevádzkový normatív by mal okrem iného ďalej zohľadňovať potreby nevyhnutného 
materiálno-technického vybavenia tried a učební a ich prispôsobenia potrebám 
inkluzívneho vzdelávania. [2, str.149]

Záver

Medzinárodné organizácie a nadnárodné inštitúcie akými sú Európska 
únia, OECD, OSN a UNESCO sa jednoznačne vo svojich agendách zamerali na 
podporu inkluzívneho vzdelávania. Členstvo Slovenska v Európskej únii ale aj au-
torita menovaných inštitúcií nepochybne prispeli k tomu, aby sa táto problematika 
stala súčasťou politiky na národnej úrovni a v procese transformácie školského 
systému sme zaviedli taký systém, ktorý reflektuje najnovšie trendy a vytvára 
žiakom/študentom podnetné prostredie a akceleruje úspech. Na základe uvede-
ného môžeme konštatovať, že nielen v oblasti inkluzívneho vzdelávania v pod-
mienkach Slovenskej republiky nás čaká ešte dlhá cesta. Nepochybne sú však 
s týmto náročným procesom a finančnými nákladmi spojené aj pozitíva v podobe 
efektov, kedy aj čiastkový úspech jednotlivca prinesie aj celospoločenský úžitok. 

Literatúra

[1]  Autorský kolektív: Pedagogický model inkluzívneho vzdelávania v základných 
školách. Prešov: Metodisko-pedagogické centrum v Prešove, 2014, s.136, 
ISBN 978-80-565-0208-2.



345

[2]  Autorský tím: Učiace sa Slovensko. Národný program rozvoja výchovy 
a vzdelávania. Návrh na verejnú diskusiu, Bratislava: Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2017, str. 228, dostupné z: 
https://www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf (cit. 8.10 
.2017).

[3]  Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action for the 
implementation of Sustainable Development Goal 4, Incheon: UNESCO, 2015, 
str. 87, dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656e.
pdf (cit. 8.10.2017)

 [4]  Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania: Päť 
kľúčových myšlienok pre inkluzívne vzdelávanie. Uvedenie teórie do praxe. 
Odense, Dánsko: Európska agentúra pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho 
vzdelávania, 2014, s. 40, ISBN 978-87-7110-538-4.

 [5]  PETERS, J. S: Inclusive education: An EFA strategy for all children. 
World Bank, 2004, s.67, dostupné z: http://siteresources.worldbank.org/
EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079993288/
InclusiveEdu_efa_strategy_for_children.pdf  (cit. 8.10.2017).

[6]  OECD 2017: Education at a Glance: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 
2017, s. 456, ISBN 978-92-64-27983-4 , dostupné z: http://dx.doi.org/10.1787/
eag-2017-en (cit. 15.10.2017). 

Kontakt

Ing. Silvia Švecová, PhD.
Katedra ekonómie a financií
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Furdekova 16, 85104 Bratislava
E-mail: silvia.svecova@vsemvs.sk



346

POROVNANIE ŠTRUKTÚRY A ANALÝZA 
DÔCHODKOVÝCH SYSTÉMOV VYBRANÝCH KRAJÍN 
SVETA 

• Ing. Katarína Švejnová Höesová

Abstrakt

Ktorý dôchodkový systém je ten najlepší? To je otázka, na ktorú sa pokúsime 
dať odpoveď. Existuje množstvo prieskumov, ktoré z rôznych uhlov pohľadu 
hodnotia dôchodkové systémy. Pre vzájomné porovnanie výsledkov sme sa rozhodli 
pre dva celosvetové prieskumy, ktorých výsledky navzájom porovnáme. V ďalšej 
časti priblížime dôchodkové systémy vybraných krajín sveta. V závere práce 
ponúkneme zhrnutie našich zistení.

Kľúčové slová: dôchodkový systém, miera náhrady, valorizácia, udržateľnosť

COMPARISON OF PENSION SYSTEMS IN DIFFERENT 
COUNTRIES AROUND THE WORLD

Abstract

A major accelerator for the construction of pension systems around the world 
was the huge impact of the economic crisis and the need for fiscal consolidation. 
Simplicity and system immunity against political interference have become key 
factors for pension system success. The aim of this work is to clearly define and 
compare the problems of pension systems around the world. 

Keywords: pension system, replacement rate, indexation, sustainbility

Úvod

Konštrukcia dôchodkového systému môže poslúžiť ako lakmusový papierik 
pre mieru zodpovednosti politických ekíp pri moci v singulárnych krajinách sveta. 
Riešenie otázky adekvátnej úrovne života dôchodcov je otázkou, ktorá v posledných 
rokoch stále viac rezonuje a pojem strieborná ekonomika získava stále viac hlbšie 
a výraznejšie kontúry. Dlhodobý trend demografických zmien, hlavne predlžovanie 
dĺžky života a nízka pôrodnosť, či finančná udržateľnosť dôchodkových systémov 
predstavujú iba špičku ľadovca obrovského množstva naakumulovaných problémov. 
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Postupom času došlo k zvyšovaniu finančných nárokov na dôchodkové systémy 
hlavne na tie, ktoré využívali len priebežný systém financovania dôchodkov PAY-
AS-YOU-GO (PAYG). Politickí predstavitelia krajín sveta, v ktorých bol zavedený 
spomínaný typ dôchodkového systému, museli v posledných dvoch dekádach 
pristúpiť k zmenám, a to nielen parametrických, ako predlžovanie odchodu do 
dôchodku, znevýhodnenie podmienok pre odchod do predčasného dôchodku či 
krátenie dôchodkov, prípadne zmenu podmienok valorizácie. Vlády jednotlivých 
krajín sveta postupne pristúpili k dôchodkovým reformám prirodzene a štruktúra 
dôchodkových systémov sa stala unikom každej krajiny.

Ktorý dôchodkový systém je ten najlepší? To je otázka, na ktorú sa pokúsime 
dať odpoveď. Existuje množstvo prieskumov, ktoré z rôznych uhlov pohľadu 
hodnotia dôchodkové systémy. Pre vzájomné porovnanie výsledkov sme sa rozhodli 
pre dva celosvetové prieskumy, ktorých výsledky navzájom porovnáme.

1 Dôchodkové systémy sveta
1.1 Prehľad 

Do roku 2050 sa očakáva, že šesťdesiatnikov a starších budú dve miliardy. S 
demografickými zmenami inherentne súvisia tiež zmeny v ekonomickej štruktúre a 
organizácii hospodárskych činností. S tým, ako sa bude znižovať počet ekonomicky 
aktívnych obyvateľov, sa bude zvyšovať tlak na dôchodkové a zdravotné systémy. 
Možno preto očakávať, že sektor starostlivosti o seniorov zažije v nasledujúcich 
rokoch silný boom, ktorého začiatok môžeme pozorovať už teraz.1

V dôsledku očakávanej nízkej dynamiky pôrodnosti, dĺžky života a miery migrácie 
sa v nasledujúcich dekádach výrazne zmení štruktúra európskej populácie. Hoci 
celková populácia do roku 2060 vzrastie iba minimálne (502 miliónov obyvateľov 
v roku 2010 na 517 miliónov v roku 2060), výraznou korekciou prejde veková 
štruktúra populácie. Podiel detí (vo veku od 0 do 14 rokov) sa výrazne nezmení 
a bude aj v roku 2060 blízko 15%, podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva 
sa výrazne zúži, a to z 66% na 57%. Obyvatelia nad 65 rokov budú v roku 2060 
tvoriť tretinu európskej populácie, pričom ich aktuálny podiel je 18%. Obyvateľov 
vo veku nad 85 rokov bude v Európe 2060 7% zo všetkých Európanov. Dnes ich 
je iba niečo cez 2%. 2 

1 Internetový zdroj: HN Najväčšie trendy, ktoré ovplyvnia naše životy a svet http://finweb.hnonline.sk/
komentare-patrie-160/najvacsie-trendy-ktore-ovplyvnia-nase-zivoty-a-svet-632719

2 Internetový zdroj: Bencont weekly report ročník 2014/číslo 48 http://www.bencont.sk/app/
cmsSiteAttachment.php?ID=2&disposition=inline
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Tab. 1 Veková štruktúra obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín 
v SR, 2001 - 2012
Veková
skupina

Rok

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

počet osôb

0 - 14 1 006 970974 991 944 456 918 915 894 308 870 622 851 044 836 069 831 320 830 457 832 572 830 576

15 - 64 3 759 2963 787 945 3 815 286 3 839 9583 862 2343 883 376 3903172 3 921 880 3 928 4713 932 092 3 881 0883 870 038

65* 612 685 616 225 620 311 625 949 632 638 639 639 646 782 654 305 665134 672 724 690 662 710 222

Spolu 5 378 9515 379 161 5 380 053 5 384 8225389180 5 393 637 5 400 998 5 412 254 5 424 9255 435 273 5 404 3225 410 836

štruktúra (%)

0 - 14 18,72 18,13 17,55 17,06 16,59 16,14 15,76 15,45 15,32 15,28 15,41 15,35

15 - 64 69,89 70,42 70,92 71,31 71,67 72,00 72,27 72,46 72,42 72,34 71,81 71,52

65* 11,39 11,46 11,53 11,62 11,74 11,86 11,98 12,09 12,26 12,38 12,78 13,13

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

1.2 Štruktúra dôchodkového systému

Pri definovaní všeobecnej štruktúry dôchodkových systémov je potrebné si 
uvedomiť, že dôchodkové systémy sa navzájom od seba do veľkej miery odlišujú. 
Podľa Svetovej banky a OECD môžeme štruktúru dôchodkových systémov rozdeliť 
podľa delenia svetovej banky a OECD viď. obrázok č. 1. Toto rozdelenie je len 
fundamentálne a nezahŕňa v sebe kvantum diverzít dôchodkových systémov 
jednotlivých krajín.

Prvý, alebo nultý pilier dôchodkových systémov, predstavuje priebežný systém 
PAYG, ktorý vo svojom základe pokrýva základné požiadavky na výplatu dôchodkov. 
Systém finančné prostriedky negeneruje, ale len prerozdeľuje. Systémy prvého 
piliera sa líšia hlavne mierou solidarity alebo zásluhovosti pri prerozdeľovaní 
prostriedkov. Priebežný dôchodkový systém je štátom vynucované medzigeneračné 
prerozdeľovanie príjmov, pri ktorom dôchodkové dávky generácie dôchodcov sú 
platené z odvodov generácie pracujúcich. Musíme si uvedomiť, že celý systém 
pozostáva z dvoch strán rovnice. Na jednej strane je vstup do systému definovaný 
množstvom príspevkov vyzbieraných od pracujúcej populácie, na strane druhej 
sú poberatelia dôchodkov. Priebežné systémy sa od seba líšia mierou solidarity, 
či zásluhovosti.

Druhý pilier je definovaný aktivitami zamestnávateľských subjektov, 
smerujúcich k poskytovaniu starobných dôchodkov. Tento systém môže byť 
variabilne financovaný, účasť v ňom môže byť povinná alebo dobrovoľná zo 
strany zamestnanca i zamestnávateľa. Za druhý pilier dôchodkového poistenia sa 
však tiež považuje systém financovaný zásadne kapitálovo (fondovo), vyžadujúci 
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povinnú účasť a súkromnú správu finančných prostriedkov. Oba typy druhého 
piliera môžu vykazovať odlišnosti, ale v praxi môže dôjsť zároveň k ich vzájomnému 
prepojeniu či splynutiu. 

Tretí pilier je koncipovaný na základe dobrovoľného sporenia, prípadne 
investovania občanov štátu v súkromných spoločnostiach nad rámec dôchodkového 
sporenia. Poskytuje dodatočný príjem pre ľudí v penzijnom veku.

Obr. 1 Štruktúra dôchodkových systémov podľa Svetovej banky a OECD, 

Zdroj: OECD(2005b,2013), Word Bank (1994) – vlastné spracovanie

1.3 Hodnotenie dôchodkových systémov sveta

Pri hodnotení nastavení jednotlivých dôchodkových systémov sme vychádzali z 
dvoch rôznych zdrojov, ktorých výsledky sú čiastočne odlišné pri využití rozdielnej 
metriky hodnotenia. 

Melborne Mercer Global Penzion Index 2015

2 Porovnanie dôchodkových systémov externými spoločnosťami

2.1 Rebríček spoločnosti Mercer

Spoločnosť Mercer a austrálske stredisko finančných štúdií od roku 2009 
zostavuje rebríček dôchodkových systémov na základe použitia 40 rôznych 
ukazovateľov. Hodnotenie je rozdelené do troch fundamentálnych skupín, a 
to adekvátnosť (40% hodnoty celkového indexu), udržateľnosť (35% hodnoty 
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celkového indexu) a integrita (25% hodnoty celkového indexu). Adekvátnosť v 
hodnotení predstavuje hodnotenie systému dávok, ako napríklad jeho výšku, 
benefity, štruktúru benefitov atď. Udržateľnosť zacieľuje pozornosť na stability 
systému do budúcnosti, teda do akej miery je systém udržateľný. Integrita 
reprezentuje hodnotenie dôveryhodnosti a nastavenie celého dôchodkového 
systému, napr. spôsob komunikácie, ochrana dôchodkového systému. 3

Obr. 2 Metodika hodnotenia Mercer global Pension Index, správa Mercer 
global Pension Index

Tab. 1 klasifikácia tried Mercer global Pension Index 2016
Trieda                          Hodnota Indexu Popis

A ˃80
Prvotriedny a silný dôchodkový systém, ktorý poskytuje adekvátnu mieru výšky 
penzií, je udržateľný a má vysokú úroveň integrity.

B+ 75-80 Systém, ktorý má spoľahlivú konštrukciu s množstvom dobrých vlastností, ale 
niektoré jeho časti potrebujú zlepšenia, ktorými sa odlišuje od dôchodkových 
systémov triedy A

B 65-75

C+ 60-65 Systém, ktorý má niektoré parametre nastavené správne, avšak disponuje 
nezanedbateľnými nedostatkami, ktoré je potrebné vyriešiť. Bez týchto zmien 
je dlhodobá udržateľnosť systému spochybnená.

C 50-60

D 35-50
Systém, ktorý má len niektoré parametre nastavené správne a vykazuje množ-
stvo nedostatkov. Udržateľnosť systému je spochybnená.

E ˂35 Nefunkčný systém alebo systém neexistuje

V rámci celkového hodnotenia sa na prvej priečke umiestnil dôchodkový 
systém Dánska, nasledovaný Holandskom a Austráliou. Štruktúrou analogický 
k dôchodkovému systému Dánska je dôchodkový systém v Holandsku, ktorému 
sa budeme venovať podrobnejšie v ďalšej časti práce. Čo sa týka singulárneho 
hodnotenia, za separátne časti indexu adekvátnosti, prvé miesto obsadila Austrália, 
udržateľnosti Dánsko a integrity Fínsko.

3 Internetový zdroj správa Mercer global Pension Index http://www.globalpensionindex.com/
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Obr. 2 Výsledky hodnotenia Mercer global 
Pension Index v porovnaní za roky 2015 a 2016 

Zdroj: Mercer global Pension Index 2016, správa Mercer global Pension Index

2.2 Allianz Pension Sustainability Index

Allianz Pension Sustainability Index 2016 (ďalej PSI) využíva hodnotenie 
niekoľkých indikátorov, ako sú demografia, verejné financie a štruktúra dôchodkových 
systémov. Metodika prieskumu je znázornená na obrázku 5. Komponent hodnotenia 
Demografia je postavený na základe Dependency ratio – teda pomeru poberateľov 
dôchodku k prispievateľom do systému. Indikátor dôchodkový systém určuje 
parametre dôchodkových systémov v nadväznosti na udržateľnosť systémov do 
budúcnosti. Aspekt Dôchodkový systém definuje štruktúra a sila a vek odchodu 
do dôchodku. Element hodnotenia Verejné financie predstavuje hodnotenie na 
základe výdavkov dôchodkového systému, hodnotu percenta HDP a aké zmeny 
sú plánované do roku 2050.

Tab. 2 Metodika hodnotenia Správa spoločnosti Allianz 2016 Pension 
Sustainability Index
Komponenty hodno-
tenia

Status Dynamika

Demografia OAD Plánovaná zmena OAD do roku 2050

Dôchodkový systém

Úroveň výšky dôchodkov z I. piliera a pokrytie pracov-
nou silou

Zmeny vo vyplácaní dôchodkov

Vek odchodu do dôchodku
Prebiehajúce reformy

Sila priebežného piliera a rezerva (% z HDP)

Verejné financie
Výška vyplatených dôchodkov/ HDP Zmeny v dôchodkovom systéme/ HDP 

do roku 2050
Verejný dlh /HDP
Potreba zlepšenia životných podmienok

*Pomer ≥65 ročných k 15 – 64 ročných
Zdroj: Správa spoločnosti Allianz 2014 Pension Sustainability Index
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Najlepšie hodnoteným systémom podľa metodiky PSI je dôchodkový systém 
Austrálie, v tesnom závese za rok 2014 nasleduje Švédsko a Nový Zéland. 
V porovnaní s rokom 2014 sa v roku 2016 poradie na druhom a treťom mieste 
zmenilo na Dánsko a Holandsko. Česká republika sa v rebríčku za rok 2014 
umiestila v hodnotení na 19. mieste. Za rok 2016 zaznamenala pokles o jedno 
miesto. Slovenská republika sa nachádzala za rok 2014 na 33. priečke, no za rok 
2016 klesla až na 36. miesto. 

Tab. 3 Poradie krajín podľa PSI 2014 a 2016
Poradie Krajina 2014 Krajina 2016
1. Austrália Austrália
2. Švédsko Dánsko
3. Nový Zéland Holandsko
4. Nórsko Švédsko
5. Holandsko Nórsko
6. Dánsko Nový Zéland
7. Švajčiarsko Lotyšsko
8. Spojené štáty americké Estónsko
9. Lotyšsko Čile
10. Veľká Británia Spojené štáty americké

... 19. Česká republika ....20. Česká republika

.... 33. Slovenská republika ....36. Slovenská republika

Pri porovnaní oboch prieskumov sa na prvých pozíciách objavujú rovnaké 
krajiny, avšak v zmenenom poradí. Táto skutočnosť je dôležitá pri analyzovaní a 
následne konštrukcii, či úprave dôchodkových systémov v Českej a Slovenskej 
republike. Z prieskumov jasne vyplynulo, že stále existuje priestor pre zlepšenie 
obidvoch systémov.

3 Dôchodkové systémy  vo vybraných krajinách sveta

3.1 Švajčiarsko

Tab. 4 Kľúčové indikátory dôchodkového systému vo Švajčiarsku
 Švajčiarsko 2013 2015 OECD13 OECD15
Priemerný zárobok v lokálnej mene 
(AW)

CHF 86900 90522 39100 39719

Priemerný zárobok v dolároch (AW) USD 94900 91179 42700 40007
Verejné výdavky na dôchodky % of GDP 6.3 6.6. 7.8 7.9
Predpokladaná dĺžka života
 

Pri narodení 82.5 82.5 79.9 80.0
Pri veku  65 rokov 20.7 20.8 19.1 19.3

Populácia nad  65 rokov
% obyvateľstva v produktívnom 
veku

28.1 18.2 25.5 16.2

Zdroj: OECD Pension at Glance 2013 a 2015

Vo Švajčiarsku je nastavený troj-pilierový dôchodkový systém, pričom prvý 
pilier predstavuje dôchodkové poistenie, ktorého cieľom je zabezpečiť penzistov, 
osoby zo zdravotným postihnutím a pozostalých (manžel, manželka). Príspevky na 
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odchod do dôchodku (AHV), zdravotného postihnutia (IV), kompenzácie príjmov 
(EO)  nezamestnanosti (ALV) sú odpočítavané z každého platového ohodnotenia 
v krajine. To platí bez obmedzenia zamestnancov od veku 17 rokov (od 1. januára 
2015). Povinnosť prispievania do systému zaniká v prípade, že osoba dosiahne 
dôchodkový vek (ženy 64 rokov/ muži 65 rokov).

V prípade, že sa prispievateľ rozhodne pracovať aj po dosiahnutí dôchodkového 
veku, musí pokračovať v platení príspevkov, ale len pre časť zárobkov v maximálnej 
stanovenej hranici 1.400 CHF za mesiac, alebo 16.800 CHF ročne. Prvý pilier je 
nastavený s vysokou mierou solidarity, a teda pokiaľ ide o výpočet príspevkov osoby 
s väčšími príjmami, odvádzajú do systému viac než je potrebné na financovanie 
svojich dôchodkov, zatiaľ čo prispievatelia z nižšími príjmami budú čerpať zo 
systému viac výhod, než do systému vložili.  

Nárok na dôchodok z druhého piliera je spravidla získaný pri dovŕšení 
dôchodkového veku, čo reprezentuje 65 rokov u mužov a 64 rokov u žien. Výnimky 
sú možné, ale nie pred dovŕšením 58. roku života. Minimálna úroková sadzba pre 
odchod do dôchodku bola pre rok 2015 stanovená na 1,75%.  

3.2 Čile

Kľúčové indikátory dôchodkového systému v Čile

Tab. 5 Kľúčové indikátory dôchodkového systému v Čile
2013 2015 OECD 13 OECD 15

Priemerný zárobok v lokálnej 
mene (AW)

CLP(milión) 6.22 7.02 20.45 24.2

Priemerný zárobok v dolároch 
(AW)

USD 13 000 11 588 42700 40 007

Verejné výdavky na dôchodky % z HDP 3.6 3.2 7.8 7.9
Predpokladaná dĺžka života Pri narodení 79,8 79.8 79.9 80.0

Pri veku  65 rokov 19.5 19.6 19.1 19.3

Populácia nad  65 rokov
% obyvateľstva v pro-
duktívnom veku

16.0 10.6 25.5 16.2

Zdroj: OECD Pension at Glance 2013 a 2015

Revolučná reforma dôchodkového systému, známa pod menom AFP systém 
(Administradoras de Fondos de Pensione), bola prijatá v roku 1981 a ponúkla 
systém založený na povinnom dôchodkovom sporení na osobných účtoch v 
súkromných spoločnostiach. Reforma ponúkla troj-pilierový systém riešenia 
problému sociálneho zabezpečenia. Autor reformy Jose Pinera sa o priebežnom 
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dôchodkovom systéme vyjadril: „Je to podvod založený na politických sľuboch, 
že vám niekto do budúcnosti niečo zaplatí“.

Prvý pilier, ktorý je silne solidárny, poskytuje minimálny dôchodok, ktorého 
hlavnou funkciu je poskytnúť poberateľom minimálnu životnú úroveň na 
dôchodkovom veku, poberateľom dôchodku, ktorí si nestihli alebo nemohli našetriť 
vyššiu sumu. Slúži teda ako garancia životného minima a je financovaný z daní 
prispievateľov. 

Druhý povinný pilier je financovaný z odvodov z miezd. Výška príspevkov 
10% odchádza priamo na osobné účty sporiteľov, ktorí sa môžu rozhodnúť podľa 
svojho uváženia a vybrať si jednu z investičných stratégií. Rozsah investičných 
stratégií je riadený vládou.

Tretí voliteľný pilier je postavený na dobrovoľnej báze a je len na sporiteľoch, 
do akej miery sa chcú počas svojho aktívneho života zabezpečiť na starobu.

3.3 Holandsko 
Tab. 6 Kľúčové indikátory dôchodkového systému v Holandsku

Holandsko 2013 2015 OECD 13 OECD 15
Priemerný zárobok v lokálnej 
mene (AW)

EUR 46 400 48 856 32 400 24.2

Priemerný zárobok v dolároch 
(AW)

USD 61 200 59 165 42 700 40 007

Verejné výdavky na dôchodky % z HDP 5,1 5.5 7.8 7.9
Predpokladaná dĺžka života Pri narodení 80,9 80.9 79.9 80.0

Pri veku  65 rokov 19,2 19.3 19.1 19.3

Populácia nad  65 rokov
%obyvateľstva v produktív-
nom veku

27,3 18.1 25.5 16.2

Zdroj: OECD Pension at Glance 2013 a 2015

Podľa hodnotení dôchodkových systémov vo vyššie uvedených prieskumoch 
MGPI a PSI patrí dôchodkový systém v Holandsku medzi najlepšie hodnotené 
systémy na svete. 

Holandský systém pozostáva z dvoch základných pilierov, pričom prvý pilier 
poskytuje poberateľom len základný dôchodok. Nárok na základný dôchodok má 
každý občan Holandska, ktorý prežil v štáte viac ako 50 rokov bez ohľadu na výšku 
odvedených príspevkov. Výška príspevku je krátená počtom rokov. Základný štátny 
dôchodok predstavuje 32% z priemernej mzdy.

Druhý pilier predstavuje podstatnú časť dôchodkového systému. Podľa správy 
OECD je do systému zapojených 91% zamestnancov. Štruktúra druhého piliera je 
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postavená na kolektívnych podnikových dôchodkových schémach. Ich základným 
rysom je, že sú postavené na poistno-matematických princípoch, kde má každá 
zamestnanecká dôchodková schéma jasne definované pravidlá.

Tretí pilier pozostáva z rôznych foriem individuálneho sporenia, ktoré môžu za 
určitých podmienok nahradiť zamestnávateľskú penzijnú schému.

3.4 Slovenská republika

Tab. 6 Kľúčové indikátory dôchodkového systému v Slovenskej republike
 Slovenská republika 2013 2015 OECD 13 OECD 15
Priemerný zárobok v lokálnej 
mene (AW)

EUR 9800 10 342 32 400 24.2

Priemerný zárobok v dolároch 
(AW)

USD 12 900 12 525 42700 40 007

Verejné výdavky na dôchodky % z HDP 7.0 7.0 7.8 7.9
Predpokladaná dĺžka života

Pri narodení 75.3 75.3 79.9 80.0

 Pri veku  65 rokov 15.9 16.2 19.1 19.3

Populácia nad  65 rokov
%obyvateľstva v produktív-
nom veku

19.2 13.6 25.5 16.2

Zdroj: OECD Pension at Glance 2013 a 2015

Do roku 2004 fungoval na Slovensku štátny priebežný systém (PAY-AS-YOU-
GO), do ktorého priebežne prispievali ekonomicki aktívni občania, zamestnávatelia 
a štát vo forme odvodov. Finančné prostriedky boli následne prerozdeľované 
existujúcim dôchodcom a neboli nijakým spôsobom zhodnocované. Zákonný 
dôchodkový vek bol 60 rokov pre mužov a od 53 do 57 rokov pre ženy, v závislosti od 
počtu vychovaných detí. Priebežný systém bol od roku 1996 podporený nepovinným 
kapitalizačným systémom, ktorý vykonávali štyri súkromné doplnkové dôchodkové 
poisťovne. V roku 2000 si sporilo na dôchodok 182-tisíc poistencov, pričom výška 
spravovaných aktív dosiahla 3,2 mld. SK (0,3% HDP). 

Pri zrode dôchodkovej reformy na Slovensku stál nespochybniteľne dobrý 
zámer vyriešiť dlhodobo neudržateľný priebežný systém vyplácania dôchodkov. 
Z hľadiska demografického vývoja a aj výšky dôchodkov budúcich poberateľov 
sa vynorila otázka, ako by mal systém vyzerať. Systém doterajšieho vyplácania 
bol postavený na prerozdeľovaní finančných prostriedkov naakumulovaných od 
zárobkovo činného obyvateľstva. V dobrej viere sa nesie aj programové vyhlásenie 
vlády o reforme dôchodkov v roku 2002: „Cieľom reformy je zastaviť demograficky 
podmienené zvyšovanie vnútorného dlhu priebežne financovaného dôchodkového 
systému a zvýšiť zaangažovanosť občanov na svojej životnej úrovni v dôchodkovom 
veku.“ Dôchodková reforma, ktorá bola spustená 1. januára 2004 mala  priniesť 
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vyššie dôchodky, ktorých výška mala vo väčšej miere závisieť od vlastného úsilia 
a podporenia Slovenského finančného trhu. Reforma bolo prijatá v rekordne 
krátkom čase, no žiaľ bez znalosti dlhodobých dopadov v prípade nedokonale 
nastaveného systému.

Priebežný pilier, ktorý je financovaný priebežne a je dávkovo definovaný, získal 
nanešťastie dominantné postavenie, respektíve sa stal priamym konkurentom 
druhého piliera, čím vláda zvýšila nároky na jeho financovanie. Prejavom výrazného 
prvku zásluhovosti v tomto systéme je prepojenosť výšky platieb do systému 
s výškou poskytovaných dávok. Nároky poistenca voči poistnému systému sa 
odvíjajú od zaplateného poistného, ktoré je hlavným zdrojom financovania systému 
dôchodkového poistenia. Povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej 
výške 18% sa rozdelia na dve časti: 14% naďalej ostáva v Sociálnej poisťovni 
(výška odvodov pre I. pilier) a zvyšné 4% Sociálna poisťovňa postupuje na osobný 
dôchodkový účet sporiteľa v ním vybranej DSS.

Dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné osobitne financované podsystémy, 
ktoré spravuje Sociálna poisťovňa: 

• starobné poistenie, ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre 
prípad úmrtia, 

• invalidné poistenie, ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu 
poistenca a pre prípad úmrtia. 

Druhý pilier predstavuje kapitalizačný pilier definovaný príspevkovo, a teda 
výška dôchodku závisí od výšky odvedených príspevkov a ich zhodnotenia. 
Do piliera môžu vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov. Výška odvodov, ktoré sú 
prevedené na súkromné účty predstavuje 4%. 

Ako opora už existujúcich systémov malo slúžiť doplnkové dôchodkové poistenie 
založené na súkromnom účtoch dôchodcovských správcovských spoločností. 
Doplnkové dôchodkové sporenie bolo upravené zákonom č. 650/2004 Z. z. o 
doplnkovom dôchodkovom sporení. Prax v oblasti doplnkového dôchodkového 
sporenia v minulosti ukázala, že doplnkové dôchodkové sporenie vo svojej podobe 
pred novelou platnou od 1. januára 2014 neplnilo účel, na ktorý bolo vytvorené, 
dostatočne. Zaviedla sa možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane pre 
daňovníka (účastníka) do výšky 180 EUR ročne, ak účastník uzatvorí dodatok k 
účastníckej zmluve uzatvorenej do konca roku 2013, ktorého obsahom je zánik 
dávkového plánu, alebo uzatvorí novú účastnícku zmluvu podľa zákona účinného 
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od 1.1.2014. Zmenil sa subjekt, ktorý bude určovať výber doplnkovej dôchodkovej 
spoločnosti, zo zamestnávateľa na zamestnanca. Zaviedla sa povinnosť 
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť pre účastníka možnosť sporiť 
si vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch súčasne bez 
potreby uzatvorenia ďalšej účastníckej zmluvy. Znížila sa maximálna percentuálna 
výška odplaty za správu v doplnkovom dôchodkovom fonde, ako i maximálna 
percentuálna výška odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom 
dôchodkovom fonde a zrušila sa odplata za zhodnotenie majetku vo výplatnom 
doplnkovom dôchodkovom fonde. Skrátilo sa tiež obdobie, počas ktorého má 
doplnková dôchodková spoločnosť nárok na odplatu za prestup. 4

3.5 Česká republika

Tab. 7 Kľúčové indikátory dôchodkového systému v Českej republike
 Česká  republika 2013 2015 OECD13 OECD15
Priemerný zárobok v lokálnej 
mene (AW)

CZK 300 400 312 084 812 600 24.2

Priemerný zárobok v dolároch 
(AW)

USD 15 800 13 637 42700 40 007

Verejné výdavky na dôchodky % z HDP 8.3 8.9 7.8 7.9
Predpokladaná dĺžka života

Pri narodení 77.6 77.6 79.9 80.0

 Pri veku  65 rokov 17.1 17.3 19.1 19.3

Populácia nad  65 rokov
% pracujúcej popu-
lácie

25.3 17.6 25.5 16.2

Zdroj: OECD Pension at Glance 2013 a 2015

Dôchodkový systém Českej republiky je založený na povinnom základnom 
dôchodkovom poistení podľa zákona č. 155/1995 Sb., o dôchodkovom poistení. 
Ďalej na dôchodkovom sporení podľa zákona č. 426/2011 Sb., od roku 2013 
a na doplnkovom dôchodkovom sporení podľa zákona č. 427/2011 Sb., ktoré 
nahradilo dôchodkové pripoistenie so štátnym príspevkom podľa zákona č. 42/1994 
Sb. Súčasťou dobrovoľných doplnkových systémov sú aj produkty súkromných 
poisťovní – hlavne životné poistenie. 

Základné povinné dôchodkové poistenie je dávkovo definované (DB) a priebežne 
financované (PAYGO), je univerzálne a zabezpečuje všetky ekonomicky aktívne 
osoby. Právna úprava je rovnaká pre všetkých poistencov, neexistujú špeciálne 
odvetvové či profesijné schémy a pod. Dôchodok zo základného dôchodkového 
poistenie poberá viac ako 99% obyvateľov vo veku vyššom, ako je veková hranica 
pre nárok na starobný dôchodok. Zákon č. 155/1995 Sb., o dôchodkovom poistení 

4 Zdroj internet: MPSVaR http://www.employment.gov.sk/
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vstúpil do platnosti 1. januára 1996. Od tohto obdobia bolo prijatých množstvo 
legislatívnych zmien, z ktorých väčšina smerovala - k úprave parametrov tak, aby 
bola zabezpečená finančná udržateľnosť dôchodkového systému pri zachovaní 
adekvátnej úrovne dávok. Zo základného dôchodkového poistenia sa poskytujú 
tieto dôchodky - starobný, invalidný, vdovský a vdovecký, sirotský. Dôchodok sa 
skladá z dvoch zložiek, a to zo základnej výmery (stanovenej pevnou čiastkou 
rovnakou pre všetky druhy dôchodkov bez ohľadu na dĺžku doby poistenia a výšku 
zárobkov) a z percentuálnej výmery. 

Druhý (v prípade, že by sme použili metriku Svetovej banky, prípadne OECD tretí) 
dobrovoľný kapitalizačný pilier je definovaný príspevkovo zo štátnym príspevkom, 
ktorý predstavuje snahu štátu podporiť občanov k participácii. Spomínaný štátny 
príspevok nepodlieha zdaneniu. Správa majetku fondov podlieha regulácii štátu.

Záver

Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme výsledky jednotlivých krajín 
zhrnúť do nasledovnej tabuľky.

Tabuľka 8 Porovnanie krajín za rok 2013

Krajina
Verejné výdavky 
na dôchodky  % 
z HDP

Priemerná mzda 
v dolároch

Priemerná dĺžka 
života pri narodení

Poradie 
MMGPI 

P o r a -
die PSI

Štruktúra 
DS

OECD 7,8% 42 700 79,9 - - -
Švajčiarsko 6,3% 94 900 82,5 5 7 3 piliere
Čile 3,6% 13 000 79,8 8 15 3 piliere
Holandsko 5,1% 61 200 80,9 2 5 3 piliere
Slovenská repub-
lika

7,0% 12 900 75,3 - 33 3 piliere

Česká republika 8,3% 15 800 77,6 - 19 2 piliere

Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka 9 Porovnanie krajín za rok 2015

Krajina
Verejné výdavky na 
dôchodky  % z HDP

Priemerná mzda 
v dolároch

Priemerná dĺžka ži-
vota pri narodení

Porad ie 
MMGPI 

Porad ie 
PSI

Štruktúra DS

OECD 7,9% 40 007 80,0 - - -
Švajčiarsko 6,3% 94 900 82,5 6 13 3 piliere
Čile 3,2% 11 588 79,8 9 9 3 piliere
Holandsko 5,5% 59 165 80,9 2 4 3 piliere
Slovenská republika 7,0% 12 525 75,3 - 36 3 piliere
Česká republika 8,9% 13 637 77,6 - 20 2 piliere

Zdroj: vlastné spracovanie

Z tabuliek 8 a  9 jasne vyplýva, že rozdielnosť krajín v jednotlivých parametroch 
a umiestnení je v rebríčkoch PSI a MMGPI. Z vyššie uvedených prieskumov 
vyplynulo, že najudržateľnejšie dôchodkové systémy sveta preniesli zodpovednosť 
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za výšku dôchodkov do rúk občanov, samozrejme s istou dávkou solidarity voči 
občanom, ktorí do systému prispievať nemohli. Miera solidarity je rozdielna, no v 
základe by mala poskytnúť určitý životný štandard v penzijnom veku.

Dôchodkové systémy jednotlivých krajín sú nielen rozdielne, ale vo svojej 
fundamentálnej podstate i komplikované. V práci sme sa dotkli len povrchu 
komplexného problému, a to základnej štruktúry. Každopádne sila jednotlivých 
častí systému má vysokú vypovedaciu hodnotu orientácie hospodárskej politiky 
štátov. Miera empatie k udržateľnosti systému priamo odzrkadľuje smerovanie 
sociálnej politiky predstaviteľov štátnej moci.

Krajiny sveta počas predchádzajúcich dvoch dekád prešli rôznymi formami 
reforiem, ktorých výsledná štruktúra ovplyvnila aktuálnu situáciu v krajinách. 
Percentuálny podiel k HDP je pri stabilných systémoch rozdielny, ako pri systémoch 
financovaných priebežne. Vyjadruje tak finančnú náročnosť, respektíve závislosť 
systému od štátu.

Je bytostne dôležité pristupovať k nastaveniu dôchodkových systémov, čo 
najdôkladnejšie tak, aby sme sa mohli budúcim generáciám pozrieť do očí. Je to 
otázka hlavne pre slovenský a český dôchodkový systém. V prvom rade je nutný 
správne nastavený systém zastabilizovať, inak povedané urobiť ho odolným voči 
politickým zásahom, ktoré majú tendenciu uspokojovať momentálne potreby voličov 
a nie pozerať sa do budúcnosti, čo je žiaľ prípad obidvoch dôchodkových systémov. 

Správne, respektíve čo najlepšie nastavený dôchodkový systém je alfa a omega 
v kontexte striebornej ekonomiky a je nutné, aby vlády krajín pristúpili k riešeniam, 
ktoré pomôžu dôchodkovým systémom v získaní udržateľnosti v najväčšej miere.
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Priame zahraničné investície ich vývoj a súčasný stav1

• prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 

Abstrakt

Jedným z významných faktorov hospodárskeho rastu v každej ekonomike 
sú priame zahraničné investície, ktoré dopĺňajú dlhodobý nedostatok vnútorných 
kapitálových zdrojov v podniku, v banke alebo v civilnej oblasti. Dôležité bude 
vytváranie priaznivých podmienok a motivácia zahraničných investorov. Pretože 
konkurencia je veľmi silná a kapitálové zdroje sú obmedzené, je potrebné neustále 
zlepšovať podmienky pre vstup strategických investorov. Slovensko má šancu 
byť výhodným regiónom pre zahraničných investorov z hľadiska strategickej 
polohy s dostatočným potenciálom kvalifikovanej pracovnej sily a tradícií v rôznych 
odvetviach priemyselnej výroby. PZI sú dlhodobé investície, ktoré zabezpečujú 
podiel vlastníctva a účinnú kontrolu a pôsobia vo výrobe, v obchodnej činnosti, vo 
sfére služieb alebo inej činnosti. K významným dlhodobým zahraničným investorom 
patrí Holandsko, Rakúsko, ďalej Nemecko, Južná Kórea a Česká republika a ďalšie 
krajiny. Pokiaľ ide o sektorové zameranie PZI sa sústreďujú v relatívne malom 
počte odvetví. Typická je aj veľká nerovnováha v regionálnom smerovaní PZI. 
Počas celého sledovaného obdobia je  prílev PZI cyklický a hoci má rastúci trend, 
celkový stav PZI je vzhľadom na potreby Slovenska nepostačujúci. Cieľom by 
malo byť zvýšenie prílevu PZI a jeho lokalizáciu do regiónov s vysokou mierou 
nezamestnanosti, nízkou mierou industrializácie a nasmerovanie do nevyužitých 
výrobných kapacít.

Kľúčové slová: priame zahraničné investície, portfóliové investície, zahraniční 
investori, motivácia pre vstup PZI, regionálne disparity

FOREIGN DIRECT INVESTMENT TRENDS AND STATUS

Abstract

One of the significant factors of economic growth in each economy are foreign 
direct investments that complement the long-term lack of internal capital resources 
in a business, in a bank or in the civil sphere. Important becomes creating favo-
urable conditions and motivation of foreign investors. Because the competition is 
very strong, and capital resources are relatively limited, it becomes necessary to 

1 IGP 1/2017 Vývoj medzinárodného podnikania a medzinárodného manažmentu v podmienkach   
globalizácie
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continuously improve the conditions for the entry of strategic investors. Slovakia 
has the chance to be the advantageous regions for foreign investors in terms of 
strategic location, of sufficient potential of qualified labour force or tradition in 
various sectors of industrial production. FDI are long-term investments that en-
sure a share of the ownership and the effective control and enter directly into the 
production of a commercial activity, into the sphere of services, or other activities. 
Significant long-term foreign investors include Netherlands, Austria, next are the 
Germany, south Korea and the CZECH republic and so on. In terms of sectoral 
focus are FDI concentrated in a relatively small number of industries. Typical is 
large imbalance of FDI in regional terms. Throughout the period, FDI inflows are 
cyclical and although it has a growing trend, the overall niveau of the FDI is in-
sufficient according to the needs in Slovakia. The aim should be to increase the 
inflow of FDI and its localization to regions with high rates of unemployment, low 
rate of industrialization and its leading to the unused production capacity.

Keywords: foreign direct investment, portfolio investment, foreign investors, 
the motives of entry of FDI, regional disparities

Úvod 

Priame zahraničné investície (ďalej PZI) je možné považovať za efektívnu 
formu medzinárodných ekonomických vzťahov a za najčastejšiu formu realizácie 
pohybu dlhodobého kapitálu. Vstup zahraničného kapitálu na územie Slovenska 
od roku 1993 (vznikom samostatnej republiky) je možné začleniť do štyroch 
etáp, na ktoré stručne poukážeme. Od roku 1989 postupujúcou transformáciou 
ekonomiky a prijatím legislatívneho rámca sa vytvorili počiatočné podmienky pre 
vstup zahraničných investorov do SR. V predchádzajúcom politickom usporiadaní 
sa PZI realizovali hlavne medzi krajinami rovnakého spoločenského systému a 
až začiatkom 90. rokov 20. storočia začali prevládať toky zahraničného kapitálu 
z vyspelých trhových ekonomík. 

Celkovo je možné konštatovať, že prílev PZI má v celom období cyklický vývoj 
a striedajú sa obdobia väčšieho a menšieho prílevu PZI do slovenskej ekonomiky. 
Cieľom príspevku je poukázať na tento nerovnomerný vstup z regionálneho 
a odvetvového hľadiska ako aj na celkový objem PZI, ktorý sa v ekonomike Slovenska 
realizuje v období 2010 až 2015. Nakoľko ide o efektívnu formu dlhodobého 
pohybu zahraničného kapitálu, je potrebné neustále vytvárať priaznivé ekonomické, 
politické a legislatívne podmienky a byť konkurencieschopným regiónom pre ich 
vstup. 
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1 Etapy vývoja PZI v Slovenskej republike od roku 1990 do 
súčasnosti 

Prvá etapa, od roku 1990 do 1992, bola v znamení počiatočnej transformácie 
ekonomiky ešte v období existencie federatívneho usporiadania a „spoločnej“ 
republiky. Tomuto neistému obdobiu, keď existovala veľká nedôvera zahraničných 
investorov k možnej transformácii na trhovú ekonomiku, zodpovedal aj prílev PZI, 
ktorý bol veľmi nízky a v roku 1992 predstavoval 231,2 mil. USD. 

Druhá etapa, roky 1993 až 1998, bola obdobím rozdelenia na dve samostatné 
republiky. Vznikom samostatnej Slovenskej republiky sa spočiatku prehĺbila neistota 
a nedôvera investorov, pretože nevedeli, čo môžu očakávať od novovzniknutého 
štátu a od transformujúceho sa ekonomického prostredia. Až postupnou 
transformáciou ekonomiky na trhovú a zmenou podmienok pre zahraničných 
investorov sa situácia zmenila a postupne rástol prílev PZI. Uvedené faktory spolu 
s nestabilnou politickou situáciou, relatívne obmedzenou privatizáciou vplývali  na 
pomalý rast PZI. V roku 1998 bol stav PZI 1778,17 mil. USD. 

Tretia etapa, ktorá zahŕňa roky 1999 až 2006, znamenala z hľadiska vývoja 
prílevu PZI opätovne cyklický charakter, ktorý bol odrazom zmien politickej scény 
a prijatia vládneho programu na podporu investícií. To bol dôležitý signál pre 
zahraničných investorov. V roku 2006 bol stav PZI 33,6 mld. USD. 

Štvrtá etapa, ktorá začína rokom 2007 a trvá do súčasnosti, sa tiež nesie 
v znamení cyklického vývoja v príleve PZI. Je tiež poznamenaná prejavmi 
celosvetovej finančnej a ekonomickej recesie, ktorá sa na Slovensku prejavila 
koncom 2008 a poznamenala ekonomiku aj v ďalších rokoch. V tomto období 
prudko poklesol prílev PZI a až od roku 2010 je vidieť čiastočný nárast. V roku 
2015 predstavoval stav PZI 0,8 mld. USD. Tak ako sa prekonávala postupne 
recesia a oživila sa ekonomika, tak sa aj prílev PZI postupne zvyšoval, aj keď 
tempo prírastku je stále relatívne nízke. Stav PZI do SR v období 2010 až 2015 
naznačuje nasledujúca tabuľka.
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Tab.  1  Stav priamych zahraničných investícií do SR v rokoch 2010 - 2015   
(v mil. EUR)    

Roky Majetková účasť a reinvestova-
ný kapitál

Ostatný kapitál Celkom

2010 31,793 5,871 37,665

2011 34,021 6,151 40,173

2012 34,131 7,648 41,779

2013 35,249 6,822 42,071

2014 34,039 6,938 40,969

2015* 33,900 6,228 40,128

Zdroj: Spracované podľa www.nbs.sk/Priame zahraničné investície v rokoch 2010 - 2015 
Poznámka: * predbežné údaje

2 Regionálny a odvetvový aspekt vstupu PZI do ekonomiky 
Slovenska

K najvýznamnejším investorom v SR (pozri tabuľku 2) patria dlhodobo Holandsko, 
Nemecko a Rakúsko, potom s určitým odstupom Taliansko a Česká republika. 
Je zaujímavé, že práve Česká republika sa držala v skupine najvýznamnejších 
investorov v SR napriek tomu, že nepatrí medzi najvyspelejšie krajiny sveta a trpí 
nedostatkom kapitálu. Táto skutočnosť sa dá vysvetliť tým, že to bolo spôsobené 
veľmi  tesnou previazanosťou našich ekonomík a aj po ich rozdelení tieto vzťahy 
pretrvávajú. Pozície  Francúzska, Kórejskej republiky, Maďarska a Belgicka sa 
v sledovanom období zlepšovali a krajiny sa postupne etablovali v ekonomike 
Slovenska a v súčasnosti sa radia k významnejším a stabilným zahraničným 
investorov na Slovensku. 

V celom sledovanom období bolo poradie na prvých dvoch pozíciách nezmenené 
a boli to krajiny Holandsko a Rakúsko; do roku 2012 na tretej pozícii bolo Nemecko 
a nasledovali ostatné krajiny (v tabuľke 2). Postupne sa do popredia dostali Česko 
a Taliansko, ktoré až do konca sledovaného obdobia zotrvávajú na tretej a štvrtej 
pozícii. K významným investorom patrí aj Maďarsko a Kórejská republika, za ktorými 
nasledujú Belgicko a Francúzsko. Ostatné krajiny patria k menej významným 
investorom, aj keď sú v štatistikách vykazované. 
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Tab. 2 Stav PZI v rokoch 2010 - 2015 podľa krajiny investora (mil. EUR)                                

 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Nemecko 4,5 4,4 4,5 3,3 3,5 2,5

Holandsko 9,5 8,9 8,8 9,2 8,1 7,8

Rakúsko 6,3 6,7 6,8 6,9 6,4 6,3

Luxembursko 1,3 1,6 1,9 1,9 3,4 3,5

Česká rep. 2,1 2,6 2,6 4,5 4,2 4,5

Maďarsko 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2

Francúzsko 1,5 1,4 1,5 0,9 0,9 0,9

Belgicko 1,4 1,2 1,4 1,5 2,1 2,2

Taliansko 3,2 3,4 4,0 4,2 2,6 2,6

Kórejská rep. 1,6 2,2 2,2 2,5 2,6 2,8

Cyprus 0,9 1,4 1,5 1,2 1,1 1,2

Zdroj: Spracované podľa www.nbs.sk/Priame zahraničné investície v rokoch 2010 - 2015 
Poznámka: * predbežné údaje

PZI a ich sledovanie a analyzovanie z odvetvového členenia na Slovensku 
v rokoch 2010 až 2015 ukazuje ich vysokú koncentráciu  v relatívne malom počte 
odvetví. Viac ako 90 % celkových PZI sa v sledovanom období koncentrovalo do 
relatívne malého počtu odvetví. V roku 2014 (posledný rok, v ktorom sú zverejnené 
definitívne údaje a nie predbežné) to boli hlavne nasledovné sektory: 

• priemyselná výroba 33,4 %, 
• finančné a poisťovacie činnosti 24,5%, 
• veľkoobchod a maloobchod 9,1%,
• informácie a komunikácia 3,9 %,
• výroba a rozvod elektriny a plynu 3,7 %, 
• doprava a skladovanie 2,8%.

Aj z tohto pohľadu je vidieť, že pre Slovensko je typická veľká nerovnomernosť 
odvetvového smerovania a toku PZI. Čo je relatívne pozitívne, že sa postupne 
zahraniční investori etablujú do sféry služieb, ktoré v sledovanom období presiahli 
viac ako 60 % z celkových PZI. Napriek tomu by bolo vhodné dostať zahraničné 
investície do takých odvetví, z ktorých by plynula väčšia pridaná hodnota a  naďalej 
ich smerovať do priemyselnej výroby a do sféry služieb. 

Veľké disproporcie sú aj v regionálnom rozmiestnení PZI, a to v podstate 
už od roku 1993 (vzniku samostatnej SR). Na základe dostupných informácií je 
možné konštatovať, že rozdelenie PZI podľa krajov v rámci Slovenska je výrazne 
jednostranné a odkrýva ešte  väčšie rozdiely a nerovnováhu. V rokoch 2010 
až 2015 získali regióny západného Slovenska väčšinu PZI, ktoré predstavovali 
v roku 2014 až 83,2 % zo všetkých PZI smerujúcich do ekonomiky Slovenska. 



366

Z toho do Bratislavského kraja smerovalo 69,2 %, do Trnavského kraja  4,4 %, do 
Trenčianskeho kraja 5,6 % a do Nitrianskeho kraja 4,0 %. V celom sledovanom 
období, ale aj od roku 1993 výrazne dominuje Bratislavský kraj, kde pretrvávajú 
aj najlepšie podmienky zo všetkých krajov. 

Stredné Slovensko získalo 8,4%, z toho Žilinský kraj 6,6 % a Banskobystrický 
kraj  1,8 %. Do východného Slovenska smerovalo 8,2 % PZI, z toho Prešovský 
kraj 1,6 % a Košický kraj 6,6 %. Kraje na strednom a východnom Slovensku patria 
k najmenej rozvinutým krajom a výrazne zaostávajú za západným Slovenskom. 
Tento stav pretrváva už od roku 1993 a nedarí sa dosiahnuť výraznejšiu zmenu. 
To znamená, že tie kraje, ktoré nie sú schopné vytvoriť dostatočné podmienky, 
ktoré by prilákali zahraničných investorov, patria k najmenej rozvinutým regiónom 
s najnižším regionálnym HDP a s najvyššou nezamestnanosťou, nakoľko v nich 
dlhodobo pretrvávajú viaceré nevýhodné faktory, ktoré neumožňujú rozvinúť 
dostatočný priestor pre PZI. Je to celý rad determinantov, ktoré patria do 
investičného prostredia, a to od makroekonomických podmienok až po menej 
rozvinutú infraštruktúru alebo nevhodnú štruktúru pracovnej sily a mnohé ďalšie. 

Záver

Vývoj prílevu PZI na Slovensku má síce stále rastúci trend, ale ich celkový stav a 
jeho objem je v porovnaní  s ostatnými  krajinami pomerne nízky a vzhľadom na naše 
potreby  nedostatočný. Nedostatočným sa javí najmä odvetvové zameranie PZI, 
nakoľko dominuje vstup do automobilového priemyslu, s výrazným nadnárodným 
charakterom, ktorý je veľmi zraniteľný pri akomkoľvek vývoji ekonomického cyklu. 
K najväčším investorom  patria už tradične Holandsko, Rakúsko a Nemecko. 
Rozmiestnenie PZI z regionálneho hľadiska poukazuje na tendenciu vstupu do 
najviac rozvinutých regiónov s vybudovanou infraštruktúrou.

Pre ekonomiku Slovenska je veľmi dôležité, aby sa ich objem zvýšil  na 
celom území SR a je nevyhnutné ich nasmerovať do regiónov s vysokou mierou 
nezamestnanosti, nízkou mierou industrializácie a do regiónov s nevyužitými 
výrobnými kapacitami. Záverom sa žiada pripomenúť, že dochádza postupne 
k oživeniu ekonomiky a k jej  postupnej stabilizácii po celosvetovej recesii. To 
sa prejavilo po roku 2010, keď sa zvýšil prílev PZI a tento trend pokračoval aj 
v ďalších rokoch, aj keď nie v rovnakom  tempe, ale stále je pre potreby slovenskej 
ekonomiky nepostačujúci.      
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DIGITALIZÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE

• Ing. František Vojtech, PhD.

Abstrakt

Cieľom príspevku je ukázať, že ekonomika SR sa nachádza v štádiu riešenia 
problémov strategického významu. Na začiatku sa zaoberáme hodnotením 
súčasného stavu digitalizácie v podmienkach Slovenskej republiky. Ďalšia časť 
analyzuje súčasný stav informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT). 
V závere hodnotíme konkrétne opatrenia, ktoré naštartujú proces digitalizácie  
a jej ďalšie smerovanie.

Kľúčové slová: vláda, programové vyhlásenie, verejná správa, elektronizácia, 
financovanie, opatrenia 

DIGITIZATION OF THE SLOVAK REPUBLIC IN CONDITIONS OF 
GLOBALIZATION

Abstract 

The aim of the paper is to show that the Slovak economy is at the stage of 
solving problems of strategic importance. At the beginning, we analyze the cur-
rent state of digitization in the conditions of the Slovak Republic. The next section 
analyzes the current state of Information and Communication Technologies (ICT). 
Finally, we evaluate specific measures that will trigger the digitization process and 
its further routing.

Keywords: government, program statement, public administration, electroni-
zation, financing, measures

Úvod

Všetky krajiny sveta sa cieľavedome usilujú využívať IKT na urýchlenie rozvoja 
ekonomiky, spoločnosti a na skvalitnenie života občanov. Formujú novú, digitálnu a 
znalostnú ekonomiku, ktorá sa stáva rozhodujúcou v globálnej súťaži o postavenie 
v celosvetovom spoločenstve národov. Táto znalostná a digitálna ekonomika 
prechádza ďalekosiahlymi a globálnymi zmenami, ktoré sú najvýznamnejšie od 
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industriálnej revolúcie. Otvárajú sa nové perspektívy, nová ekonomika, ktorá 
má obrovský potenciál pre ekonomický rast, zvyšovanie produktivity práce 
a zamestnanosti. Zmeny vyvolané narastajúcim významom informácií a IKT nemajú 
len technologický charakter a neovplyvňujú iba ekonomiku. Nemenej významným 
faktorom je aj ich difúzia do všetkých odvetví národného hospodárstva, do života 
spoločnosti a občanov. Toto sú znaky informačnej spoločnosti. Vidíme , že vzniká 
prechodom z industriálnej spoločnosti. Vzhľadom na rýchlosť zmien môžeme 
hovoriť aj o informačnej revolúcii.

Programy informatizácie spoločnosti vyspelých krajín, okrem vytýčenia 
strategických záujmov a cieľov štátu, stanovujú konkrétne kroky pre rozvoj 
informačnej spoločnosti. Rozvoj informačnej spoločnosti sa stal politickým 
programom ekonomicky najvyspelejších krajín a zoskupení (USA, EU, OECD). 
Politické dokumenty sa stali východiskom pre stanovenie dlhodobých strategických 
programov. Slovenská republika je súčasťou EÚ a OECD. Ako sa k tejto problematike 
postavila,  si vyhodnotíme v nasledujúcej kapitole.

1  Legislatívne východiska informatizácie v Slovenskej republike

Ak sa chceme pokúsiť zhodnotiť odkiaľ Slovenská republika čerpala podklady 
pre zahájenie informatizácie spoločnosti, musíme sa pozrieť do histórie . V rámci 
Európskej únie sa za prelomový dokument pre budovanie informačnej spoločnosti 
považuje tzv. Bangemannova správa (Information Society, 1994). Poznanie 
významu informatizácie pre ekonomický rast a zvýšenie zamestnanosti viedli 
Európsku komisiu k prijatiu novej iniciatívy ”eEurópa – informačná spoločnosť pre 
všetkých” (”eEurope - an Information Society for All, Lisabon 2000”), ktorá bola 
súčasťou Lisabonskej stratégie prijatej v marci roku 2000. Na základe politickej 
iniciatívy eEurope bol vypracovaný ”Akčný plán na r. 2000 – 2002”, v ktorom sú 
politické ciele rozpracované do 11 konkrétnych úloh zameraných do 3 oblasti. 
Ako prelomový môžeme hodnotiť dokument, ktorý Európska komisia 15.mája 
2010 predstavila. Je to  strategický dokument „Digitálna agenda pre Európu“ - 
reformný plán aktivít do roku 2015, ktorých zavedenie prinesie výhody digitálnej 
éry do všetkých vrstiev spoločnosti. Dokument vymedzuje kľúčovú úlohu, ktorú 
budú musieť v tomto úsilí zohrať informačno-komunikačné technológie a je zároveň 
jednou zo základných oblastí stratégie Únie pre rast a zamestnanosť tzv. „Stratégie 
EÚ 2020“, ktorej výsledkom by malo byť čo najrýchlejšie zotavenie sa z krízy a 
nastúpenie na cestu oživenia zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a technológií 
šetrnejších k životnému prostrediu.
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Ako sa k týmto strategickým dokumentom postavilo Slovensko. Ministerstvo 
financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za koordináciu aktivít 
vyplývajúcich z Digitálnej agendy pre Európu, predložilo vláde SR na jej rokovaní 
dňa 13.4.2011 iniciatívny materiál „Digitálna agenda pre Európu v podmienkach 
SR” z dôvodu potreby informovať slovenskú vládu o aktivitách Európskej únie v 
oblasti informačnej spoločnosti a o potrebe efektívnej a koordinovanej implementácii 
opatrení na národnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie súčasne dokumenty, ktoré na 
seba nadväzujú, patrí „Národná koncepcia informatizácie verejnej správy“ (ďalej 
len „NKIVS“), ktorý bol schválený vládou 28.9.2016.  Je to strategický dokument 
vypracovaný Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Venuje 
sa  princípom budovania e-Governmentu na Slovensku. Nadväzuje na pôvodné 
princípy informatizácie definované v NKIVS schválenej v roku 2008 a zároveň 
prezentuje aktuálny stav architektúry integrovaného informačného systému verejnej 
správy, zrealizované rozvojové projekty a uskutočnené aktivity, ktoré rozširuje o 
nové princípy vyplývajúce zo súčasných trendov a získaných skúseností, ako aj 
z možností poskytovaných rozvojom IKT. [2, 3] 

 NKIVS prináša nový systematický a koordinovaný prístup do riešenia 
problematiky informatizácie verejnej správy predovšetkým tým, že sa tentokrát 
nezameriava len na centrálnu architektúru a centrálne komponenty architektúry 
integrovaného informačného systému verejnej správy, ale detailnejšie rieši aj 
problematiku informatizácie riešení jednotlivých povinných osôb, definovaním 
centrálnych pravidiel, tak aby verejná správa poskytovala kvalitné služby nielen 
voči občanom a podnikateľom, ale i voči iným orgánom verejnej moci (ďalej len 
„OVM“), a to aj cezhranične. Uvedená zmena prístupu je podporená zavedením 
strategickej architektúry verejnej správy ako nástroja pre systematické modelovanie, 
analyzovanie a komunikovanie architektúry informačných systémov verejnej správy 
vrátane jej previazaných súčastí tak, aby došlo k rozvoju informatizácie verejnej 
správy ako harmonického celku.

NKIVS bude aplikovaná do roku 2020 najmä realizáciou aktivít financovaných, 
okrem iného, aj z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Operačného 
programu Efektívna verejná správa, ktoré patria medzi operačné programy 
Partnerskej dohody na  využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov 
v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne 
a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov. Zabezpečí 
sa tak posun informatizácie verejnej správy na ďalšiu úroveň, najmä v oblasti 
optimalizácie a re-definície existujúcich procesov, formou zdieľania údajov a 
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informácií, aplikačných komponentov a infraštruktúry. Vytvorí sa tak priestor pre 
komplexný rozvoj a zefektívňovanie verejnej správy ako harmonizovaného celku.

2 Priebeh informatizácie na Slovensku

Informatizácia spoločnosti sa sebou prináša problémy spojené s prehlbovaním 
sociálnej nerovnosti, ktorá sa prejavuje ako tzv. digitálna priepasť. [1, 36]   Vyspelé 
IKT zväčšujú riziko digitálnej exklúzie, teda digitálneho vylúčenia zo spoločnosti. To 
znamená, že vyspelé elektronické služby znižujú administratívnu záťaž. Nie každí 
občan má však rovnaký prístup k týmto elektronickým službám a nie každý má 
potrebnú zručnosť. Existuje reálne riziko, že dôjde k nechcenej diskriminácii občanov, 
pre ktorých takéto prepojenie s verejnou správou by bolo pomaly neriešiteľným 
problémom. Riešenie otázok digitálnej integrácie všetkých občanov, spolu s 
riešením otázok elektronizácie verejnej správy, vytvára priestor pre zmiernenie 
týchto problémov a nastoľuje väčšiu sociálnu spravodlivosť a vyššiu kvalitu života. 
Ako sa s týmito problémami vypriadava odborná verejnosť. môžeme sa dozvedieť 
z materiálu „Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť 
infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020)“, ktorý bol schválený 
vládou Slovenskej republiky dňa 8.1.2014. V analýze boli zohľadnené očakávané 
výstupy Operačného programu Informatizácia spoločnosti z programového obdobia 
2007 až 2013, ktorými Slovensko dosiahlo výrazné pokroky v implementácii 
e-Governmentu. 

Aké výsledky boli v tejto oblasti dosiahnuté, môžeme získať z tohto dokumentu. 
Z Operačného programu Informatizácia spoločnosti boli realizované projekty, ktoré 
zabezpečili  poskytovanie elektronických služieb verejnej správy na transakčnej 
úrovni. Začala sa vydávať eID karta, čím je umožnená autentifikácia a autorizácia 
občana. K 31.12.2015 bolo vydaných 1 300 000 kariet, z ktorých šifrovací certifikát 
a ZEP má aktivovaný 70 000 občanov. K uvedenému dátumu bolo vydaných 2 900 
000 osvedčení o evidencii vozidla formou karty s čipom. Boli implementované tri 
zo základných registrov, a to Register fyzických osôb, Register adries, Register 
právnických osôb a Register priestorových informácií. Ďalej boli  implementované 
spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy, ktorý predstavuje jednotný bod 
prístupu k elektronickým službám verejnej správy, a prostredníctvom ktorého bolo 
k 31.12.2015 poskytovaných 900 elektronických služieb. Fyzickým a právnickým 
osobám sú zriaďované elektronické schránky na elektronické doručovanie. 
Elektronické služby sú tiež asistovane poskytované na integrovaných obslužných 
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miestach. K 31.12.2015 bolo v prevádzke 600 pracovísk integrovaných obslužných 
miest na pracoviskách Slovenskej pošty, a.s. [ 4, 9] 

Môžeme povedať, že informačná spoločnosť na Slovensku napreduje, avšak 
v niektorých dôležitých oblastiach zaostáva. Jeden pohľad je na verejnú správu 
a ďalší na celoplošné elektronické služby pre občanov. Zaznamenali sme výraznú 
expanziu počtu domácností pripojených na internet prostredníctvom mobilných 
sietí, čím sa zlepšil prístup obyvateľstva k internetu. Celkové pokrytie Slovenska 
však zostáva pomerne nízke a absencia kvalitných elektronických služieb negatívne 
ovplyvňuje predovšetkým vidiecke oblasti. Dôležitý pokrok sa udial v rámci 
elektronického verejného obstarávania (elektronické trhovisko), ako aj v rámci 
zlepšenia vybavenia, u IKT zručností učiteľov a v rámci obsahu učiva. Slovensko sa 
približuje európskemu priemeru v rámci pripojenia domácností, ale širokopásmové 
pripojenie predstavuje len 68 % zo všetkých typov pripojení. Bariérou využívania 
a rozvoja e-Governmentu môže byť aj slabá dostupnosť domácností k osobným 
počítačom. Iba polovica slovenských domácností má prístup k osobnému počítaču 
(aspoň jeden člen domácnosti), čo radí Slovensko na 18. priečku v rámci EÚ  
(priemer EÚ  je 60 %). V ostatných ukazovateľoch sú na tom Slováci relatívne 
lepšie ako priemer EÚ: 72 % zo všetkých užívateľov používa PC doma (priemer 
EÚ je 63 %); 39 % v práci (priemer EÚ je 30 %) a 12 % v škole (priemer je 8 %). V 
porovnaní s priemerom EÚ  (52 %) na Slovensku menej zamestnancov používa v 
práci PC (44 %). Na Slovensku je vyšší podiel podnikov (74 %), ktoré majú svoju 
internetovú stránku ako je priemerná hodnota za EÚ. [1, 38] 

Tieto analýzy nám ukazujú, ako sme na tom v oblasti elektronizácie v súčasnosti 
pri porovnaní s členskými štátmi EÚ. Dôležité je, ako ďalej budeme v nastúpenom 
trende pokračovať. Ako sú pripravené jednotlivé oblasti verejného, ale aj súkromného 
sektora prijať nové výzvy tak, aby boli v prospech občana a nebola ohrozená jeho 
bezpečnosť a narušené ľudské práva. 

3 Uvádzanie digitalizácie do života 

Aké sú súčasné konkrétne opatrenia, ktoré digitalizáciu  uvádzajú do života 
a jej ďalšie smerovanie? V súčasnej dobe sa systematicky tejto problematike 
venuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Čo konkrétne 
sa v tejto oblasti deje.

Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy (KSIVS) sa 
na svojom druhom zasadnutí 11. júla 2017 venovala výstupom pracovných skupín 
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za obdobie od marca do júna 2017. Schválila  riešenie problémov s interoperabilitou 
formátov elektronicky podpísaných dokumentov. 

Dňa 28. júna 2017 vyhlásila Európska komisia tretiu výzvu na podávanie 
projektov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej len „CEF Telecom“). 
Na podporu európskej infraštruktúry digitálnych služieb je v rámci tejto výzvy 
vyčlenených 24 mil. eur. Záujemcovia z celej EÚ (plus Island a Nórsko) môžu 
predkladať návrhy projektov v oblasti elektronická fakturácia, elektronický preklad, 
Europeana a verejné otvorené údaje. Uzavretie výzvy je naplánované na 28. 
novembra 2017, 17.00 hod.  

V rámci programu CEF Telecom je ešte stále otvorená aj druhá výzva na 
predkladanie projektov v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, elektronického 
doručovania, elektronického zdravotníctva a elektronického verejného obstarávania, 
s termínom uzavretia 21. septembra 2017. 

CEF Telecom vytvára sieť cezhraničných služieb pre občanov, podniky a orgány 
verejnej správy a podporuje základné a opakovane použiteľné digitálne služby, 
známe ako stavebné bloky, ako aj zložitejšie digitálne služby. 

Veľkým podporovateľom digitalizácie Slovenska je IT Asociácia Slovenska 
(ďalej len „ITAS“), ktorá veľmi úzko spolupracuje s Úradom podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu. Presadzuje informatizáciu ako predpoklad 
budovania znalostnej spoločnosti. Členovia ITAS prispievajú k sproduktívneniu 
fungovania spoločnosti aplikáciou infokomunikačných technológií do života. Svoje 
videnie v oblasti IKT sektora predložili v Stratégii ITAS 2020. Obsahom stratégie je 
vzdelávanie v oblasti  IKT podľa potrieb trhu práce, implementácia IKT technológii, 
digitálna ekonomiky, aktívne sa zapojiť do európskych štruktúr, ktoré presadzujú 
digitalizáciu Európy. [5,1] 

„Snahy zástupcov ITAS v oblasti presadzovania digitalizácie Slovenska vyústili 
26.9.2017 do podpisu memoranda, ktorým sa založila Digitálna koalícia. Každý 
z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda  predstavil svoje detailné ciele. Sú 
zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej 
gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov.“ [6,1] „Ak 
chceme byť v technologickom centre Európy, tak sa musíme dostatočne vopred 
a dobre pripraviť na digitálnu transformáciu, ktorá je pred nami. V opačnom prípade 
hazardujeme s našou budúcnosťou, pretože môžeme skončiť ako manufaktúra EÚ. 
Digitálna transformácia nie je pre Slovensko možnosť, ale nevyhnutnosť. Cieľom 
našej spoločnej  dlhodobej iniciatívy je zabezpečiť našim občanom uplatniteľnosť 
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na meniacom sa trhu práce, v podnikaní, vede, výskum, či inováciách  a schopnosť 
konkurovať v digitálnej ére.“[3, 1] 

Slovensko tak nadviazalo na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs 
Coalition./Koalícia digitálnych zručností a pracovných miest/. Táto koalícia 
spája členské štáty, spoločnosti, sociálnych partnerov, neziskové organizácie a 
poskytovateľov vzdelávania, ktorí podnikli kroky na riešenie nedostatku digitálnych 
zručností v Európe V EÚ v súčasnosti funguje 17 digitálnych koalícií a očakáva 
sa, že v priebehu tohto roka budú založené ďalšie. 

Záver

Pri všeobecnom pohľade na výsledky musíme skonštatovať, že Slovensko 
patrí v rámci úrovne e-Governmentu k najslabšie hodnoteným krajinám vôbec. 
V štyroch základných hodnotených parametroch (za obdobie 2014-2015) sme sa 
umiestnili v poradí dva krát ako úplne najhoršia krajina (transparentnosť, kľúčové 
predpoklady), raz ako tretia najhoršie hodnotená krajina (orientácia na klienta) 
a raz na štvrtom najhoršie hodnotenom mieste (cezhraničná mobilita).

Jedným z hlavných ukazovateľov celkovej úrovne vyspelosti e-Governmentu 
je aj celkový počet plne automatizovaných služieb, či pomer služieb ktoré sú 
elektronizované voči tým, ktoré sú poskytované iba fyzicky na pobočkách a úradoch. 
Hoci len 3 krajiny majú viac ako 10% poskytovaných služieb plne automatizovaných, 
Slovensko s mierou pod 2% patrí k výraznému podpriemeru. [1,13]

Prepojenie verejného a súkromného sektora je jediné riešenie, ako môže 
informatizácia na Slovensku napredovať.  Nesmieme však zabudnúť na akademickú 
a výskumnú obec. Bez vzdelaných ľudí v danej oblasti  nemôžeme napredovať 
ani v oblasti výskumu, ale ani v zavádzaní jednotlivých systémov do praxe. Ak 
chceme sa stať súčasťou informačnej spoločnosti, musíme  si uvedomiť, že je to 
taká spoločnosť, kde práca s informáciami je každodennou záležitosťou. Na prácu 
s informáciami sa používajú rôzne informačné a komunikačné technológie (IKT), 
teda techniky, metódy, postupy a prostriedky ako počítač, kalkulačka, elektronický 
diár, mobilný telefón. To najdôležitejšie nakoniec. Štát musí zabezpečiť, aby túto 
problematiku zvládli všetci bez rozdielu veku.  
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KVALITA SAMOSPRÁVNEHO MANAŽMENTU 
V KONTEXTE OSOBNOSTI A SOCIÁLNYCH 
KOMPETENTNOSTÍ STAROSTOV OBCÍ NA 
SLOVENSKU

• PhDr. Eliška Župová, PhD.

Abstrakt

Voliči, ale aj spoločnosť očakávajú, že ekonomické a sociálne ciele obce budú 
dosiahnuté pod vedením starostu. Prosperita obce a kvalita samosprávy do značnej 
miery závisí od kompetentností starostu obce. Hlavným cieľom výskumu je zistiť 
mieru zvládania vybraných interpersonálnych kompetentností u starostov obcí 
v Slovensku. Oslovení boli všetci starostovia 2753 obcí na Slovensku. Výskumnú 
vzorku tvorilo 787 starostov obcí. 

Kľúčové slová: starosta, samospráva, sociálne kompetentnosti 

QUALITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE CONTEXT 
OF THE PERSONALITY AND SOCIAL COMPETENCIES OF 
MUNICIPAL MAYORS IN SLOVAKIA

Abstract

Voters, as well as society expect that the economic and social objectives of 
the municipality will be achieved under the leadership of the mayor. The prospe-
rity of the municipality and the quality of local self-government depend to a large 
extent on the competence of the mayor of the municipality. The main objective 
of the research is to find out the level of management of selected interpersonal 
competencies within the mayors of municipalities in Slovakia. All mayors of 2753 
municipalities in Slovakia were addressed. The survey sample consisted of 787 
municipal mayors.

Keywords: mayor, local self-government, social competencies 

Úvod

Jedna z najstarších definícií vymedzuje manažéra ako človeka, ktorý dosahuje 
ciele prostredníctvom rúk iných ľudí. Ďalšie definície charakterizujú manažéra napr. 
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podľa základných a prierezových funkcií, ktoré sú obsahom jeho práce a podľa 
rolí, ktoré plní pri výkone svojej práce a v situáciách, ktoré rieši. V posledných 
desaťročiach je manažér charakterizovaný podľa kompetentností. Kompetentnosti 
predikujú úspech v činnosti manažéra – úspech pri výkone odborných činností 
(odborné kompetentnosti), úspech v porozumení a zvládaní interpersonálnych 
vzťahov a situácií (interpersonálne/sociálne kompetentnosti) a úspech pri zvládaní 
a hodnotení vlastnej osobnosti (základné kompetentnosti). Úspech v činnosti 
manažéra determinuje aj jeho vzťah k vykonávanej činnosti. 

Pre účely príspevku bude starosta obce vymedzený ako predstaviteľ 
samosprávneho manažmentu z pohľadu teórie manažmentu.

1 Starosta – manažér obce a osobnosť starostu obce 

Pri vymedzení manažérskej práce vo verejnej správe je potrebné vychádzať 
z inštitucionálneho rozmeru  organizácie verejnej správy. Na mysli máme subjekty 
a vykonávateľov (nositeľov, realizátorov) verejnej správy vrátane stanovenia rozsahu 
ich pôsobnosti a právomoci. Ak je subjektom verejnej správy obec, nositeľom 
verejnej moci sú orgány obce - starosta obce a obecné zastupiteľstvo. Starosta 
ako monokratický orgán je realizátorom verejnej správy, je manažérom verejnej 
správy. Starosta je predstaviteľ samosprávneho manažmentu. Úlohou manažéra 
vo verejnej správe je zaistiť efektívne fungovanie organizácie a dosahovanie 
požadovaných výsledkov. K naplneniu manažérskej práce je mu zákonom zverená 
právomoc, ktorá ho oprávňuje k uplatneniu moci. Zároveň však nesie zodpovednosť 
v okruhu vymedzenej pôsobnosti. Manažér súkromnoprávnej organizácie môže 
to, čo nie je zákonom zakázané. Manažér organizácie verejnej správy môže to, 
čo je zákonom dovolené. Najväčšiu časť práce manažéra vo verejnej správe tvorí 
dodržiavanie zákona, rozhodnutí iných subjektov a pravidiel. Manažérom vo verejne 
správe je každý riadiaci pracovník, ktorý sa podieľa na dosiahnutí cieľa, v prípade 
verejnej správy napĺňa zákonom stanovenú úlohu, má v rukách rozhodovaciu 
právomoc v oblasti svojej pôsobnosti, udáva smer činnostiam a realizuje funkcie 
manažmentu v obsahu svojej práce, a to aj v prípade, ak nemá podriadených 
zamestnancov. V tomto prípade nesie zodpovednosť za súhrn úloh jemu zverených 
v okruhu pôsobnosti. [20]

Starosta pri výkone svojej funkcie postupuje otvorene a transparentne. Za výkon 
svojho mandátu zodpovedá všetkým obyvateľom svojej obce a mal by vyhovieť 
požiadavkám verejnosti. Prístupy k úlohám a povinnostiam starostu ako manažéra 
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miestnej samosprávy sa rozširujú o obhajobu demokracie a účasť obyvateľov. Jeho 
dôležitou úlohou je vystupovať ako vodca, vizionár a stratég. [7]

Armstrong [1] uvádza, že manažéri musia byť lídrami a lídri sú zvyčajne, ale nie 
vždy, manažérmi. Vymedzuje základný rozdiel medzi manažérom a lídrom, ktorý 
vidí práve v uplatňovaných postupoch manažérov a lídrov. Manažéri sa zaoberajú 
dosahovaním cieľov prostredníctvom manažérskych funkcií s využitím všetkým 
zdrojov transformačného procesu a ľudské zdroje sú len jedným z elementov, 
ktoré manažér reguluje. Líder sa zameria na najdôležitejší zdroj, ktorý uvádza do 
pohybu všetky ostatné zdroje – na ľudí. Byť dobrým vodcom je náročnejšie ako 
byť dobrým odborníkom. 

Vo vedení ľudí (leadershipe) je dôraz kladený na interpersonálny rozmer 
činnosti a na sociálne kompetentnosti. Narastá význam mäkkých zručností (soft 
skills) využívaných v práci manažéra. Pre úspešného manažéra je práve oblasť 
medziľudských vzťahov označovaná často ako mäkká stránka manažmentu 
považovaná za kľúčovú, výrazne ho determinuje ako lídra. 

Kotter [11] vo svojom článku What Leaders Really Do na príklade armády 
uviedol, že v čase mieru štandardný kompetentný manažér pre fungovanie armády 
postačuje. Plní úlohy, vydáva pokyny, vie dosiahnuť cieľ. Avšak v čase vojny je 
nevyhnutné mať kompetentných lídrov – aj veliteľ najmenšej jednotky musí byť 
vodcom. 

Starosta je bezpochyby manažérom. Využíva všetky manažérske funkcie a ako 
manažér zabezpečuje fungovanie obce. Osobná kvalita starostu je prezentovaná 
už v komunálnych voľbách, kde ho „hodnotia“ obyvatelia obce. Kvalita výkonu 
jeho funkcie a vykonávaných prác sa formuje v dôsledku získavania informácií, 
skúseností a zručností. Od tejto funkcie sa vyžaduje profesionálny prístup k výkonu 
funkcie a zodpovedné plnenie úloh, ktoré vyplývajú z legislatívy. Ak sa bude 
starosta snažiť udržať iba pozíciu mocenskú vyplývajúcu z postavenia starostu ako 
najvyššieho predstaviteľa samosprávnej jednotky, je možné, že sa jeho úspech 
v druhých voľbách už nezopakuje. 

Osoba akéhokoľvek politika, aj primátora mesta, je sledovaná jeho voličmi iba 
cez média. V prípade osoby starostu obce sa všetci osobne poznajú, aj volený 
starosta, aj jeho voliči. Malé obce sú kritizované z dôvodu neschopnosti správne 
ekonomicky fungovať a z dôvodu neschopnosti profesionálne obsadiť miesta 
v administratíve obce. Malá obec nemá financie na zabezpečenie chodu obce po 
administratívnej stránke a nemôže si dovoliť niekedy zamestnať čo i len jedného 
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zamestnanca na obecnom úrade. Starosta v tomto prípade nie je len ceremoniálnou 
osobou, oficiálnym reprezentantom obce. V osobe starostu sa skĺbia všetky 
požiadavky na starostu po legislatívnej stránke, požiadavky manažéra na výkon 
manažérskych funkcií, požiadavky na výkonného a administratívneho pracovníka 
a požiadavky na lídra obce. Do popredia sa tak dostáva osobný profil starostu 
obce, jeho charakter a narastajú očakávania na osobu starostu ako lídra obce. 

Práve obyvatelia v obciach kladú vyššie nároky na kandidáta na pozíciu starostu 
obce - nie z hľadiska vzdelania, ale z hľadiska osobnostných charakteristík... „viesť 
obec je poslanie, nie prebenda“... Klimovský [10, 25].

Starosta koordinuje aktivity obce. Starosta by mal byť orientovaný na službu 
občanom. Mal by pociťovať zodpovednosť za celú obec, nie len za seba. Mal 
by viesť obec ako svoj vlastný podnik, nie len ako organizáciu verejnej správy. 
Mal by byť schopný stanoviť ciele pre obec tak, aby reálne odrážali jej potreby 
a jej identitu ako základnej municipálnej jednotky. Starosta líder tvorí politiku 
obce a inšpiruje obyvateľov k jej spoločnému napĺňaniu. Vodcovské schopnosti 
sa najzreteľnejšie prejavia napr. pri mimoriadnych udalostiach, ako sú živelné 
pohromy, pri organizovaní podujatí v obci alebo pri zabezpečovaní financií pre 
obce, pri neformálnych zhromaždeniach obyvateľov obce. V tomto prípade je 
starosta označený ako „prvý medzi rovnými“, má posilnené neformálne právomoci 
od obyvateľov. Jeho dominantnosť je zrejmá v tých obciach, kde z úst obyvateľov 
obce je počuť „náš starosta...“. 

2 Sociálne kompetentnosti 

Autorka článku považuje na tomto mieste za nevyhnutné uviesť odlišnosť 
pojmu kompetentnosť vyjadrujúcu schopnosť a spôsobilosť od pojmu kompetencia, 
čo vyjadruje právomoc, tzn. súhrn oprávnení a povinností, ktoré zákon priznáva 
orgánu na výkon jeho činnosti v okruhu jeho pôsobnosti, teda oprávnenie ich 
vykonávať. Autori si tieto pojmy zamieňajú; v literatúre často nachádzame pojem 
kompetencia v súvislosti so spôsobilosťou a schopnosťou k výkonu práce, čo nie 
je správne. Tieto pojmy sa významovo líšia.

Sociálna kompetentnosť je kľúčovou kompetentnosťou jedinca. Prejavuje 
sa v sociálne kompetentnom správaní, ktoré je pre výkon manažérskej pozície 
podstatné. Je teda podstatné aj pre dobrý výkon funkcie starostu.

Sociálna kompetentnosť je podľa Výrosta a Slaměníka [17] charakterizovaná 
obrazom dielčích sociálnych spôsobilostí a schopností (interpersonálnych 
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kompetentností) a je tvorená komfortom v sociálnych situáciách, komunikáciou, 
kooperáciou, asertivitou, zodpovednosťou, sebakontrolou, zvládaním konfliktných 
situácií. Interpersonálne kompetentnosti sú viazané na medziľudské vzťahy. Na 
základe dispozícií sa vo vzťahoch rozvíjajú a stabilizujú. Sú to získané predpoklady 
prostredníctvom neustáleho učenia sa pre postačujúce a primerané sociálne 
interakcie, teda vzťahy a vzájomnú komunikáciu [3].

Úroveň sociálnej kompetentnosti sa prejavuje v riadení manažéra. Ak je miera 
sociálnej kompetentnosti nízka, môže byť tento deficit kompenzovaný autoritatívnym 
štýlom vedenia v prostredí a v situáciách, ktoré si nevyžadujú autoritatívne vedenie. 
Potom je takýto manažér neobľúbeným nadriadeným, jeho autorita je vynucovaná 
nátlakom a dôsledkom môžu byť zlé interpersonálne vzťahy na pracovisku, zlá 
sociálna atmosféra, nemotivujúce prostredie, až fluktuácia. Práve z takýchto 
dôvodov je nevyhnutné klásť dôraz nielen na odbornú úroveň manažéra, ale aj 
na aspekt sociálnej kompetentnosti.

Dôležitosť interpersonálnych kompetentností v práci manažéra, obzvlášť vo 
verejnej správe dokazujú aj výsledky dánskej štúdie [9] na vzorke 1342 manažérov 
vo verejnej správe. Manažéri zaradili interpersonálne kompetentnosti na tretie miesto 
najdôležitejších schopností potrebných k práci manažéra. Manažéri s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním uviedli, že vedenie a motivovanie zamestnancov 
je hlavne o prístupe manažéra k jeho zamestnancom než o tom, aké nástroje 
formálneho riadenia má v rukách. Uvedené potvrdzujú aj výsledky dánskeho 
výskumu autora Petersena [14], ktorý realizoval na vzorke 110 manažérov a tí 
na prvé miesto najdôležitejších schopností v práci manažéra zaradili sociálnu 
kompetentnosť. 

Sociálna kompetentnosť je nevyhnutnou kompetentnosťou v práci starostu obce. 
Starosta musí vedieť jednať s ľuďmi, správne identifikovať a interpretovať emócie a 
požiadavky ľudí, s ktorými sa pri výkone funkcie dostáva do kontaktu a musí vedieť 
použiť potrebné sociálne zručnosti v sociálnych situáciách pre dosiahnutie cieľov. 
Cieľom sociálneho správania (sociálne kompetentného správania) je najlepšie 
možné riešenie pre obe strany. Má byť aj sociálne inteligentným lídrom - aktívne 
reagovať na zmeny sociálneho prostredia.

Starosta obce je jej predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom, vykonáva 
správu, pričom občania očakávajú profesionalitu, angažovanosť, oddanosť a úžitok 
pre obec. Funkcia starostu obce je verejnou funkciou, čo implikuje požiadavky na 
morálny profil držiteľa tejto funkcie a na vysokú úroveň kľúčových kompetentností 
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v kontexte požiadaviek na výkon tejto funkcie. Sociálna kompetentnosť vyjadruje 
interpersonálny profil starostu a je pre výkon tejto funkcie podstatná. 

3 Cieľ práce a metodológia

Výskumný súbor tvoril základný súbor objektov. Podľa Štatistického úradu 
Slovenskej republiky bolo k 31. 01. 2015 na území Slovenskej republiky 2753 
obcí (k 1.1.2016 ich je 2751, dve obce získali štatút mesta). Komunálne voľby sa 
v Slovenskej republike konali 15.11.2014. Oslovení boli starostovia všetkých 2753 
obcí na území Slovenskej republiky. 

Respondentmi výskumu (výskumná vzorka) boli starostovia obcí Slovenskej 
republiky. Celkovo bolo zaslaných 8209 emailov pre 2753 obcí na území Slovenskej 
republiky. Každej z 2753 obcí bol zaslaný aspoň 1 email. Výskumnú vzorku tvorí 787 
respondentov, čo predstavuje 28,5 % návratnosť. Každý respondent vyplnil všetky 
položky dotazníka. Úvodným textom boli respondenti informovaní o výskumnom 
zámere, o anonymite a požiadaní o poskytnutie súhlasu s účasťou na výskume.

Na získanie empirických údajov bol vytvorený Dotazník interpersonálnej 
kompetentnosti starostov obcí (DIKSO), ktorého obsah tvorili položky zisťujúce 
mieru zvládania vybraných interpersonálnych kompetentností. Na zistenie miery 
schopnosti vytvárať kontakty bola využitá jedna subškála sociálnych spôsobilostí 
štandardizovaného sebaposudzovacieho dotazníka The Tromsø Social Intelligence 
Scale (TSIS), autormi ktorého sú Silvera, Martinussen a Dahl [15]. Na zistenie 
miery udržiavať siete boli využité otázky od autorov Mühleisen a Oberhuber [12]. 
Na zistenie miery schopnosti komunikovať bola využitá subškála sebavyjadrenie 
a jasnosť štandardizovaného revidovaného dotazníka ICI - Interpersonal 
Communication Inventory (ICI), autorom ktorého je Bienvenu [2]. Na zistenie 
schopnosti riešiť konflikty bol využitý dotazník The Rahim Organizational Conflict 
Inventory-II (ROCI-II) autorom ktorého je Rahim [16]. Na zistenie miery empatie 
a manipulácie bol využité položky štandardizovaného dotazníka MESI, autormi 
ktorého sú Frankovský a Birknerová [5] a zisťuje mieru sociálnej inteligencie na báze 
psychometrického prístupu v jej troch faktoroch - empatia, manipulácia a sociálna 
iritabilita. Pre účely výskumu boli faktory empatia a manipulácia zisťované ako 
interpersonálne kompetentnosti.



382

4 Výsledky

Inšpiráciou pre výber interpersonálnych kompetentností k výskumu (vytváranie 
kontaktov, udržiavanie sietí, schopnosť komunikovať jasne, zrozumiteľne a otvorene, 
schopnosť riešiť konflikty, empatia, manipulácia) bol zoznam týchto kompetentností 
spracovaný Výrostom [18] a inými autormi (napr. Orosová [13]; Hupková [8]; 
Birknerová, Frankovský [4]; a. i.) na základe analýzy viacerých výskumov. Kritériom 
pre výber bola ich dôležitosť v sociálnom prostredí a v sociálnom správaní, potvrdená 
výskumami mnohých autorov (Boyatzis [6]; Young, Dulewicz [19]; Petersen [14]; a. 
i.). Miera zvládania interpersonálnych kompetentností je prediktorom úspešného 
správania sa v interpersonálnych situáciách. Správaním sa v týchto situáciách 
starosta ovplyvňuje výkon svojej funkcie a celé prostredie obce. 

Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť mieru zvládania vybraných interpersonálnych 
kompetentností.

Pri sumárnom hodnotení údajov podľa miery dosiahnutej v jednotlivých 
interpersonálnych kompetentnostiach nás zaujímalo, v ktorej interpersonálnej 
kompetentnosti starostovia obcí na Slovensku skórovali najlepšie - ktorú 
interpersonálnu kompetentnosť zvládajú. Sumárne výsledky prezentuje graf 1 
Uvedené je % starostov obcí, ktorí skórovali v interpersonálnej kompetentnosti. 
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Vysoká úroveň interpersonálnych kompetentností determinuje vysokú úroveň 
sociálne žiaduceho správania a odráža úspešné sociálne fungovanie s druhými 
ľuďmi. Takéto pro-sociálne správanie starostov obcí je pre samotnú obec dôležité. 
Môžeme konštatovať, že starostovia na Slovensku zvládajú nami skúmané 
interpersonálne kompetentnosti. Vysoká miera schopnosti komunikovať je tou 
kompetentnosťou, v ktorej starostovia obcí skórujú najlepšie (n 772; 98,1 %). 
Starostovia skórovali vo vysokej miere aj v schopnosti riešiť konflikty spoluprácou 
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(n 738; 93,6 %), v schopnosti vytvárať kontakty (n 691; 87,8 %), v schopnosti 
empatie (n 673; 85, 5 %) a v schopnosti udržiavať siete (n 630; 80,1 %). 

U starostov bol zistený preferovaný štýl riešenia konfliktu spoluprácou a podľa 
predchádzajúcich zistení využívajú aj kompromis (n 714; 89,7 %) - vzdávajú sa 
časti svojich požiadaviek a obetujú sa v záujme nájdenia riešenia. Využívajú 
tiež  prispôsobenie (n 637; 80,9 %), ak chcú podporiť kooperáciu alebo harmóniu 
v riešení situácie. V uvedených výsledkoch sa prejavuje pro-sociálne (pomáhajúce) 
a kooperatívne (spolupracujúce) správanie starostov obcí a do úzadia sa 
dostáva využívanie manipulácie (n 106; 13,5 %) pre výkon funkcie starostu obce 
a mocenského postavenia starostu ako manažéra obce v dominantnom štýle 
riešenia konfliktu (n 215;  27,3 %). 

Zistili sme, že interpersonálne kompetentnosti starostovia zúčastnení 
výskumu zvládajú vo vysokej miere. Disponujú vysokou mierou interpersonálnych 
kompetentností, ktoré sú nevyhnutné na vytváranie a udržiavanie vzťahov 
a sociálneho prostredia v obci. Vysoká miera schopnosti komunikovať je tou 
kompetentnosťou, v ktorej starostovia obcí skórujú najlepšie (n 772; 98,1 %). 
Schopnosť manipulovať a schopnosť riešiť konflikty dominantným štýlom sú tie 
kompetentnosti, v ktorých starostovia skórovali najmenej.

Záver

Výsledky výskumu odrážajú skutočnosť zvládania interpersonálnych 
kompetentností starostov obcí na Slovensku. Na základe zistení odporúčame 
starostom, aby naďalej rozvíjali svoje interpersonálne kompetentnosti. Odporúčame 
budúcim kandidátom posúdiť, či disponujú interpersonálnymi kompetentnosťami 
k funkcii starostu obce a či ju v budúcnosti zastávať zvládnu. Odporúčame voličom, 
aby na základe výsledkov výskumu zhodnotili kritéria na výber svojich zvolených 
zástupcov, prostredníctvom ktorých sa zúčastňujú na správe veci verejných. 
Tiež odporúčame verejno-politickým aktérom a odbornej verejnosti uvažovať 
o odborných kompetentnostiach potrebných k výkonu funkcie starostu obce a 
hľadať príčiny v nedostatočných výkonoch obcí na Slovensku. 

Uvedomujeme si limity výskumu v podobe lepšieho sebaposúdenia miery 
zvládania vybraných interpersonálnych starostami obcí. Túto skutočnosť sa 
snažila autorka článku odstrániť aj zvolenými štandardizovanými dotazníkmi 
s požadovanou reliabilitou. 
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Výskum sociálnej kompetentnosti vo funkcii starostu obce doteraz na 
Slovensku realizovaný nebol. Riešenou témou bola skôr vzdelanostná úroveň 
starostov a zavedenie aspoň minimálnych požiadaviek ako predpoklad odbornej 
kompetentnosti pre výkon funkcie starostu do legislatívy Slovenskej republiky. 
Preto považujeme tému sociálnych kompetentností za prierezovú, aktuálnu 
a prínosnú k hlbšiemu skúmaniu tejto oblasti. Príspevok nepodáva vyčerpávajúce 
výsledky k riešenej problematike, otvára návrhy na ďalšie skúmanie v oblasti 
interpersonálnych kompetentností vo výkone funkcie starostu obce.
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