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Štátna služba ako súčasť organizácie štátu

Jozef KURIL*1

Civil service as a state organization part

Abstract
In this scientific paper, the autor deals with the issue of civil service in the conditions 

of demokracy and the legal rule states. He preyents, that the civil service is one of the 
indicators of the political situation in the state and i tis as well as a reflection of society. 
In a demokratic state is a civil service based on democratic values, both in its internal 
arrangements, as weil as in all its activities. The civil service has two aspects, namely 
organizational and legal, civil service covers a wide range of organizational and managerial 
relationships. Civil service in the legal expression it represents a comprehenzive legal 
institution, wich is built on interdisciplinary nature, because it comprises the legal norms 
of diferent legal sectors, particularty administrative constitutional law.

Keywords: state, state apparatus, state service, state structure, power, public power, 
state power, state authorities, state apparatus components, civil service as a legal institute, 
constitutional law, public law

JEL Classification: K 31

Úvod 
Štátna služba je predmetom záujmu viacerých vedných disciplín, je to mnohostranný jav, 

ktorý môže byť skúmaný z rôznych hľadísk, predovšetkým z hľadiska politického, historického, 
právneho, sociologického, ale aj z hľadiska organizačného. Štátna služba má svoje organizačné 
formy, nadväzujúce na organizáciu štátu a organizačnú štruktúru štátneho aparátu. Štátna služba 
je spoločenská realita, ktorá je bezprostredne spojená a prelína sa so vznikom a vývojom štátu, 
s výkonom verejnej a štátnej moci, s politickým a právnym systémom štátu, s organizáciou a funkciami 
štátu. Štátna služba je jednou zo stránok činnosti štátu, ktorá smeruje k praktickej, bezprostrednej 
a priamej realizácii úloh a funkcií štátu. Štátna služba súvisí so základnými aspektmi rozvoja štátu 
a spoločnosti. Štátna služba zo štátu „vyviera“, štátna služba „sprevádza“ štát v celej jeho histórii, 
metaforicky a expresívne vyjadrené, doslova „znáša“ jeho osudy. (Kuril, J., 2006/1).

 Štátna služba sa objavuje na určitom stupni spoločenského vývoja, so vznikom štátu, ako súčasť 
štátom organizovanej spoločnosti. Organizačná stránka štátnej služby patrí do organizácie štátu, 
je súčasťou organizácie štátneho aparátu. 

Štát je riadiaci systém pozostávajúci z ľudí – úradníkov a inštitúcií – orgánov, ktorý prostredníctvom 
práva riadi spoločnosť.

 Štát má v politickom systéme spoločnosti suverénne mocensko - politické postavenie, ktorému 
sú ostatné podsystémy podriadené. Pre štát je typická postupnosť v usporiadaní a  charakteristický 
spôsob vzniku. „Skladba“ tohto systému pozostáva z úradníkov a inštitúcií, riadiace činnosti sa 
uskutočňujú buď právnymi, alebo mimoprávnymi prostriedkami, s možnosťou uplatnenia hrozby 
donútenia v stanovených prípadoch. Z uvedeného vyplývajú aj vo všeobecnosti uznávané znaky 
štátu, ktorými sú: štátna moc, suverenita štátu, územná organizácia obyvateľstva a štátne občianstvo. 
(Prusák, J., 1997/ 2).

* prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc., Katedra bezpečnostného manažmentu, Vysoká škola ekonómie a manažmentu 
verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: jozef.kuril@vsemvs.sk
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Personálny substrát štátu je diferencovaný, v demokratickom štáte už neexistuje diferenciácia, 
ktorá by vychádzala z nerovnosti ľudí, takže obyvateľstvo diferencujeme podľa jeho vzťahu k štátnej 
moci, k  jej vykonávaniu a zabezpečovaniu funkcií štátu na:

1. Osoby, ktoré sú reprezentantmi verejnej moci (poslanci, sudcovia, členovia zastupiteľstva 
a pod.), nazývame ich štátni, verejní funkcionári.

2. Osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú „vládnutím“, to znamená prípravou a výkonom roz-
hodnutí reprezentantov moci.

3. Osoby, ktoré sú občanmi štátu, sú zdrojom moci, avšak moc vykonávajú priamo len výni-
močne (v referende).

4. Osoby, ktoré nie sú občanmi štátu a ktoré nedisponujú politickými právami. (Filip, J., - Sva-
toň, J., 2000/ 3).

Štát ako systém teda nemôže existovať bez sociálnej opory, bez svojho sociálneho základu, 
ktorým je jednak ekonomicko-sociálny základ štátu, vytváraný veľkosťou nadproduktu, ktorý môže 
štát zo spoločnosti odčerpať bez ohrozenia jej spoločenskej reprodukcie a  jednak personálno-
sociálna základňa (zdroj štátnej moci) ako žriedlo, z ktorého vyviera štát ako uskutočňovateľ štátnej 
moci. V demokratickej spoločnosti sa štát ako subjekt mocenského a politického riadenia spoločnosti 
konštituuje v slobodných demokratických voľbách.

Človek existuje ako spoločenská bytosť, človek žije a reprodukuje sa len v skupine. Človek je 
schopný myslieť, abstraktne reprodukovať svet, voliť si alternatívy správania smerujúce k dosiahnutiu 
cieľa, uspokojujúceho jeho potreby. Existuje však rozpor medzi individualitou človeka, jeho záujmami 
a cieľmi a nevyhnutnosťou žiť v skupine, keďže len takto je indivíduum schopné prežiť. Reprodukcia 
skupiny je však spojená s existenciou systému riadenia v skupine. Správanie jednotlivca je podriadené 
nutnosti zabezpečiť reprodukciu skupiny.

Z uvedeného vyplýva, že v každej ľudskej skupine na zabezpečenie jej reprodukcie musí existovať 
stanovený postup riadenia, systém pôsobenia na jednotlivcov, s cieľom zabezpečiť požadovaný 
stav, ktorý smeruje na obnovovanie skupiny. Tento systém pôsobenia nazývame mocou. (Barány, 
E., 1996/ 4).

Pojmy verejná moc, resp. štátna moc možno vyvodiť zo slovných pomenovaní: moc, spoločnosť, 
zvrchovanosť moci. V kontexte predmetnej problematiky pojem spoločnosť treba chápať ako skupinu 
ľudí s vlastným mocenským systémom, relatívne nezávislým od mocenských systémov iných skupín. 

Verejná moc je zvrchovaným riadiacim systémom skupiny ľudí (spoločnosti), ktorý je relatívne 
nezávislý od mocenských systémov iných skupín.

 Na určitom teritóriu môžu však pôsobiť rôzne formy verejnej moci. V modernom demokratickom 
štáte je pojem verejná moc najvšeobecnejší, pretože zahŕňa výkon moci orgánmi zákonodarnej, 
výkonnej a súdnej moci, ako aj výkon moci prostredníctvom iných subjektov, ktorými sú orgány 
územnej a záujmovej samosprávy, na ktoré štát preniesol časť výkonu verejnej moci. Pojem verejná 
moc je nadradený pojmom výkonná moc, štátna správa i verejná správa. 

Druhom verejnej moci, verejnou mocou v spoločnosti organizovanej vo forme štátu, je štátna 
moc. Štátna moc vzniká ako súčasť vzniku štátu, jej subjektom je štát. Medzi subjektmi moci, 
disponujúcimi štátnou mocou, má štát osobitné postavenie. Štát ako jeden z typických subjektov moci 
v spoločnosti je nadradený všetkým ostatným subjektom moci na jeho území. Štátna moc je najvyššia 
verejná moc, ktorá sa vzťahuje na celé teritórium štátu a na všetkých jeho obyvateľov. Štátna moc 
ako forma verejnej moci je spoločenská sila, ktorá je spôsobilá určovať to, čo má byť, to znamená 
správanie obyvateľstva pomocou ústavy, zákonov a iných aktov, ktoré obsahujú právne normy. 
Štátna moc predstavuje legitímnu právom sankcionovanú schopnosť štátu ovplyvňovať subjekty 
spoločenských vzťahov a ich správanie, a to aj proti ich vôli. Štátna moc sa teda odlišuje od moci 
iných inštitúcií predovšetkým tým, že je právne regulovaná, má normatívno - právny charakter, stojí 
za ňou mocenský monopol štátu. (Holländer, P., 1995/ 5).
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Štát, ako subjekt najvyššej, výsostnej verejnej moci vo vzťahu k danému územiu, je originárnym 
nositeľom verejnej moci, konkrétnymi subjektmi originárnej verejnej moci sú štátne orgány 
a v niektorých prípadoch tiež osobitné zložky štátneho aparátu. Výsostnou povahou štátnej moci 
sa vo vzťahu k danému územiu rozumie jej nezávislosť od inej štátnej moci, resp. verejnej moci 
iných inštitúcií, výlučnosť, t. j. existencia jednej a jednotnej štátnej moci, ako aj neobmedzenosť 
štátnej moci z hľadiska jej uplatňovania. (Prusák, J., 1997/ 6).

Štátna moc je v dispozícii štátu, štát ju zabezpečuje prostredníctvom štátneho aparátu. 
V spoločnosti štátnu moc realizujú predovšetkým štátne orgány, ale aj osobitné zložky donucovacej 
povahy. 

Základnou funkciou štátnej moci je zabezpečenie reprodukcie (obnovy) mocenských štruktúr, ktoré 
štátna moc reprezentuje. Reprodukcia štátno - mocenských štruktúr sa pritom môže uskutočňovať 
viacerými formami, okrem iného aj mocenskou, ekonomickou, ale tiež ideologickou formou, smeruje 
voči subjektom pôsobiacim či existujúcim vo vnútri štátu i mimo neho.

Vznik štátu a jeho postupné formovanie podmieňuje aj vznik a formovanie štátnej služby. Keby 
nevznikol štát, nebola by ani štátna služba.

Štátna služba prostredníctvom svojej organizačnej stránky výrazne zasahuje do organizácie 
štátu (štátneho aparátu). 

Štátna moc je predstavovaná konkrétnymi mocenskými inštitúciami, nevykonáva sa sama. 

Štátny aparát ako suverénny uskutočňovateľ verejnej politickej moci sa skladá z hierarchicky 
usporiadanej štruktúry orgánov, inštitúcií, korporácií a byrokracie. Pre tieto štrukturálne zložky 
štátneho aparátu je príznačné, že vytvárajú osobitný systém orgánov a inštitúcií spojených 
hierarchickou spojitosťou a podriadenosťou, ktoré majú spôsobilosť uskutočňovať mocensko - 
riadiacu činnosť štátu, pričom účinnosť mocenského riadenia štátnych orgánov je subsidiárne 
garantovaná organizačnou sústavou inštitúcií disponujúcich prostriedkami donútenia. Štátne orgány 
a inštitúcie sa v súčasnosti výhradne regrutujú z osobitnej kategórie ľudí – byrokracie, ktorá sa 
zaoberá profesionálne len politicko - mocenským riadením spoločnosti. 

Štátny aparát predstavuje množinu orgánov, inštitúcií a úradníkov (byrokracie), metódy a formy 
ich činností, množinu ich vzájomných funkcionálnych vzťahov, ako aj množinu vzťahov systému 
štátnych orgánov a inštitúcií k spoločenskému systému, ktorý je schopný aj za pomoci použitia 
donútenia či násilia zabezpečiť efektívne uskutočňovanie úloh štátu voči spoločnosti, ktorú štát 
riadi, ale aj úloh voči iným štátom.

Štát ako systém orgánov a inštitúcií je nositeľom štátno - politickej verejnej spoločensko - riadiacej 
moci a nositeľom štátnej suverenity smerom dovnútra, t. j. k ostatným subjektom politického systému, 
ale aj smerom navonok, t. j. k iným štátom. Na to, aby systém štátnych orgánov a inštitúcií mohol 
byť suverénnym uskutočňovateľom verejnej politickej moci a nositeľom štátnej suverenity, potrebuje 
mať subjektívnu – personálnu záruku, ale aj objektívnu – materiálnu záruku. 

 Personálnu záruku štátu tvorí osobitná kategória ľudí, ktorá sa z povolania zaoberá iba 
uskutočňovaním štátnopolitickej mocensko - riadiacej činnosti. Tieto osoby predstavujú osobitnú 
vrstvu obyvateľstva, ktorá sa nazýva úradníctvo, byrokracia, štátni zamestnanci. Úradníctvo 
(byrokracia, štátni zamestnanci) tvorí odbornú, špecializovanú a trvalú časť personálneho substrátu 
štátu. Tento aparát sa zaoberá výlučne vládnutím, to znamená prípravou a výkonom rozhodnutí 
reprezentantov moci, teda štátno - mocenským riadením spoločnosti. Jeho hlavná úloha spočíva 
v príprave kvalifikovaných štátno - mocenských rozhodnutí pre predstaviteľov štátnej moci. 
Úradníctvo (byrokracia, štátni zamestnanci) je hierarchicky usporiadané, čo vyjadrujú aj názvy 
alebo tituly funkcií, ktoré jednotlivé osoby vykonávajú. Od úradníkov, ktorí so zreteľom na ich právne 
postavenie a verejnú (štátnu) službu majú postavenie verejných (štátnych) zamestnancov, treba 
z hľadiska spôsobu ustanovovania do funkcií, ktoré sa uskutočňujú voľbou alebo vymenovaním, 
odlišovať štátnych, verejných funkcionárov ako reprezentantov moci. Ustanovovanie štátnych, 
verejných funkcionárov je predmetom úpravy najmä ústavného a správneho práva, zatiaľ čo 
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ustanovovanie úradníkov (štátnych zamestnancov) do funkcií upravuje najmä správne a pracovné 
právo. V každom štáte existuje tak hierarchia štátnych, verejných funkcionárov, ako aj hierarchia 
úradníkov (štátnych zamestnancov).

Materiálnu záruku predstavuje osobitná kategória spoločenských inštitúcií, ktoré označujeme 
ako štátne orgány. Sú vybavené hmotne i personálne. Majú právomoc a kompetenciu umožňujúcu 
realizovať im monopol štátu na vykonávanie politickej moci v spoločnosti. Z dôvodu, aby sa mohla 
štátna moc vykonávať objektívne, t. j. aby sa autoritatívne a mocenské rozhodnutia štátu realizovali 
v spoločnosti buď dobrovoľne, t. j. z presvedčenia, alebo z donútenia, t. j. hrozbou násilia, disponuje 
systém štátnych orgánov a inštitúcií prostriedkami donútenia (súdy, polícia a pod.).

V bežnom, každodennom živote sa s pojmom „štát“ stretávame pomerne často. Niekedy týmto 
pojmom označujeme isté územie, inokedy rozumieme pod týmto slovným pomenovaním štátnu 
formu organizácie spoločnosti. Takéto chápanie štátu je však v značnej miere statické a skresľujúce, 
pretože nepostihuje štát v jeho dynamike, ako dynamickú, fungujúcu realitu, schopnú vydávať 
i realizovať štátno - mocenské rozhodnutia. „Život“ štátu sa tak napĺňa v plnej miere prostredníctvom 
systému štátnych orgánov a inštitúcií. 

Štát ako inštitúcia má svoj organizačný rámec, svoju organizačnú podobu. V tomto zmysle je štát 
chápaný ako celok (systém) s určitými vzťahmi medzi jeho jednotlivými časťami. Pojem organizácia 
štátu smeruje predovšetkým k usporiadaniu štátu ako celku. (Pozn. autora: Od pojmu organizácia 
štátu musíme odlišovať pojem štátna organizácia v zmysle jeho rôznych školských, zdravotníckych, 
sociálnych, vedeckovýskumných a iných zariadení.) Samotný pojem „organizácia“ znamená nielen 
určitý poriadok, postup či proces, ale aj usporiadanosť osobných a vecných prvkov a funkcií nejakého 
celku. Vzťahy medzi jednotlivými časťami organizácie štátu koncepčne vychádzajú z jeho politicko 
- právnej podoby a sú od nej závislé.

Vo všeobecnosti sa v odbornej literatúre akceptuje, že problematika organizácie štátu zahrňuje 
nielen organizačno-štrukturálnu podobu štátu, ale aj činnosť a vzájomné pôsobenie jednotlivých častí 
organizácie štátu, ako aj právom regulované pôsobenie jednotlivých organizačných súčastí štátu.

Štrukturálny charakter organizácie štátu vypovedá predovšetkým o usporiadaní, t. j. o určitých 
vzťahoch medzi jednotlivými jeho časťami. Charakter a povaha týchto vzťahov je zásadne ovplyvnená 
politicko - právnymi aspektmi jedinečnosti štátu. Vzhľadom na to, že ide o organizáciu štátu, je 
nutné zohľadniť i s nimi spätý organizačný aspekt. Každý z týchto aspektov plní svoju osobitnú 
funkciu, ktorá je nezameniteľná a nenahraditeľná.

Štátny aparát je suverénny realizátor verejnej politickej moci, ktorý sa skladá z hierarchicky 
usporiadanej štruktúry orgánov inštitúcií, korporácií a byrokracie. Štátny aparát možno klasifikovať 
nasledovne:

1 Štátne orgány
Štátne orgány tvoria základnú a rozhodujúcu zložku štátneho aparátu, sú vybavené právomocou 

a kompetenciou a štátno - mocenským charakterom svojej činnosti. Mocenské atribúty odlišujú 
štátne orgány vo vzájomných vzťahoch, ako aj v ich vzťahoch k ostatným zložkám štátneho 
aparátu. Štátny orgán je inštitúcia verejnej štátnej moci, ktorej úlohou je uskutočňovať funkcie 
štátu na základe ústavy a v jej medziach, ako aj v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. 
Štátne orgány ako reprezentanti moci môžu konať iba na základe ústavy a zákonov a spôsobom 
upraveným zákonom. Konanie nad rámec alebo nečinnosť, t. j. nekonanie v prípadoch, ak štátny 
orgán mal konať, ale nekonal, nie sú legálne. 
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Štátne orgány môžeme členiť podľa rozličných kritérií. Jednou zo zásadných je klasifikácia 
štátnych orgánov na : 

a/ štátne orgány ako orgány štátnej moci (sú bezprostrednými nositeľmi štátnej moci, majú 
právomoc vydávať prvotné, t. j. primárne normatívne akty najvyššej právnej sily);

b/ štátne orgány ako orgány štátnej správy vznikajú na základe právnych noriem, ktoré vydávajú 
orgány štátnej moci, majú právomoc vydávať druhotné, t. j. odvodené normatívne právne akty.

2 Ostatné zložky štátneho aparátu
Jednotlivé zložky štátneho aparátu majú rozdielne postavenie a oprávnenia nielen voči sebe 

navzájom, ale aj v ich právne diferencovanom pôsobení voči spoločnosti. Ostatné zložky štátneho 
aparátu sú neoddeliteľnou zložkou štátneho aparátu, na rozdiel od štátnych orgánov nedisponujú 
právomocou. Vyznačujú sa pôsobnosťou, v rámci ktorej realizujú úlohy stanovené v právnych 
aktoch štátnych orgánov. Na základe právnych aktov štátnych orgánov vykonávajú spravidla aj 
štátne donútenie. Medzi ostatné zložky štátneho aparátu možno zaradiť:

1. úradné osoby;
2. zložky štátneho donútenia;
3. štátne organizácie a štátne zariadenia;
4. ostatný aparát.

Úradné osoby sú významnou zložkou štátneho aparátu, sú to osoby v takom pracovnom 
postavení, spravidla vo vedúcom, ktoré ich oprávňuje dávať všeobecne záväzné pokyny ostatným 
zamestnancom štátneho aparátu, ktorí sú im pracovnoprávne či administratívnoprávne podriadení. 
(Štátne orgány na rozdiel od úradných osôb môžu v rámci svojej právomoci a pôsobnosti zaväzovať 
prostredníctvom normatívnych právnych aktov kohokoľvek.) Úradné osoby vydávajú interné inštrukcie 
(normatívne a individuálne). 

Zložky štátneho donútenia predstavujú tú časť štátneho aparátu, ktorá sa bezprostredne podieľa 
na hrozbe, resp. na výkone donútenia. Osobitné zložky donucovacej povahy sú právom poverené 
aplikovať a presadzovať právo, rozhodujú o uplatnení štátnej moci a zvlášť štátneho násilia alebo 
ich priamo uplatňujú. K týmto zložkám môžeme zaradiť policajné a bezpečnostné sily, ako aj ďalšie 
inštitúcie (armáda), ktoré sú štátom zriadené s cieľom zaistiť bezpečnosť, poriadok a obranu štátu. 
Svojou podstatou sa zaraďujú medzi zvláštne organizácie, ktoré sú riadené štátnymi orgánmi. 
Nedisponujú právomocou, pri plnení im zverených úloh iba realizujú právomoc štátnych orgánov.

Štátne organizácie a štátne zariadenia. Ich vznik je podmienený mierou zasahovania štátu do 
občianskej spoločnosti. Sú zriaďované štátom s cieľom realizovať niektoré funkcie štátu (hospodársku, 
kultúrno-výchovnú, sociálnu, atď.) Môžeme sem zaradiť rôzne hospodárske, dopravné, energetické, 
výskumné a iné organizácie a taktiež rôzne školské, zdravotnícke, sociálne, kultúrne a iné zariadenia, 
ktoré štát riadi, kontroluje i financuje.

Ostatný aparát (pomocný aparát) má tiež svoje poslanie v zložkách štátneho aparátu, keďže 
jeho činnosť ovplyvňuje funkčnosť, operatívnosť, mobilnosť a efektívnosť štátneho aparátu ako 
celku. (Prusák, J., 1997/7).

Záver
Štátna služba patrí do organizačného systému štátu, štátna služba je súčasťou štátneho aparátu. 

Štátna služba je jednou zo stránok činnosti štátu, ktorá smeruje k praktickej a bezprostrednej 
realizácii úloh a funkcií štátu.

 Efektívna štruktúra organizácie štátu spojená s uplatňovaním štátnej moci bezprostredne 
ovplyvňuje výkonnosť štátnej služby.
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 Spoločenská funkcia štátnej služby je podmienená úlohami a funkciami štátu, sociálno-politická 
podstata štátu bezprostredne ovplyvňuje poslanie štátnej služby.

 Štátna služba ako súčasť systému štátneho aparátu, hierarchicky usporiadaného systému 
štátnych orgánov a štátnych inštitúcií, ktoré majú schopnosť uskutočňovať riadiacu a mocenskú 
činnosť štátu, vytvára zo štátu „živú“ fungujúcu realitu, schopnú vydávať a realizovať štátno-
mocenské rozhodnutia.

 Organizácia štátnej služby predstavuje široký reťazec rôznorodých vzťahov, ktoré je potrebné 
právne regulovať. Z hľadiska právnej úpravy organizácia štátnej služby zasahuje predovšetkým 
do odvetvia ústavného práva (napr. problematika štátnych orgánov, ich právomoci, kompetencie, 
problematika vzájomných vzťahov, spôsobu ustanovovania ich zamestnancov do funkcie, dĺžky 
trvania funkčného obdobia zamestnancov, početnosti, vnútorného zloženia, systému rozhodovania 
a pod.), z určitého pohľadu je organizácia štátnej služby predmetom záujmu modernej vedy o štáte, 
ako aj teórie verejného práva (štát, moc, verejná moc, štátna moc, organizácia štátu, štátny 
mechanizmus, štátny aparát atď.) 

 Z uvedeného možno odvodzovať, že štátna služba ako právny inštitút zahrňuje právne normy 
regulujúce organizáciu štátu, resp. organizačnú štruktúru štátneho aparátu, čo potvrdzuje, že do 
obsahovej náplne právneho inštitútu štátnej služby je nutné zaraďovať aj normy ústavného práva 
či teórie verejného práva. (Kuril, J., 2006/8).
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Sociálna ekonomika – základné koncepčné východiská1 2

Iveta DUDOVÁ*3 

Social Economy - Basic conceptual bases

Abstract
Social Economy was created in an environment of liberal economy in order to alleviate 

the effects of the market and meet the principles of solidarity. At present, the social economy 
performs other functions, supports non-market solutions to social problems. The paper 
focuses on selected theoretical bases of the social economy, its definition and principles 
and the legislative framework of the social economy in Slovakia. According to him, the 
social economy represents the sum of non-state activities whose main objective is to 
achieve a positive social impact. Social entrepreneurship is a special type of business, 
which consists of the continuous supply of goods or services on the market, but the main 
objective is to achieve positive social impact, not profit.

Keywords: social economy, social enterprise, social solidarity, nonprofit

JEL Classification: L38, I39, O35

Úvod 
Sociálna ekonomika vznikla v prostredí liberálnej ekonomiky s cieľom mierniť dopady trhu a napĺňať 

princípy solidarity. Jej význam vzrástol devätnástom storočí v ekonomicky vyspelých krajinách pod 
vplyvom rôznych prúdov (kresťania, liberáli, socialisti, sociálni zamestnávatelia, odbory). Formovanie 
sociálnej ekonomiky tak, ako ju poznáme v súčasnosti, sa začala vo Francúzsku v 70. rokoch 20. 
storočia, keď organizácie zastupujúce družstvá, vzájomné spoločnosti a správcovské združenia 
vytvorili Národný koordinačný výbor pre činnosti vzájomných spoločností, družstiev a združení 
(National Liaison Committee for Mutual, Cooperative and Associative Activities, CNLAMCA). V r. 
1980 výbor CNLAMCA uverejnil Chartu sociálnej ekonomiky, v ktorom definuje sociálnu ekonomiku 
ako súbor organizácií, ktoré nepatria do verejného sektora, pracujú demokraticky, pričom ich 
členovia majú rovnaké práva a povinnosti a uplatňujú osobitný režim vlastníctva a rozdelenia 
zisku, pričom prebytok používajú na rozšírenie organizácie a zlepšenie služieb, ktoré poskytujú 
svojim členom a spoločnosti. V r. 1981 bol vo Francúzsku prijatý prvý dekrét uznávajúci sociálnu 
ekonomiku. Uvedené charakteristické črty sa rozšírili v ekonomickej literatúre a popisujú oblasť 
sociálnej ekonomiky, ktorá závisí od troch hlavných skupín (družstiev, vzájomných spoločností 
a združení), ku ktorým sa nedávno pridali nadácie. V r. 2014 bol vo Francúzsku po prvýkrát prijatý 
zákon v prospech sociálnej a solidárnej ekonomiky. Solidárna ekonomika je nová forma sociálnej 
ekonomiky, ktorá sa orientuje najmä na iniciatívy lokálneho rozvoja, opätovné začlenenie a boj 
proti exklúzii.

Príspevok sa zameriava na sociálnu ekonomiku ako oblasť, ktorá funguje na iných princípoch, 
akými sú klasické princípy trhu. Cieľom príspevku je vymedziť sociálnu ekonomiku a jej princípy, 
popísať vybrané teoretické východiská sociálnej ekonomiky a aktuálne legislatívne rámce sociálnej 
ekonomiky na Slovensku, ktoré otvárajú cesty jej budúceho rozvoja v našich podmienkach.

1 Príspevok je výstupom z výskumného projektu: VEGA č. 1/0266/16 Verejná politika ako cesta napĺňania 
sociálneho rozmeru EÚ.

* doc. Ing. Iveta Dudová, PhD., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav verejnej 
správy, Katedra verejnej správy, Furdekova 16, 851 04 Bratislava 5, e-mail: iveta.dudova@vsemvs.sk
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Teoretické východiská sociálnej ekonomiky
Podľa správy o sociálnej ekonomike v EÚ (L’économie, 2012/2) možno vymedziť niekoľko 

teoretických prístupov k sociálnej ekonomike - tretí sektor ako priesečník, prístup neziskových 
organizácií, prístup solidárnej ekonomiky, prístup sociálnych podnikov a iné prístupy.

• Tretí sektor ako priesečník
Pojem tretí sektor sa používa väčšinou v anglicky hovoriacich krajinách v súvislosti so súkromným 

neziskovým odvetvím (pozostáva väčšinou zo združení a nadácií), pojem tretí sektor sa používa 
takisto v kontinentálnej Európe a ostatných častiach sveta ako synonymum sociálnej ekonomiky. Tretí 
sektor sa stal priesečníkom rôznych koncepcií, najmä koncepcie neziskového sektora a sociálnej 
ekonomiky, ktoré nie sú úplne totožné aj napriek tomu, že opisujú oblasti, ktoré sa do značnej miery 
prekrývajú. Okrem toho, teoretické prístupy, ktoré sa z týchto koncepcií vyvinuli, pripisujú tretiemu 
sektoru v súčasnom hospodárstve odlišné funkcie.

• Prístup neziskových organizácií
Koncept neziskovej organizácie je hlavný teoretický prístup (okrem koncepcie sociálnej ekonomiky), 

ktorý sa zaoberá problematikou tretieho sektora a má pôvod v anglicky hovoriacich krajinách. Tento 
prístup sa v podstate vzťahuje len na súkromné organizácie, ktoré majú v stanovách zakotvené, 
že prebytok nesmie byť rozdelený medzi tých, ktorí ich založili, riadia alebo financujú. Prístup 
neziskových organizácií v Systéme národných účtov 1993 je založený na Príručke pre neziskové 
inštitúcie v systéme národných účtov, ktorú uverejnila OSN. V príručke pre neziskové inštitúcie sa 
na tomto základe určuje veľký rôznorodý súbor neziskových organizácií, ktoré by mohli patriť do 
ktoréhokoľvek z piatich inštitucionálnych sektorov tvoriacich systém národných účtov vrátane verejnej 
administratívy. Právne formy týchto organizácií sú rôzne, väčšinou sú to združenia a nadácie a sú 
vytvorené na odlišné účely - poskytovať služby osobám alebo spoločnostiam, ktoré ich riadia alebo 
financujú; vykonávať dobročinnú alebo filantropickú činnosť na pomoc ľuďom v núdzi; poskytovať 
neziskové trhové služby (napríklad činnosti v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, činnosti vykonávané 
vo voľnom čase, atď.), obhajovať záujmy nátlakových skupín alebo politické programy rovnako 
zmýšľajúcich občanov, atď.

• Prístup solidárnej ekonomiky
Koncept solidárnej ekonomiky vznikol v poslednej štvrtine 20. storočia vo Francúzsku 

a v niektorých krajinách Latinskej Ameriky. Je silne spojený s výrazným rastom tretieho sektora 
v organizáciách, ktoré vyrábajú a rozdeľujú tzv. sociálne alebo ochranné tovary. Tzv. ochranné 
tovary majú v našich podmienkach vyjadrenie vo verejne prospešných tovaroch. Podľa všeobecného 
sociálneho a politického konsenzu sú nevyhnutné pre dôstojný život a preto bez ohľadu na príjem 
alebo kúpnu silu, musia byť dostupné všetkým občanom. Vzhľadom na to sa zvažuje, že verejná 
správa by mala zabezpečiť výrobu a rozdelenie týchto tovarov a služieb, a to buď prostredníctvom 
zabezpečenia ich bezplatného poskytovania, alebo prostredníctvom ich dotovania, aby boli dostupné 
za nižšie ako trhové ceny. 

Vlády väčšiny rozvinutých krajín v Európe zaručili počas rozmachu a konsolidácie sociálneho 
štátu všeobecné využívanie väčšiny z týchto dôležitých tovarov, ako napríklad zdravotníckych 
služieb a vzdelávania. V posledných desaťročiach však vznikli nové sociálne potreby, ktorými 
sa nezaoberá ani verejný sektor, ani tradičný kapitalistický sektor a ktoré majú vplyv na viacero 
skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Tieto problémy sa týkajú životných podmienok starších 
ľudí, masovej dlhodobej nezamestnanosti, prisťahovalcov, etnických menšín, osôb so zdravotným 
postihnutím, opätovnej integrácie bývalých väzňov, týraných žien, osôb s chronickým ochorením, atď. 

V týchto medzerách expandovali niektoré tradičné organizácie, ktoré sú typickými organizáciami 
sociálnej ekonomiky (družstvá a najmä združenia). Tento sektor súčasne spája súbor nových 
organizácií s novými oblasťami činnosti. V porovnaní s tradičnými subjektmi sociálnej ekonomiky 
má tri charakteristické črty: a) sociálny dopyt, ktorý sa usiluje riešiť, b) subjekty, zapojené do týchto 
iniciatív a c) výslovnú túžbu po sociálnej zmene.
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Vo Francúzsku sa od roku 1980 rozvíjala koncepcia solidárnej ekonomiky na základe týchto troch 
aspektov. Zodpovedá hospodárstvu, v ktorom je trh jedným, pravdepodobne najdôležitejším, ale nie 
jediným prvkom. Solidárna ekonomika sa zameriava na tri póly: trh, štát a vzájomnosť. Tieto tri póly 
zodpovedajú princípom trhu, redistribúcie a vzájomnosti. Vzájomnosť sa týka nepeňažnej výmeny 
v oblasti primárnej sociability, identifikovanou najmä združovaním. Táto ekonomika je vo svojej 
podstate pluralitná a nemožno ju obmedziť len na komerčné a peňažné aspekty. Solidárna ekonomika 
sa prvýkrát pokúsila previazať tri póly systému. Špecifické iniciatívy solidárnej ekonomiky predstavujú 
hybridné formy trhovej, netrhovej a nepeňažnej ekonomiky. Nezapadajú do trhového stereotypu 
ortodoxnej ekonomiky a ich zdroje majú tiež rôzny pôvod: trhový (predaj tovarov a poskytovanie 
služieb), netrhový (verejné subvencie a dary) a nepeňažný (dobrovoľníci). 

Doplnkom tohto konceptu solidárnej ekonomiky, ktorej epicentrum je lokalizované najmä vo 
Francúzsku, dopĺňa ďalší prístup k solidárnej ekonomike dobre zavedený v niektorých krajinách 
Latinskej Ameriky, kde sa považuje za motor sociálnej zmeny, vektorom projektu pre alternatívnu 
spoločnosť voči neoliberálnej globalizácii. Na rozdiel od európskeho prístupu, v ktorom je solidárna 
ekonomika kompatibilná s trhom a štátom, títo priekopníci v Latinskej Amerike sa snažia rozvíjať 
koncept pre to, aby sa stal globálnou alternatívou voči kapitalizmu. (L’économie, 2012/2).

• Prístup sociálnych podnikov
V posledných rokoch vzniklo mnoho prác o sociálnych podnikoch, ale nemožno hovoriť o 

jednotnom prístupe. Je možné rozlíšiť dva hlavné prístupy k sociálnemu podnikaniu: anglo-americký 
prístup a prístup kontinentálnej Európy.

Anglo-americký prístup zahŕňa rôzne trendy, ktoré odlišne definujú oblasť sociálnych podnikov, od 
teoretikov, podľa ktorých sú vo forme obchodných spoločností ekvivalentom súkromných neziskových 
organizácií so sociálnymi cieľmi, až po tých, ktorých definovanie sociálneho podniku kladie dôraz 
výlučne na sociálne inovácie a uspokojenie sociálnych potrieb, bez ohľadu na formu vlastníctva 
podniku (verejné, založené na súkromnom kapitáli alebo také, ktoré v Európe zodpovedajú podnikom 
„sociálnej ekonomiky“). 

Podľa tradície v kontinentálnej Európe je hlavný prístup k sociálnym podnikom zhrnutý v štúdiách 
a návrhoch siete EMES, ktorá prispôsobuje tieto podniky výrazu kolektívneho podnikania v sociálnej 
ekonomike a definuje ich pomocou troch skupín ukazovateľov (zahŕňajúce štruktúru ekonomickú 
a sociálnu a riadenie). 

• Iné teoretické prístupy
Iné teoretické prúdy ponúkajú priamo nahradiť trhovú ekonomiku, v ktorom sú výrobné prostriedky 

v súkromnom vlastníctve, inými spôsobmi organizácie výrobného systému. Sú to tzv. alternatívna 
ekonomika (má pôvod v protestných hnutiach, ktoré vznikali vo Francúzsku od mája 1968) a ľudová 
ekonomika, ktorá je od roku 1980 obhajovaná v rôznych krajinách Latinskej Ameriky a ktorej 
vlastnosti sú veľmi podobné v miestnej verzii solidárnej ekonomiky a je známa ako solidárna 
ľudová ekonomika. Ľudová ekonomika vylučuje každý typ vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec 
a považuje pracovnú silu za hlavný faktor výroby.

2 Vymedzenie a princípy sociálnej ekonomiky
Jednotná a ustálená definícia pojmu sociálna ekonomika neexistuje. Vlastnosti, ktoré sú spoločné 

pre všetky organizácie sociálnej ekonomiky - ide o organizácie ľudí vykonávajúcich činnosť, ktorej 
hlavným cieľom je uspokojiť potreby ľudí, a nie odmeňovať investorov kapitálu. Subjekty sociálnej 
ekonomiky rešpektujú princípy, akými sú slobodné členstvo, individuálna neziskovosť (prebytky nie 
sú prerozdeľované cez výnosy z kapitálu), nezávislosť na verejnej moci, demokratické riadenie 
podľa princípu „jeden človek, jeden hlas“.

Nedávne koncepčné vymedzenie sociálnej ekonomiky je uvedené v Charte zásad sociálnej 
ekonomiky, ktorú predstavila Stála európska konferencia družstiev, vzájomných spoločností, združení 
a nadácií je nasledujúce (CEP-CMAF, 2007), ktoré zahŕňa: 

• Odlišný spôsob podnikania
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Organizácie sociálnej ekonomiky sú ekonomickí a sociálni aktéri prítomní vo všetkých sektoroch. 
Sú charakterizované predovšetkým ich účelom a odlišným spôsobom podnikania. Sociálna 
ekonomika zahŕňa družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia a nadácie. Tieto podniky sú mimoriadne 
aktívne v niektorých oblastiach, ako je sociálna ochrana, sociálne služby, atď. Niektoré z týchto 
iniciatív disponujú už právnym uznaním, ako napríklad podniky so sociálnym účelom (Belgicko), 
sociálne družstvá (Taliansko), Družstevné spoločnosti spoločného záujmu (Francúzsko), atď. Všetky 
sú súčasťou cieľov európskych politík (sociálnej, zamestnanosti, podnikateľských, vzdelávacích, 
výskumu, miestneho a regionálneho rozvoja, sociálnej zodpovednosti, riadenia podnikov, atď.), ku 
ktorým aktívne prispievajú.

• Silné špecifiká 
Právne formy organizácií sociálnej ekonomiky sa môžu v jednotlivých štátoch líšiť. Predsa 

však, tieto spoločnosti sa líšia od tých s kapitálom svojimi špecifikami spojenými so spoločnými 
charakteristikami, najmä prvenstvo osoby a sociálneho cieľa nad kapitálom, dobrovoľný a otvorený 
súhlas; demokratická kontrola členmi, spájanie záujmov členov, užívateľov a všeobecného záujmu; 
obrana a uplatňovania zásad solidarity a zodpovednosti; autonómnosť riadenia a nezávislosti vo 
vzťahu k verejnej moci; väčšina prebytku je určená na dosahovanie cieľov udržateľného rozvoja, 
záujmu služby pre členov a všeobecného záujmu.

• Sociálna ekonomika
Je založená na princípe solidarity a na angažovanosti ľudí v procese aktívneho občianstva; je 

generátorom kvalitných pracovných miest pokiaľ ide o lepšiu kvalitu života a poskytuje rámec pre 
nové formy podnikania a práce; hrá dôležitú úlohu v miestnom rozvoji a sociálnej súdržnosti; je 
spoločensky zodpovedná; je faktorom demokracie; prispieva k stabilite a pluralizmu hospodárskych 
trhov; reaguje na priority a ciele politiky Európskej únie - sociálna súdržnosť, plná zamestnanosť 
a boj proti chudobe, participatívna demokracia. Sociálna ekonomika je založená na širokom 
sociálnom základe a vykonáva svoju činnosť v rôznych právnych formách, podávajúc dôkaz o svojej 
konkurencieschopnosti, svojej schopnosti rastu a prispôsobenia sa novým sociálnym spoločenských 
a ekonomickým výzvam. Je základnou súčasťou organizovanej občianskej spoločnosti. Vyjadruje 
sa a oznamuje názory pre verejnú moc na rozpracovanie, implementáciu a hodnotenie politík, 
ktoré sa týkajú života občanov. Sociálna ekonomika prispieva významným spôsobom k budovaniu 
participatívnejšej, demokratickejšej a solidárnejšej spoločnosti.

2.1 Subsektory sociálnej ekonomiky
Sociálna ekonomika z hľadiska národných účtov zahŕňa dva hlavné subsektory sociálnej 

ekonomiky – 1. trhový alebo podnikový subsektor a 2. subsektor netrhových výrobcov. Dva subsektory 
sociálnej ekonomiky majú spoločné vlastnosti: 1. sú súkromné, to znamená, že nie sú súčasťou 
verejného sektora a verejný sektor ich nekontroluje; 2. sú formálne organizované, čo znamená, že 
spravidla majú právnu subjektivitu; 3. majú nezávislé rozhodovacie právomoci, to znamená, že môžu 
samostatne voliť a rozpustiť svoje riadiace orgány a kontrolovať a organizovať celú svoju činnosť; 
4. majú voľné členstvo, to znamená, že členstvo v nich nie je povinné; 5. prípadné zisky alebo 
prebytky sa medzi členov – používateľov nedelia v pomere k ich kapitálu alebo príspevkom členov, 
ale k ich činnosti alebo transakciám v organizácii; 6. vykonávajú samostatnú hospodársku činnosť na 
uspokojenie potrieb jednotlivcov, domácností alebo rodín. Preto sa uvádza, že organizácie sociálnej 
ekonomiky sú organizácie ľudí, nie kapitálu. Pracujú s kapitálom a inými nefinančnými zdrojmi, nie 
však pre kapitál; 7. sú to demokratické organizácie. Okrem niektorých dobrovoľných organizácií, 
ktoré poskytujú netrhové služby domácnostiam, sa v rozhodovacom procese organizácií sociálnej 
ekonomiky prvého stupňa spravidla uplatňuje zásada „jeden človek, jeden hlas“ bez ohľadu na 
vložený kapitál alebo príspevky členov. Vždy uplatňujú demokratické a participatívne rozhodovanie. 
Organizácie na iných úrovniach sú takisto organizované demokraticky. Členovia majú väčšinovú 
alebo výlučnú kontrolu nad rozhodovacími právomocami v organizácii. (L’économie, 2012/2).

Trhový alebo podnikový subsektor sociálnej ekonomiky tvoria v podstate družstvá a vzájomné 
spoločnosti; podnikateľské skupiny kontrolované družstvami, vzájomnými spoločnosťami a inými 
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organizáciami sociálnej ekonomiky; iné podobné spoločnosti; a niektoré neziskové inštitúcie, ktoré 
slúžia podnikom sociálnej ekonomiky.

Prevažnú väčšinu netrhového subsektora sociálnej ekonomiky tvoria združenia a nadácie, 
hoci v ňom možno nájsť aj organizácie s inou právnou formou. Tento subsektor zahŕňa všetky 
organizácie sociálnej ekonomiky, ktoré sa v rámci kritérií národných účtov považujú za netrhových 
výrobcov, t. j. výrobcov, ktorí dodávajú väčšinu svojich produktov bezplatne alebo za ceny, ktoré 
nie sú z hospodárskeho hľadiska významné.

Sociálna a solidárna ekonomika teda spája hospodárske činnosti, ktoré nie sú ani vládne ani 
súkromné. Aj keď sú životaschopné, nehľadia na maximalizáciu zisku, ale skôr na zlepšenie 
blahobytu svojej komunity alebo jej členov. Je ekonomicky a sociálne rentabilná. Spája v sebe 
modernosť, inovácie a udržateľný rozvoj. Sociálna ekonomika pomáha budovať sociálny kapitál 
a súčasne ho aj pri svojom fungovaní využíva.

3 Sociálna ekonomika v Európskej únii
Sociálna ekonomika zamestnáva v EÚ viac ako 11 miliónov osôb, predstavuje teda 6 % celkovej 

zamestnanosti. Sústreďuje subjekty s osobitným právnym štatútom (družstvá, nadácie, združenia, 
vzájomné spoločnosti), z ktorých mnohé spĺňajú nižšie uvedené aspekty, a teda by sa mohli pokladať 
za sociálne podniky, ako aj sociálne podniky vo forme súkromnej spoločnosti alebo tradičnej akciovej 
spoločnosti. Špecifické právne štatúty sociálneho hospodárstva sú zvlášť prispôsobené sociálnym 
podnikom, pretože ich spôsob riadenia podporuje participáciu a otvorenosť.

Krajiny, ktoré politicky a právne uznali modernú koncepciu sociálnej ekonomiky sú Francúzsko, 
Španielsko, Grécko a Portugalsko. Krajiny so strednou úrovňou akceptácie koncepcie sociálnej 
ekonomiky sú Taliansko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Luxembursko, Švédsko, Lotyšsko, Malta, Poľsko, 
Spojené kráľovstvo, Bulharsko a Island. V týchto krajinách existuje koncepcia sociálnej ekonomiky 
spolu s inými koncepciami, ako napríklad s koncepciou neziskového sektora, dobrovoľníckeho 
sektora a sociálnych podnikov. Krajiny s nízkou alebo žiadnou úrovňou akceptácie koncepcie 
sociálnej ekonomiky, teda tie, kde koncepcia sociálnej ekonomiky je málo známa, začína sa objavovať 
alebo je neznáma, sú Rakúsko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Litva, Holandsko, 
Slovensko, Rumunsko, Chorvátsko a Slovinsko. Relatívne vyššiu úroveň uznania majú súvisiace 
pojmy – neziskový sektor, dobrovoľnícky sektor a mimovládna organizácia. (L’économie, 2012/2).

V Európskom parlamente od r. 1990 pôsobí medziskupina Európskeho parlamentu pre sociálnu 
ekonomiku. V roku 2006 EP vyzval Komisiu, aby „rešpektovala sociálne orientované hospodárstvo 
a vypracovala oznámenie, ktoré by sa venovalo tomuto základnému kameňu európskeho sociálneho 
modelu“. V roku 2009 schválil EP hlavnú správu o sociálnom hospodárstve, v ktorej uznáva sociálnu 
ekonomiku ako sociálneho partnera a ako kľúčového aktéra pri plnení cieľov Lisabonskej stratégie. 
Európska komisia začala dve dôležité iniciatívy týkajúce sa sociálnych podnikov, súboru spoločností, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou sociálneho hospodárstva: Iniciatívu pre sociálne podnikanie v r. 
2011 a Nariadenie o európskych fondoch sociálneho podnikania v r. 2013.

Podnik sociálnej ekonomiky má svoje špecifické charakteristiky. Je preferovaným ekonomickým 
nástrojom na zabezpečenie diverzity a slobody podnikania a jednou z najdôležitejších odpovedí, ktoré 
umožňujú ľuďom bez veľkých finančných prostriedkov, aby začali svoju činnosť. Umožňuje trvalo 
udržateľný rozvoj v okresoch, regiónoch alebo v krajinách s  hospodárskymi a /alebo sociálnymi 
alebo politickými problémami. Zabezpečuje účinnú ochranu voči špekulatívnym pohybom (posunom) 
a je zdrojom partnerstva a rozvoja ekonomickej demokracie, a podpora pre spravodlivé a otvorené 
iniciatívy. Je pripravený meniť všeobecne uznávané normy hodnotenia pri osvojení si sociálnej 
a environmentálnej pridanej hodnoty

Všeobecné vymedzenie sociálneho podniku charakterizuje ako podnik, ktorý bez ohľadu na 
svoju právnu formu: 

a) má v súlade so svojimi stanovami alebo iným právnym dokumentom, ktorým sa zriaďuje, za 
hlavný cieľ dosiahnutie merateľného, pozitívneho sociálneho vplyvu, a nie tvorbu zisku pre svojich 
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majiteľov, členov a akcionárov a ktorý poskytuje služby alebo tovar s návratnosťou v sociálnej 
oblasti a/alebo používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jeho sociálny cieľ;

b) využíva svoj zisk v prvom rade na dosiahnutie svojho hlavného cieľa a má vopred vymedzené 
postupy a pravidlá upravujúce akékoľvek rozdeľovanie zisku medzi akcionárov a majiteľov, ktoré 
zabezpečí, že takéto rozdeľovanie nenaruší jeho hlavný cieľ; a

c) je spravovaný v podnikateľskom duchu, zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním 
pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti. 
(Nariadenie, 2013/4).

Európska komisia v Iniciatíve pre sociálne podnikanie vymedzila sociálne podniky ako podskupinu 
sociálnej ekonomiky (subjekty sociálnej ekonomiky). Za sociálny podnik Európska komisia považuje 
podniky, pre ktoré je sociálny alebo spoločenský cieľ všeobecného záujmu motívom obchodnej 
činnosti, ktorá sa často prejavuje vysokou úrovňou sociálnej inovácie, ktorých zisky sa opätovne 
investujú hlavne do realizácie tohto predmetu činnosti a ktorých spôsob organizácie alebo systém 
vlastníctva odzrkadľuje poslanie a opiera sa o demokratické alebo participatívne zásady, alebo sa 
zameriava na sociálnu spravodlivosť.

Takto môže ísť, po prvé, o podniky, ktoré poskytujú sociálne služby, a/alebo tovary a služby 
určené zraniteľným skupinám (prístup k bývaniu, prístup k zdravotnej starostlivosti, pomoc starším 
alebo zdravotne postihnutým osobám, začlenenie zraniteľných skupín, opatrovanie detí, prístup 
k zamestnaniu a ku vzdelávaniu, riadenie závislosti, prístup k základným bankovým službám, atď.); a/
alebo po druhé, o podniky, ktorých spôsob výroby tovarov alebo poskytovania služieb sleduje sociálny 
cieľ (sociálna alebo profesijná integrácia prostredníctvom prístupu k práci osôb znevýhodnených 
hlavne z dôvodu ich nízkej kvalifikácie alebo sociálnych či profesijných problémov spôsobujúcich 
vylúčenie a marginalizáciu), ale ktorých činnosť sa môže týkať iných ako sociálnych tovarov a služieb. 

4 Právne rámce sociálnej ekonomiky na Slovensku

Oblasť sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v SR nebola do súčasnosti upravená 
samostatným zákonom. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti definoval len pojmy subjekt 
sociálnej ekonomiky, sociálny podnik pracovnej integrácie a podmienky integrácie znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku pracovnej integrácie. Išlo o značne nedokonalú 
úpravu, ktorá neposkytuje dostatočný priestor na rozvoj sektoru sociálnej ekonomiky.

MPSVR SR pripravilo nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, (MPSVR 
SR, 2017/3), ktorý ustanovuje sektor sociálnej ekonomiky, definuje subjekty sociálnej ekonomiky, 
sociálne podniky, vymedzuje možnosti poskytovania podpory pre sociálne podniky a správu sektora 
sociálnej ekonomiky. 

Sociálna ekonomika predstavuje súhrn neštátnych aktivít, ktorých hlavným cieľom je dosahovať 
pozitívny sociálny vplyv. Sociálne podnikanie je osobitný typ podnikania, ktoré pozostáva zo sústavnej 
ponuky tovarov alebo služieb na trh, ale ktorého hlavným cieľom je dosahovať pozitívny sociálny 
vplyv, nie zisk. Sociálny podnik je subjektom sociálnej ekonomiky, ktorý vykonáva hospodársku 
činnosť, pričom musí spĺňať základné podmienky: hlavným cieľom sociálneho podniku nie je zisk, ale 
merateľný pozitívny vplyv; ak nejaký zisk dosiahne, viac ako 50 % zo zisku použije na dosahovanie 
pozitívneho sociálneho vplyvu (na jeho hlavný cieľ); do spravovania svojej hospodárskej činnosti 
zapája zainteresované osoby. 

Rozlišujú sa sociálne podniky, ktoré vyvíjajú pozitívny sociálny vplyv pre určitú konkrétnu komunitu 
a tie, ktoré ho vyvíjajú pre spoločnosť ako celok. Komunitný záujem predstavuje pozitívny sociálny 
vplyv, ktorý je obmedzený na určitú konkrétnu komunitu, a verejný záujem zase pozitívny sociálny 
vplyv pre spoločnosť ako celok. Definovanie znevýhodnených a zraniteľných osôb je podmienené 
tým, že v rámci EÚ sú dvoma veľkými skupinami sociálnych podnikov tie, ktoré poskytujú pracovnú 
integráciu a tie, ktoré poskytujú rôzne tovary a služby zraniteľným osobám
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Subjekty sociálnej ekonomiky predstavujú tzv. tradičné subjekty, ktorými sú združenia/asociácie 
(občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a družstvá), a tiež nové formy - sociálne 
podniky, z právneho hľadiska obchodné spoločnosti, ktoré nie sú orientované ziskovo, ale na 
napĺňanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Len registrovaný sociálny podnik získava od štátu uznanie 
(vo forme priznanie štatútu), že je naozaj sociálnym podnikom. Registrované sociálne podniky 
z hľadiska zamerania činnosti sa členia na integračný podnik, energetický podnik a sociálny podnik 
bývania. 

Integračný podnik je registrovaný sociálny podnik, ktorého dosahovanie pozitívneho sociálneho 
vplyvu spočíva v zamestnávaní znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb. Na dosiahnutie 
pozitívneho sociálneho vplyvu sa požaduje, aby integračný podnik zamestnával 30 % znevýhodnených 
osôb z celkového počtu zamestnancov; 30 % zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov, 
alebo 40 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov.

Zavedenie energetického podniku ako typu registrovaného sociálneho podniku má predovšetkým 
umožniť, aby sa na Slovensku začal rozvíjať špecifický typ sociálneho podniku - tzv. družstvo 
energie z obnoviteľných zdrojov. Účelom zákona je umožniť, aby takéto družstvá mohli zakladať 
najmä obce. Energetický podnik má nárok iba na investičnú pomoc na rozbeh. Ďalej má fungovať 
bez dodatočnej štátnej podpory.

Sociálny podnik bývania je registrovaným sociálnym podnikom, ktorého dosahovanie pozitívneho 
sociálneho vplyvu spočíva vo výstavbe alebo prestavbe bytov alebo nájmu bytov osobám s mesačným 
príjmom do výšky mediánu mesačnej mzdy. Účelom je vytvoriť na Slovensku priestor pre rozvoj 
nájomného bývania v neziskovom sektore. Nemá ísť o náhradu ani zasahovanie do existujúceho 
modelu sociálneho bývania, ktorý je založený na kombinácii dotácie a výhodnej pôžičky zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania. Naopak, ide o doplnenie tohto modelu prostredníctvom podnikov, ktoré 
tento model rozširujú o kombináciu pomoci – menšia časť je forma nenávratnej pomoci, väčšia 
časť sú prostriedky z komerčných zdrojov. Sociálny podnik bývania je povinný najmenej 70 % 
bytov prenajímať osobám s mesačným príjmom do výšky mediánu mesačnej mzdy a najviac za 
nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.

Pre sociálne podniky je určená priama a nepriama podpora. Priama podpora sa môže poskytovať 
formou investičnej pomoci, kompenzačnej pomoci a pomoci na podporu dopytu. Nepriama podpora 
sa poskytuje formou daňových úľav a formou vytvárania dopytu prostredníctvom verejného 
obstarávania. Zákon má zamedziť možné zneužívanie podpory. Hlavným princípom systému 
podpory je zásada, že podpora musí za každých okolností obsahovať výrazný prvok návratnej 
pomoci a akýkoľvek typ podpory je zároveň podrobený pravidlám štátnej pomoci a nenarušovania 
hospodárskej súťaže. 

Zákon predpokladá reguláciu sektora sociálnej ekonomiky zo strany štátu prostredníctvom 
novovytvoreného orgánu pre sociálnu ekonomiku – Rada pre sociálnu ekonomiku, ktorej partnerom 
by sa mali stať strešné organizácie sektora. 

Záver 
Sociálne podnikanie je nástrojom, ktorý môže vstúpiť do riešení problémov spojených s chudobou 

a sociálnym vylúčením. Sociálne podnikanie predstavuje inovatívnu oblasť podnikania, ktorá nemá 
za cieľ dosahovanie zisku, a prispieva k riešeniu sociálnych problémov a k ekonomickému rastu. 
Viaceré zákony o sociálnej ekonomike alebo sociálnom podnikaní, ktoré boli v posledných rokoch 
prijaté v členských štátoch EÚ, najmä Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, hodnotovo vymedzujú 
hranice sociálnej ekonomiky a  špecificky uvádzajú typy subjektov, ktoré do sociálnej ekonomiky 
patria. 

Vážnym problémom a prekážkou pre rozvoj sociálnej ekonomiky na Slovensku bola dlhodobo 
nekompletná a nesystémová legislatíva tretieho sektora, dobrovoľníctva a sociálneho podnikania. 
Chýbal aj systém finančnej pomoci pre aktivity sociálnej ekonomiky. Návrh zákona o sociálnej 
ekonomike a jeho schválenie v roku 2018 priniesol komplexnú úpravu sektora sociálnej ekonomiky. 
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Vytvorili sa tým predpoklady pre vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia pre sociálne 
podnikanie, zaviesť jednotné pojmy a reguláciu, odstrániť prekážky pre rozvoj a vytvoriť systém 
podpory pre sociálne podniky. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR začala s implementáciou podporných aktivít pre zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch. Plánuje sa otvorenie celkovo siedmych regionálnych centier sociálnej 
ekonomiky - v súčasnosti už začali pôsobiť tieto centrá v Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove 
a Nitre. V budúcnosti bude dôležité posúdiť reálne výsledky pôsobenia zákona a analyzovať 
potenciálne problémy.
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Chudoba a nezamestnanosť ako indikátor sociálneho vylúčenia detí 
a mladých dospelých vyrastajúcich v detských domovoch 

Silvia VADKERTIOVÁ*4

Poverty and unemployment as indicator of social exclusion of children and young 
adults growing up in children´s home 

Abstract
Poverty is a negative phenomenon that does not only marginally affect the selected 

population. It is a phenomenon that affects about one third of the population of our 
planet. Poverty is closely linked to unemployment. An important position on poverty is 
the attitude of the state in the form of the acceptance and enforcement of  social policy 
measures. There is no complete prevention of poverty, after all, poverty is accompanied 
by mankind practically constantly. Poverty influences our everyday life and it also affects 
our coexistence with others, our relationships and last but not least, the quality of our life. 
In this paper we deal with key issues such as unemployment and poverty in the context 
of individuals who grew up in children‘s homes. Unfinished or incomplete education is an 
issue linked to the failure in labor market and eventualy to the failure in securing housing.

Keywords: Children‘s home, Poverty, Young Adult, Unemployment, Education

JEL Classification: P36, P39

Úvod
Jedným z dôležitých problémov, ktoré Európska únia rieši v súčasnosti, je znižovanie počtu ľudí 

ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Stratégia Európa 2020 stanovila pre sociálnu oblasť 
konkrétny cieľ, ktorý sa snaží plniť. Vymaniť z ohrozenej časti populácie 20 miliónov obyvateľov. 
Na monitorovanie aktuálneho stavu bol vyvinutý agregovaný ukazovateľ AROPE (at risk of poverty 
or social exclusion), ktorý obsahuje niekoľko konkrétnych čiastkových indikátorov. Popri nich 
existujú aj ďalšie ukazovatele, ktoré vychádzajú zo sociálnej situácie obyvateľov, ktoré naznačujú 
príslušnosť k ohrozenej časti populácie. Jedným z nich je chudoba, problém nízkeho vzdelania a s 
tým súvisiace predčasné ukončenie vzdelania. Ukazovateľ, ktorý sa vo výraznej miere objavuje 
u jedincov - mladých dospelých, ktorí odchádzajú z detských domovov.

Na Slovensku sa za chudobných definujú ľudia, ktorí sú v hmotnej núdzi a ich príjem nie je väčší 
ako životné minimum. Chudobu možno chápať ako výraz extrémnej nerovnosti, respektíve ako 
dištanc určitej časti populácie nielen od bohatých, ale i od celého zostatku populácie. V súčasnom 
svete, rozpor medzi bohatstvom a chudobou narastá, tak v globálnom (bohaté a chudobné štáty), 
ako aj v národnom meradle (bohatí a chudobní občania). 

1 Chudoba ako východiskový pojem
Možno povedať, že chudoba predstavuje legitímnu súčasť modernej spoločnosti. Ak sa zameriame 

na slovenskú spoločnosť, je potrebné zdôrazniť, že samotný výraz chudoba nie je legislatívne 
ohraničený. Ako synonymum k slovu chudoba sa priraďujú výrazy: sociálne slabí obyvatelia, 
nízkopríjmové domácnosti a najmä pojem hmotná núdza, ktorý je legislatívne ohraničený a pomenuje 
chudobu. Na Slovensku nie je určená hranica chudoby. Je vyjadrená životným minimom, od ktorého 
sa odvíjajú sociálne opatrenia štátu. Tvrdoň a Kasanová (2004) poukazujú, že životné minimum 
vyjadruje spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmu občana, pod ktorou nastáva stav jeho 
hmotnej núdze. Podľa Ondrejkoviča et. al. (2001, s. 59) sa za „chudobu všeobecne chápe sociálny 
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jav, ktorý je charakteristický nedostatkom životných prostriedkov jednotlivca alebo skupiny. V tomto 
zmysle je považovaná za sociálny problém, prípadne za sociálno - patologický jav.“ Strieženec (1996) 
popisuje sociálne problémy ako „sociálne situácie a podmienky v ľudských vzťahoch spoločnosti, 
ktoré sú považované za obtiažne a nežiaduce, a ktorým je nutné venovať pozornosť korektívnymi 
a vyrovnávacími opatreniami. Niekedy sa miesto definovaného pojmu absolútna chudoba používa 
pojem bieda. V Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v článku 
39, ods. 2 tohto dokumentu sa uvádza že „každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, 
ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok.“ 

Podľa najnovších štatistických údajov žije na Slovensku vyše 640-tisíc ľudí v chudobe. Podľa 
EU SILC 2016 bolo rizikom chudoby ohrozených 12 % obyvateľov Slovenska (približne 670 tisíc 
osôb). Napriek tomu, že prežívame obdobie hospodárskeho rastu, stúpajú priemerné zárobky 
a klesá nezamestnanosť, mnoho domácností nepociťuje zlepšenie. Každá tretia rodina s tromi 
deťmi je pod hranicou chudoby. 

Je všeobecne známe, že sa Slovensko dlhodobo začleňuje medzi krajiny s výraznými 
hospodárskymi a sociálnymi rozdielmi medzi regiónmi. Odlišnosti medzi jednotlivými krajmi 
Slovenska, v prvom rade súvisia s rôznym ekonomickým rozvojom regiónov. Ťažkosti chudobnejších 
krajov sa prehlbujú v dôsledku nedostatočne rozvinutej infraštruktúry, slabej dopravnej siete, nízkej 
úrovne rozvoja podnikateľského prostredia a slabej vzdelanostnej úrovne časti obyvateľstva. 

Z hľadiska veku možno konštatovať, že deti sú viac ohrozené rizikom chudoby ako dospelé 
a staršie osoby. Jedinci medzi 0 až 17 rokom života predstavujú najzraniteľnejšiu vekovú skupinu. 
Ich miera rizika chudoby bola na úrovni 20,8% a je prejavom príjmovej situácie domácnosti, v ktorej 
dieťa žilo. (Vlačucha, Kováčová, 2017). 

Tab. 1 Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch v členení podľa vekových skupín 
a pohlavia

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky, EU SILC 2016 
Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia (Vlačucha, Kováčová, 2017).

Rizikovou skupinou chudoby sa stávajú deti a mladí dospelí z detských domovov. Podľa vlastnej 
analýzy dokumentov z detského domova, sa za najčastejší dôvod vyňatia detí z domáceho prostredia 
uvádza nepriaznivá sociálna situácia rodiny. Táto situácia so sebou prináša ďalšie negatívne javy, 
akými sú zanedbávanie detí, trestná činnosť rodičov, alkoholizmus a okrem iného i trestná činnosť 
samotného dieťaťa. Väčšinou ide o prostredie, kde jeden z rodičov alebo blízkeho okolia je závislým 
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členom. z kategórie domácnosti so závislými deťmi sú z pohľadu miery rizika chudoby najviac 
ohrozenou skupinou domácnosti s dvoma dospelými a s troma a viac závislými deťmi (34,8 %). 

Nízka vzdelanostná úroveň týchto detí nepodporuje napĺňanie stratégie Európskej komisie do 
roku 2020 a bráni uplatňovaniu sa mladých dospelých na trhu práce. Do detských domovov sú 
prevažne umiestňované súrodenecké skupiny detí z viacpočetných (poväčšine rómskych rodín), 
ktoré po odchode z detského domova a opätovného začlenenia sa do pôvodnej biologickej rodiny 
sa prepadávajú do roviny chudoby. Táto skupina populácie je poznačená väčšinou dlhodobou 
nezamestnanosťou, častým striedaním obdobia zamestnanosti a nezamestnanosti, závislosťou na 
dávkach sociálneho štátu a nelegálnou aktivitou, tzv. čiernou prácou. Ďalšou rizikovou skupinou 
chudoby sú domácnosti jedného rodiča s aspoň jedným závislým dieťaťom, t. j. neúplné domácnosti 
(33,6 %). Môžeme konštatovať, že vyšší počet závislých detí v domácnosti a rovnako absencia 
ďalšieho dospelého člena v prípade neúplných domácností vedie k tomu, že sa tieto typy domácností 
častejšie dostávajú do rizika chudoby. (Vlačucha, Kováčová, 2017).

U špecifických skupín obyvateľstva zohráva dôležitú úlohu v boji proti chudobe sociálna ochrana 
v podobe rôznych sociálnych transferov. V analýze EU SILC sa za sociálne transfery považujú rodinné 
dávky a príspevky pre rodiny s deťmi, príspevky na bývanie, dávky v nezamestnanosti, starobné 
dávky, dávky pre pozostalých, nemocenské dávky, dávky v invalidite, príspevky na vzdelanie, - 
dávka a príspevky v rámci sociálneho vylúčenia. „Základným cieľom sociálneho zabezpečenia 
je poskytnúť‘ rodinám a jednotlivcom istotu, že úroveň a kvalita ich života sa nezníži v rizikovej 
sociálnej či ekonomickej situácii. To znamená, nielen uspokojovanie potrieb, ale predovšetkým 
prevenciu rizika a pomoc jednotlivcom a rodinám v situáciách, ktorým nebolo možné zabrániť. 
Preto sociálne zabezpečenie disponuje nielen peňažnými dávkami, ale aj širokou škálou služieb.“ 
(Stanek et. al., 2011, s. 99).

Nerovnosť vo vzdelaní je jedným z dôležitých druhov sociálnej nerovnosti. Často sa považuje 
vzdelanie za prostriedok zrovnoprávnenia členov spoločnosti, lebo poskytuje mladým ľuďom 
vedomosti, schopnosti a znalosti nutné na to, aby zaujali v spoločnosti hodnotnú pozíciu. V súčasnosti 
nepostačuje iba počiatočné vzdelanie. Vzdelávanie musí byť dostupné nielen v prvej etape života, 
ale má byť celoživotné, ktoré závisí od osobných a profesionálnych potrieb jednotlivca. Celoživotné 
vzdelávanie je nevyhnutné ako podsystém vzdelávania, ktoré adekvátnym spôsobom reaguje na 
požiadavky trhu práce (inovácie, počítačové schopnosti, jazykové schopnosti a iné). 

2 Stratégia Európa 2020
Európska komisia v stratégii na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 

v tzv. Európe 2020 si stanovila ciele, ktoré určujú pre európske sociálne trhové hospodárstvo víziu 
na obdobie nadchádzajúceho desaťročia, najmä ide o to, aký pokrok by mala EÚ dosiahnuť do 
roku 2020. Cieľom je znížiť podiel osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku pod 10 % 
a minimálne 40 % mladých ľudí by malo disponovať vysokoškolským vzdelaním, aby sa dosiahla 
taká hranica, že o 20 miliónov ľudí menej by bolo ohrozených chudobou. Pri dosahovaní tejto úlohy 
v rámci Slovenska je dôležité poukázať na negatívny fakt, ktorý potvrdzujú štatistické ukazovatele 
z ročného výkazu V-05 Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny za rok 2017. 

Z celkového počtu umiestnených detí v detských domovoch (členených na centrum detí v počte 
44 a domovov v počte 46) sa nachádza 4583 umiestnených detí. V roku 2017 študovalo na 
vysokých školách, len na prvom stupni 36 detí a na druhom stupni 11 detí. Je to iba malé percento 
z umiestnených detí. 
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Tab.2 Príprava detí na budúce povolanie pomaturitným nadstavbovým a vysokoškolským 
vzdelaním za rok 2017

Spolu

Celkový počet detí pripravujúcich na budúce povolanie k 31.12
59

nadstavbové štúdium 10
pomaturitné štúdium 1
vyššie odborné štúdium 1
vysokoškolské 1. stupňa 36
vysokoškolské 2. stupňa 11
iné štúdium 0

Zdroj: (Vlastné spracovanie na základe Ročného výkazu V 05 z MPSVaR za rok 2017)

Tab. 3 Príprava detí na budúce povolanie na stredných školách

 Spolu

s neukončenou 
dochádzkou  
z 1. stĺpca

Celkový počet detí pripravujúcich sa na budúce 
povolanie k 31.12.

725 87

gymnázium / vrátane 8. roč. gymnázií od 5. ročníka /
19 3

stredné odborné školy s maturitou 163 15
stredné odborné školy bez maturity 197 21

stredné odborné školy pre žiakov so špeciálnymi potrebami
121 11

odborné učilištia 215 34
konzervatória 3 1
Iné 7 2

Zdroj: (Vlastné spracovanie na základe Ročného výkazu V 05 z MPSVaR za rok 2017)

Dôvody, prečo nie je záujem detí a mladých dospelých o potrebu vzdelania, sú rôzne. Vychádzame 
z deprivácie detí, ktoré pochádzajú z málo podnetných rodín, rovnako môžeme uviesť pasívny 
a apatický postoj rodín k vzdelaniu. Nie je žiadnou výnimkou, že do zariadenia sú umiestňované 
maloleté deti vo veku 8 až 9 rokov, ktoré nevedia písať a čítať, v podstate sú negramotné. Do 
detského domova sú v prevažnej miere umiestňované deti z rómskych etník, ako ukazuje prax 
a moje dlhoročné pôsobenie v danej oblasti. Neexistujú žiadne relevantné štatistické ukazovatele, 
ktoré by poukazovali na národnostnú a etnickú príslušnosť detí, keďže by mohlo prísť k diskriminácii.

Medzi ďalšie dôvody, ktoré preukazujú nezáujem detí a mladých dospelých o vzdelanie, patrí 
nízka intelektová úroveň neraz spojená s poruchami učenia. Skutočnosťou je aj fakt, že čoraz viac 
mladých dospelých ukončí školskú dochádzku a odchádza z detského domova po dovŕšení 18. roku 
života. Možnosť zotrvať v zariadení po tomto veku z dôvodu ukončenia si vzdelania, nepovažujú 
mnohí z nich za dôležité a nie je pre nich prioritou, ktorá by určovala smerovanie ich budúcnosti. 
V detskom domove je pre nich možnosť zotrvať naďalej i po dosiahnutí plnoletosti. Na základe 
písomnej dohody so štatutárom zariadenia, zväčša riaditeľom zariadenia, sa uzatvorí dohoda 
a dohodnú sa podmienky zotrvania. Súčasťou písomnej dohody je aj konkrétny plán prípravy na 
osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 305/2005 Zb. o sociálno-
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právnej ochrane a kuratele detí v znení neskorších predpisov, ak mladý dospelý prejaví záujem 
o ďalšie zotrvanie v zariadení. 

Záver
Nízka vzdelanostná úroveň (najmä z finančných, ale i z iných dôvodov) sa oprávnene môže 

považovať za indikátor chudoby a sociálneho vylúčenia. Prostredníctvom údajov z Ministerstva 
práce sociálnych vecí a rodiny SR a Štatistického úradu SR sme analyzovali, kde sa nachádzajú 
možné problémy pri dosahovaní cieľov Strategického plánu EK 2020. Je to predovšetkým nízka 
vzdelanostná úroveň, ktorá je prekážkou pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečenia si potrebného 
štandardu pre primeraný život.

Medzi kategóriu chudobných osôb, žijúcich pod hranicou životného minima, sa zaraďujú 
značným podielom i jedinci, ktorí vyrastali v detských domovoch. Slabá vzdelanostná úroveň je 
charakteristická pre deti z detských domovov na Slovensku. Mnohí mladí dospelí, ktorí odchádzajú 
z detského domova nie sú po dovŕšení plnoletosti zrelí pre samostatný život. Dosiahnutie 18. 
roku života nepredstavuje skutočnú dospelosť a zrelosť. Absentuje u nich požadovaná sociálna 
a finančná gramotnosť, majú problémy so socializáciou a s pracovnými návykmi. Nedokážu si 
legálnym spôsobom zabezpečiť základné životné potreby a nie raz sa dostávajú do konfliktu so 
zákonom. Samozrejme sa to paušálne nevzťahuje na všetkých mladých dospelých, ktorí odchádzajú 
z detských domovov v čase svojej dospelosti. Najviac viditeľné je to u jedincov, ktorí svoj odchod 
zo zariadenia riešia impulzívne. A to napriek dlhoročnej snahe detského domova a personálu, ktorý 
sa snaží byť za každých okolností nápomocný týmto mladým ľuďom. O otázkach svojej budúcnosti 
rozhodujú ľahkovážne, najmä sú hnaní vidinou bezstarostného života bez pravidiel a povinností. 
Odchádzajú bez potrebného vzdelania, ako nevyhnutného predpokladu pre uplatnenie sa na trhu 
práce. K pravidelnému príjmu sa viaže aj otázka zabezpečenia si bývania. Za predpokladu, že 
tieto dve oblasti nie sú zabezpečené, tak existuje reálny predpoklad, že skĺznu do roviny chudoby, 
až bezdomovstva. Mladý dospelý sa uchyľuje k istote, ktorú predstavuje pre neho vyplatenie 
jednorazového príspevku pri osamostatnení sa, ktorý mu poskytne detský domov pri jeho odchode 
zo zariadenia. Nedokáže reálne vyhodnotiť pre svoju budúcnosť, že daný finančný príspevok je iba 
jednorazový a je to iba krátkodobá pomoc po jeho odchode. 

Táto situácia si vyžaduje rozhodne pozornosť kompetentných orgánov. Je žiaduce prijať také 
opatrenia, ktoré by práve takýmto znevýhodneným skupinám podmieňovali vyplatenie dávky na 
osamostatnenie s podmienkou, ktorá by vymedzovala, aby si ukončili vzdelanie v detskom domove. 

Za týchto okolností sa vyplácanie a využitie jednorazového príspevku na osamostatnenie javí 
ako neúčelné vynakladanie financií pre zaistenie budúcnosti pre mladého človeka po jeho odchode 
zo zariadenia. Dané zistenia z príspevku sa môžu zdať prekvapujúce alebo málo pravdepodobné. 
Treba si uvedomiť, že všetky zistenia boli stanovené na základe unikátneho zisťovania štatistických 
ukazovateľov, najmä z ročného výkazu V05 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý 
každoročne monitoruje situáciu u detí a mladých dospelých umiestnených v zariadeniach na výkon 
ústavnej starostlivosti. 



26

Scientific Journal  Public Administration and Regional Development  No.2, 2018, Vol. XIV., ISSN 1337-2955

Literatúra
[1] ONDREJKOVIČ, P. et. al. 2001. Sociálna patológia. Bratislava: VEDA, 2001. 310s. ISBN 

80-2240685-6.
[2] STANEK, V. a kol. 2011. Sociálna politika. Bratislava : Sprint, 2011. ISBN 978-80-89393-28-2.
[3] STRIEŽENEC, Š. Slovník sociálneho pracovníka. Vydavateľstvo: AD.1996. ISBN: 80-967589-

0-X.
[4] Stratégia Európa 2020. [online].[citované 28.8.2018]. Dostupné na: https://ec.europa.eu/info/

business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_sk.

[5] TVRDOŇ, M. - KASANOVÁ, A.: Chudoba a bezdomovstvo. Nitra: UKF, 2004, s.19. ISBN 
80-8050-776-7.

[6] Ústredie práce sociálnych vecí a  rodiny. Ročné výkazy MPSVaR [online].[citované 28.8.2018]. 
Dostupné na:. https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v05-
mpsvr-sr-o-poskytovani-starostlivosti-a-vychovy-detom-v-detskom-domove-a-v-detskom-
domove-pre-maloletych-bez-sprievodu-za-roky-20082009201020112012201320142015-
2016-2017.html?page_id=107264.

[7] VLAČUCHA, R. - KOVÁČOVÁ, Y.: EU SILC 2016 Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia. 
Štatistický úrad Slovenskej republiky. ISBN 978-80-8121-557-5.[online].[citované 28.8.2018]. 
Dostupné na: http://zbw.eu/econisarchiv/bitstream/handle/11159/826/EU_SILC_2016_
Indikatory_chudoby_a_socialneho_vylucenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

[8] Zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online].[citované 28.8.2018]. 
Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne predpisy/SK/ZZ/2005/305/20180401. 

[9] Zákon č. č. 460/1992 Ústava Slovenskej republiky. [online].[citované 28.8.2018]. Dostupné 
na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601.



27

Scientific Journal  Public Administration and Regional Development  No.2, 2018, Vol. XIV., ISSN 1337-2955

Implementácia a perspektívy projektu dátového centra obcí a miest v SR15
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Implementation and perspectives of the project of the database center of cities 
and places in the SR

Abstract
The Data Center of Towns and Municipalities (DCOM) has been set up to make it 

available to citizens in Slovakia electronically using progressive cloud solutions. It is actually 
a cloud datacenter, where data from the self-governing environment is interconnected with 
data in public administration. In the cloud other information systems are also located, not 
just services. Apps that are part of the cloud are provided as a service or software. Under 
the terms of the eGovernment Act, IS DCOM is designed to integrate and integrate with 
many external resources or systems, such as, for example, Register of natural persons, 
Register of legal entities, Real Estate Cadastre, ÚPVS (slovensko.sk) and others. DCOM 
also works closely together and is therefore linked to accounts from individual certified 
information system vendors for municipalities. The contribution presents the main objective 
of the national DCOm project and its implementation of DCOM in the Slovak Republic in 
the field of on-demand information services and basic services covered by flat-rate fees. 
It analyzes the current sit-up of cities and municipalities in the DCOM project.

Keywords: public administration, eGovernment, informatization, Information System, 
local government, Datacenter for the electronisation of local self-government, DCOM

JEL Classification: H 76

Úvod 
Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je významným príspevkom štátu v oblasti 

elektronizácie verejnej správy zameraný na zefektívnenie verejnej správy a zvýšenie spokojnosti 
občanov s jej fungovaním. Projekt DCOM sa zaraďuje medzi ojedinelé projekty na Slovensku a to 
nielen na základe jeho technického riešenia, rozsahu, finančného modelu, ale i efektívnosťou 
všetkých vynaložených prostriedkov použitých do projektu. Národný projekt IS DCOM bol zameraný 
na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. 
Projekt mal za cieľ pomôcť pri zmene súčasného stavu poskytovania služieb samospráv na úroveň 
výrazne znižujúcu administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane úradníkov na 
obciach. V rámci projektu sa vybudovalo Dátové centrum obcí a miest, ktoré v súčasnosti poskytuje 
mestským a obecným úradom potrebné aplikácie ako službu, a zároveň sprostredkováva prístup 
k elektronickým službám samospráv širokej verejnosti, ktoré sa týkajú originálnych kompetencií 
obcí a miest. 

Kľúčovou úlohou projektu IS DCOM však boli tzv. integrácie na existujúce informačné systémy 
obcí (interné), ako napríklad IS správy registratúry, alebo IS na správu daní a poplatkov a integrácie 
na centrálne riešenia eGovernmentu (externé) v správe jednotlivých orgánov štátnej správy. 
Najdôležitejšou integráciou projektu bola integrácia na tzv. Spoločné moduly Ústredného portálu 
verejnej správy28, a to najmä modul centrálnej elektronickej podateľne, modul elektronických 
schránok, autentifikačný modul a modul procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorý zároveň 
zabezpečuje prepojenie na ďalšie registre (informačné systémy) v správe: Finančnej správy SR (IS 
1 Článok vznikol vďaka podpore grantu: GP 2/2015 Súčasný stav a perspektívy rozvoja verejnej správy
* Mgr. Dominika Achbergerová, Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava, e-mail: 

dominika.achbergerova@gmail.com
** prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 

16, 851 04 Bratislava, e-mail: vojtech.kollar@vsemvs.sk
2 http://www.slov-lex.sk/právne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/#paragraf-10
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Finančnej správy), Úradu geodézie a kartografie (IS Kataster nehnuteľností), Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny (IS pre výmenu informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia), Sociálnej 
poisťovne (IS Sociálnej poisťovne), Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (IS služieb zamestnanosti), 
Ministerstva vnútra (IS Registra adries, IS Registra fyzických osôb, IS Národnej evidencie vozidiel), 
Štatistického úradu (IS Register právnických osôb). 

Integrácie na centrálne riešenia eGovernmentu umožňujú autentickú výmenu všetkých dát, 
čoho následkom je znižovanie administratívnej záťaže, nielen na strane občanov, ale aj úradníkov. 
Predmetom projektu bolo aj zabezpečenie technického vybavenia (počítače a iné) pre obce 
a mestá, a to z dôvodu, aby mali k dispozícii moderné IKT nástroje na efektívne využívanie 
systému . Túto techniku v polovici roku 2016 využívalo 1 511 miest a obcí zapojených do projektu 
DCOM. Pomocou tohto projektu sa zmodernizovalo počítačové vybavenie jednotlivých obecných 
či mestských úradov. Medzi elektronické služby, ktoré poskytuje projekt DCOM, patria aj mnohé 
informačné služby poskytované na viacerých úsekoch, ako je aj napríklad cestná doprava, ktorá 
zabezpečuje informovanie o mestskej doprave, o uzávierke miestnych komunikácií, licencovanie 
autobusovej dopravy, ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a pod. Ďalej služby archívu 
a registratúry, t. j. povolenie prístupu k dokumentom s archívnou hodnotou a registratúrnym 
záznamom. Problematiku civilnej ochrany, cestovného ruchu, daní a poplatkov, financií a rozpočtu, 
ako je  poskytovanie návratných a nenávratných dotácií, potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci 
a iné. Kontrolu vybavovania petícií a sťažností, udeľovanie licencií na prevádzkovanie hazardných hier 
cez výherné automaty, matričné veci, kontrolu dodržiavania podmienok na organizovanie a priebehu 
dražieb. Problematiku odpadového hospodárstva, médií a audiovízie, ochranu pred požiarmi, 
ochranu ovzdušia a pamiatkového fondu, ďalej premávku na pozemných komunikáciách, vydávanie 
parkovacích kariet, vyhradzovanie parkovacích miest za poplatok, informovanie o regionálnom 
rozvoji, správou, hospodárením a nakladaním s majetkom a iné. 39

Veľkým prínosom pre občanov je, že svoje záležitosti môžu riešiť z pohodlia domova elektronicky 
prostredníctvom internetu. Čo výrazným spôsobom skvalitní život obyvateľov v samosprávach 
a tiež uľahčí prácu úradníkov v úradoch. Celý proces elektronizácie služieb má za následok, že sa 
skráti čas na vybavenie úradných záležitostí a nakoľko sa všetko bude diať elektronicky, znížia sa 
aj náklady. Elektronizácia samosprávnych služieb výrazne pomohla aj štátnej správe, nakoľko sa 
zjednodušilo publikovanie verejných údajov (štatistický úrad a jeho databázy). 410

1 Prevádzkové služby informačného systému DCOM
Koncept IS DCOM je postavený na tzv. cloudovom riešení, prostredníctvom ktorého sú 

v rovnakej kvalite obciam a mestám poskytované tzv. typu laaS (infrastructure as a service), PaaS 
(platforma as a service) a SaaS (software as a service). Prevádzka IS DCOM je zabezpečovaná 
prostredníctvom prevádzkovateľa (konzorcium spoločností PosAm spol. s.r.o. a Datalan a.s.) na 
základe tzv. prevádzkovej zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb prevádzky a údržby 
technického vybavenia dátového centra, údržbu aplikačného softvérového vybavenia, údržby 
a kontroly koncových zariadení. Súčasťou poskytovaných služieb je aj tzv. Podpora používateľov, 
ktorá pre obce zabezpečuje nielen technickú a servisnú podporu, ale často aj metodickú podporu 
pri riešení legislatívnych otázok. Tieto služby sú používateľom dostupné prostredníctvom aplikácie 
a Call centra, ktoré je obciam k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 18:00 hod. 

V predmete prevádzkovej zmluvy medzi DEUS ako správnom IS DCOM a konzorciom PosAm/ 
Datalan ako prevádzkovateľom IS DCOM, sú služby rozdelené do 2 úrovní:

• Služby na vyžiadanie - tieto služby sú špecifické a zameriavajú sa na činnosti spojené s roz-
vojom informačného systému DCOM.
• Služby Call Centra pre obce a mestá,
• údržba modulov informačného systému DCOM,
• služby podpory koncových zariadení,
• Datacentrum,

3 Kompletný zoznam elektronických služieb IS DCOM je dostupný na https:// www.dcom.sk/vsetky-esluzby
4 Združenie miest a obcí Slovenska. 2014. Informatizácia samosprávy 2014-2020.
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• plánovanie aktivít, ktoré sa majú zabezpečiť v časovom rozpätí jedného roka,
• ostatné iné služby.

• Základné služby pokryté paušálnym poplatkom – sú to činnosti nevyhnutné na zabezpeče-
nie plynulej a bezpečnej prevádzky.
• Podpora prevádzky informačného systému DCOM,
• jednorazové náklady na projektové nastavenia služieb informačného systému DCOM,
• služby Call Centra pre koncových používateľov,
• podpora koncových zariadení,
• HW a SW maintenance.

Pripojeniu obcí do IS DCOM predchádza prenos všetkých dát a údajov do informačného 
systému DCOM. Toto pripojenie sa realizuje prostredníctvom siedmych stupňov. Prvým stupňom 
je inštalácia výpočtovej techniky. Po tom, ako mesto alebo obec prevezme technické vybavenie, 
musí sa prihlásiť do siete DCOM a prispôsobiť všetky používateľské účty. Mestá a obce dostanú 
od DCOM presné inštrukcie na to, aby úspešne zrealizovali prevod záznamov do informačného 
systému DCOM. Druhým stupňom je, aby mestá a obce požiadali o vybavenie elektronickej 
pečate. Obciam je počas celého procesu konsolidácie údajov poskytovaná zo strany Združenia 
DEUS podpora. Združenie DEUS rovnako poskytuje obciam pomoc aj pri zabezpečovaní 
a vybavovaní elektronickej pečate. Tretím stupňom je zaradiť zamestnancov v samosprávnych 
úradov do jednotlivých skupín (pracovných zaradení) na základe kompetencií, ktoré vykonávajú 
a na základe toho, ktorú oblasť zastrešujú a majú za ňu zodpovednosť. Štvrtým stupňom je 
zaškolovanie zamestnancov samosprávnych úradov pre prácu s informačným systémom DCOM. 
Piatym stupňom je pilotné využívanie demo verzie s cieľom osvojiť si úlohy a funkcionality, ktoré 
prináša informačný systém DCOM. Posledným stupňom je samotná konsolidácia dát z doteraz 
používaných informačných systémov do informačného systému DCOM. 511

Obrázok 1 Proces implementácie informačného systému DCOM z pohľadu miest a obcí

Zdroj: Spravodaj dátového centra obcí a miest č. 13/2015

Združenie DEUS pripravilo prehľadnú internetovú stránku, na ktorej sústreďuje všetky informácie 
ohľadom DCOM. Stránka poskytuje informácie o elektronických službách, ktoré spravuje a kde si 
ich môže užívateľ prejsť z pohľadu podnikateľa alebo občana. Zároveň informuje o pripravovaných 
školeniach, prínosoch DCOM pre obce a tiež obsahuje prehľady zapojených obcí a miest do projektu. 
V prípade problémov miest a obcí so systémov je na stránke informácia aj o Call Centre, na ktoré 
sa môžu mestá a obce obrátiť. 

5 Spravodaj dátového centra obcí a miest č. 13/2015. 
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Obrázok 2 Vizuál internetovej stránky Dátového centra obcí a miest (DCOM)

Zdroj: www.dcom.sk

Začiatkom roka 2016 sa do projektu DCOM zapojilo 1 511 miest a obcí na celom území Slovenska 
(okrem Bratislavského samosprávneho kraja) čo je asi 1,37 milióna obyvateľov. Rovnako sa do 
projektu zapojilo 52 spoločných obecných úradov so 7 730 zamestnancami. Oproti roku 2015 počet 
zapojených miest a obcí do projektu vzrástol o 303. V prvotnej fáze projektu sa najviac zapájali 
malé a menšie obce do 500 obyvateľov.

Obrázok 3 Stav obcí, ktoré sa k začiatku roka 2016 zapojili do projektu DCOM
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Zdroj: interné dokumenty ZMOS - vlastné spracovanie

K februáru 2016 malo združenie DEUS zaslané zmluvy na zapojenie do projektu DCOM 1 511 
mestám a obciam, z ktorých sa 1 207 podpísalo tieto zmluvy do konca februára 2016. 612

6 Informačná brožúra IS DCOM – interný materiál Datacentra elektronizácie územnej samosprávy na Slovensku
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Obrázok 4 Model fi nancovania informačného systému DCOM

Zdroj: Interné záznamy ZMOS - vlastné spracovanie

Všetky obce a mestá, ktoré využívajú systém DCOM sú na základe prevádzkovej zmluvy 
uzatvorenej medzi konkrétnou obcou a DEUS, povinné uhrádzať náklady spojené s prevádzkou 
informačného systému. V prvom štádiu vytvárania projektu DCOM sa vychádzalo z myšlienky, že 
Ministerstvo fi nancií SR výraznejšie fi nančne podporí začiatočné štádium projektu a následne sa 
do fi nancovania zapojí aj Združenie miest a obcí Slovenska. 

Združenie miest a obcí na svojom zasadnutí Rady ZMOS 3. - 4. novembra 2015 schválilo výber 
výšky ročného fi nančného príspevku miest a obcí za používanie informačného systému DCOM 
v hodnote 1 € na obyvateľa. Výška tohto fi nančného príspevku sa uhrádzala od 1. januára 2016 
a splatnosť tohto príspevku je na konci apríla daného kalendárneho roka. Pri určovaní počtu 
obyvateľov sa vychádza z údajov Štatistického úradu SR. Systém DCOM bol do 31. decembra 2015 
poskytovaný mestám a obciam zadarmo. Obce a mestá síce zaplatia poplatok 1€ na obyvateľa 
ročne, ale reálne budú využívať služby za 3,15 €. Mestá a obce budú mať tak k dispozícii základný 
balík, kľúčové služby a technické služby. Základný balík je tvorený PC zariadeniami, operačný 
systém Windows, mutlifunkčné zariadenia, MS Offi ce, antivírus a predĺženú 5-ročnú záruku. Toto 
všetko je v cene 1,25 € ročne na jedného obyvateľa. Kľúčové služby, ktoré budú mať k dispozícii, 
sú 138 eGovernment služieb, modul Dane a poplatky, služby Call Centra, prepojenie na 9 registrov, 
záruka legislatívnych aktualizácii. Toto všetko je v cene 0,96€ ročne na jedného obyvateľa. Technické 
služby pre mestá a obce zahrňujú školenia, e-mail, web stránka. Všetky tieto technické služby sú 
v cene 0,94 € ročne na jedného obyvateľa. 

V roku 2015 bolo do projektu zapojených 1,5 milióna obyvateľov a 40 spoločných obecných 
úradov. Do miest a obcí bolo zabezpečených viac ako 3 500 počítačov a multifunkčných zariadení. 
Od začiatku projektu sa vyškolilo viac ako 10 000 ľudí na 200 podujatiach. Call Centrum od začiatku 
vyriešilo 25 000 hovorov počas realizácie projektu.  

Projekt DCOM získal ocenenia v zahraničí, čo poukázalo na to, že služby, ktoré ponúka pre 
mestá a obce, sú nastavené správne. V júni 2015 bola výročná konferencia EuroCloud Slovakia 
Days a projekt DCOM tam vyhral v kategórii „Najlepšia cloudová služby pre vertikálny trh“. Na 
základe tohto víťazstva sa projekt dostal na prezentáciu do Barcelony na európske kolo súťaže 
„EuroCloudEuropeAward 2015“. V Barcelone sa spomedzi 50 projektov z 11-tich krajín dostal 
projekt DCOM medzi tri najlepšie európske cloudové projekty.

V roku 2016 sa začalo prostredníctvom informačného systému DCOM zjednodušené 
spracovávanie a vybavovanie úradných záležitostí pre zamestnancov samosprávnych úradov. 
Samosprávy budú môcť oveľa pružnejšie a efektívnejšie riešiť žiadosti občanov. Počas roka 2016 
bolo dostupných až 138 elektronických služieb. Elektronické služby boli k dispozícii cez Ústredný 
portál verejnej správy, portál národného projektu DCOM.
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1.1 Ciele, vízia a prínosy projektu pre mestá a obce
Vybudovanie a implementácia národného projektu DCOM má hlavný cieľ prepojiť občanov, 

podnikateľov, samosprávy a subjekty verejnej správy do jedného funkčného celku. Národný projekt 
sa zameriava na elektronizáciu systému verejnej správy a na zabezpečenie rozvoja elektronických 
služieb na regionálnej a miestnej úrovne. Činnosti projektu sú smerované k tomu, aby znižovali 
administratívnu zaťaženosť podnikateľov, občanov alebo samospráv v ktorých sa sústreďuje na 
pracovníkov vykonávajúcich konkrétne úkony. Celý systém má napomôcť k zmene súčasného 
stavu služieb, ktoré poskytujú samosprávy na nový systém poskytovania služieb, ktorý prispeje 
k znižovaniu administratívnej zaťaženosti a k lepšej efektivite práce. Zámerom projektu bolo 
vybudovať Dátové centrum pre obce a mestá, kde sa bude sústreďovať všetka infraštruktúra 
a softvér, ktorý je dôležitý na to, aby sa elektronické služby mohli sprístupniť verejnosti. 

Bolo potrebné zamerať sa na osvedčených dodávateľov, ktorí rozšíria ponuku aplikácii Datacentra, 
čiže nebolo cieľom projektu vytvoriť nové informačné systémy obecných úradov. Projekt DCOM má 
prínosy pre samosprávy, občanov, podnikateľov a tiež verejnú správu ako celok, nakoľko poskytuje 
služby elektronicky. 713

Prínosy DCOM vo všeobecnosti:
• v obciach využívajúcich systém DCOM je zjavný kvalitatívny posun v oblasti poskytovania 

elektronických služieb, dochádzka k významnej reprodukcii výpočtovej techniky;
• NKÚ SR pozitívne hodnotí kvalitatívny vplyv projektu DCOM na stav informatizácie v samo-

správe, najmä vybudovanie cloudového riešenia formou virtualizácie, poskytovanie elek-
tronických služieb prostredníctvom elektronických formulárov, zabezpečenie integrácie IS 
DCOM na UPVS, referenčné registre a ďalšie vybrané registre subjektov verejnej správy;

• prínos DCOM bol identifikovaný aj v zabezpečení aktivít vedúcich k čisteniu údajov a dát 
v obciach a mestách. Migrácia údajov do DCOM sa stretla s významnou mierou chybových 
dát v IS obcí a miest. Údaje boli pred migráciou obcou vyčistené, opravené a prípadne aj 
doplnené. To prispieva ku kratšej dobe spracovania podaní, ale na druhej strane predlžuje 
migračný proces;

• integrácie na referenčné registre sú využívané aj pri vybavovaní neelektronických podaní či 
inej činnosti obecných a mestských úradov.

Prínosy projektu DCOM pre podnikateľov a občanov:
• rýchle a jednoduché vybavovanie,
• znižovanie administratívnej zaťaženosti podnikateľov i občanov pri vybavovaní v úradoch,
• má predpoklady na zvýšenie kvality služieb v menších obciach,
• doručovanie a vypracovávanie podaní z pohodlia domova,
• nepretržité tzv. non-stop poskytovanie služieb 24 hodín 7 dní v týždni.

Prínosy projektu DCOM pre mestá a obce :
• zachovanie (priemerných) nákladov na informačné technológie,
• systém DCOM prináša princíp „jedenkrát a dosť“, čo znamená že občania a ani úradníci 

nemusia opätovne vyplňovať údaje, ktoré už niekedy raz štátu poskytli, 
• všetky zmeny v legislatíve sa budú do systému zapracovávať automaticky a hneď od ich 

účinnosti,
• systém DCOM zabezpečuje napĺňanie strategických zámerov štátu, 
• vybavenie modernou technickou infraštruktúrou a jej správa,
• zabezpečenie kompletnej technickej podpory, ako napríklad migrácia dát v réžii ISO dodá-

vateľov alebo služby Call Centra,
• prepojenie na registre a databázy verejnej správy a na informačné systémy verejnej správy,
• možnosť využitia aj v malých obciach,
• vyššie a lepšie služby bez zvyšovania nákladov obcí,

7 Interné záznamy Združenia miest a obcí Slovenska, materiál predložený na rokovanie Rady ZMOS.
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• platí sa len za služby, ktoré sa odoberajú,
• skrátenie času na vybavovanie agendy,
• možnosť prepojenia dodávateľov obce na systém.

Prínosy v oblasti verejnej správy:
• zjednodušenie vyhľadávania štatistických údajov v samosprávach,
• zvýšenie bezpečnostnej úrovne IT prostredia,
• takáto jednotná infraštruktúra umožňuje zvýšiť investície do skvalitňovania a obnovy tech-

nického vybavenia, metodík, procedúr a postupov pri poskytovaní služieb,
• prepojenie a integráciu údajov s Ústredným portálom verejnej správy a s centrálnymi regis-

trami a databázami. 814
Naplnenie cieľa znižovania administratívnej záťaže si vyžadovalo do projektu DCOM aplikovať 

nové mechanizmy (služby), ako napríklad autentifikácia a identifikácia osôb, zaručená konverzia, 
elektronické schránky, referenčné registre. Zároveň súčasný zákon o eGovernmente zaviedol do 
praxe nový pojem a to elektronická pečať. Projekt DCOM využíva zaručenú elektronickú pečať, 
ako základnú formu pre autorizáciu dokumentov v elektronickej podobe. Vytvárajú ju právnické 
osoby alebo inštitúcie verejnej moci s jediným cieľom, aby ochránili a zároveň zaručili obsah svojich 
údajov. Kvalifikovaná elektronická pečať slúži ako „náhrada“ elektronického podpisu. Elektronická 
pečať je nástrojom, ktorým obce autorizujú svoje rozhodnutia, stanoviská a ostatné výstupy. 
Zároveň kvalifikovanú elektronickú pečať, obce ako orgány verejnej moci, využívajú na autorizáciu 
elektronických úradných dokumentov a tým garantujú ich integritu a pôvod. 

DCOM ponúka mestám a obciam v previazanosti na internetové stránky dve možnosti. Jednou 
z možností je vytvoriť úplne novú internetovú stránku mesta alebo obce s použitím DCOM 
infraštruktúry. Táto možnosť je pre mestá a obce, ktoré doteraz nemali zriadenú žiadnu internetovú 
adresu, ale uvažujú o tom, že si ju zriadia. Na vytvorenie takejto internetovej stránky môžu mestá 
a obce využívať infraštruktúru a softvérové vybavenie systému DCOM.

Druhou možnosťou je zachovanie už vytvorenej internetovej stránky a v takomto prípade sa 
všetky údaje a dáta, ktoré poskytuje projekt DCOM prepoja s touto existujúcou internetovou 
stránkou. Toto spôsobí zlepšenie a zefektívnenie doterajšej internetovej stránky. V prípade tvorby 
internetových stránok si môžu mestá a obce vyberať z rôznych šablón alebo dizajnov, ktoré ponúka 
infraštruktúra DCOM. 

Internetová adresa, ktorá sa vytvorí v rámci projektu bude mať adresu: www.dcom.sk/web/
konkrétny názov obce/mesta. V prípade, ak pôjde o integráciu údajov z existujúcej internetovej 
stránky, tak sa zachováva pôvodná adresa. 

1.2 Súčasná situácia zapájania miest a obcí do projektu DCOM 
Systém elektronizácie na Slovensku výrazným spôsobom, pri dobrom zapojení a fungovaní, 

odľahčí administratívnu záťaž, ktorá zahlcovala pracovníkov na úradoch, ale i obyvateľov miest 
a obcí. IS DCOM v súčasnosti využíva 2084 miest a obcí na Slovensku. Najviac miest a obcí, 
ktoré sa do projektu zapojilo sa nachádza v Banskobystrickom a Prešovskom samosprávnom kraji. 
Za týmito vedúcimi krajmi je následne Košický samosprávny kraj a Nitriansky samosprávny kraj. 
Od januára 2016 je k dispozícii až 138 služieb, ktoré sa budú poskytovať elektronickou formou. 
Medzi tieto služby, ktoré si obyvatelia vybavia elektronicky, budú patriť napríklad dane a to daň 
z nehnuteľnosti, podávanie daňového priznania, daň z nehnuteľnosti, ale i poplatky za komunálny 
odpad. Najväčšou výhodou elektronických služieb je, že budú prístupné pre obyvateľov nonstop 
teda 7 dní v týždni 24 hodín denne. To znamená, že pre obyvateľov to bude mať úžitok hlavne 
ten, že nebudú musieť svoj časový harmonogram plánovať podľa toho, kedy majú úrady úradné 
hodiny a podobne. Jednoducho si svoje povinnosti, ktoré majú voči mestu alebo iné úlohy, vykonajú 
elektronicky a to s pohodlia domova a kedykoľvek počas dňa. Aby bola zabezpečená dostatočná 
transparentnosť, občania, ktorí podajú svoju žiadosť elektronicky, budú dostávať informácie o tom, 

8 Záverečná správa NKÚ. 2017. eGovernment a informačné systémy miest a obcí.
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v akom stave sa ich žiadosť momentálne nachádza. Takto si budú môcť odkontrolovať, či sa už ich 
žiadosťou zaoberali alebo ešte čaká na vybavenie. 915

Obrázok 5 Počet miest a obcí na Slovensku, ktoré využívajú IS DCOM v roku 2018

Zdroj: vlastné spracovanie 

Mestá a obce, ktoré sú zapojené do projektu DCOM, sú vybavené najmodernejšími IT 
technológiami prostredníctvom ktorých, a teda aj za pomoci ktorých, môžu na úradoch pre svojich 
obyvateľov vykonávať lepšiu práci s použitím čo najkvalitnejších služieb. Pre verejnosť budú 
elektronické služby dostupné prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Ďalšou výhodou pre 
mestá a obce, ktoré sú zapojené do projektu DCOM je aj fakt, že od 1. septembra 2018 vstúpil do 
platnosti zákon proti byrokracii, ktorý sleduje aj znižovanie administratívnej záťaže prostredníctvom 
využívania informačných systémov. Na základe viacerých pracovných stretnutí bola prijatá dohoda, 
že mestá a obce, ktoré majú systém DCOM nemusia využívať portál UPPVII (Úrad podpredsedu 
vlády SR pre informatizáciu a investície), nakoľko budú mať všetky potrebné údaje, ktoré musia 
mať na základe zákona o byrokracii, dostupné prostredníctvom IS DCOM. Pre mestá a obce, 
ktoré doposiaľ nezískavajú údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy pre všetky 
svoje činnosti, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil informačný 
systém, prostredníctvom ktorého je povereným zamestnancom samosprávy pri zabezpečovaní 
úkonov orgánov verejnej moci umožnené k týmto údajom pristupovať bezodplatne. 

V zmysle podmienok zákona o eGovernmente je IS DCOM navrhnutý tak, že vďaka integráciám 
komunikuje a spolupracuje s mnohými externými zdrojmi alebo systémami, ako napr. Register 
fyzických osôb, Register právnických osôb, Kataster nehnuteľností, ÚPVS (slovensko.sk) a inými. 
Rovnako systém DCOM úzko spolupracuje, a teda je prepojený, s účtovníctvami od jednotlivých 
certifikovaných dodávateľov informačných systémov pre obce a mestá. Na to, aby mestá a obce 
efektívne využívali a pracovali so systémom DCOM boli realizované viaceré školenia, na ktorých 
sa úradníci na úradoch naučili pracovať a správne používať všetky funkcionality systému. V rámci 
zvýšenia informovanosti úradníkov o systéme boli realizované rôzne prezentačné školenia, školenia 
v regionálnych združeniach, pracovné stretnutia, ale i individuálne stretnutia prostredníctvom 
odborných konzultantov. Do systému DCOM bolo počas roku 2018 zapojených až 72% všetkých 
samospráv na Slovensku, čo predstavuje cca 2 100 miest a obcí. Vyše 2,2 milióna obyvateľov môže 
v súčasnosti využívať služby DCOM. Ku koncu roku 2018 až 7730 používateľov samospráv získalo 
9 Dostupné na internete : www.dcom.sk/prinosy-projektu-dcom.
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celkom novú výpočtovú techniku, ktorú im systém DCOM zabezpečil. Implementáciu eGovernmentu 
významne ovplyvňuje informačná gramotnosť. Vývoj počtu zamestnaných v krajinách V4 v oblasti 
informačno - komunikačných technológií prezentujú obrázky č.6 a 7. 1016

Obrázok 6 Vývoj počtu zamestnancov v krajinách V4 v oblasti informačno-komunikač-
ných technológií podľa pohlavia – muži ( v %)

Zdroj: Eurostat – vlastné spracovanie 

Česká republika zaznamenala najnižší počet mužov pracujúcich v IKT oblasti v roku 2016, 
kedy to bolo 86,9% mužov. Naopak v roku 2018 muži tvorili 92% zamestnancov v tejto oblasti. 
V prípade Maďarska bol, rovnako ako v Českej republike, v roku 2016 zaznamenaný najmenší 
podiel mužov pracujúcich v oblasti IKT 86,9%. Najviac mužov v tejto oblasti pracovalo v roku 2018, 
kedy to bolo 92,3 %. Poľsko sa od roku 2015 držalo približne na rovnakej úrovni a rovnako, ako 
Česko a Maďarsko, aj v Poľsku pracovalo najviac mužov v roku 2018, až 86,1 %. Naopak Slovensko 
malo najviac mužov zamestnaných v oblasti IKT v roku 2016, kedy to bolo 90,8%. Najmenej 
mužov pracujúcich v tejto oblasti bolo na Slovensku v prvej polovici roku 2018 a to 83,2%.1117

10 Výročná správa 2017 Datacentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
11 Online databáza z eurostat o Používateľoch IKT. Dostupné na : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
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Obrázok 7 Vývoj počtu zamestnancov v krajinách V4 v oblasti informačno-komunikač-
ných technológií podľa pohlavia – ženy ( v %)

Zdroj: Eurostat – vlastné spracovanie

V prípade žien pracujúcich v oblasti informačno-komunikačných technológií je jasné, že je ich 
v tejto oblasti zamestnaných menej ako mužov. V Maďarsku najviac žien pracovalo v tejto oblasti 
v roku 2016, kedy tvorili 11,2 % ľudí pracujúcich v IKT sektore. Najmenej ich bolo v prvej polovici 
roku 2018, kedy ženy tvorili iba 8% pracovníkov. V Maďarsku to bolo približne rovnako a to v tom, 
že rok 2016 bol pre ženy priazniví. Až 13,1% žien pracovalo v oblasti IKT, ale v roku 2017 to bolo 
iba 8,9% a v prvej polovici roku 2018 už len 7,7%. Poľsko malo približne vyrovnaný stav žien 
pracujúcich v IKT oblasti. V roku 2017 ženy predstavovali 14,8 % pracovníkov v IKT, čo bolo len 
o 0,3 % viac oproti roku 2016. V prvej polovici roku 2018 bol pokles na hodnotu 13,9 %. Slovensko 
zaznamenalo výrazný nárast v prvej polovici roku 2018, kedy bolo 16,8 % žien zamestnaných 
v oblasti IKT. Najmenej žien iba 9,2 % pracovalo v tejto oblasti v roku 2016. Rok 2017 bol pre ženy 
približne rovnako dobrý, nakoľko v IKT oblasti pracovalo 13,7% žien.1118 

Záver
Elektronizácia služieb, či už prostredníctvom systému DCOM alebo iného informačného systému 

vykazuje jednu veľkú výhodu, ktorou je sprehľadnenie a „prečistenie“ údajov a informácií, ktoré sa 
do týchto systémov vkladajú. Samozrejme, je nutné zdôrazniť, že samotná elektronizácia nemá 
za následok prečistenie údajov, ale vždy je potrebná aj manuálna práca človeka. Významným 
pokrokom, ktorý sa začína intenzívne prejavovať v tomto roku je princíp „jedenkrát a dosť“. Tento 
systém bude mať výrazný dopad na efektivitu a kvalitu práce. Zároveň bude šetriť čas a tým zrýchli 
celý proces vybavovania a poskytovania služieb. 

Nevyhnutným predpokladom, systému elektronizácie verejnej správy je, aby mestá a obce mali 
pripojenie na internet. Internet im ponúka nespočetné možnosti komunikácie so svojimi obyvateľmi, 
ale i možnosti na svoju prezentáciu, prezentáciu svojho mesta či obce a v neposlednom rade im 
internet umožňuje komunikovať so štátom elektronicky, prostredníctvom elektronických schránok.  

Za výraznej podpory Združenia DEUS sa počas roku 2017 podarilo mestám a obciam zriadiť 
300 elektronických schránok a vyše 2000 elektronických pečatí. Výhodou systému DCOM je aj 
jeho prepojenie na viaceré registre, či už register fyzických a právnických osôb, alebo na register 
adries, kataster nehnuteľností, informačné systémy finančnej správy, informačné systémy sociálnej 
poisťovne a iné. Toto prepojenie zvyšuje kvalitu služieb a výkon správy v mestách a obciach, nakoľko 

11 Online databáza z eurostat o Používateľoch IKT. Dostupné na : http://appsso.eurostat.ec.europa
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pracovníci majú neustále prístup cez tieto registre k údajom a informáciám, ktoré momentálne 
potrebujú. 

eGovernment so sebou priniesol zjednodušenie procesu podpisovania elektronických podaní 
a rovnako aj systém platieb bankomatovými kartami za služby štátu. Prijatá novela zákona 
o eGovernmente má umožniť zjednodušenie výkonu verejnej moci a sústreďuje sa na optimalizovanie 
finančných prostriedkov štátu. Migrácia centrálnych systémov na jednotný vládny cloud ušetrí štátu 
veľké finančné prostriedky. Všade, kde už existujú centrálne riešenia systémov, sa nemusia vytvárať 
nové. Tie systémy, ktoré sa používajú na úradoch alebo ministerstvách sa môžu stále používať, 
a tak štát nemusí vynakladať nové finančné prostriedky na tvorbu nových systémov, čiže nemusí 
platiť dvakrát za to isté. Šetrenie finančných prostriedkov bude mať za následok aj centrálne 
doručovanie oznámení a rozhodnutí do elektronických schránok. Tým pádom sa ušetrí nemalá 
finančná čiastka, nakoľko sa nebude musieť kupovať papier, tonery do tlačiarní, nové tlačiarne 
a v neposlednom rade sa ušetria financie aj za poštové služby. Celý svet momentálne žije trendom 
zlepšenia života na planéte a aj takýmto krokom elektronizácie, hlavne čo sa týka spotreby papiera, 
sa prispieva k šetreniu prírody. Ako veľké pozitívum, ktoré sa spomína v procese elektronizácie je, 
že sa elektronizácia objavila aj v prípade verejného obstarávania. V prípade verejného obstarávania 
je predpoklad, že sa celý systém urýchli, zefektívni a zvýši sa jeho transparentnosť a zminimalizuje 
sa výskyt chýb.
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Regionálne aspekty politiky vzdelávania dospelých119
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Abstract
Adult education cannot get along with the formalized adult education policy making, 

elaborated on a national level and in regional contexts. The aim of the paper is to refer 
to the demand of the adult education policy making and implementation in conditions of 
regions, with respect to socio-economic and cultural factors of regional development. In 
conditions of some self-governing regions in Slovakia the approach to the adult education 
policy in context of regional development is neither comprehensive nor systematic. It 
is fragmentary, ad-hoc and onesided. It makes little use of tools of civil participation, 
interaction relations and partnerships of stakeholders of regional development. The 
formulation and creation of adult education policy in regional context can make use of 
results of relevant research and recommendations of the European Union and the OECD. 

Keywords: policy of education, adult education, region, self-governing region

JEL Classification: I20, I25, I28

Úvod
Vzdelávanie dospelých sa v súčasnosti stalo globálnym fenoménom a zaraďuje sa 

k proklamovaným prioritám rozhodujúcich ekonomických a politických aktérov súčasného sveta. 
Cieľom príspevku je upozorniť, že súčasný stav teórie a praxe vzdelávania dospelých si vyžaduje 
formulovať politiku vzdelávania dospelých nielen na národnej, ale aj regionálnej úrovni a identifikovať 
aktérov, vstupujúcich do jej tvorby. V podmienkach Slovenska sa dosiaľ nejedná o komplexný 
a systémový prístup z rôznych dôvodov. 

Pritom politika vzdelávania dospelých je však jednou z tých verejných politík, ktoré majú významné 
postavenie z hľadiska vytyčovania cieľov a zabezpečovania rozvoja území regiónov – samosprávnych 
krajov. Prepája sa nielen s politikou celoživotného učenia a vzdelávania, ale priamo v regionálnom 
kontexte s politikou zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, ekonomického a sociálneho rozvoja, 
ako aj riadenia ľudských zdrojov v kultúrnom, ekonomickom a sociálnom rozvoji regiónu. 

1 Vzdelávacia politika
Pojem vzdelávacia politika sa spravidla definuje ako „praktická činnosť týkajúca sa plánovania 

zásadných strategických koncepcií, čiastkových alebo celkových reforiem vzdelávacieho systému, 
predovšetkým školstva. Vytvára sa na najvyšších úrovniach štátnej správy a riadenia vzdelávacieho 
procesu (ministerstvo školstva, vláda, parlament) a prenáša sa na nižšie úrovne štátnej správy“ 
(Průcha-Veteška, 2012, s. 273). V súčasnej etape rozvoja Slovenska sa k úrovni štátnej správy 
pridružuje aj regionálna samospráva so svojimi legislatívne zakotvenými kompetenciami 
(právomocami) konať v zákonom určených oblastiach. 

 Vzdelávacia politika sa zameriava najmä na strategické ciele rozvoja vzdelávania, stanovenie 
cieľov a obsahu vzdelávania, legislatívne rámce vzdelávacích inštitúcií, spôsoby financovania 

1 Príspevok bola spracovaný v rámci výstupov výskumného projektu VEGA č. 1/0355/2016 Analýza 
determinantov tvorby koncepcie regionálneho vzdelávania dospelých. 

* PhDr. Silvia Matúšová, CSc., Ústav verejnej správy, Katedra manažmentu vzdelávania, Vysoká škola ekonómie 
a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: silvia.matusova@
vsemvs.sk
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vzdelávania, stanovenie cieľov a obsahu vzdelávania, spôsoby kontroly a hodnotenia vzdelávacích 
zariadení“ (tamtiež, s. 273). 

Vzdelávacia politika sa spravidla formuluje na úrovni štátu a štátnych orgánov ako politika, 
ktorá zahŕňa princípy, priority a metódy rozhodovania, ktoré sa vzťahujú na uplatňovanie 
spoločenského vplyvu na vzdelávanie. Toto rozhodovanie sa týka stanovovania strategických 
zámerov rozvoja vzdelávania, legislatívneho rámca činnosti vzdelávacích inštitúcií a vzdelávaných 
subjektov a spôsobov ich kontroly. 

Subjektmi vzdelávacej politiky sa stali:

• verejnosť v širšom zmysle – daňovníci a ich zvolení zástupcovia v ústavných a samospráv-
nych zboroch, a verejnosť v užšom zmysle – žiaci, študenti a dospelí účastníci vzdelávacích 
aktivít;

• štát – orgány štátnej správy na jednotlivých úrovniach;
• zamestnávatelia v štátnych a neštátnych organizáciách a inštitúciách;
• záujmové a profesijné organizácie a združenia občanov (Palán, 2002).
• Medzi ďalšie subjekty vzdelávacej politiky patria orgány verejnej správy a samosprávy na 

úrovni obcí a krajov. 

2 Teória a prax vzdelávania dospelých
Súčasné teórie vzdelávania dospelých a politiky vzdelávania diferencujú medzi troma druhmi 

vzdelávania (resp. učenia), ktorými sú formálne vzdelávanie, neformálne učenie (vzdelávanie) 
a informálne učenie (vzdelávanie). 

Vzdelávanie dospelých sa charakterizuje ako „vzdelávací proces, ktorý zahŕňa všetky vzdelávacie 
aktivity realizované dospelými jedincami v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania“ (Průcha-
Veteška, 2012, s. 275). 

Formálne vzdelávanie sa chápe ako učenie, ktoré sa uskutočňuje v organizovanom a štruktúrovanom 
prostredí (t. j. vo vzdelávacích a výcvikových inštitúciách) a z hľadiska cieľov vzdelávania, obsahu 
a časového rámca sa explicitne vníma ako proces učenia. Z hľadiska učiacej sa osoby možno formálne 
učenie definovať ako zámerné (intencionálne), ktoré vedie k získaniu uznávaných certifikátov, 
diplomov a kvalifikácie. Formálne vzdelávanie dospelých sa uskutočňuje na všetkých úrovniach 
formálneho vzdelávacieho systému (vrátane získania základného vzdelania, stredoškolského 
a vysokoškolského vzdelania v prípade rôznych cieľových skupín účastníkov formálneho vzdelávania, 
ktorí z rôznych dôvodov toto vzdelávanie neabsolvovali a príslušné vzdelanie nezískali a majú 
záujem o jeho doplnenie, napr. prostredníctvom programov druhej šance). 

Neformálne vzdelávanie zahŕňa akékoľvek organizované vzdelávacie aktivity mimo formálneho 
vzdelávania. Uskutočňuje sa formou kurzov, seminárov, školení, spravidla v zariadeniach 
zamestnávateľov, v súkromných vzdelávacích inštitúciách, neziskových organizáciách a klasických 
školách. Neformálne vzdelávanie spravidla nevedie k získaniu uceleného stupňa vzdelania. 

Informálne učenie je „proces získavania vedomostí, osvojovania zručností, postojov a kompetencií 
na základe každodenných skúseností a činností v práci, rodine a voľnom čase (zo sociálneho 
prostredia a osobných kontaktov), vrátane sebavzdelávania. Učiaci sa jedinec väčšinou nemá možnosť 
overiť si nadobudnuté znalosti. Informálne učenie je neorganizované, spravidla nesystematické 
a inštitucionálne nekoordinované. Obvykle sa uskutočňuje spontánne, nemá charakter zámerného 
učenia. Označuje sa aj ako skúsenostné učenie“ (Průcha-Veteška, 2012, s. 131).

3 Determinanty politiky vzdelávania dospelých v regiónoch
Tvorba politiky v oblasti vzdelávania dospelých sa v súčasnosti stále častejšie chápe ako proces, 

teda nie ako samostatné jednorazové vydanie rozhodnutia orgánmi, ktoré majú kompetencie riadiť 
procesy a rozhodovať v oblasti vzdelávania dospelých na národnej a regionálnej úrovni verejnej 
správy alebo na úrovni súkromných inštitúcií vzdelávania dospelých. 
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Tvorba politiky v oblasti vzdelávania dospelých predstavuje dlhodobý proces, ktorý má zohľadniť 
viaceré národné a regionálne špecifiká. Predpokladá zhodnotenie všetkých faktorov, ktoré môžu 
ovplyvniť vývoj krajiny, regiónu alebo konkrétneho subjektu (vzdelávacej inštitúcie) a následné 
prijatie záverov na ďalší postup v oblasti vzdelávania dospelých. 

Politika vzdelávania dospelých sa v súčasnosti prepája s politikou celoživotného učenia 
a vzdelávania. Z hľadiska sociálnej politiky štátu spája vzdelávanie dospelých vzdelávaciu 
politiku, politiku zamestnanosti, politiku sociálneho zabezpečenia a rozvoja a riadenia ľudských 
zdrojov v kultúrnom, ekonomickom a sociálnom kontexte (Průcha-Veteška, 2012, s. 275). 

Pojem politika vzdelávania dospelých treba preto chápať aj v kontexte vybraných 
makroekonomických ukazovateľov (na úrovni krajiny) a mikroekonomických ukazovateľov (na 
úrovni regionálnej a lokálnej). 

Politika vzdelávania dospelých je jednou z verejných politík, ktoré majú významné postavenie 
z hľadiska vytyčovania cieľov a zabezpečovania rozvoja území regiónov napriek tomu, že 
v súčasnosti sa úrady samosprávnych krajov a zastupiteľstvá samosprávneho kraja tejto problematike 
nevenujú v komplexe ďalších verejných politík ako je infraštruktúrna, environmentálna, energetická, 
hospodárska, fiškálna a dňová, sociálna politika a politika zamestnanosti. 

Riadenie komplexného rozvoja samosprávneho kraja sleduje základný cieľ, a tým je rast kvality 
života obyvateľov územia a jej udržateľnosť. Rast kvality života obyvateľov vyžaduje zvyšovanie 
kvality životného prostredia, rast ekonomiky, rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry, rast 
konkurencieschopnosti voči iným regiónom aj z hľadiska zvyšovania kvality ľudských zdrojov v regióne, 
skvalitnenie imidžu a atraktivity regiónu, a s tým súvisiacu kvalitnú politiku územnej samosprávy. 

V procese formulovania politiky vzdelávania v regiónoch sa môžu využiť tie kompetencie 
samosprávnych krajov, ktoré k problematike vzdelávania dospelých majú najbližšie, predovšetkým 
tieto zákonom určené právomoci):

• tvorba a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja samosprávneho 
kraja;

• účelné využívanie ľudských, prírodných a iných zdrojov v samosprávnom kraji;
• založenie, zriadenie, zrušenie a kontrola vlastných rozpočtových a príspevkových organizá-

cií a iných právnických osôb podľa osobitných predpisov;
• tvorba podmienok na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách a na rozvoj 

ďalšieho vzdelávania;
• ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi (Prusáková-Matúšová, 2018, s. 139-

140).
Prieskum aktivít úradov a zastupiteľských orgánov samosprávnych krajov Slovenska ukazuje, 

že tvorbu politiky vzdelávania dospelých v regiónoch zatiaľ neuchopili komplexne a systémovo. 
Väčšinou prevláda názor, že táto úloha patrí centrálnym orgánom štátu (ministerstvo školstva, 
ministerstvo práce a sociálnych vecí, ministerstvo financií), ktoré majú nástroje a moc na to, aby 
ju presadili. Menej sa na úrovni samosprávnych krajov uvažuje o nevyhnutnosti prepojiť viaceré 
verejné politiky pri dosahovaní cieľov regionálneho rozvoja a aplikuje sa prístup, že samosprávny 
kraj má v právomoci predovšetkým implementáciu politík spojených s rozvojom samosprávneho kraj.

4 Aktéri tvorby politiky vzdelávania dospelých v regiónoch
Do procesu plánovania verejných politík v regiónoch Slovenska zasahujú viaceré úrovne, vrátane 

európskej úrovne, celoštátnej úrovne (ústava, ústavné zákony a zákony parlamentu a rozhodnutia 
vlády), regionálnej úrovne (regionálne samosprávy, štátna správa na úrovni regiónov), supralokálnej 
(mikroregióny, združenia a partnerstvá obcí), lokálnej (obce, mestá) a sublokálnej úrovne (v rámci 
lokálneho priestoru, napr. areály podnikov, pôdohospodárskych družstiev a pod.).

Samosprávne kraje sa vyvíjajú nielen pod vplyvom ekonomických faktorov, ale aj pod vplyvom 
neekonomických faktorov, ako je geografické prostredie, historický vývoj, sociálne a kultúrne 
podmienky, demografické zdroje ako endogénny potenciál v rozvoji regiónov. Tradičný prístup 
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k rozvoju ľudských zdrojov sa zameriaval na možnosti formálneho vzdelávania, ktoré vedie k získaniu 
kvalifikácie, resp. rekvalifikácie. Ukazuje sa, že významnými determinantami rozvoja regiónov sú 
demografické zdroje, resp. ľudský kapitál s dosiahnutým vzdelaním a príslušnou školskou, sociálnou 
a zdravotníckou infraštruktúrou. 

Z hľadiska vzdelávania dospelých v regiónoch musíme regióny považovať za konkrétne 
priestorové útvary, v rámci ktorých je možné sledovať vývoj, transformáciu rôznych typov štruktúr 
(socio-ekonomického, spoločensko-politického, demografického a kultúrno-historického charakteru). 
Región nemožno teda definovať na základe prioritizácie jedného znaku, resp. jednej funkcie, ktorú 
región plní v priestorovej štruktúre. 

Každý región predstavuje pomerne zložitý a vnútorne bohato štruktúrovaný celok, ktorý 
funguje ako zložité prepojenie politických, občianskych, sociálnych, kultúrnych, priemyselných, 
poľnohospodárskych, podnikateľských a ekologických premenných, odlišujúcich jednotlivé územia 
a spoločenstvá v nich žijúce. Tento celok funguje a rozvíja sa v určitom prostredí, ktorého vývoj 
je determinovaný pôsobením rôznych vnútorných a vonkajších faktorov (Čajka, Rýsová, 2008, s. 
26). Významnou okolnosťou je aj historická etapa, v ktorej regióny a ich administratívne štruktúry 
(samosprávne orgány) fungujú.

Z hľadiska vzdelávania dospelých by sa mal každý samosprávny kraj charakterizovať na základe 
kvantitatívnych a kvalitatívnych znakov, ako sú napr. počet inštitúcií vzdelávania dospelých v regióne, 
kvalita, otvorenosť a dostupnosť inštitúcií vzdelávania dospelých, vrátane vzdelávania národnostných 
menšín, riadenie a financovanie vzdelávania dospelých, poslanie inštitúcií vzdelávania dospelých 
z hľadiska podpory regionálneho rozvoja, typy vzdelávania dospelých (profesijné, občianske, 
záujmové a ich kombinácie), akreditácia programov vzdelávania dospelých, charakteristiky cieľových 
skupín vzdelávania, kvantita a kvalita lektorov a pod.

Tvorcovia politiky vzdelávania dospelých by mali zohľadniť množstvo faktorov, ktoré 
získavajú štúdiom oficiálnych dokumentov (stratégie, koncepcie, akčné plány, štatistiky, výsledky 
výskumov a analýz), ako aj formou konzultácií s kľúčovými aktérmi v regióne. Proces konzultácie 
pozostáva z troch hlavných etáp:

1. Poskytovanie informácií: aktéri tvorby politiky vzdelávania dospelých zabezpečujú tok informácií 
smerom k expertom, občanom, záujmovým skupinám, aby konzultácie mohli prebiehať na 
rovnocennej úrovni.

2. Spracúvanie podnetov: aktéri tvorby politiky vzdelávania dospelých aktívne hľadajú a spracúvajú 
podnety počas celého cyklu tvorby politiky, resp. jej revízie. 

3. Aktívna participácia záujmových skupín, občanov a iných subjektov (napr. pracovné skupiny, 
komisie, diskusné fóra) v procese konzultácie ku tvorbe politiky vzdelávania dospelých.

Podstatnou časťou konzultácie je koordinácia samotného procesu tak, aby konzultácia bola 
osožná a efektívna, prebehla bez zbytočných prieťahov, duplicity alebo vynechania dôležitých 
partnerov. 

Proces konzultácie by mal zahŕňať čo najširšie spektrum organizácií a jednotlivcov:

1. rôzne rezorty: väčšina verejných politík sa dotýka viacerých rezortov;

2. konkrétny sektor: napr. všetky inštitúcie, ktoré poskytujú služby vo vzdelávaní dospelých;

3. odborníkov z danej oblasti;

4. expertov rôznych politických strán;

5. záujmové skupiny: odbory, zamestnávateľské organizácie, stavovské a profesijné organizácie, 
mimovládne organizácie;

6. poskytovateľov služieb v oblasti vzdelávania dospelých;

7. verejnosť: občania s priamym záujmom o tému alebo všeobecná verejnosť.
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5 Podnety Európskej únie a OECD k tvorbe politiky vzdelávania dospelých 
v regiónoch
Do procesu formulovania politiky vzdelávania dospelých v regiónoch vstupujú podnety, ktoré 

prichádzajú z Európskej únie. Vzdelávanie dospelých je v Európskej únii považované za dôležitý 
prvok celoživotného vzdelávania a zahŕňa celú škálu činností všeobecného i odborného formálneho 
a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, ktorým sa dospelí venujú po ukončení 
základného vzdelania a odbornej prípravy (Uznesenie Rady o obnovenom európskom programe 
vzdelávania dospelých 2011/C 372/01).

Vzdelávanie dospelých je dôležitou súčasťou politiky Európskej komisie v oblasti celoživotného 
vzdelávania. Považuje sa za nevyhnutné na zvyšovanie zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti 
pracovníkov, ich sociálne začleňovanie, aktívne občianstvo a osobný rozvoj. Dôležitým aspektom 
je dostupnosť vzdelávania dospelých pre všetky skupiny obyvateľov (vekové, záujmové, profesijné 
a ďalšie cieľové skupiny). 

Zo strany Európskej únie, zamestnávateľov a verejnej správy a samosprávnych orgánov v regiónoch 
členských štátov sa zvyšuje význam a miesto vzdelávania dospelých. Ide najmä o požiadavku 
na zvyšujúcu sa úroveň vzdelanosti a špecifických kompetencií pracovníkov. Európska komisia 
zdôrazňuje, že členské štáty by sa mali viac usilovať a vytvoriť kvalitné systémy vzdelávania, 
ktoré zabezpečia výučbu dospelých na vysokej úrovni. Okrem toho považuje za významné zapojiť 
do spolupráce štátne, regionálne a miestne samosprávne orgány, zamestnávateľov, sociálnych 
partnerov, občianske združenia a kultúrne organizácie. 

Európska komisia od roku 2011 spolupracuje so 32 krajinami na realizácii Európskeho programu 
vzdelávania dospelých. K hlavným prioritám programu sa zaraďuje skvalitnenie riadenia podpory 
(koordinácia, súčinnosť s ďalšími politikami, vyššie investície, lepšia previazanosť na potreby 
spoločnosti), rozšírenie ponuky kvalitného vzdelávania dospelých a rozšírenie účasti rôznych skupín 
obyvateľstva na formálnom, neformálnom a informálnom vzdelávaní a učení, zvýšenie dostupnosti 
a zlepšenie spôsobov zabezpečovania kvality vzdelávania dospelých. 

Dôležitým nástrojom na šírenie a výmenu informácií, metód a postupov sa stala Elektronická 
platforma vzdelávania dospelých v Európe (EPALE). 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) analyzovala vzdelávaciu politiku 
svojich 36 členských krajín. Celoživotné vzdelávanie považuje za zásadnú stratégiu na dosiahnutie 
znalostnej spoločnosti a zabezpečenie možnosti rovnakého prerozdeľovania úžitkov. Vzdelávanie 
dospelých však v tomto systéme hodnotí ako slabé ohnivko. 

Existuje mnoho bariér, v dôsledku ktorých je miera účasti dospelých a dospelých s postihnutím 
na vzdelávaní pomerne nízka. Nepoužívajú sa vždy vhodné metódy výučby a jednotlivci nemajú 
k dispozícii dostupné a podporné služby, ktorých účelom je dosiahnutie vyváženosti medzi prácou, 
rodinou a vzdelávaním. 

Kritickou prekážkou sú zdroje – časové a finančné. Krajiny OECD čelia kritickej úrovni v prekážke 
ako dosiahnuť a udržať zvýšenú úroveň investícií potrebných na to, aby všetci, ktorí vzdelanie 
potrebujú a požadujú, ho aj dostali, a pre zabezpečenie ekonomicky efektívnej úrovne investícií. 

Aj keď sa samotný úžitok plynúci zo vzdelávania dospelých nedá jednoznačne vyjadriť vo 
finančnom meradle, ekonomické dôvody a úvahy sú dôležité. Ak budú jednotlivci, podniky a vlády 
financovať vzdelávanie dospelých v širšom rozsahu, musí ísť o financovanie „ekonomicky trvalo 
udržateľné” (predpokladaný prospech sa musí vyrovnať vynaloženým nákladom) a „finančne trvalo 
udržateľné” (musí existovať dostatok zdrojov, ktoré sa vynaložia dnes a ktorých efekt bude badateľný 
až v budúcnosti). Zatiaľ čo investície do vzdelávania mladých ľudí sa dajú charakterizovať ako 
vysoko udržateľné, to už úplne neplatí v prípade vzdelávania dospelých. 
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Osobitným podnetom k tvorbe regionálnych politík vzdelávania dospelých je manifest Vzdelávanie 
dospelých v 21. storočí, ktorý v roku 2017 zverejnila Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých 
(EAEA). Dokument vytyčuje ciele pri vytváraní Európy vzdelávania, ktorá bude schopná vyrovnať sa 
pozitívnym spôsobom s budúcimi potrebnými zručnosťami, znalosťami a kompetenciami. Manifest 
je adresovaným európskym, národným a regionálnym tvorcom politík vzdelávania a jeho cieľom je 
oboznámiť adresátov so všetkými výhodami, ktoré ďalšie vzdelávanie prináša. 

Manifest predstavuje sedem súčasných európskych výzev, na ktoré môže vhodne a efektívne 
reagovať práve ďalšie vzdelávanie, resp. vzdelávanie dospelých:

1. Aktívne občianstvo, demokracia a záujem:

2. Dokument zdôrazňuje, že ľudia, ktorí sa zúčastňujú na programoch vzdelávania dospelých, 
majú väčšiu dôveru v politický systém a angažujú sa aj občiansky – chodia na voľby, hlásia 
sa k dobrovoľníkom a aktívne sa zapájajú do činnosti vo svojich komunitách.

3. Zručnosti potrebné pre život jednotlivcov:

4. Dospelí, ktorí sa vzdelávajú, sa cítia zdravší, pretože vedú zdravší životný štýl, a vytvárajú 
si nové sociálne väzby.

5. Sociálna súdržnosť, kapitál a rovnoprávnosť:

6. Vzdelávanie dospelých umožňuje „narovnanie“ mnohých sociálnych nerovností, vytváranie 
férovej spoločnosti a prispieva k ekonomickému rastu. 

7. Pracovný pomer a digitalizácia:

8. Práca na pracovisku je kľúčová pre účasť na celoživotnom vzdelávaní, resp. vzdelávaní 
dospelých. V období dynamického rozvoja digitálnych technológií môže práve vzdelávanie 
dospelých pomôcť pri odstraňovaní digitálnej priepasti.

9. Migrácia a demografické zmeny:

10. Vzdelávanie občanov a interkultúrne vzdelávanie môžu vytvoriť priaznivé podmienky na 
integráciu nových kultúr a obyvateľov.

11. Trvalá udržateľnosť:

12. Občania európskych krajín potrebujú ďalšie informácie a priestor na rozvíjanie nového 
životného štýlu, nových projektov a postupov. Vzdelávanie dospelých môže pomôcť pri 
poskytovaní informácií, priestoru na diskusiu a kreativitu. 

13. Európska politika:

Vzdelávanie dospelých prispieva k hlavným dlhodobým európskym zámerom v oblasti rastu, 
zamestnanosti, inovácií, sociálnej rovnosti, sociálnej súdržnosti, aktívneho občianstva, k poklesu 
chudoby, zmeny klímy, jednotného trhu, migrácie, mieru a ďalším. 

Kľúčové témy manifestu tak upozorňujú na to, aké možné perspektívy vývoja európskeho 
vzdelávania a zamestnanosti možno očakávať. V rámci vzdelávania dospelých možno európske 
problémy „pokryť“ všetkými troma druhmi vzdelávania dospelých (profesijné vzdelávanie a rozvoj, 
občianske vzdelávanie a záujmové vzdelávanie). 

Regionálna politika vzdelávania dospelých sa stala predmetom osobitného multilaterálneho 
projektu Vzdelávanie dospelých v mestách a regiónoch – európska perspektíva, ktorý v rokoch 
2014-2015 podporila Európska komisia. Partnermi projektu boli inštitúcie, ktoré sa zaoberali tvorbou 
politiky a otázkami teórie a praxe vzdelávania dospelých. Projekt sa uskutočnil v Dolnom Sasku 
(Nemecko), Maďarsku, Taliansku, Írsku, Srbsku a Slovensku. Cieľom projektu bolo preskúmať, 
ako sa vytvárajú vzťahy medzi tvorcami politiky vzdelávania a rôznymi skupinami stakeholderov, 
a odhaliť hybné sily a brzdy v iniciatívach vedúcich k formulovaniu politík vzdelávania dospelých 
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na regionálnej úrovni v 21 regiónoch v šiestich európskych štátoch, ako aj identifikovať faktory 
úspechu a zlyhania pri tvorbe regionálnych politík vzdelávania dospelých. 

Špecifickými cieľmi projektu bolo zistiť:

• ako sa navrhujú a formulujú politiky vzdelávania dospelých,
• aké nástroje sa používajú v implementácii týchto politík,
• aké nástroje sa využívajú na financovanie politík vzdelávania dospelých,
• ktorým výzvam čelí implementácia politiky vzdelávania dospelých.

Kľúčovým bolo zistenie, že politika vzdelávania dospelých sa spravidla vytvára zhora nadol, teda 
definuje sa predovšetkým na národnej (centrálnej) úrovni, ale spravidla sa preukázal le malý záujem 
o tvorbu politiky dospelých na regionálnej a lokálnej úrovni, ktorá by vychádzala z identifikácie 
a odstraňovania regionálnych disparít.

Okrem toho sa prieskumom zistili ďalšie skutočnosti:

• pri realizácii vzdelávania dospelých prevládajú ekonomické záujmy a ciele, u organizáto-
rov vzdelávania, účastníkov vzdelávania a ich zamestnávateľov, 

• neformálne vzdelávanie a informálne učenie sú síce formálne oceňované, ale v politike 
vzdelávania dospelých nie sú dostatočne uznávané,

• v procese tvorby politiky vzdelávania dospelých sa síce konzultácie využívajú, avšak viac na 
centrálnej úrovni ako v regionálnom kontexte,

• stratégie, koncepcie, politické a ďalšie dokumenty z inštitúcií Európskej únie a OECD sa síce 
oceňujú ako zdroje dobrých informácií, ale úroveň ich využitia je v jednotlivých krajinách, 
regiónoch a inštitúciách rôznorodá,

• pre formulovanie a tvorbu relevantnej politiky vzdelávania dospelých v regiónoch je nevy-
hnutné viac a lepšie využiť údaje lokálneho a regionálneho pôvodu. 

Kariérne poradenstvo pre dospelých – súčasť politiky vzdelávania alebo jej nástroj?

Poradenstvo o kariére zohráva kľúčovú úlohu pri fungovaní trhu práce a pri dosahovaní 
cieľov vzdelávacích systémov. Okrem toho podporuje rovnoprávnosť: Súčasné informácie naznačujú, 
že spoločenská mobilita nezávisí len na širšom získavaní znalostí a schopností, ale aj na pochopení, 
ako znalosti a schopnosti využívať. V tomto kontexte sa úloha poradenstva o kariére rozširuje a stáva 
sa súčasťou celoživotného vzdelávania. Okrem toho sa poradenské služby začínajú prispôsobovať 
novým požiadavkám a odkláňajú sa od tradičného modelu psychologicky vedených interview so 
študentmi, ktorí ukončujú školskú dochádzku a štúdium.

Jednou z hlavných výziev takejto zmenenej služby je odklon od pomoci študentom rozhodnúť 
sa pre konkrétne pracovné miesto alebo kurz, a príklon k širšiemu rozvoju zručností a schopností 
v oblasti rozvoja kariéry. Pre školy znamená takýto prístup zakomponovanie vzdelávania, týkajúceho 
sa kariéry, do svojich učebných plánov a jeho prepojenie na celkový rozvoj študentov. Tento prístup 
prijalo už do svojich učebných plánov viacero krajín. Je však potrebné poznamenať, že vzdelávanie 
o kariére je aj napriek vyššie uvedenému vnímané ako okrajová záležitosť. Pokiaľ ide o vyššie 
stredoškolské a terciárne vzdelávanie, poradenstvo sa sústreďuje na okamžité výbery namiesto na 
osobný rozvoj a prijímanie dlhodobých rozhodnutí, napriek tomu, že aj v tejto oblasti sú v niektorých 
krajinách badateľné zmeny. 

Druhou výzvou je rozšíriť dostupnosť poradenstva pre dospelých. Táto služba nie je rozvinutá 
a využívajú ju najmä nezamestnaní prostredníctvom ustanovizní zamestnanosti (úradov práce). 
Niektoré nové služby sa začínajú uplatňovať vo vzdelávacích inštitúciách pre dospelých, avšak tieto 
inštitúcie nie sú schopné ponúknuť rozsiahle a objektívne rady. Snahy o vytvorenie súkromných 
poradenských inštitúcií zaznamenali len obmedzený úspech, avšak verejné ustanovizne nedisponujú 
dostatočnými prostriedkami. Vzhľadom na uvedené podmienky predstavuje kariérne poradenstvo, 
ktorého výstupom je služba všetkým dospelým ľuďom, základnú úlohu. Je možné uvažovať aj 
o doplnkovej pomoci služieb na internetových stránkach, avšak tieto nemôžu nahradiť osobnú 
a presne upravenú formu pomoci pre jednotlivca. 
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Záver
Z oblasti, ktorá sa od 19. storočia považovala za sféru úsilia o spravodlivejšiu spoločnosť 

a sebarealizáciu, sa v posledných desaťročiach stal predmet politík sledujúcich ciele ekonomického 
rastu a adaptácie ľudí na podmienky a požiadavky globálnej ekonomiky. 

Z hľadiska štátov a regiónov predstavuje vzdelávanie dospelých nielen príspevok k zdokonaľovaniu 
endogénnych činiteľov rozvoja územia štátu a regiónov, ale predovšetkým platformu vytvárania 
a zdokonaľovania ľudského kapitálu.

 Nezastupiteľnú úlohu v podpore vzdelávania dospelých v regionálnom kontexte a v procese 
tvorby vzdelávacej politiky v regióne majú orgány samosprávneho kraja a obyvatelia regiónov.

Výhodou vzdelávania dospelých je, že môže bezprostredne reagovať na aktuálne vzdelávacie 
požiadavky v regiónoch a prispieť ku konkurencieschopnosti absolventov na regionálnych trhoch 
práce. 

Samosprávne orgány by sa mohli pokúsiť uviesť do života model koordinácie subjektov pôsobiacich 
v oblasti vzdelávania dospelých na základe interakcie alebo partnerstva s kľúčovými aktérmi 
v regiónoch. Legislatívne základy na takúto koordináciu existujú, kompetencie samosprávnych 
krajov to umožňujú. Zatiaľ sa koordinácia obmedzila na vzdelávanie školské, nie na vzdelávanie 
dospelých v prospech rozvoja samosprávnych krajov. 
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The Least-Developed Districts as a Tool of Regional Development
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Abstract
Economic growth and development in Slovakia highlight the differences between 

regions and districts. Most of Slovak inhabitants benefit from growth. On the other side 
the least developed districts suffer from high levels of unemployment, the brain drain and 
the lack of investment and entrepreneurial activities. To support the lagging regions and 
their communities, the bottom-up approach is being adopted. This is caused due to the 
law on Support of Lagging Regions.

Keywords: urban development, sustainable regional development, city planning, least 
developed district

JEL Classification: R580 

Introduction 
The primary causes determining regional disparities can be considered as primary (natural) 

potential, settlement structure, location attractiveness, demographic structure, transport structure, 
territorial availability and economic specialization of the regions (Tvrdoň – Kmecová, 2007/12). 
The role of historical development an territorial-administrative organization also plays a role. 
In the wider context, territorial development can also be affected by neighbouring regions of 
neighbouring countries, institutional factors and also the ways of implementing regional policies. 
Spatial differentiation of phenomena together with intensification of regional disparities are an 
expression of the region’s potential for adaptation to economic and social transpormation and can be 
considered as a consequence of the differentiated state of factors which can affect the development 
of the region (Korec, 2005/6). Many of these disparities and needs of regions can be solved by the 
Law on Support of Lagging Regions. 

The object of this survey is the tool of regional development – the Least Developed Districts. 
Local governments, the private sector and civil society demand better ways to achieve local 
economic development. Local authorities have to face many challenging issues and the purpose 
of local economic development is to respond to many demands in cooperation with partners in 
public, private and community sectors. In my contribution i focused on theoretical papers and legal 
framework (Law on Support of Lagging Regions) followed by the first evaluation of the Action Plans 
of the Least Developed Districts. The data i used in this article were obtained from internet sources 
and individual documents. All used sources are listed in the list of references. 

1 The Law on Support of Lagging Regions
On 11th November 2015 the National Council of the Slovak Republic adopted the act no. 336/2015 

Coll. on the support of the least developed districts and the amendment of some laws (14). The 
Law came into force on 15th December 2015. The main objective is to support the jobs creation 
and thereby decreasing unemployment and increase the competitiveness of the least development 
districts. This support assumes a local initiative, motivation for municipalities to work with each other 
and cooperation with self-governing region and the central level. 

The list of lagging regions is maintained by the Centre for Labour, Social Affairs and Family 
maintains a list of the least developed districts. The main criteria to include district among the least 
developed districts is the registered unemployment rate. This is an objective criteria calculated on 

* Ing. Lucia Pospišová, Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional 
Development, Department of Public Administration, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: lucia.pospisova@
gmail.com
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available and regularly published statistics. According to Act no. 336/2015 Coll. the district shall be 
included into the list of least-developed districts when registered unemployment rate calculated on 
available numbers of jobseekers is higher 1.6 times higher than the average registered unemployment 
rate in Slovak Republic. This rate has to be reached during at least nine calendar quarters during 
the preceding 12 consecutive calendar quarters. This condition of the law was met by the twelve 
districts by 31st December 2015. 

The amendment of the law came into force on 1st April 2018. The number of the least developed 
districts has expanded. The amendment to the Act regulates the criteria for including the district 
among the least developed districts. The district shall be included into the list of least-developed 
districts when registered unemployment rate calculated on available numbers of jobseekers is 
higher 1.5 times higher than the average registered unemployment rate in Slovak Republic. This 
rate has to be reached during at least nine calendar quarters during the preceding 12 consecutive 
calendar quarters. This condition of the law was met by the twenty districts by 19th October 2018.

Tab. 1 The list of the least developed districts published on 19.10.2018

District Self-governing region Date of including
Kežmarok Prešovský 31.12.2015
Lučenec Banskobystrický 31.12.2015
Poltár Banskobystrický 31.12.2015
Revúca Banskobystrický 31.12.2015
Rimavská Sobota Banskobystrický 31.12.2015
Veľký Krtíš Banskobystrický 31.12.2015
Sabinov Prešovský 31.12.2015
Svidník Prešovský 31.12.2015
Vranov nad Topľou Prešovský 31.12.2015
Rožňava Košický 31.12.2015
Sobrance Košický 31.12.2015
Trebišov Košický 31.12.2015
Gelnica Košický 20.07.2017
Bardejov Prešovský 20.10.2017
Medzilaborce Prešovský 20.10.2017
Košice - okolie Košický 22.1.2018
Levoča Prešovský 25.4.2018
Snina Prešovský 25.4.2018
Stropkov Prešovský 19.10.2018
Michalovce Košický 19.10.2018

Source: Centre for Labour, Social Affairs and Family (13)

1.1 The Action Plan
The law on Support of Lagging Regions also defined the term “action plan”. The Action Plan is 

binding document approved by the Government of the Slovak Republic and is aimed to eliminate 
the lag of the least developed district. Every action plan includes the analysis of the unfavourable 
economic, social and environmental situation of the least developed district, the assessment of its 
development potential, the suggestion of measures and tasks to ensure the implementation of the 
action plan, the timetable, the sources of funding, the monitoring and evaluation of progress. The 
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Action Plan also integrates existing sector programmes, cross-cutting programmes and proposes the 
elimination of obstacles and bottlenecks. The action plan is usually drawn up for a five years period. 

The Action Plan may also include technical support beyond existing measures and existing 
financial resources to improve the administrative capacities of territorial cooperation actors in the 
least developed districts. At the same time, the least developed districts can also get so-called 
regional contribution as an additional source of funding for the implementation of the Action Plan. 

The amendment of the law has also brought innovation to action plans. The part of every action 
plan is now plan of annual priorities. These annual priorities are, as well as action plans, approved 
by the Government of the Slovak Republic. This document is also binding and aimed to achieving 
the objectives of the Action Plan during the relevant year of implementation of the Action Plan. The 
Annual Priorities includes the list of district activities to be implemented in the given calendar year 
and the list of projects funded or co-financed by a regional contribution. 

The draft of the Action Plan is submitted by the Council for the Least Developed District to the 
Government Office within six months after the district is included into the list of the least developed 
districts. The Government Office submits the draft of the Action plan to the Government within nine 
months after the district is included into the list of the least developed districts. 

1.2 The Council for the Least Developed District
The Council for the Least Developer District was the advisory body in the first version of the Law 

and was composed of representatives of ministries, other central state administration bodies and 
territorial cooperation entities operating in the territory of the least developed district. Every district 
had its own council. The Council tasks were:

• commenting and assessment of the draft of action plan,
• recommendations on the draft action plan, 
• elaborating measures and opinions on the draft action plan, 
• monitoring and coordinating the implementation of the action plan,
• elaborating statements on implementation of action plan,
• proposing the evaluation of the action plan.
The amendment of the Law has strengthened the position of the local district office. 

The district office tasks are:

• preparing a draft action plan,
• proposes annual priorities, 
• submitting draft action plan and annual priorities to the Council for the Least Developed 

District,
• fulfilling the tasks related to the implementation of the action plan and annual priorities,
• managing the agenda related to the implementation of the action plan and the annual prio-

rities.
The heads of District Offices become council members and become chairmen of committees. 

Strengthening the position of the District Office weakens the decision-making power and the influence 
of local and socio-economic partners. 

The amendment of the Law also changes the composition of the Council which remains the 
advisory body of the Government of the Slovak Republic. The members of the Council are the 
chairman of the Council, the representatives of the central state administration bodies and the 
heads of districts offices. 

The council tasks are:

• roles of implementation, coordination and consultation in the area of support for the least 
developed districts,

• proposing system actions to the government,
• discussing drafts of action plans and annual priorities,
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• participating in monitoring and coordinating the implementation of the Action Plan and An-
nual Priorities.

The Council is no longer for each of the least developed districts but there are committees within 
the Council. The Committee is set up for each of the least developed districts and its members 
are the chairman of the Committee, who is the head of the District Office, representatives of local 
public authorities and representatives of socio-economic partners. 

The Committee tasks in the area of support the least developed districts are:

• ensuring participation of socio-economic partners,
• cooperation with district office in fulfilling tasks,
• participating in preparation of action plans and annual priorities,
• elaborating measures and opinions on the draft Action Plan and Annual Priorities and sub-

mitting them to the Council,
• evaluating of implementation of the Action Plan and Annual Priorities.
The Law on Support of Lagging Regions has established and requires cooperation between 

many stakeholders but in many cases this requirement is unfulfilled.

2 Evaluation of the Action Plans
The first Action Plans were approved by the Government of the Slovak republic in 2016 and the 

evaluation of them is now available.

All action plans have a common structure. Firstly, it is necessary to analyze the unfavourable 
economic, social and environmental situation of the district. The next step is evaluation of development 
potential of the district. The Action Plans are based on an assessment of development potential 
and limits. It is based on the capitalization of the district, usage of competitive advantages and the 
possibility of cooperation. This approach creates prerequisites for the sustainable development of the 
districts. These steps are followed by proposals of measures and tasks to ensure the implementation 
of the Action Plans. Tasks are divided into categories like entrepreneurship, education, public 
services, labour mobility, measures at regional level, measures at the State level and financing of 
the action plan. These measures and activities are subsequently monitored and evaluated in order 
to ascertain achieved progress. The final part of the action plans is integration of existing sector 
and cross-cutting programs and proposal to remove barriers in their using. 

In the following table we can see the basic data on each the Least Developed Districts.

Tab. 2 basic information on least developed district

District
Population  

of the  
District

Unemployment  
rate in  

the District

Date of  
approval  

of the  
Action  
Plan

Number  
of  

planned  
created  

jobs

Estimated  
budget  

in €

Kežmarok 73 756 19,9 % 10.2.2016 2 000 52 000 000
Lučenec 74 016 13,93 % 23.6.2016 1 440 147 324 000
Poltár 21 767 17,15 % 7.9.2016 750 98 584 000
Revúca 40 052 21,86 % 13.9.2016 1 100 61 000 000
Rimavská 
Sobota 84 518 24,2 % 24.6.2016 2 300 157 000 000

Veľký Krtíš 44 212 13,37 % 7.9.2016 822 75 000 000

Sabinov 59 694 15,8 % 22.8.2016 1 115 79 797 000
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Svidník 38 845 17,27 % 31.8.2016 1 418 63 000 000

Vranov 
nad 
Topľou 

80 497 17 % 30.8.2016 2 545 123 000 000

Rožňava 62 515 20,18 % 14.9.2016 1 345 108 914 000
Sobrance 22 818 15,67 % 23.8.2016 1 225 69 000 000
Trebišov 105 797 16,42 % 24.8.2016 1 540 114 426 000
Gelnica 31 627 13,12 % 5.4.2018 931 55 749 100
Bardejov 77 742 12,23 % 4.7.2018 1370 169 026 683
Medzilaborce 12 119 13,41 % 3.7.2018 377 38 554 000
Košice  
– okolie 125 289 12,12 % 3.10.2018 822 71 430 000

Levoča 33 668 9,1 % n/a n/a n/a
Snina 36 610 8,1 % n/a n/a n/a
Stropkov n/a n/a n/a n/a n/a
Michalovce n/a n/a n/a n/a n/a

Source: own processing (data available online www.nro.vlada.gov.sk)

From available information it is clear that the plan is to create 21 100 jobs in the least developed 
districts and total amount of money intended to help the least developed districts is 1 483 804 783 
€. It is necessary to say that the total amount of money includes financing by European Structural 
and Investment Funds, state budget, municipalities’ budgets and private money sources. There 
is also possibility to obtain a regional contribution from Government Office of the Slovak Republic 
budget. It should support the creation of new jobs and help in finding jobs for long-term unemployed. 

2.1 The first evaluated data
The first research is based on available evaluation of action plans to understand the situation 

in better way and to realize whether the main aim – creating jobs – is being reached. i chose five 
the least developed districts which were evaluated to find out whether their action plans are being 
successfully fulfilled and the number of planned jobs is being reached. All of chosen the least 
developed district have planned to do activities till 2020. For the next review were chosen districts 
of: Svidník (ref. 4; 10), Lučenec (ref. 2; 8), Veľký Krtíš (ref. 5; 11), Rimavská Sobota (ref. 3; 9) and 
Kežmarok (ref. 1; 7).

• Following table contains information on:
• number of planned created jobs - planned in the Action Plan
• number of created jobs – available in the evaluation
• percentage of created jobs - number of created jobs/ number of planned created jobs
• number of submitted applications - available in the evaluation
• number of contracts - available in the evaluation, 
• percentage of successful applications - number of approved applications/ number of submit-

ted applications
• estimated budget of regional contribution – available in the Action Plan for period 2016 - 

2017
• the amount of withdraw contribution – available in the evaluation for period 2016 – 2017 

(progress is not evaluated for whole year 2017)
• percentage of withdraw money - the amount of withdraw contribution/estimated budget.
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Tab. 3 Review of Data

Svidník Lučenec Veľký 
Krtíš

Rimavská 
Sobota Kežmarok Total

number of planned 
created jobs 1 418 1 440 822 2 300 2 000 7 980

number of created 
jobs 636 1 427 548 1 157 995 4 763

percentage of created 
jobs

44,85 
%

99,10 
%

66,60 
%

50,30 
%

49,75 
%

59,67 
%

number of submitted 
applications 11 21 10 8 16 66

number of contracts 2 2 1 3 6 14

Percentage 
of successful 
applications

18,18 
%

9,52 
% 10 % 37,5 

%
37,5 

%
21,21 

%

estimated budget of 
regional contribution

1 150 
000

1 760 
000

1 200 
000

2 500 
000

2 730 
000

9 340 
000

the amount of 
withdraw contribution

91 
916 6 200 28  

450,90
118 
720

1 055 
000

1  300 
286,90

percentage of 
withdraw money

7,99 
%

0,15 
%

2,37 
%

4,75 
%

38,64 
%

13,92 
%

Source: own processing 

From the table above, it is clear that the process of job creation is very successful in these 
districts. In the selected five districts, 59 % of planned jobs have already been created on average, 
the best one is Lučenec (99,1 %) and the least one is Svidník (44,85 %). These numbers were 
achieved despite the fact tat the evaluation of all selected action plans states it is necessary to focus 
on projects generating job. Most of the jobs generating projects planned for the period 2016-2017 
were not at the time of evaluation implemented. 

Five selected districts submitted 66 applications for a financial contribution during evaluated 
period. However only 14 applications were approved and subsequently contracted. Higher number 
of approved application was reached in districts of Kežmarok and Rimavská Sobota. The least 
approved applications were in the district of Lučenec. The amount of approved applications affects 
the amount of withdraw money. In the period 2016-2017 the district of Kežmarok withdraw 38,64 % 
of its allocation. The extremely low number of withdraw money was reached in the district of Lučenec 
– only 0,15 % of its allocation. Many of the unsuccessful projects are particularly problematic in the 
area of public procurement. These problems can be partially solved. District offices in the Least 
Developed Districts have begun opening calls for submission of projects funded or co-funded by 
a regional contribution to implement activities approved in the Action Plans for year 2019. The calls 
also include the announcement for cities, municipalities and other socio-economic partners related to 
the territory of the districts that all of them can also submit proposals for activities the implementation 
of which is important from the point of view of the actors in the districts. These activities are not 
financed or co-financed by the regional contributions but can support the implementation of the 
Action Plans. 



52

Scientific Journal  Public Administration and Regional Development  No.2, 2018, Vol. XIV., ISSN 1337-2955

It is clear from the above that the job creation process takes place in each district despite the 
low withdrawing funds. Very good and positive example is the district of Lučenec where despite the 
very low used funds there is a high number of created jobs. This may be caused by the processes 
that could start in the territory before the district has been added into the Least Developed Districts 
list and now we can see the results. 

2.2 Unemployment rate 
Tab. 4 The change in unemployment rate

District Unemployment rate at 
the date of including

Unemployment rate 
at December 2017 Change

Svidník 17,25 % 12,73 % -4,52 %
Lučenec 13,93 % 10,24 % -3,69 %
Veľký Krtíš 13,37 % 9,18 % -4,19 %
Rimavská Sobota 24,2 % 18,48 % -5,72 %
Kežmarok 19,9 % 15,44 % -4,46 %

Source: own processing 

The registered unemployment rate decreased in the districts during the evaluated period. This 
change is very positive but all these districts still reach significantly higher unemployment rate 
than the average unemployment rate in the Slovak Republic. High unemployment rate is caused 
by inadequate of low qualification; system of education is not able to respond adequately to local 
labour market needs, number of marginalized Roma Communities, inadequate communication 
between local stakeholders and high levels of personal indebtedness. 

In the Least Developed Districts it is necessary to continue decreasing the unemployment rate 
and increasing the number of jobs. These goals can be reached if the qualification of workforce 
will be improved; the potential of existing companies in the territory will be exploited; the social, 
technical and transport will be built – this can increase the accessibility of the district to the potential 
investors. Another possibility and the benefit for the Least Developed Districts may be the use of 
the cultural, historical and natural potential and of course the use of geographical location. All of 
these mentioned possibilities and activities require the cooperation of all local stakeholders and 
regional and state level. 

Conclusion
The aim of this contribution is to obtain basic information on the Least Developed Districts from 

the legislative point of view and the first assessment. It is very necessary to highlight the number 
of created jobs in each district and the gradual decline of unemployment rate, what is the main 
objective of this tool. For all districts, not only the Least Developed districts, it is important to use 
all available funds to enable the sustainable development of the area. Sustainable development 
of the areas can be reached by using the integrated approach and very important is cooperation 
between all local stakeholders and regional and state level. In the next period will be crucial to 
monitor how the individual districts will progress in the area of decreasing unemployment rate. Of 
course it will be crucial to monitor the process of implementation of the Action Plans and all of the 
activities and their contribution to the territory. 
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Vývoj rodinného podnikania na Slovensku po roku 1989

Jarmila MIŽIČKOVÁ*22* 

Development of family business in Slovakia after 1989 

Abstract 
The driving force of today‘s world economy is businesses and it hires those that are 

privately owned. It is for most enterprises that carry the innovation, technological progress 
and production of goods that serve the needs of the population. In Slovakia, the topic 
of family business is devoted to a short period of time since the change of the former 
regime since 1989.

Keywords: family business, business, business environment
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Úvod 
Rodinné podniky patria k jednej z najstarších foriem podnikania na Slovensku. Sú jedným 

z významných prvkov ekonomiky. V porovnaní s ostatnými krajinami prevažne západnej Európy 
má rodinné podnikanie na Slovensku omnoho menšie zastúpenie. Svojou veľkosťou sa rodinné 
podniky radia medzi malé a stredné podniky (MSP). Tieto podniky zohrávajú dôležitú funkciu v našom 
hospodárstve, pretože podľa údajov Slovak Business Agency poskytujú pracovné príležitosti pre 
takmer 75 % aktívnej pracovnej sily. Samotné rodinné podnikanie, ako aj podniky, ktoré patria do 
tejto kategórie, však doposiaľ v rámci našej krajiny neboli konkrétnejšie zadefinované. Aj keď sa 
v súčasnosti trend rodinného podnikania znásobil, tak z hľadiska legislatívy, chýba iniciatíva v tejto 
oblasti.

1 Definícia rodinného podnikania
Podnik a rodina sú dva rozličné pojmy, ktoré sa však pri rodinnom podnikaní veľmi prelínajú 

a navzájom ovplyvňujú. Rodina je miestom, kde každý jej člen plní svoju funkciu a riadi sa podľa 
pravidiel, ktoré v nej existujú, pretože rodinná situácia sa často odráža na rodinnom podnikaní, je 
dôležité dbať na zdravé vzťahy v rámci nej. Inak to nie je ani v rodinnom podnikaní, keď má v ňom 
každý člen svoje nezastupiteľné miesto a úlohu. V praxi sa často stretneme aj s existenciou určitých 
všeobecných kritérií, na základe ktorých vieme určiť, že ide o rodinný podnik. 

Medzi takéto základné znaky patrí: 

• samozamestnávanie zakladateľa, 
• zamestnávanie rodinných príslušníkov, 
• prechod podnikania z generácie na generáciu [5, s.14]. 

Rodinné podnikanie sa od podnikania, ktoré nie je rodinného typu odlišuje tým, že v rodinnom 
podnikaní je zainteresovaných viac rodinných generácií, ktoré sa podieľajú na jeho napredovaní 
a spája rodinu a podnik dohromady. V podniku, ktorý môžeme označiť za rodinný, väčšina 
práv spojených s vlastníctvom a rozhodovaním prislúcha práve rodinným príslušníkom. 

Súkromie rodinného života a podnikania sa nedá od seba oddeliť, pretože rodinný podnik úzko 
spája viac subjektov, ktoré sa na podnikaní angažujú.

* Mgr. Jarmila Mižičková, Katedra malého a stredného podnikania, Ústav ekonómie a manažmentu, Vysoká 
škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, Bratislava, e-mail: jarmila.
mizickova@vsemvs.sk
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Trojkruhový model v oblasti rodinného podnikania vychádza z názoru, že na rodinnom podnikaní 
sa podieľajú tri najdôležitejšie subjekty: vlastníci, rodina a podnik [3, s.205].

Obrázok 1 Trojkruhový model rodinného podniku

Vlastníci

Rodina Podnik

Zdroj: PAPULA, J. 2015. Podnikanie a podnikateľské myslenie I. s. 205

Pre výskum bol rodinný podnik definovaný ako podnik, ktorý spĺňa aspoň jedno z nasledujúcich 
kritérií:

• majiteľ považuje svoj podnik za rodinný podnik;
• majiteľ má v úmysle odovzdať svoj podnik blízkemu príbuznému;
• okrem majiteľa pracuje ako riadny zamestnanec iný člen rodiny, resp. členovia rodiny, ktorí 

sú súčasťou každodenného riadiaceho procesu podniku [2, s.13]. 

Vo veľa prípadoch sa rodinné podnikanie spája prevažne s manželstvom, alebo viacerými 
príslušníkmi rodiny, ktorí majú finančnú kontrolu nad svojím podnikom. Rodinné podniky sú tiež 
také, ktoré riadia alebo na podnikaní sa podieľajú viaceré generácie. Rodinný podnik v konečnom 
dôsledku zasahuje vo veľkej miery nielen do samotného podnikania, ale aj do osobného života. 

1.1 Špecifiká rodinného podnikania
Ako už bolo spomenuté - hlavný rozdiel medzi podnikom rodinným a podnikom nerodinným 

spočíva v tom, že kým v prípade nerodinného podniku na seba počas procesu podnikania vplývajú 
dve skupiny cieľov, a to vlastníci a zamestnanci, v prípade rodinného podniku ešte k týmto dvom 
cieľom pribudne tretí a tým je rodina. 

 Medzi systémom podniku a systémom rodiny existujú viaceré rozdiely. Rodina má pomerne iné 
ciele ako podnik. Pre rodinu je charakteristické:

• emočné hľadisko;
• orientácia smerom dovnútra;
• málo zmien;
• bezpodmienečné prijatie členov.
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Pre podnik je charakteristické:

• konkrétne hľadisko;
• orientácia predovšetkým na zákazníka;
• veľa zmien;
• podmienečné prijatie [2, s.15].

Na jednej strane rodina v rodinnom podniku je značným prínosom, ale na strane druhej si rodina 
a podnik často navzájom konkurujú. Za kladné stránky podniku môžeme považovať:

• rodinní príslušníci majú vyššiu motiváciu, pretože pracujú „na svojom“;
• prejavuje sa snaha vybudovať rodinnú tradíciu v podnikaní v určitej oblasti;
• rodinná firma poskytuje členom rodiny širšie možnosti na sebarealizáciu, vyskúšanie si svo-

jich schopností a iné.

Naopak za záporné stránky môžeme u rodinných podnikov považovať:

• stieranie rozdielu medzi prácou a rodinným životom, problémy z firmy sa prenášajú do ro-
dinného kruhu;

• snaha rešpektovať záujmy rodiny vedie k tendenčným rozhodnutiam pri tvorbe organizačnej 
štruktúry firmy i pri jej operatívnom riadení;

• príslušníci rodiny, ktorí nie sú napr. konateľmi podniku, majú tendenciu osvojovať si väčšie 
právomoci, ako im prislúchajú;

• je ťažké byť rovnako kritický k členom vlastnej rodiny, ako k ostatným zamestnancom;
• zamestnaním rodinného príslušníka sa blokuje pracovné miesto, ktoré mohlo byť obsadené 

kvalifikovanejším pracovníkom;
• vyskytuje sa možnosť klásť znamienko rovnosti medzi majetok firmy a majetok rodiny;
• často sa vyskytujú konflikty, ktoré objektívne môžu vzniknúť medzi záujmami rodiny a záuj-

mami podniku [2, s. 211].

 Nedostatky v rodinnom podnikaní je možné postupne eliminovať. Treba však na to spoluprácu 
všetkých členov a hlavne snahu na ich odstránenie, pretože ich hromadenie vedie nielen k zániku 
podniku, ale aj rozvratu v rodine. Krehké stránky podniku sú prekážky, ktorým sa treba vyhnúť, 
prípadne nájsť adekvátne riešenie, ktoré ich natrvalo odstráni.

1.2 História rodinného podnikania na Slovensku
 V Slovenskej republike patria rodinné podniky k najstaršej forme podnikania. Oproti vyspelým 

západným krajinám má slovenské rodinné podnikanie oveľa menšie zastúpenie. Do veľkej miery 
to bolo spôsobené bývalým režimom, kedy bola tradícia rodinného podnikania prerušená. Od roku 
1989 sa začalo rodinné podnikanie znova rozvíjať a momentálne je v období rastu. Dlhoročné 
prerušenie malo v neposlednom rade negatívny dopad na ekonomiku celej krajiny. Zničila sa 
dlhodobá tradícia, kedy sa remeslá dedili z pokolenia na pokolenie [2, s.22].

Ako už bolo spomenuté, slovenská legislatíva nepozná pojem rodinné podnikanie, no napriek 
tomu neobmedzuje vznik a existenciu rodinných podnikov. Rodinné podniky sa riadia platnou 
legislatívou malých a stredných podnikov. 

Rodinné podniky na Slovensku sú veľmi mladé a absentujú v tomto prípade aj oficiálne štatistické 
údaje o tom, koľko percent z malých a stredných podnikov pôsobiacich na našom území sú 
v súkromnom vlastníctve. Na základe informácii Slovak Business Agensy (SBA) pri skúmaní situácie 
v rodinnom podnikaní na Slovensku sa medzi rodinné podniky hlási približne 60-80% podnikov, 
ktoré sú zaradené do kategórie MSP. Pritom v EÚ je do kategórie rodinných podnikov zaradených 
okolo 70-80% podnikov. Podľa uvedeného je situácia na Slovensku v porovnaní so zahraničím 
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porovnateľná, otázne ale je, či podniky, ktoré sa hlásia ku kategórii rodinných podnikov, skutočne 
i rodinnými podnikmi sú.

1.3 Nástupníctvo v rodinných podnikoch
Dôležitým poznatkom v oblasti nástupníctva je, že príprava prechodu na mladú generáciu sa 

zintenzívňuje so zvyšujúcim sa vekom zakladateľov. Najmä v čase, keď sa približujú k dôchodkovému 
veku, sa snažia zabezpečiť prechod všetkých alebo väčšiny procesov na mladú generáciu. Tieto 
tvrdenia potvrdzujú, že mladí rodinní príslušníci majú vo firme vytvorený priestor na možné budúce 
pôsobenie a dokonca v niektorých prípadoch tomu vopred prispôsobujú aj svoje vzdelanie. Vzdelanie 
potomkov podľa staršej generácie môže byť pre podnikanie výhodou a podporujú ho, avšak za 
dôležité pre pokračovanie vo firme považujú predovšetkým pracovné skúsenosti. 

Napriek vytváraniu podmienok na medzigeneračný prechod, staršia generácia pociťuje obavu 
z nástupníctva, plynúcu z možného poškodenia rodinných vzťahov a alternatívy, že podnikanie 
nebude mať kto prebrať, čo platí najmä v prípade, ak si typ podnikania vyžaduje špeciálne 
osvedčenia, viažuce sa na vzdelanie. Staršia generácia považuje práve odovzdanie podnikania 
za najvýznamnejší moment rodinného podnikania, čo sa zhoduje s názorom mladej generácie.

Záver 
Rodinné podnikanie ako samostatná právna forma na Slovensku neexistuje a preto je problém 

zistiť oficiálne štatistiky o počte a existencii rodinných podnikov na Slovensku. Potrebná by bola 
legislatíva, ktorá by presne vymedzovala pojem rodinné podnikanie a zlepšila podnikateľské 
prostredie.

Na základe toho môžeme zhodnotiť, že rodinné podnikanie je založené hlavne na vzťahoch 
a emóciách, preto je potrebné najmä zvládnutie emočnej stránky, ktorá je pre rodinné podnikanie 
typická. Zvládanie tejto stránky rodinného podnikania značí, že rodina má spoločné priority, ktoré 
chce dosiahnuť a zároveň si je vedomá situácií, ktorým musí čeliť a pre ktoré musí nájsť adekvátne 
riešenie. 
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Abstract 
 Innovation is considered to be the key instrument in terms of achieving long-term 

sustainable economic growth. Government plays an important role in the support of 
innovation, helps sustain optimal innovation environment, invests into innovation, helps 
overcome some innovation barriers and ensures that innovation contributes to main goals 
of public policy. Innovation not only contributes to economic growth, but its creation also 
enables positive externalities. At the same time, however, companies are less interested 
in innovation activities, since their rate of return is lower than social benefits of innovation. 
In some cases, market is not capable of providing sufficient amount of financial resources 
to develop innovation and to ensure optimal innovation environment. Thus, the public 
support of innovation, effective public policies and involvement of government is crucial in 
order to increase innovation performance of country. The aim of the paper is to summarize 
published theoretical approaches of authors to economic rationale and significance of 
public interventions to economy with the emphasis on area of innovation and policies of 
public support with the application to conditions of European Union and Slovak Republic.

Keywords: innovation, public support of innovation, innovation policy, public 
interventions, innovation performance

JEL Classification: O32

Úvod 
Inovácie sú kľúčovým prvkom zvyšovania životnej úrovne obyvateľov, ako aj rozvoja 

podnikov a blahobytu národov. Inovačná výkonnosť krajiny je jedným zo základných predpokladov jej 
konkurencieschopnosti v medzinárodnom kontexte. Podľa publikácie Európskej komisie (2016) 
prispievajú výskum a inovácie k tomu, aby sa Európa stala lepším miestom pre život a prácu, 
pričom inovácie sú jadrom politík Európskej komisie zameranej na zvyšovanie zamestnanosti, rastu 
a investícií. Inovácie a inovačné predpoklady, akými sú napríklad veda a výskum, vytvárajú vhodné 
podmienky pre rozvoj inovačnej výkonnosti a ekonomického rastu, čo vedie k tomu, že sa inováciami 
nezaoberá len ekonomická teória, ale aj politická prax. To sa odráža v politikách jednotlivých krajín 
a nadnárodných celkov, ktoré na rozvoj inovačného potenciálu kladú čoraz väčší dôraz.

Štát zohráva kľúčovú úlohu v podpore inovácií, pomáha udržiavať vhodné prostredie pre inovácie, 
investuje do inovácií, pomáha prekonať určité bariéry inovácií a zabezpečuje, že inovácie prispievajú 
k hlavným cieľom verejnej politiky. Aj napriek tomu, že za inovačnú politiku často považujeme len 
inovačnú politiku v užšom slova zmysle - politiku podporujúcu podnikový výskum a vývoj, financovanie 
rizikového kapitálu atď., táto tvorí len časť zostavy politík, ktoré ovplyvňujú inovačnú výkonnosť. 
Mnoho autorov sa zhoduje v tom, že hlavným opodstatnením štátnych intervencií v oblasti inovácií 
sú zlyhania trhu. Rovnako je potrebné zahrnúť do úvahy aj skutočnosť, že v niektorých prípadoch 

1 Článok vznikol vďaka podpore grantu VEGA 1/1009/16 „Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie 
a inovačná politika na regionálnej úrovni“.
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** Ing. Ina Ďurčeková, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, 
e-mail: ina.durcekova@umb.sk



59

Scientific Journal  Public Administration and Regional Development  No.2, 2018, Vol. XIV., ISSN 1337-2955

štátne zásahy v oblasti inovácií nemusia mať na inovačnú aktivitu pozitívny efekt a sú dôvodom 
pre jeho zlyhávanie. Cieľom prehľadovej state je systemizovať publikované teoretické prístupy 
autorov na ekonomickú opodstatnenosť a význam štátnych zásahov v ekonomike s dôrazom na 
oblasť inovácií a politík ich verejnej podpory s aplikáciou na podmienky Európskej únie a Slovenska.

1 Trh a inovácie a príčiny jeho zlyhávania 

Hlavným významom inovácií je ich potenciálny vplyv na ekonomický rast. Je dokázané, že 
vzťah medzi inováciami a ekonomickým rastom existuje na základe produkčnej funkcie, pri ktorej 
je rast výstupov zapríčinený rastom práce a kapitálu (hmotného aj nehmotného) a zvýšením 
multifaktorovej produktivity. (OECD, 2015). Keďže inovácie zohrávajú významnú úlohu v oblasti 
rozvoja ekonomiky, ekonomické subjekty sa pri zapájaní do inovačných aktivít stretávajú s viacerými 
problémami.226 Takto získané poznatky z praxe verejných politík krajín naznačujú, že trh nie je 
v niektorých prípadoch schopný zabezpečiť dostatočný objem finančných prostriedkov na rozvoj 
inovácií a zabezpečiť vhodné inovačné prostredie, čo vedie k nevyhnutnosti štátnych intervencií 
v oblasti inovácií, konkrétne v podobe ich verejnej podpory. 

Vo všeobecnosti ekonómovia definujú dva hlavné typy trhových zlyhaní, ktoré vedú k štátnym 
intervenciám v oblasti inovačných aktivít -trhové a systémové zlyhania. Prístup trhových zlyhaní bol 
rozpracovaný v rámci neoklasickej ekonómie a prístup systémových zlyhaní bol vyvinutý v rámci 
koncepcie inovačných systémov. Rozdiely medzi týmito prístupmi sú znázornené v tabuľke 1.

Tab 1. Neoklasický prístup (trhové zlyhania) vs. prístup inovačných systémov (systémové 
zlyhania)

Neoklasický prístup Prístup inovačných systémov

Predpoklady rovnováha
dokonalé informácie

nerovnováha
nedokonalé informácie

Zameranie alokácia zdrojov na inovácie
jednotlivci

interakcie v inovačných procesoch
rámcové podmienky

Politika politika vedy a výskumu inovačná politika
Opodstatnenie trhové zlyhania systémové zlyhania

Štátne zásahy
poskytovanie verejných statkov
kompenzácia externalít
eliminácia neefektívnej trhovej 
štruktúry

riešenie problémov v systémoch 
alebo tvorba nových systémov
zmeny podporujúce štruktúru inováci 
a tvorbu a rozvoj inštitúcií a organizácií

Silné stránky
jednoduchosť
dlhodobý súbor vedeckých 
ukazovateľov

špecifickosť
nadväznosť na všetky politiky 
vzťahujúce sa k inováciám
holistická koncepcia

Slabé stránky
lineárny model inovácií
rámcové podmienky nie sú 
zahrnuté v modeli
všeobecné politiky

náročná implementácia v praxi
nedostatok ukazovateľov pre analýzu 
invoačných systémov a zhodnotenie 
politík IS

Zdroj: Spracované podľa Chaminade a Edquist, 2006, s. 8.

2 Na základe prieskumu OECD z roku 2014 sú hlavnými príčinami nízkej inovačnej aktivity podnikov na trhu 
nízky dopyt po inováciách, slabá konkurencieschopnosť na trhu, predchádzajúce inovácie a nedostatok 
dobrých nápadov. Viac ako 28 % podnikov na Slovensku, ktoré sa v rokoch 2012 až 2014 rozhodli neinovovať, 
uviedlo ako príčinu nezapojenia sa do inovačných aktivít nedostatok interných zdrojov financovania. (Európska 
komisia, 2014)
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Neoklasický prístup vychádza z predpokladov, že trh existuje v rovnováhe a všetky trhové subjekty 
majú prístup k dokonalým informáciám. Inovácie sú ovplyvňované viacerými trhovými zlyhaniami, 
z ktorých niektoré vedú k nedostatočnému a iné k nadmernému investovaniu do výskumu a vývoja. 
Je dokázané, že existujú situácie, v ktorých si podniky konkurujú v tom, kto získa patent a v tomto 
prípade neberú do úvahy znížené hraničné výnosy, ktoré z inovácie plynú ich rivalom. To vedie 
k nadmernej duplikácii pri snahe o zavedenie inovácií. Aj napriek existencii týchto situácií, kedy 
dochádza k nadmernému investovaniu do niektorých inovačných aktivít sa však ekonómovia zhodujú 
v tom, že trh sa vo všeobecnosti nezapája do dostatočného objemu inovačných aktivít. Ochrana 
intelektuálneho vlastníctva a dotácie výskumu a vývoja zo strany štátu by v tomto prípade mali zaručiť 
stimuláciu inovácií. V prípade, že sú inovačné produkty rivalitné, ale nevylúčiteľné zo spotreby, môže 
štát zasiahnuť prostredníctvom udelenia práv intelektuálneho vlastníctva, avšak aj napriek tomu 
je prakticky nemožné zabezpečiť to, aby boli inovácie plne návratné, keďže právne uložené práva 
vlastníctva vytvárajú len čiastočnú bariéru difúzie informácií. Ak sú inovačné produkty nerivalitné 
a nevylúčiteľné (napr. vedomosti), vláda môže na inovácie poskytovať dotácie. (Leibowicz, 2018) 

Na základe predchádzajúceho textu je možné pozorovať, že niektorí ekonómovia zastávajú názor, 
že inovácie sú do určitej miery verejným statkom, keďže v niektorých prípadoch spĺňajú viaceré 
z hlavných charakteristík verejných statkov, ktorými sú nevylúčiteľnosť zo spotreby, nedeliteľnosť 
a nerivalita. K tomuto názoru sa pripájajú aj Hud a Hussinger (2015), ktorí tvrdia, že výskum a vývoj, 
ktoré môžeme v širšom slova zmysle považovať za súčasť inovácií, majú charakteristiky verejného 
statku. Tvrdia, že výskum a vývoj vytvárajú pozitívne externé efekty, ktoré nemôžu byť internalizované 
inovačnými podnikmi. V prípade absencie verejnej podpory by projekty, ktoré vytvárajú pozitívne 
benefity pre spoločnosť, ale nepokrývajú súkromné náklady, neboli realizované. Tento typ trhového 
zlyhania je hlavným dôvodom, prečo verejný sektor poskytuje dotácie na súkromné projekty výskumu 
a vývoja. Verejné financovanie znižuje cenu, ktorú musia zaplatiť súkromní investori, takže sú 
realizované aj také projekty, ktoré by v opačnom prípade boli pre investorov príliš nákladné.

Okrem toho, že niektorí autori považujú inovácie, prípadne výskum a vývoj za verejný statok 
však inovácie zahŕňajú aj ďalšie trhové zlyhania, ktoré opodstatňujú štátne zásahy. Investície do 
výskumu a vývoja sú rizikovou činnosťou, ktorej výstupy sú charakterizované vysokou mierou 
neistoty. Zlyhaním trhu v tomto prípade je skutočnosť, že je nepravdepodobné, že sa poistný trh 
vyvinie natoľko, aby dokázal investorov ochrániť pred morálnym hazardom spojeným s týmito 
investíciami. Pre externého pozorovateľa by bolo totiž náročné alebo prakticky nemožné vyhodnotiť, 
či inovačný projekt zlyhal v dôsledku charakteru problému alebo kvôli nedostatočnej snahe inovátorov. 
(Leibowicz, 2018). Tradičné školy identifikujú tri hlavné zdroje trhových zlyhaní, ktoré obmedzujú 
tvorbu vhodného množstva vedomostí v oblasti vedy, technológií a inovácií:

• inovatívne firmy počas tvorby vedomostí znášajú vysoké náklady, avšak nedokážu využívať 
plné výhody týchto vedomostí, keďže sa vedomosti prelievajú do celej spoločnosti, čo zahŕ-
ňa aj konkurenčné podniky,

• primárna tvorba vedomostí si vyžaduje snahu väčšiu než akú dokážu individuálne podniky 
vynaložiť alebo dlhodobo udržať,

• počiatočné investície do inovácií zahŕňajú škálu rizík a neistôt, avšak trhy, ktoré majú zabez-
pečiť ochranu pred týmito rizikami buď neexistujú alebo nefungujú správne z dôvodu infor-
mačnej asymetrie na strane inovatívnych podnikov a potenciálnych investorov. (Falk, 2007)

Niektorí ekonómovia však tvrdia, že trhové zlyhania nie sú jedinou a dokonca ani najvýznamnejšou 
príčinou štátnych zásahov do inovačných aktivít. Títo autori nespochybňujú existenciu trhových 
zlyhaní, avšak zastávajú názor, že trhové zlyhania samé o sebe neposkytujú podklady pre 
adekvátnu analýzu a empirický základ inovačnej politiky. Kľúčové prvky teórie trhových zlyhaní 
sú založené na predpoklade dokonalej konkurencie a teórii všeobecného blahobytu, ktoré 
sú vo väčšine prípadov v skutočnosti neplatné. Trhové zlyhania vedú k deformácii cenových 
signálov a k nesprávnemu prerozdeľovaniu zdrojov v porovnaní s optimom. Hlavné typy trhových 
zlyhaní sú spojené s existenciou monopolov alebo monopolistickej moci, čo značí, že signalizačný 
systém je nekompletný a poskytuje asymetrické informácie. Autori spochybňujúci teóriu trhových 
zlyhaní tvrdia, že tieto „zlyhania“ sú vnútornými dôsledkami inovačného procesu ako takého a preto 
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môžu byť eliminované len v prípade ukončenia inovačných aktivít. Verejnú podporu inovácií teda nie 
je vhodné opodstatňovať trhovými zlyhaniami založenými na nereálnych predpokladoch dokonalej 
konkurencie a dokonalej informovanosti, ale na skutočnosti, že turbulentný svet dominovaný 
inováciami je charakterizovaný neistotou. (Dodgson a kol., 2011). Chaminade a Edquist (2006) 
tvrdia, že najväčšou výhodou neoklasického prístupu reprezentujúceho trhové zlyhania je jeho 
jednoduchosť. Zastávajú však názor, že politické implikácie vychádzajúce z teórie trhových zlyhaní 
v skutočnosti nie sú veľmi nápomocné pri tvorbe politík. Tieto implikácie neudávajú, aké veľké by mali 
byť dotácie alebo ďalšie intervencie alebo v akých špecifických oblastiach by mal štát zasahovať. 
Prístup trhových zlyhaní je preto príliš abstraktný na to, aby bol schopný poskytnúť návod na 
tvorbu špecifických inovačných politík. Je potrebné podotknúť aj to, že existujú prípady, v ktorých 
sa tvorcovia politík snažia zasiahnuť a napraviť trhové zlyhania, čo vedie k tvorbe dodatočných 
zlyhaní. Ako príklad je možné uviesť zavedenie práv intelektuálneho vlastníctva na vyriešenie 
problému návratnosti zdrojov, čo vedie k tomu, že tvorcovia politík vytvárajú bariéry toku informácií, 
čím vytvárajú dodatočné trhové zlyhanie.

V posledných desaťročiach sa začali objavovať názory ekonómov, podľa ktorých trhové zlyhania 
nie sú dostatočnou príčinou štátnych zásahov do inovačných procesov. Títo autori rozvinuli koncept 
inovačných systémov, podľa ktorého je treba na príčiny štátnych intervencií potrebné nazerať v širšej 
perspektíve. Na rozdiel od teórie trhových zlyhaní, ktorá je postavená na nereálnych predpokladoch 
dokonalej konkurencie a informovanosti, teória systémových zlyhaní tieto predpoklady odmieta. Aj 
autori podporujúci argument systémových zlyhaní sa však členia na dve skupiny – niektorí zastávajú 
názor, že systémové zlyhania opodstatňujú štátne intervencie spoločne s trhovými zlyhaniami, kým 
iní autori teóriu trhových zlyhaní úplne odmietajú.

Prístup inovačných systémov má základy v evolučnej teórii. Tento prístup zdôrazňuje skutočnosť, 
že podniky neinovujú v izolácii, ale na základe interakcií s ostatnými organizáciami v systéme na 
regionálnej, sektorovej, národnej a nadnárodnej úrovni. Inovačný proces je interaktívnou činnosťou 
medzi podnikmi a rôznymi ďalšími organizáciami v inovačnom systéme. Chápanie inovácií ako 
komplexného inovačného procesu má významné implikácie z hľadiska tvorby a implementácie 
politík na podporu inovácii. Tento pohľad ovplyvňuje zameranie inovačnej politiky, jej nástroje 
a opodstatnenie. Existujú dve hlavné príčiny verejných zásahov do trhového systému; neexistencia 
fungujúceho trhového mechanizmu, čo znamená, že aktivity sú napĺňané prostredníctvom 
iných mechanizmov; alebo existencia trhového mechanizmu, ktorý však nevedie k napĺňaniu 
cieľov navrhnutých vládou. Vo všeobecnosti musia byť splnené dve podmienky, aby existovali 
príčiny verejných zásahov do trhovej ekonomiky:

• kapitalistické podniky a trhový mechanizmus musia zlyhávať  
pri napĺňaní stanovených cieľov,

• vláda a jej politickí agenti musia byť schopní vyriešiť tento problém. 
(Chaminade, Edquist, 2006) 

Prístup inovačných systémov chápe inovácie ako komplexný vývojový proces prebiehajúci 
v systéme viacerých socio-ekonomických agentov, ktorých správanie a interakcie sú ovplyvňované 
nielen trhovými silami, ale aj netrhovými inštitúciami. Inovačná výkonnosť týchto systémov závisí vo 
veľkej miere od vzájomných väzieb medzi týmito agentmi a inštitúciami, ktoré na nich dohliadajú. 
Prijatie tohto konceptu viedlo k výraznej zmene v tvorbe inovačnej politiky a k rozšíreniu sústavy 
nástrojov zameraných na podporu procesov inovačných a technologických zmien. V rámci prístupu 
inovačných systémov teda opodstatnenie štátnych zásahov presahuje argument trhového zlyhania. 
Tento prístup tvrdí, že je politiky potrebné ponímať v širšom inštitucionálnom kontexte. V usporiadaní 
inovačných systémov sa musí vláda zaoberať nielen trhovými, ale aj systémovými zlyhaniami. 
V systematickom poňatí majú štátne zásahy širšiu podpornú úlohu, ktorou nie je len zabezpečenie 
efektívneho fungovania trhov, ale aj zlepšenie inštitucionálneho zriadenia a vytvárania príležitostí 
pre netrhové interakcie. Analýza inovačných systémov považuje trhové zlyhania za nedostatočné 
opodstatnenie štátnych zásahov do inovácií z dôvodu, že trhové zlyhania neberú do úvahy kľúčový 
vplyv, ktorý majú netrhoví agenti, ich interakcie a inštitúcie na inovačný proces. (Bleda, Río, 2013)
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V rámci konceptu inovačných systémov bol rozvinutý aj špecifický prístup technologických 
inovačných systémov (TIS), ktorý zahŕňa trh ako jeden z kľúčových dynamických prvkov ovplyvňujúcich 
rozvoj a výkonnosť inovačných systémov. Technologický inovačný systém je definovaný ako socio-
technický systém agentov, ktorí sa na základe interakcií v rámci inštitucionálnej infraštruktúry 
podieľajú na rozvoji, difúzii a využívaní špecifických technológií. Prístup TIS teda definuje inovácie 
v nadväznosti na ich technologický základ, nie na základe ich sektorového alebo geografického 
ohraničenia. Prístup TIS je v súčasnosti pri tvorbe inovačných politík považovaný za vhodnejší ako 
systém inovačných systémov. Prístup TIS definuje systémové zlyhania v oblasti tvorby a difúzie 
nových technológií v nadväznosti na problémy alebo slabé stránky v kľúčových dynamických 
procesoch inovačného systému. To znamená, že využívanie prístupu TIS umožňuje zahrnúť do 
analýzy vplyv trhu na inovácie v rámci konceptu inovačných systémov. (Bleda, Río, 2013)

Jednou z významných výhod teórie systémových zlyhaní je jej špecifickosť a konkrétne implikácie, 
ktoré z nej vyplývajú pri tvorbe inovačných politík. Teórie systémových zlyhaní však majú rovnako 
ako teórie trhových zlyhaní aj svoje nedostatky. Chaminade a Edquist (2006) tvrdia, že aj napriek 
tomu, že je prístup inovačných systémov často využívaný pri tvorbe inovačných politík, aj naďalej 
ostáva nejasným konceptom, ktorý je veľmi náročné uplatniť v praxi. Prístup inovačných systémov je 
kritizovaný aj z ďalších dôvodov. Ako príklad je možné uviesť skutočnosť, že niektorí autori tvrdia, 
že je tento prístup statický a nevenuje dostatočnú pozornosť politickým dôsledkom

2 Ekonomická opodstatnenosť a význam štátnych zásahov 
V historickom vývoji ekonómie je možné pozorovať, že ekonómovia mali na postavenie štátu 

v ekonomike odlišné názory. Klasická ekonómia, ktorá vychádzala hlavne zo zákona neviditeľnej 
ruky trhu zastávala názor, že zásahy štátu do ekonomiky by mali byť obmedzené. Ak vychádzame 
z predpokladu, že štát plní dve základné úlohy – ekonomickú a zákonodarnú – klasickí ekonómovia 
tvrdili, že štát by mal plniť len funkciu zákonodarnú. To znamená, že štát má zabezpečovať ochranu 
súkromného vlastníctva, stanovovať pravidlá podnikateľskej a obchodnej činnosti a dbať na ich 
dodržiavanie, ale do ekonomiky zasahovať nemá. Prvým ekonómom, ktorý vyzdvihol nevyhnutnosť 
štátnych zásahom bol J. M. Keynes, ktorý tvrdil, že princípy, o ktoré sa opierala klasická ekonómia 
sú reálne neplatné. (Lisý a kol., 1998)

Napriek tomu, že v ideálnej, dokonale konkurenčnej ekonomike by bolo vyrábané maximálne 
množstvo užitočných produktov a služieb z dostupných zdrojov, trhy nie vždy fungujú na základe 
týchto ideálnych predpokladov. Trhové ekonomiky sú deformované v dôsledku existencie monopolov, 
znečistenia, vysokej nezamestnanosti, inflácie a nerovného rozdeľovania dôchodkov. Z toho dôvodu 
sú potrebné zásahy „viditeľnej ruky“ vlády, ktorá dopĺňa „neviditeľnú ruku“ trhu, ktorú predstavil 
Smith. Vláda zasahuje prostredníctvom vlastníctva a spravovania niektorých podnikov, regulácie 
podnikania, financovania vedy a výskumu, zdaňovania občanov a pod. (Samuelson a Nordhaus, 
1992) 

Keďže trh je hlavným zdrojom prerozdeľovacieho mechanizmu vo väčšine krajín, jeho existencia 
by bola takmer nemožná bez štátnej podpory. Ekonómovia sa zhodujú v tom, že vláda by v trhovej 
ekonomike mala vykonávať nasledovné funkcie:

• vytvárať právny rámec podporujúci efektívne fungovanie trhov, ktorý by mal zahŕňať jasne 
definované vlastnícke práva a vymáhateľné kontrakty,

• prerozdeľovať príjmy a majetky tak, aby bolo predídené sociálnemu napätiu,
• poskytovať verejné statky, teda statky, ktoré sú nevylúčiteľné a nerivalitné, ako napr. národ-

ná obrana, základný vedecký výskum a pod.,
• vytvárať podmienky umožňujúce efektívne fungovanie trhov aj napriek externalitám,
• obmedzovať deformácie vytvorené monopolmi prostredníctvom antitrustovej politiky a ce-

novej regulácie,
• poskytovať stabilnú menu zabezpečovanú centrálnou bankou. (Burkett, 2006)
Samuelson a Nordhaus (1992) uvádzajú tri hlavné ciele vládnej politiky: efektívnosť, rovnosť 

a makroekonomický rast a stabilita. Vláda sa snaží o nápravu trhových zlyhaní (ako napr. 
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monopolov a znečisťovania) prostredníctvom podpory efektívnosti; vládne programy majú za cieľ 
zvyšovať rovnosť prostredníctvom prerozdeľovania príjmov na základe daní a verejných výdavkov; 
a vláda využíva dane, výdavky a monetárnu reguláciu na podporu makroekonomického rastu 
a stability, čím znižuje nezamestnanosť a infláciu a podporuje ekonomický rast.

Zásahy štátu do ekonomiky sú vo veľkej miere zabezpečované prostredníctvom verejných financií. 
Verejné financie plnia v ekonomike niekoľko funkcií, pričom ekonómovia ich definujú rôzne. Podľa 
Medveďa, Nemca a kol. (2007) môžeme medzi funkcie verejných financií zaradiť:

• alokačnú funkciu, ktorej podstata spočíva v zaistení ekonomického rozmiestnenia finanč-
ných prostriedkov,

• (re)distribučnú funkciu spojenú s odstraňovaním sociálnej nerovnosti,
• stabilizačnú funkciu, prostredníctvom ktorej je zabezpečovaný ekonomický rast, zamestna-

nosť, cenová stabilita a vyrovnaná platobná bilancia a
• regulačnú funkciu, ktorá má prostredníctvom jednotlivých právnych predpisov vytvárať pod-

mienky na to, aby podniky mohli efektívne fungovať. 
V práci sa bližšie zameriavame na alokačnú funkciu verejných financií, ktorá je zameraná na 

dosahovanie alokačnej efektívnosti prostredníctvom optimálnej alokácie vzácnych zdrojov. Na 
alokačnú funkciu verejných financií však majú ekonómovia rôzne názory, pričom najvyužívanejším 
je neoklasický prístup. (Medveď, Nemec a kol., 2011) Z hľadiska tohto prístupu medzi hlavné príčiny 
štátnych intervencií do ekonomiky vo všeobecnosti patria zlyhania, prípadne nedokonalosti trhu, 
medzi ktoré zaraďujeme:

• nedokonalú konkurenciu, pri ktorej niektoré ekonomické subjekty získavajú neoprávnené 
výhody a dostávajú sa do monopolného postavenia,

• externality, ktoré sú prejavmi vonkajších efektov ekonomickej aktivity, ktoré neprechádzajú 
trhom,

• verejné statky, ktoré trh sám o sebe nie je schopný zabezpečiť a
• nerovnomerné rozdeľovanie dôchodkov medzi domácnosti. (Lisý a kol., 2011)
Zlyhania trhu, štátne zásahy určené na odstránenie týchto zlyhaní a príklady vládnych politík 

sú znázornené v tabuľke 2.

Tab. 2 Zlyhania trhu a štátne zásahy

Zlyhanie trhu Štátny zásah Príklad politiky
Neefektívnosť
Monopol
Externality
Verejné statky

- intervencie na trhoch
- intervencie na trhoch
- podpora vhodných aktivít

- antitrustové zákony
- antipolučné zákony
- národná obrana

Nerovnosť
Neprijateľné nerovnosti 
v príjme a bohatstve

- redistribúcia príjmov - progresívne 
zdaňovanie príjmov

Makroekonomické problémy
Podnikateľský cyklus
Nízky ekonomický rast

- stabilizácia cez 
makroekonomické politiky
- stimulácia rastu

-.monetárna a fiškálna 
politika
- znižovanie 
rozpočtových deficitov

Zdroj: Spracované podľa Samuelson a Nordhaus, 1992, s. 45.

Okrem základného neoklasického pohľadu na opodstatnenie štátnych zásahov do ekonomiky 
však existujú aj ďalšie alternatívy. Medveď, Nemec a kol. (2011) uvádzajú, že na alokačnú funkciu 
štátu je možné nazerať aj z pohľadu sociálnej a liberálnej ekonómie. Sociálna ekonómia vychádza 
z teórie potrieb a verejného záujmu, pričom verejný sektor by podľa sociálnej ekonómie mal zahŕňať 
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šesť subsystémov, ktorými sú odvetvia spoločenských potrieb, odvetvia rozvoja človeka, odvetvia 
poznávania a informácií, technická infraštruktúra, existenčné istoty a súkromné statky. Liberálna 
ekonómia odmieta alokačnú funkciu štátu a zastáva názor, že iba čistý trh je vhodným nástrojom 
na zabezpečenie fungovania ekonomického a sociálneho systému.

2.1 Príčiny existencie štátnych zásahov v oblasti inovácií 
Mnohí autori sa však zhodujú v názoroch, že keby zabezpečovanie inovačných aktivít bolo 

ponechané len v rukách trhu, súkromné ekonomické subjekty by sa do inovačných aktivít nezapájali 
dostatočne. Z toho dôvodu sú v oblasti inovácií potrebné štátne zásahy v podobe účinnej verejnej 
politiky a jej podporných nástrojov, keďže sú významnou súčasťou ekonomického rastu krajiny 
a mnohými spôsobmi sa podieľajú na zlepšovaní životov obyvateľstva.

Z makroekonomického pohľadu je hlavou príčinou štátnych zásahov v oblasti inovácií potenciálny 
vplyv inovácií na ekonomický rast. Lundvall (2010) tvrdí, že hlavnou príčinou, prečo sa vláda podieľa 
na inovačnej politike je predpoklad, že inovácie sú kľúčovým prvkom národného ekonomického rastu. 
Vláda zohráva kľúčovú úlohu v podpore inovácií, pomáha udržiavať vhodné prostredie pre rozvoj 
inovácií, investuje do inovačných aktivít, pomáha prekonať určité bariéry inovácií a zabezpečuje to, 
že inovácie prispievajú k plneniu hlavných cieľov verejnej politiky. Aj napriek tomu, že za inovačnú 
politiku často považujeme len inovačnú politiku v užšom slova zmysle – politiku podporujúcu 
podnikový výskum a vývoj, financovanie rizikového kapitálu, atď. – táto politika tvorí len časť sústavy 
politík, ktoré ovplyvňujú inovačnú výkonnosť. Vláda preto musí zvážiť, ako inovácie a inovačná 
politika ovplyvňujú ostatné verejné ciele a komplementárne politiky, ktoré je potrebné zaviesť, aby 
boli naplnené všetky ciele s ohľadom na rast, rozdelenie pracovných miest a príjmov, zdravotnú 
starostlivosť a životné prostredie.

Verejnú politiku v oblasti inovácií, resp. inovačnú politiku môžeme definovať ako verejné aktivity, 
ktoré ovplyvňujú inovačný proces, teda rozvoj a difúziu produktových a procesných inovácií. Ciele 
inovačnej politiky majú často ekonomický charakter, akými sú napr. ekonomický rast, rast produktivity 
alebo zvýšenie zamestnanosti alebo konkurencieschopnosti. Inovačná politika je však ovplyvňovaná 
aj neekonomickými cieľmi, akými sú napr. kultúrne, sociálne, environmentálne alebo vojenské ciele. 
(Chaminade, Edquist, 2006). Od priameho financovania vzdelávania a výskumu a vývoja až po 
rôzne regulačné rámce má verejná politika v oblasti inovácií významný dopad na inovačné aktivity. 
Pri plnohodnotnej inovačnej politike je predpoklad, že pokryje široký záber tradičných politických 
domén nad rámec úzkeho zamerania výskumu tak, aby zahŕňala aj vzdelávanie, dane, priemysel, 
súkromné financovanie, prostredie konkurencieschopnosť a pod. Rôzne odôvodnenia politických 
zásahov ponúkajú rôzne typy „zlyhaní“, ktoré charakterizujú inovačné systémy. Trhové zlyhania, akým 
je napríklad informačná asymetria, sú najčastejšie akceptovaným odôvodnením uskutočňovaných 
zásahov. Dôsledkom týchto odôvodnení je formulácia cieľov a nástrojov politiky. Rozsah inovačnej 
politiky poskytuje široké množstvo nástrojov, ktoré môžu byť klasifikované rôznymi spôsobmi. Rôzne 
členenia sú zamerané napr. na akčný mechanizmus (regulácia, ekonomické stimuly a pod.), ciele, 
ktoré majú dané nástroje napĺňať, alebo ich cieľové zameranie. (The Innovation Policy Platform, b).

Hlavným opodstatnením štátnych zásahov v oblasti podpory inovácií je fakt, že trh by v opačnom 
prípade investoval do inovačných aktivít menej než je sociálne prijateľné. Existujú štyri základné 
faktory odôvodňujúce túto skutočnosť – vedomostné spillovery, zlyhania finančných trhov, 
nedostatok skúsených pracovných síl a informačné nedokonalosti. Schopnosť konkurencie a ďalších 
inovátorov získavať výhody z nových vedomostí vyvinutých podnikom vedie k tomu, že sociálna miera 
návratnosti produkcie vedomostí presahuje súkromnú mieru výnosu. Tieto základné argumenty sú 
využívané ako opodstatnenie rozvoja mnohých rozličných typov politických zásahov do inovačných 
procesov. (Jaumotte, Pain, 2005)

Martin a Scott (2000) skúmali úlohu štátnych zásahov z hľadiska veľkosti podnikov, ktoré inovačné 
predpoklady vytvárajú. Dospeli však k záveru, že úroveň investícií do výskumu a vývoja bude príliš 
nízka bez ohľadu na trhovú štruktúru. Obmedzená návratnosť zdrojov, zlyhania finančných trhov, 
externé benefity tvorby vedomostí a ďalšie faktory naznačujú, že spoliehanie sa na trhový systém 
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bude viesť k nízkym investíciám do inovácií v porovnaní s požadovanou úrovňou. Autori Hud 
a Hussinger (2015) zdôrazňujú potrebu štátnych intervencií v oblasti inovácií v období finančných 
kríz. Tvorci inovačných politík majú v prípade poskytovania verejnej podpory v oblasti inovačných 
aktivít dva ciele. Prvým je udržať národné inovačné kapacity, národnú úroveň výskumu a vývoja 
a úroveň zamestnanosti, hlavne v období recesie, kedy sú dotácie súkromného sektora preferované 
pred verejným obstarávaním z dôvodu potenciálu dodatočných efektov. Druhým cieľom je záujem 
verejného sektora na tvorbe vyšších inovačných výstupov. Verejná podpora má za cieľ pomôcť 
ekonomike zotaviť sa z krízy prostredníctvom tvorby nových inovácií, čo vedie k ekonomickému rastu.

Keďže predchádzajúce teórie odôvodňujú štátne zásahy v oblasti inovácií, hlavne v podobe 
verejnej podpory inovácií, výskumu a vývoja, je potrebné podotknúť, že sa v oblasti inovácií 
stretávame aj so zlyhaniami štátu. Guellec a Pottelsberghe (2000) uvádzajú tri príklady, v ktorých 
môžu byť politiky cielené na stimuláciu výskumu a vývoja neefektívne. Ide o efekty vytláčania 
prostredníctvom cien, substitučný efekt a alokačné deformácie. Vládne výdavky na výskum a vývoj 
môžu vytláčať súkromné investície prostredníctvom zvyšovania dopytu, čím sa zvýši aj cena výskumu 
a vývoja. V prípade, že sa zvýšia náklady na výskum, podniky budú svoje finančné prostriedky 
umiestňovať do iných aktivít, čo povedie k tomu, že aj napriek tomu, že celkový objem výskumu 
a vývoja vzrastie v dôsledku verejnej podpory, „skutočný objem“ (meraný počtom výskumníkov) 
bude nižší a menej ekonomicky efektívny. 

Druhým argumentom je, že verejné financovanie inovácií priamo nahrádza súkromné financovanie. 
Tento jav nazývame substitučným efektom, ktorý Šipikal, Pisár a Labudová (2013) opisujú ako 
situáciu, kedy sa podniky rozhodnú nahradiť financovanie investícií do inovácií z vlastných 
zdrojov prostredníctvom programov verejnej podpory (napr. zo štrukturálnych fondov EÚ). V tomto 
prípade vláda podporuje také inovačné projekty, ktoré by boli realizované aj v prípade absencie 
verejnej podpory.

Tretím príkladom neefektívnosti verejnej podpory je skutočnosť, že verejná podpora môže byť 
umiestnená do projektov menej efektívne, ako keby túto alokáciu uskutočňoval trh, čo prispieva 
k deformácii v oblasti alokácie zdrojov medzi jednotlivými odvetviami výskumu. Rovnako to môže 
viesť aj k deformácii konkurencie medzi podnikmi v dôsledku poskytnutia pomoci niektorým podnikom 
na úkor iných. (Guellec, Pottelsberghe, 2000).

2.2 Dôvody pre verejnú podporu inovácií 
Ako už bolo uvedené, inovácie predstavujú nielen významný prínos pre ekonomický rast, ale 

pri ich tvorbe dochádza z pozitívnym externalitám. Tie však zároveň vedú k tomu, že firmy majú 
nižší záujem o inovačné aktivity, ako je ich spoločenský prínos. Trh nie je v niektorých prípadoch 
schopný zabezpečiť dostatočný objem finančných prostriedkov na rozvoj inovácií a zabezpečiť 
vhodné inovačné prostredie. Z tohto dôvodu je dôležitá verejná podpora inovačných aktivít a účinné 
verejné politiky a zapájanie štátu do zvyšovania inovačnej výkonnosti krajiny (Šipikal, Pisár, 2017)

Ako uvádza Sabadka (2009), schopnosť národnej ekonomiky generovať inovácie nezávisí 
v súčasnosti len na výkonnosti jednotlivých subjektov, ale na tom, ako sú schopné vzájomne 
reagovať a pôsobiť ako časti systémov. Inovačné systémy predstavujú súbor inštitúcií ovplyvňujúcich 
inovačné procesy zahŕňajúce ekonomické, sociálne, politické, organizačné a inštitucionálne prvky, 
ktoré ovplyvňujú vývoj a prenikanie inovácií. Základnými prvkami inovačného systému sú súkromné 
firmy, vedecký systém, štátne programy pre podporu vedy a výskumu, siete uľahčujúce transfer 
technológií a znalostí, systém vzdelávaní a školení a finančný systém. 

 Zapojenie verejného sektora do inovačného procesu je nevyhnutné, keďže trh by do inovačných 
aktivít neinvestoval toľko, koľko je spoločensky prijateľné. (Jaumotte, Pain, 2005). Sú štyri príčiny 
nedostatočných investícií inovačných aktivít zo strany trhu - únik vedomostí, trhové finančné zlyhania, 
nedostatok skúsenej pracovnej sily a informačné nedokonalosti. Schopnosť konkurentov a ďalších 
inovátorov benefitovať z nových vedomostí znamená, že sociálna miera návratnosti vedomostnej 
produkcie presahuje súkromnú mieru návratnosti. Tento jav sa využíva ako opodstatnenie vývoja 
mnohých rôznych politických zásahov do inovačného procesu.
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Podľa menovaných autorov významné množstvo verejných prostriedkov na podporu aktivít 
využívajú všetky krajiny OECD, ktoré stimulujú inovácie v súkromnom sektore alebo napĺňajú určité 
sociálno-ekonomické ciele, akými sú napríklad obrana alebo zdravotná starostlivosť. Zdroje sú 
využívané na podporu základného a aplikovaného výskumu vo verejných výskumných organizáciách, 
na poskytovanie priamej verejnej podpory súkromného výskumu a na poskytovanie daňových úľav na 
výdavky súkromného sektora na výskum a vývoj. a čoraz menej významným sa stáva vo väčšine 
ekonomík využívanie priamych grantov inštitúciami a individuálnymi podnikmi, pričom väčší dôraz 
je kladený na daňové nástroje a smerovanie verejných zdrojov k špecifickým projektom. 

 Priame vládne financovanie sa poskytuje v prospech aktivít, pri ktorých je predpokladaná 
najvyššia hraničná sociálna návratnosť nákladov na výskum. V praxi je náročné identifikovať 
takéto projekty, rovnako ako aj nájsť vhodných investorov a zabezpečiť optimálne prostriedky, 
prostredníctvom ktorých by mali byť dané projekty financované. Hodnotenie výsledkov projektov je 
taktiež náročné, keďže je problematické odhadnúť sociálne výhody, ktoré z nich budú plynúť, ako 
aj určiť, čo by sa s projektom stalo v prípade absencie verejného financovania. Vplyv daňových 
úľav je menej známy ako vplyv verejných grantov, keďže sledovanie daňových úľav je zložitejšie.

3 Verejná podpora inovácií a inovačné politiky v EÚ a na Slovensku 
Vo všeobecnosti prevláda zhoda, že verejná podpora inovácií je dôležitá pre ekonomický 

rast, oveľa problematickejšie je však stanovenie správnych nástrojov, ktoré by mali tieto inovácie 
podporovať. V zásade možno tieto nástroje rozdeliť na dve skupiny. Prvou sú finančné nástroje 
podpory inovácií, ktoré predstavujú v rámci verejných politík najviac využívanú formu priamej 
podpory vzniku inovačných procesov.

OECD (2015) uvádza, že rôzne krajiny aplikujú rôzne typy nástrojov zameraných na podporu 
inovácií, pričom v posledných rokoch sa zvyšuje záujem o inovačnú politiku. Oproti minulosti, kedy sa 
kládol dôraz hlavne na dizajn a hodnotenie individuálnych nástrojov inovačnej politiky, v súčasnosti 
je väčšia pozornosť venovaná porozumeniu efektívnosti väčšieho portfólia nástrojov využívaných 
na zvýšenie inovačného potenciálu krajiny. Tento prístup odráža vzájomnú prepojenosť politických 
nástrojov a fakt, že výkonnosť alebo správanie inovačných systémov si vyžaduje viac než holistickú 
perspektívu. 

Vzhľadom na čoraz výraznejšie zameranie jednotlivých krajín a integračných celkov na 
dosahovanie vysokého stupňa inovačnej výkonnosti sa politiky krajín čoraz viac orientujú na podporu 
inovačných aktivít. Verejnú podporu môžeme vo všeobecnosti členiť na finančnú a nefinančnú 
a na návratnú a nenávratnú podporu. Medzi formy nefinančnej verejnej podpory patria rôzne 
služby zamerané na podporu zakladania a fungovania inovatívnych podnikov, pričom sem patria 
napr. konzultačné služby. Finančná verejná podpora inovácií zahŕňa niekoľko nástrojov priameho 
a nepriameho financovania. Podľa OECD (2015) môžeme medzi nástroje verejného financovania 
inovácií, výskumu a vývoja zaradiť:

nástroje priameho verejného financovania;

• granty a dotácie,
• dlhové financovanie – úvery, splatné granty a záruky na úvery a mechanizmy zdieľania 

rizika,
• dlhové/majetkové financovanie – nebankové dlhové/majetkové financovanie a mezanínové 

financovanie,
• majetkové financovanie – fondy rizikového kapitálu, fondy fondov a business angels,
• verejné obstarávanie,
• inovačné vouchery,
nástroje nepriameho verejného financovania;

• daňové stimuly na dane z príjmov PO a FO.
Šipikal a Pisár (2017) uvádzajú, že priame vládne financovanie je poskytované v prospech aktivít, 

pri ktorých je predpokladaná najvyššia hraničná sociálna návratnosť nákladov na výskum, avšak 
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v praxi je náročné identifikovať takéto projekty a nájsť vhodných investorov. Vplyv nepriameho 
financovania, teda daňových úľav je podľa nich menej známy ako vplyv verejných grantov, keďže 
sledovanie daňových úľav je problematickejšou oblasťou.

Vzhľadom na to, že Slovensko patrí do Európskej únie, hlavnú iniciatívu v oblasti tvorby inovačnej 
politiky ako aj hlavné strategické ciele v tejto oblasti preberá Slovensko od EÚ. Nasledujúce 
podkapitoly charakterizujúce stav verejnej podpory inovácií v EÚ a na Slovensku sú zamerané 
prevažne na finančnú podporu inovácií.

3.1 Verejná podpora a politiky inovácií v EÚ 
Inovácie patria medzi kľúčové priority stratégie Európskej únie v oblasti rastu a zamestnanosti. 

EÚ podporuje členské štáty, aby do roku 2020 investovali do výskumu a vývoja 3 % svojho HDP 
(1 % z verejných a 2 % zo súkromných zdrojov), pričom sa predpokladá, že by to malo pomôcť 
vytvoriť 3,7 milióna nových pracovných miest a zvýšiť ročný HDP EÚ o 800 mld. eur. Prostredníctvom 
intervencií z verejného sektora sa stimuluje súkromný sektor a odstraňujú sa prekážky, ktoré bránia 
presadeniu nových nápadov na trhu. (Európska komisia, 2016)

Významným zdrojom financovania inovácií v Európe je Európsky investičný fond (European 
Investment Fund – EIF), ktorý podporuje rozvoj podnikania, rastu, inovácií, výskumu, vývoja 
a zamestnanosti malých a stredných podnikov európskych krajín. EIF ponúka tri zdroje financovania 
malých a stredných podnikov – produkty vlastného imania (investovanie do rizikového kapitálu 
a rastových fondov), dlhové produkty (pôžičky, leasing) a mikrofinancovanie. Na Slovensku vznikol 
v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) Fond inovácií a technológií (FIT), ktorého cieľom je 
formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tým rozvíjať podnikanie, 
zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike. 

Stratégiou EÚ, ktorá má zabezpečiť hospodársky rast EÚ je Európa 2020, ktorá stanovila päť 
cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, inovácií, vzdelania, sociálneho začlenenia a oblasti klímy 
a energetiky, ktoré by sa mali splniť do roku 2020. Medzi finančné nástroje iniciatívy Európa 2020 
patrí HORIZON 2020, ktorý je novým rámcovým programom pre výskum a inovácie v EÚ. Rozpočet 
programu na sedem rokov trvania programu predstavuje takmer 80 mld. eur a takmer 20 % z celkovej 
finančnej alokácie je určených na podporu malých a stredných podnikov na roky 2014 – 2020. 
HORIZON 2020 vychádza predovšetkým z väčšieho prepojenia medzi výskumom a trhom a na 
rozdiel od predchádzajúcich programov kladie dôraz na rozvoj malých a stredných podnikov a na 
riešenie všetkých spoločenských výziev s cieľom zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť 
Európy. Program podporuje výskum a inovácie od základného výskumu až po aplikáciu v praxi, 
čo znamená podporu celého inovačného cyklu od nápadu až po uplatnenie na trhu. (Národné 
podnikateľské centrum)

3.2 Verejná podpora a politiky inovácií na Slovensku 
Slovensko patrí medzi jednu z najdynamickejších ekonomík Európy, avšak spolu s ostatnými post-

komunistickými krajinami čelí mnohým výzvam v oblasti inovácií a premeny na ekonomiku založenú 
na vedomostiach. Výskum a vývoj v súkromnom aj verejnom sektore zaostáva za priemerom 
OECD. Aj napriek tomu, že hrubé domáce výdavky na výskum a vývoj stabilne rastú (medzi rokmi 
2009 a 2014 bola ročná miera rastu 16,3 %), podiel investícií do výskumu a vývoja na HDP stále 
zaostáva za normami OECD. Verejné financovanie výskumu a vývoja v roku 2014 dosiahlo 0,39 
% HDP, čo predstavovalo zhruba 60 % priemeru krajín OECD. (The Innovation Policy Platform)

Do roku 2006 neexistoval na Slovensku centrálny orgán zastrešujúci problematiku inovácií. 
V marci 2007 vláda SR v snahe rozvinúť systém inovačnej vládnej politiky schválila Inovačnú 
stratégiu SR pre roky 2007 až 2013. V programovom období 2007 – 2013 na Slovensku prebiehalo 
niekoľko operačných programov týkajúcich sa inovácií – operačný program Výskum a vývoj (OP VaV), 
operačný program Vzdelávanie (OP V) a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast (OP KaHR). Operačný program Výskum a vývoj plnil úlohu modernizácie a zefektívnenia systému 
podpory výskumu a vývoja a skvalitnenia infraštruktúry tak, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť 
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ekonomiky, znížili regionálne disparity, vznikli nové inovatívne MSP, podporila sa tvorba nových 
pracovných miest a zlepšili sa podmienky vzdelávacieho procesu na vysokých školách. Operačný 
program Vzdelávanie plnil úlohu zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom 
prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Základom operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vo vzťahu k výskumu a inováciám bola prioritná 
os č. 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti. Výsledkami projektov bolo zvýšenie počtu inovácií 
technológií a výrobkov v podnikoch a službách, prototypov a skúšok, inovácie systémov riadenia 
a pod. Bolo zavedených niekoľko opatrení, ako napr. „Inovácie a technologické transfery“ alebo 
„Podpora inovačných aktivít v podnikoch“. (RIS3 SK)

V súčasnosti je kľúčovým nástrojom verejnej podpory inovácií na Slovensku operačný program 
Výskum a inovácie (OP VaI), ktorý vychádza z priorít stratégie Európa 2020 a z hlavných 
odporúčaní Small Business Act a Akčného plánu pre podnikanie 2020. OP VaI pri definovaní 
svojich aktivít vychádza z odporúčaní Európskej komisie definovaných v Pozičnom dokumente 
Komisie k vypracovaniu partnerskej dohody a programov na Slovensku na roku 2014-2020. Cieľom 
navrhovaných aktivít OP VaI je zlepšiť situáciu v každej oblasti znalostného trojuholníka (vzdelávanie, 
výskum, inovácie). OP VaI zavádza opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia a boj proti 
korupcii a vyvíja úsilie o zlepšenie efektívnosti verejného obstarávania. OP VaI svojim zameraním, 
štruktúrou a obsahom priamo vychádza z analýzy potrieb a rozvojového potenciálu a odráža zásady 
štátnych politík v oblasti vzdelávania, vývoja a inovácií, ktoré sú obsiahnuté v Národnom programe 
reforiem SR. Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje viac ako 2 mld. eur, pričom viac 
ako tri štvrtiny finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja 
a inovácií. Zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných 
podnikov. (Operačný program Výskum a inovácie, 2017a)

Aj napriek tomu, že je operačný program Výskum a inovácie hlavným implementačným nástrojom 
RIS3 SK a prvým spoločným programovým dokumentov spájajúcim a definujúcim podporu výskumu, 
vývoja a inovácie z európskych štrukturálnych a investičných fondov, na napĺňaní cieľov RIS3 SK 
sa v menšom meradle podieľajú aj ďalšie programy EŠIF a programy financované zo štátneho 
rozpočtu, medzi ktoré patria OP Kvalita životného prostredia, OP Efektívna verejná správa, OP 
Ľudské zdroje, Program rozvoja vidieka, Integrovaný regionálny operačný program a programy 
cezhraničnej spolupráce. 

Záver
Inovácie sú považované za významný nástroj na dosiahnutie dlhodobo udržateľného ekonomického 

rastu. Aj z tohto dôvodu sa im venuje veľká pozornosť a sú často predmetom intenzívnej podpory 
z rôznych úrovní verejného sektora. Podľa mnohých názorov autorov mnoho diskutovanou oblasťou 
je miera štátnych zásahov do inovácií, keďže trh nedokáže zabezpečiť dostatočný objem finančných 
prostriedkov na rozvoj inovácií a zabezpečiť vhodné inovačné prostredie. Aj napriek tomu, že 
niektorí autori zastávajú názor, že trhové zlyhania sú hlavnou príčinou štátnych zásahov v oblasti 
inovácií, je možné stretnúť sa aj s názormi vyzdvihujúcich systémové zlyhania. Veľká časť podpornej 
politiky inovácií je stále realizovaná pomocou programov verejnej podpory nielen zo strany štátu, 
ale aj nadnárodných autorít, keďže Slovensko preberá hlavnú iniciatívu v oblasti tvorby inovačnej 
politiky práve od Európskej únie. 

Spôsoby tejto podpory sa neustále vyvíjajú, pričom jeden z posledných konceptov, koncept 
inteligentnej špecializácie, sa veľmi aktívne presadzuje pri formovaní podpory inovácií zo 
zdrojov Európskej únie v rámci jej štrukturálnych fondov. Pri podpore inovácií je zrejme potrebné 
zvážiť výraznejšiu aplikáciu iniciatív Európy 2020 a schém nepriamej podpory (najmä prostredníctvom 
iniciatív Európskej komisie - EIF v oblasti mikropôžičiek a záruk), ktoré významne dopĺňajú skupinu 
nástrojov verejnej podpory oproti grantovému financovaniu. Tie majú pozitívny vplyv na rozvoj 
podnikania, rastu, inovácií, výskumu, vývoja a zamestnanosti malých a stredných podnikov na 
trhu európskych krajín. 
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Ekonomická bezpečnosť podnikov

Roman SERENČÉŠ*27*

Economic Security of Enterprises 

Abstract
The aim of the article is to assess the economic security of two companies based on 

the selected financial-economic analysis ratio indicators. Both companies are engaged 
in agricultural activity. Firma a is livestock production-oriented and Firma B is plant 
production-oriented. These companies are considered as small companies speaking of 
the number of employees and yearly turnover. The basis of the information for this article 
was the financial statements of the companies for 2013 - 2017. Each indicator has its 
own limit or a standard range. If the indicator values are not oscillating within these limits 
or even go beyond these limits, this can be considered as a bad trend which can breach 
the economic security. This is a reason to follow the economic - financial analysis ratio 
indicators in a real time to found out whether this phenomenon is permanent one or just 
temporary one caused by a specific decision.

 Keywords: economic security, enterprise, agriculture, indicator, analysis
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Úvod
Ekonomická bezpečnosť podniku priamo súvisí s jeho trvalo udržateľným hospodárením. 

Udržateľné a bezpečné podnikanie je koncept najmä pre malé a stredné podniky, ktorým v zložitom 
konkurenčnom prostredí môže priniesť úspech. Koncept bezpečného a udržateľného podnikania 
je tu pre všetkých, ktorí chcú pracovať v slušnej, zdravej a tvorivej spoločnosti, založenej na 
sociálnej a environmentálnej zodpovednosti, na korektných obchodných a pracovných vzťahoch a na 
ekonomickej slobode. Orientácia na hodnoty podnikania a obchodu môže prispieť k eliminácii tlaku 
trhového prostredia, a tak prispieť k schopnosti rozvíjať sa. Aj rôznymi opatreniami hospodárskej 
politiky je možné zvýšiť iniciatívu ľudí začať nové podnikateľské aktivity v bezpečnejšom 
a udržateľnejšom prostredí, ktoré motivuje. 

Pravidelné monitorovanie sa musí stať nástrojom ekonomického riadenia a indikátory 
ekonomickej bezpečnosti musia včas signalizovať dosiahnutý stav s hraničnými hodnotami 
bezpečnosti podnikateľského prostredia. Na základe výsledkov prieskumu a osobných skúseností 
z podnikov doporučujeme uplatniť nasledovné ukazovatele ekonomickej bezpečnosti podnikov.

1. Mieru zisku vo vzťahu k celkovým nákladom, alebo celkovému kapitálu. Hraničnou hodnotou 
by mala zostať 10% miera nákladovej rentability. Uvedenú mieru zisku odporúčame využívať 
v dlhodobejšom časovom horizonte. V krátkodobom porovnávaní odporúčame využiť 
ukazovatele peňažných tokov.

2. Ukazovatele zadlženosti, aktivity, likvidity a ekonomickej efektívnosti, ukazovatele 
dôveryhodnosti a bonity podnikov. Produktivitu z pridanej hodnoty. Objem záväzkov nesmie 
prekročiť hodnotu vlastného imania podniku.

3. Ukazovatele kvality práce. Do tejto skupiny ukazovateľov možno zaradiť zatriedenie podniku 
a jeho výrobkov do kvalitatívnych skupín a hodnotenie podľa ISO noriem.

* doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky 
a manažmentu, Katedra hospodárskej politiky, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: roman.serences@
uniag.sk
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Rýchla diagnostika stupňa ekonomickej bezpečnosti podnikov umožní dosiahnuť udržateľnú podnikovú 
ekonomiku. Systematické monitorovanie ekonomickej situácie malých a stredných podnikov umožní 
manažérom získať dostatok informácií k prijímaniu kvalifikovaných rozhodnutí a uplatniť efektívne 
metódy manažérskej práce. (Gozora, 2015/4).

Cieľom príspevku je na základe vybraných pomerových ukazovateľov finančno - ekonomickej 
analýzy zhodnotiť ekonomickú bezpečnosť dvoch sledovaných podnikov. Podniky sa zaoberajú 
poľnohospodárskou činnosťou. Firma a sa orientuje na živočíšnu výrobu a Firma B na rastlinnú 
výrobu. z hľadiska počtu zamestnancov a ročného obratu ide o malé podniky.

1 Metódy a výsledky

1.1 Metódy
V príspevku boli použité tieto pomerové ukazovatele finančno – ekonomickej analýzy: rentabilita 

tržieb - predstavuje percentuálne vyjadrenie zisku na 1 Euro tržieb a je daná pomerom výsledku 
hospodárenia pred zdanením a tržbami z predaja vlastných výrobkov a služieb; rentabilita 
nákladov je daná podielom výsledku hospodárenia pred zdanením a nákladov; rentabilita aktív je 
výsledkom podielu výsledku hospodárenia pred zdanením a aktív; celková zadlženosť aktív sa 
počíta ako pomer cudzieho kapitálu a aktív; miera zadlženosti je pomer záväzkov k vlastnému 
imaniu; produktivita práce z tržieb je daná podielom tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb 
a osobných nákladov; zlaté bilančné pravidlo je dané rozdielom obežného majetku a krátkodobých 
záväzkov, kde kladné číslo predstavuje čistý prevádzkový kapitál a podnik je prekapitalizovaný 
a záporné číslo predstavuje nekrytý dlh a podnik je podkapitalizovaný. V príspevku boli použité ešte 
ukazovatele ako podiel tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb na výnosoch hospodárskej 
činnosti; podiel osobných nákladov na nákladoch na hospodársku činnosť, pomer hospodárskych 
nákladov a výnosov a vlastného a cudzieho kapitálu. Sledované obdobie je 5 rokov (2013 - 2017). 
Zdrojom informácií boli účtovné závierky podnikov. 

1.2 Výsledky
Firma A od roku 1997 hospodári v Banskobystrickom kraji a zameriava sa na chov a predaj 

oviec, výrobu a predaj výrobkov z mlieka a obhospodarovanie pôdy za účelom získania objemových 
krmovín. Firma sa zameriava aj na predaj z dvora. Ide o spoločnosť s ručením obmedzeným 
s jednoduchou štruktúrou riadenia.

Tab.1 Základné ukazovatele

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017
v Eur Firma A Firma B Firma A Firma B Firma A Firma B Firma A Firma B Firma A Firma B

Vlastné imanie 375 214
1 640 
134

373 458
1 669 
567

382 831
1 827 
468

388 042
1 873 
432

494 573
1 897 
851

Záväzky 241 017 839 930 674 828 979 094
1 189 
494

969 440
1 092 
331

1 077 
725

411 582 804 736

Úpadok 1,56 1,95 0,55 1,71 0,32 1,89 0,36 1,74 1,20 2,36

Pridaná 
hodnota -36 161 199 826 -30 147 269 536 4 977 282 580 -4 601 248 028 -26 888 295 997

Výsledok 
hospodárenia 
po zdanení

2 493 63 429 2 721 29 432 9 375 157 901 5 209 45 964 12 274 24 419

Výnosy 
z hospodárskej 
činnosti

324 395
4 648 
692

358 776
4 871 
071

373 283
4 484 
407

344 326
3 377 
290

372 498
3 591 
197
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z toho Tržby 
z predaja 
vlastných 
výrobkov 
a služieb

105 099
1 163 
304

137 791
1 312 
731

100 993
1 137 
017

99 084
1 057 
689

131 809 845 122

Náklady na 
hospodársku 
činnosť

309 719
4 568 
334

347 680
4 824 
964

350 589
4 269 
865

331 647
3 313 
277

352 961
3 549 
291

z toho Osobné 
náklady 106 841 179 853 137 975 195 401 146 505 184 924 114 889 186 094 124 516 207 475

Úpadok (ak Vi/Z 
< 8/100)

nie áno         

Zdroj: účtovné závierky podnikov + vlastné spracovanie

Firma B od roku 1998 hospodári v Nitrianskom kraji a zameriava sa na pestovanie mäkkej 
a tvrdej pšenice, ozimného jačmeňa, kukurice na zrno, slnečnice, maku a hrachu. Ide o spoločnosť 
s ručením obmedzeným s jednoduchou štruktúrou riadenia.

Obidva podniky majú kladné vlastné imanie, čo naznačuje dobré hospodárenie. Záporné vlastné 
imanie je pre podniky problémom, ktorý môže ohroziť ich ekonomickú bezpečnosť a existenciu. 
Ak je spôsobené vysokou stratou, tak problémom je, že firma neplní účel, pre ktorý bola založená, 
a to dosahovanie zisku. Ďalej platí, že v tomto prípade je celý majetok financovaný len z cudzích 
zdrojov. To je riziko nielen pre veriteľov spoločnosti, že ich pohľadávky nemusia byť uspokojené. 
Ochrana veriteľov podnikov so záporným vlastnými imaním je upravená v legislatíve.

Pre podnik nemusí byť problémom len záporné vlastné imanie, ale aj kladné vlastné imanie, 
ktorého pomer k záväzkom je veľmi nízky. Od 1. januára 2016 nadobudli účinnosť nové ustanovenia 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o spoločnosti v kríze. 
Paragraf 67a odstavec 2 definuje úpadok: Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania 
a záväzkov je menej ako 8 ku 100. Úpadok spoločnosti je definovaný aj v zákone č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Spoločnosť je v úpadku vtedy, ak je 
predlžená alebo platobne neschopná. Právnická osoba je predlžená vtedy, ak má viac ako jedného 
veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej majetku. Právnická osoba je platobne 
neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako 
jednému veriteľovi. Z tabuľky 1 je vidieť, že úpadok nehrozí ani jednej zo sledovaných spoločností, 
teda pomer ich vlastného imania k záväzkom nie je menej ako 8%.

Pridaná hodnota charakterizovaná ako zvýšenie hodnoty tovarov a služieb každým stupňom 
produkcie. V peniazoch ocenené úsilie, ktoré pridal podnikateľ v rámci svojich vlastných podnikových 
možností (interne) k externe nakúpeným vstupom od dodávateľov (zásoby, služby, energie, 
subdodávky,..). Pridaná hodnota teda znázorňuje vzťah medzi tržbami za výkony a nákladmi na 
obstaranie jednotlivých vstupov od externých dodávateľov. Je to rozdiel medzi príjmom spoločnosti 
z predaja a nákladov na obstaranie materiálu a služieb. Inými slovami pridaná hodnota pozostáva zo 
zaplatených miezd, dosiahnutého zisku pridaného k produktu podniku, odpisov a daní z produkcie. 
Firma B v sledovaných rokoch dosahuje kladné čísla pridanej hodnoty, Firma A okrem roku 2015 
dosahuje záporné čísla pridanej hodnoty. Ak má pridaná hodnota záporné číslo podnik môže mať 
problém uspokojiť požiadavky veriteľov/vlastníkov, investovať do rozvoja a zvýšiť jeho hodnotu. 
K zvýšeniu pridanej hodnoty môžu prispieť nové ziskovejšie investície, skvalitňovanie produkcie, 
orientácia na solventnejšie trhy, náhrada drahšieho kapitálu lacnejším, optimalizácia vstupov a ich 
cien, zníženie pomeru záväzkov k vlastnému imaniu, daňová optimalizácia a získanie daňových 
odpočtov (výskum, tvorba nových pracovných miest, zamestnávanie znevýhodnených skupín,...)
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Výsledok hospodárenia po zdanení je u obidvoch firiem počas sledovaného obdobia kladný, teda 
podniky vytvorili použiteľný zisk. Môžeme si všimnúť, že zisk nám počas rokov kolíše. Firma A mala 
najvyšší zisk v roku 2017 (12 274 Eur) a najnižší v roku 2013 (2 493 Eur). Zisk v poslednom roku 
oproti prvému roku sledovaného obdobia narástol o 492,34 %. Firma B mala najvyšší zisk v roku 
2015 (157 901 Eur) a najnižší v roku 2017 (24 419 Eur). Zisk v poslednom roku oproti prvému roku 
sledovaného obdobia klesol o 259,75 % a oproti roku 2015 klesol o 646,63 %. Pri skúmaní štruktúry 
hospodárskeho výsledku jednoznačne prevyšuje výsledok hospodárenia z hospodárskej 
činnosti nad finančnou, čo hodnotíme kladne. Podnik by totiž mal tvoriť zisk hlavne svojou 
činnosťou a nie finančnými operáciami. Výnosy z hospodárskej činnosti Firmy a rástli v rokoch 
2013, 2014 a 2015. V roku 2016 klesli, následne v roku 2017 vzrástli, ale neprekonali úroveň roku 
2015. Náklady na hospodársku činnosť Firmy a rástli v rokoch 2013, 2014 a 2015. V roku 2016 
klesli, následne v roku 2017 vzrástli a prekonali úroveň roku 2015. Výnosy z hospodárskej činnosti 
Firmy B rástli v rokoch 2013 a 2014. V rokoch 2015 a 2016 klesli, následne v roku 2017 vzrástli, 
ale neprekonali úroveň roku 2014. Náklady na hospodársku činnosť Firmy B rástli v rokoch 2013 
a 2014. V rokoch 2015 a 2016 klesli, následne v roku 2017 vzrástli a neprekonali úroveň roku 
2014. Ak sa pozrieme na pomer hospodárskych nákladov k hospodárskym výnosom, zistíme, že 
vo Firme A v roku 2017 pripadlo 95 centov nákladov na 1 Euro výnosov a vo Firme B pripadlo 99 
centov nákladov na 1 Euro výnosov.

Z grafu 1 je zrejmé, že Firma A mala v roku 2013 podiel tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb 
na výnosoch z hospodárskej činnosti vo výške 32,40 % a podiel osobných nákladov na nákladoch 
na hospodársku činnosť vo výške 34,50 %. Firma B mala v roku 2013 podiel tržieb z predaja 
vlastných výrobkov a služieb na výnosoch z hospodárskej činnosti vo výške 25,02 % a podiel 
osobných nákladov na nákladoch na hospodársku činnosť vo výške 3,94 %. Firma A mala v roku 
2017 podiel tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb na výnosoch z hospodárskej činnosti vo 
výške 35,39 % a podiel osobných nákladov na nákladoch na hospodársku činnosť vo výške 35,28 
%. Firma B mala v roku 2017 podiel tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb na výnosoch 
z hospodárskej činnosti vo výške 23,53 % a podiel osobných nákladov na nákladoch na hospodársku 
činnosť vo výške 5,85 %. 

Graf 1 Vybrané ukazovatele hospodárenia podnikov
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Zdroj: účtovné závierky podnikov + vlastné spracovanie
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Graf 2 Podiel vlastného a cudzieho kapitálu na celkovom kapitále v podnikoch
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Zdroj: účtovné závierky podnikov + vlastné spracovanie

Ekonomickú bezpečnosť podniku ovplyvňuje aj podiel vlastných a cudzích zdrojov. Vyšší podiel 
vlastného kapitálu na celkovom kapitále robí podnik nezávislým a bezpečným. Ak podniku nestačí 
vlastný kapitál, ktorý často býva drahší, využíva cudzie zdroje, ktoré nemusia vždy znamenať 
negatívnu bezpečnostnú situáciu podniku. Cudzí kapitál môže prispieť k celkovej rentabilite podniku 
alebo k aktivizácii vlastného kapitálu. Z grafu 2 je zrejmé, že cudzí kapitál prevyšuje vlastný kapitál 
počas sledovaného obdobia pri obidvoch podnikoch, avšak neprekračuje odporúčaný 75 % podiel 
cudzieho kapitálu pre tento segment odvetví, až na rok 2015 a Firmu A, kde cudzí kapitál sa na 
celkovom kapitále podieľal 75,65 %.

 Rentabilita meria schopnosť podniku vytvárať nové zdroje a dosahovať zisk použitím kapitálu. 
Pri týchto ukazovateľoch sa v čitateli vyskytuje položka zodpovedajúca výsledku hospodárenia 
a v menovateli druh kapitálu. Ukazovatele rentability slúžia na hodnotenie celkovej efektívnosti danej 
činnosti. Jedná sa o ukazovatele, ktoré budú jednoznačne najviac zaujímať veriteľov, vlastníkov, 
ale aj potenciálnych investorov. Tieto ukazovatele by mali mať v čase rastovú tendenciu. V čase 
krízy, automaticky zhodnotiť pokles efektívnosti podniku ako jednoznačne negatívnu udalosť nemusí 
byť správne, ak pokles nebude väčší ako je pokles ekonomiky. Ide o prirodzený proces vývoja 
ekonomiky. (Růčková, 2015/6).

Tab 2 Ukazovatele rentability

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017

v % Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Rentabilita 
nákladov 2,77 1,65 1,08 0,79 2,82 4,74 1,82 1,57 3,86 0,89

Rentabilita 
tržieb 8,32 6,49 2,80 2,90 10,24 17,87 6,23 4,94 10,52 3,74

Rentabilita 
aktív 1,02 2,05 0,37 0,94 0,66 4,79 0,42 1,23 1,03 0,82

Zdroj: účtovné závierky podnikov + vlastné spracovanie

Rentabilita nákladov bola u podnikov v sledovaných rokoch vyššia ako 0,1 %, čo je hraničná 
hodnota. Firma A zaznamenala najvyššiu hodnotu v roku 2017 (3,86 %), čo znamená, že 1 Euro 
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nákladov prinieslo podniku 3,86 centa zisku pred zdanením. Najnižšiu hodnotu Firma A mala 
v roku 2014, a to 1,08 %. Euro nákladov prinieslo podniku 1,08 centa zisku pred zdanením. Firma 
B zaznamenala najvyššiu hodnotu v roku 2015 (4,74 %), čo znamená, že 1 Euro nákladov prinieslo 
podniku 4,74 centa zisku pred zdanením. Najnižšiu hodnotu Firma B mala v roku 2014, a to 0,79 
%. Euro nákladov prinieslo podniku 0,79 centa zisku pred zdanením. 

Rentabilita tržieb (zisková marža) vyjadruje percentuálny podiel výsledku hospodárenia pred 
zdanením na tržbách za predaj vlastných výrobkov a služieb. Na vývoj ukazovateľa rentability 
tržieb má vplyv napr. zmena ceny, zmena nákladov, výška tržieb a zmena štruktúry výroby. Firma 
A zaznamenala najvyššiu hodnotu v roku 2017 (10,52 %), čo znamená, že 1 Euro tržieb prinieslo 
podniku 10,52 centa zisku pred zdanením. Najnižšiu hodnotu Firma A mala v roku 2014, a to 2,80 
%. Euro tržieb prinieslo podniku 2,80 centa zisku pred zdanením. Firma B zaznamenala najvyššiu 
hodnotu v roku 2015 (17,87 %), čo znamená, že 1 Euro tržieb prinieslo podniku 17,87 centa zisku 
pred zdanením. Najnižšiu hodnotu Firma B mala v roku 2014, a to 2,90 %. Euro tržieb prinieslo 
podniku 2,90 centa zisku pred zdanením. Odporúčaný interval ukazovateľa je od 2 % po 50 %. 
Zaujímavým začína byť od hodnoty 10 %. Podľa výsledkov TOP AGRO 2016 na prvom mieste 
v hodnotení rentability tržieb sa umiestnila firma Agrospol, s.r.o. Michalovce s hodnotou 22,90 %. 

 Rentabilita aktív ukazuje, ako efektívne podnik vytvára zisk bez ohľadu z akých zdrojov (vlastných 
alebo cudzích) tento zisk tvorí. Hodnota ukazovateľa za rok 2014 pre malé podniky je na úrovni 
2,38 %; pre sektor pôdohospodárstva na úrovni 2,50 %; Nitriansky kraj dosiahol hodnotu 2,37 % 
a banskobystrický kraj 2,34 %. (SBA, 2016/7). Firma A dosiahla v roku 2014 hodnotu ukazovateľa 
0,37 % a Firma B 0,94 %. Firma A dosiahla najvyššiu hodnotu v roku 2017, a to 1,03 %. Firma B 
dosiahla najvyššiu hodnotu v roku 2015, a to 4,79 %. Najnižšiu hodnotu Firma B dosiahla v roku 
2017 (0,82 %).

Tab 3 Ukazovatele zadlženosti

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017

v % Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Miera 
zadlženosti 64,23 51,21 180,70 58,64 310,71 53,05 281,50 57,53 83,22 42,40

Celková 
zadlženosť 56,31 55,39 64,37 59,03 75,65 56,93 73,79 55,91 63,28 50,85

Zdroj: účtovné závierky podnikov + vlastné spracovanie

Ukazovatele zadlženosti slúžia ako indikátory výšky rizika, ktoré podnik nesie pri danom pomere 
a štruktúre vlastného kapitálu a cudzích zdrojov. Je zrejmé, že čím vyššiu zadlženosť podnik má, 
tým vyššie riziko na seba berie, pretože musí byť schopný svoje záväzky splácať bez ohľadu na 
to, ako sa mu práve darí. Určitá výška zadlženosti je však obvykle pre firmu užitočná z dôvodu, 
že cudzí kapitál je lacnejší ako vlastný. Je to daná skutočnosť, že úroky cudzieho kapitálu znižujú 
daňovú zaťaženosť podniku, pretože úrok ako súčasť nákladov znižuje zisk, z ktorého sa platia 
dane. (Knápková – Pavelková, 2010/5).

Celková zadlženosť aktív vyjadruje koľko percent majetku je financovaných na dlh. Z tabuľky 3 
vyplýva, že Firma A zaznamenáva pokles ukazovateľa od roku 2016 a Firma B od roku 2015, čo 
z pohľadu veriteľov a ekonomickej bezpečnosti je dobrý signál. Celková zadlženosť v sledovanom 
období nepresiahla hraničnú hodnotu 80 %.

Miera zadlženosti je vypočítaná ako podiel celkových záväzkov a vlastného imania, čím vyššia 
je hodnota ukazovateľa, tým vyššia je zadlženosť vlastného majetku podniku a tým vyššie riziko pre 
majiteľov, že ich dlh nebude splatený. Zadlženosť ovplyvňuje aj veriteľov, ale aj celkovú výnosnosť 
podniku, pretože použitie cudzích zdrojov zvyšuje náklady podniku a znižuje hospodársky výsledok. 
Hodnoty nad 150 % indikujú vysokú zadlženosť, teda vysoký podiel cudzieho kapitálu na vlastnom 
majetku. 
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Tab 4 Produktivita práce z tržieb a Zlaté bilančné pravidlo

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017

 Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Firma 
A

Firma 
B

Produktivita 
práce z tržieb 0,98 6,47 1,00 6,72 0,69 6,15 0,86 5,68 1,06 4,07

Zlaté 
bilančné 
pravidlo

ČPK ČPK ND ČPK ND ČPK ND ČPK ND ČPK

Zdroj: účtovné závierky podnikov + vlastné spracovanie

Produktivita práce z tržieb je daná podielom tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb 
a osobných nákladov. Podľa výsledkov TOP AGRO 2016 na prvom mieste v hodnotení produktivity 
práce z tržieb sa umiestnila firma Agrospol, s.r.o. Michalovce s hodnotou 8,45. Vysoké hodnoty 
dosahuje Firma B, ale negatívom je ich pokles od roku 2014. Firma A dosahuje nízke hodnoty, ale 
od roku 2015 s pozitívnym trendom. 

Zlaté bilančné pravidlo hovorí, že dlhodobý majetok by mal byť financovaný z dlhodobých 
zdrojov a krátkodobý majetok z krátkodobých zdrojov. Podniky využívajú buď konzervatívne 
financovanie, kde dlhodobým kapitálom financujú aj krátkodobé aktíva alebo agresívne financovanie, 
kde krátkodobým kapitálom financujú aj dlhodobé aktíva. (Feranecová – Kudlová – Lukáč, 2017/1). 
Obežný majetok má byť krytý krátkodobými záväzkami. Pri prekapitalizácii je obežný majetok väčší 
ako krátkodobé záväzky a rozdiel nazývame čistý pracovný kapitál (ČPK), pri podkapitalizácii je 
obežný majetok menší ako krátkodobé záväzky a rozdiel nazývame nekrytý dlh (ND). ND negatívne 
atakuje ekonomickú bezpečnosť podniku a schopnosť splatiť cudzí kapitál. 

Záver
Firma A z pohľadu ekonomickej bezpečnosti musí riešiť príjmy, záväzky a pridanú hodnotu. 

Firma B dosahuje bezpečné hodnoty pri vybraných ukazovateľoch, ale s negatívnym trendom, napr. 
ide o zisk, produktivitu práce a tržby. Obidva podniky majú kladné vlastné imanie, čo naznačuje 
dobré hospodárenie. Záporné vlastné imanie je pre podniky problémom, ktorý môže ohroziť ich 
ekonomickú bezpečnosť a existenciu. Ak je spôsobené vysokou stratou, tak problémom je, že 
firma neplní účel, pre ktorý bola založená, a to dosahovanie zisku. Ďalej platí, že v tomto prípade 
je celý majetok financovaný len z cudzích zdrojov. To je riziko nielen pre veriteľov spoločnosti, že 
ich pohľadávky nemusia byť uspokojené. Pre podnik nemusí byť problémom len záporné vlastné 
imanie, ale aj kladné vlastné imanie, ktorého pomer k záväzkom je veľmi nízky. Úpadok nehrozí 
ani jednej zo sledovaných spoločností, teda pomer ich vlastného imania k záväzkom nie je menej 
ako 8%. Firma B v sledovaných rokoch dosahuje kladné čísla pridanej hodnoty, Firma A okrem 
roku 2015 dosahuje záporné čísla pridanej hodnoty. Ak má pridaná hodnota záporné číslo podnik 
môže mať problém uspokojiť požiadavky veriteľov/vlastníkov, investovať do rozvoja a zvýšiť jeho 
hodnotu. K zvýšeniu pridanej hodnoty môžu prispieť nové ziskovejšie investície, skvalitňovanie 
produkcie, orientácia na solventnejšie trhy, náhrada drahšieho kapitálu lacnejším, optimalizácia 
vstupov a ich cien, zníženie pomeru záväzkov k vlastnému imaniu, daňová optimalizácia a získanie 
daňových odpočtov (výskum, tvorba nových pracovných miest, zamestnávanie znevýhodnených 
skupín,...). Výnosy z hospodárskej činnosti Firmy a rástli v rokoch 2013, 2014 a 2015. V roku 2016 
klesli, následne v roku 2017 vzrástli, ale neprekonali úroveň roku 2015. Náklady na hospodársku 
činnosť Firmy a rástli v rokoch 2013, 2014 a 2015. V roku 2016 klesli, následne v roku 2017 
vzrástli a prekonali úroveň roku 2015. Výnosy z hospodárskej činnosti Firmy B rástli v rokoch 
2013 a 2014. V rokoch 2015 a 2016 klesli, následne v roku 2017 vzrástli, ale neprekonali úroveň 
roku 2014. Náklady na hospodársku činnosť Firmy B rástli v rokoch 2013 a 2014. V rokoch 2015 
a 2016 klesli, následne v roku 2017 vzrástli a neprekonali úroveň roku 2014. Ak sa pozrieme na 
pomer hospodárskych nákladov k hospodárskym výnosom, zistíme, že vo Firme A v roku 2017 
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pripadlo 95 centov nákladov na 1 Euro výnosov a vo Firme B pripadlo 99 centov nákladov na 1 
Euro výnosov. Firma A mala v roku 2013 podiel tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb na 
výnosoch z hospodárskej činnosti vo výške 32,40 % a podiel osobných nákladov na nákladoch na 
hospodársku činnosť vo výške 34,50 %. Firma B mala v roku 2013 podiel tržieb z predaja vlastných 
výrobkov a služieb na výnosoch z hospodárskej činnosti vo výške 25,02 % a podiel osobných 
nákladov na nákladoch na hospodársku činnosť vo výške 3,94 %. Firma A mala v roku 2017 podiel 
tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb na výnosoch z hospodárskej činnosti vo výške 35,39 
% a podiel osobných nákladov na nákladoch na hospodársku činnosť vo výške 35,28 %. Firma 
B mala v roku 2017 podiel tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb na výnosoch z hospodárskej 
činnosti vo výške 23,53 % a podiel osobných nákladov na nákladoch na hospodársku činnosť vo 
výške 5,85 %. Cudzí kapitál prevyšuje vlastný kapitál počas sledovaného obdobia pri obidvoch 
podnikoch, avšak neprekračuje odporúčaný 75 % podiel cudzieho kapitálu pre tento segment 
odvetví, až na rok 2015 a Firmu A, kde cudzí kapitál sa na celkovom kapitále podieľal 75,65 %. Firma 
A zaznamenala najvyššiu hodnotu pri rentabilite nákladov v roku 2017 (3,86 %), čo znamená, že 1 
Euro nákladov prinieslo podniku 3,86 centa zisku pred zdanením. Najnižšiu hodnotu Firma A mala 
v roku 2014, a to 1,08 %. Euro nákladov prinieslo podniku 1,08 centa zisku pred zdanením. Firma 
B zaznamenala najvyššiu hodnotu v roku 2015 (4,74 %), čo znamená, že 1 Euro nákladov prinieslo 
podniku 4,74 centa zisku pred zdanením. Najnižšiu hodnotu Firma B mala v roku 2014, a to 0,79 
%. Euro nákladov prinieslo podniku 0,79 centa zisku pred zdanením. Firma A zaznamenala pri 
rentabilite tržieb najvyššiu hodnotu v roku 2017 (10,52 %), čo znamená, že 1 Euro tržieb prinieslo 
podniku 10,52 centa zisku pred zdanením. Najnižšiu hodnotu Firma A mala v roku 2014, a to 2,80 
%. Euro tržieb prinieslo podniku 2,80 centa zisku pred zdanením. Firma B zaznamenala najvyššiu 
hodnotu v roku 2015 (17,87 %), čo znamená, že 1 Euro tržieb prinieslo podniku 17,87 centa zisku 
pred zdanením. Najnižšiu hodnotu Firma B mala v roku 2014, a to 2,90 %. Euro tržieb prinieslo 
podniku 2,90 centa zisku pred zdanením. Odporúčaný interval ukazovateľa je od 2 % po 50 %. 
Zaujímavým začína byť od hodnoty 10 %. Hodnota ukazovateľa rentabilita aktív za rok 2014 pre 
malé podniky je na úrovni 2,38 %; pre sektor pôdohospodárstva na úrovni 2,50 %; Nitriansky kraj 
dosiahol hodnotu 2,37 % a Banskobystrický kraj 2,34 %. Firma A dosiahla v roku 2014 hodnotu 
ukazovateľa 0,37 % a Firma B 0,94 %. Firma A dosiahla najvyššiu hodnotu v roku 2017, a to 
1,03 %. Firma B dosiahla najvyššiu hodnotu v roku 2015, a to 4,79 %. Najnižšiu hodnotu Firma 
B dosiahla v roku 2017 (0,82 %). Firma A zaznamenáva pokles ukazovateľa celkovej zadlženosti 
aktív od roku 2016 a Firma B od roku 2015, čo z pohľadu veriteľov a ekonomickej bezpečnosti je 
dobrý signál. Celková zadlženosť v sledovanom období nepresiahla hraničnú hodnotu 80 %. Vysoké 
hodnoty ukazovateľa produktivity práce z tržieb dosahuje Firma B, ale negatívom je ich pokles od 
roku 2014. Firma A dosahuje nízke hodnoty, ale od roku 2015 s pozitívnym trendom. Firma A je 
v sledovaných rokoch podkapitalizovaná, výnimkou je rok 2013 a Firma B je v sledovanom období 
prekapitalizovaná. 
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Malé a stredné podniky z pohľadu foriem zamestnanosti na Slovensku

Enikő KORCSMÁROS*28

Small and medium-sized enterprises in terms of forms of employment in Slovakia

Abstract
Small and medium-sized enterprises play an important role in the economy. Constantly 

changing market conditions with new approaches, possibilities and conditions forced SMEs 
to implement if they want to continue in maintain their competitive position on the market. 
By introducing new forms of employment, companies adapt to the changing demands of 
consumers as well as to employees. The mention facts caused the introduction of new 
forms of employment. The aim of the paper is to verified the assumption that atypical 
forms of employment can be most seasonally and are therefore the most popular forms of 
employment especially in the services and agricultural sector. The primary data collection 
was realised by questionnaire on sample of 320 SMEs in Slovakia in year 2017. Based 
on the analysis we come up with conclusions and suggestions.

Keywords: SMEs, Slovakia, employment, forms of employment

JEL Classification: J 21, M 59

Úvod
Malé a stredné podniky zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu v trhovom hospodárstve. Ich význam 

sa odzrkadľuje medzi ostatnými aj v podieľaní sa na tvorbe HDP, na importe a exporte, ale aj v tom, 
že sa v značnej miere podieľajú na miere zamestnanosti. (Slovak Business Agency, 2016/17)

Neustále sa meniace trhové podmienky so sebou prinášajú rad nových prístupov, resp. možností, 
podmienok, ktoré sú malé a stredné podniky nútené implementovať, ak si chcú aj naďalej udržať svoje 
konkurenčné miesto na trhu. Spomedzi nových podmienok sa v príspevku venujeme prehodnoteniu 
foriem zamestnanosti. Zavedením nových foriem zamestnanosti sa podniky prispôsobujú jednak 
k meniacim sa požiadavkám spotrebiteľov, ale aj zamestnancov, ktorí si čoraz vo väčšej miere 
uprednostňujú kvalitné zosúladenie pracovného času so súkromným životom. V dôsledku uvedených 
faktov sa do podperia dostávajú doposiaľ nové, tzv. atypické formy zamestnania.

Cieľom príspevku je zmapovanie foriem zamestnanosti v sektore malých a stredných podnikov na 
Slovensku s osobitným zreteľom na verifikáciu predpokladu, že atypické formy zamestnania je 
možné spájať najviac so sezónnym charakterom a preto sú obľúbené formy zamestnania najmä 
v sektore služieb a poľnohospodárstva.

1 Teoretické pozadie skúmanej problematiky
Teoretické pozadie skúmanej problematiky načrtneme z viacerých uhľov pohľadu. Po vymedzení 

malých a stredných podnikov s dôrazom na ich význam pre ekonomiku štátu sa v príspevku ďalej 
venujeme aj základným poznatkom z oblasti atypických foriem zamestnanosti.

1.1 Vymedzenie malých a stredných podnikov s dôrazom na ich význam pre 
ekonomiku štátu
V rozvinutých krajinách, napr. v Nemecku a Japonsku boli pre malé a stredné podniky položené 

základy ich legislatívy v 50-tych, 60-tych rokoch 20. storočia. V tejto súvislosti je významná tzv. 
Boltonská správa z roku 1971 (Veľká Británia), ktorá zmenila postoj k malým a stredným podnikom, 

* PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD., Univerzita J.Selyeho, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky, Bratislavská 
cesta 3322., 945 01 Komárno, e-mail: korcsmarose@ujs.sk 
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nakoľko išlo určitým spôsobom o obnovu tradícií malého a stredného podnikania po druhej svetovej 
vojne. (Dobai Korcsmáros – Seres Huszárik, 2013/3) Definícia podnikov, podnikateľov a podnikania 
v troch základných charakteristikách je známa ako boltonská: (Strážovská, 2007/21; Chikán, 2004/2)

1. malé a stredné podniky majú relatívne malý podiel na trhu a prakticky nemôžu žiadnym 
spôsobom výraznejšie ovplyvniť trh;

2. malé a stredné podniky sú riadené vlastníkmi (podnikateľmi, rodinami vlastníkov, resp. 
spoluvlastníctvom) a nie sprostredkovane cez formálnu štruktúru manažmentu;

3. malé a stredné podniky sú nezávislé podniky, netvoria časť väčšieho podniku.

Z legislatívneho hľadiska sa základy definovania malých a stredných podnikov na Slovensku 
položili až v roku 1995 zákonom č. 100/1995 Z. z. o štátnej podpore malého a stredného podnikania, 
ktorý definoval malé a stredné podnikanie na základe kvantitatívneho kritéria, t. j. podľa počtu 
zamestnancov na malé, stredné a veľké podniky. (Zákon č. 100/1995 Zb. o štátnej podpore malého 
a stredného podnikania/23)

Predstavitelia štátov a vlád Európskej únie na zasadnutí Európskej rady v júni 2000 uznali 
dôležitosť malých a stredných podnikov schválením Európskej charty pre malé podniky. V charte sa 
zaväzujú členské štáty a Komisia na zlepšení prostredia pre malé podniky, t. j. na myslení v malom. 
Chartu schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2002 a následne prijala s ním súvisiace opatrenia 
vo viacerých oblastiach. (Európska charta pre malé podniky, 2004/4)

S účinnosťou od 1. januára 2005 platí odporúčanie Európskej komisie 2003/361/EC, ktorú museli 
uplatniť aj inštitúcie na Slovensku. Cieľom zmenenej kategorizácie bolo zvýšiť šance podnikov na 
získanie dotácií zo štátnych a štrukturálnych fondov na podporu malého a stredného podnikania, 
podpora inovácie a zlepšenie prístupu k výskumu a vývoju a zohľadnenie rôznych vzťahov medzi 
podnikmi.

Nové delenie prinieslo okrem iného aj nový pojem, pojem mikropodnik – „kategóriu malých 
podnikov obzvlášť dôležitých pre rozvoj podnikania a vznik pracovných príležitostí“. Mikropodnik sa 
definuje ako podnik, ktorý „zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková 
ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 milión eur.“ (Odporúčanie komisie 2003/361/ES, 2003/16)

Kvantitatívne kritéria pre kategorizáciu malých a stredných podnikov v EÚ od 1.1.2005 sú: (Nová 
definícia malých a stredných podnikov, 2006/14)

1. počet pracovníkov (zamestnancov);

2. ročný obrat;

3. ročná bilančná suma.

Pri počte pracovníkov je potrebné držať sa hraničných hodnôt, avšak malý a stredný podnikateľ 
si môže vybrať, či bude spĺňať maximálnu hodnotu stanovenú buď pre ročný obrat, alebo pre ročnú 
bilančnú sumu, nakoľko nemusí spĺňať obe kritériá (jednu hraničnú hodnotu môže prekročiť bez 
toho, aby stratil svoje postavenie). (Zhrnutie kritérií viď. Tab. 1)

Tab. 1 Kvantitatívne kritériá pre kategorizáciu malých stredných podnikov v EÚ od 
1.1.2005

Podniky
Počet 
zamestnancov

Ročný obrat 
(mil. EUR)

Ročná bilancia 
(mil. EUR)

Mikropodnik do 10 2 2
Malý podnik do 50 10 10
Stredný podnik do 250 50 43

Zdroj: Nová definícia malých a stredných podnikov, 2006/14
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Odporúčanie Európskej komisie 2003/361/ES umožnilo jednotne vymedziť malé a stredné 
podniky v EÚ a vytvorenie lepšej štatistickej dokumentácie. 

Pre štatistické účely nachádzame aj trochu odlišné členenie malých a stredných podnikov. 
EUROSTAT používa nasledovné vymedzenie: (Small and medium sized enterprises/18)

1. samozamestnávatelia s počtom iných zamestnancov 0;

2. veľmi malé (mikro-) podniky s počtom zamestnancov od 1 do 9, pričom vlastník podniku sa 
nezapočítava;

3. malé podniky zamestnajúce 10 až 49 zamestnancov;

4. stredné podniky s počtom zamestnancov od 50 do 249;

5. veľké podniky zamestnajúce viac ako 250 zamestnancov. 

Štatistický úrad Slovenskej republiky pri kategorizácií malých a stredných podnikov na základe 
počtu zamestnancov používa podrobnejší rozpis než je dané definíciou EÚ. Pri zosúladení 
kategorizácie ŠÚ SR a EÚ je možné definovať nasledujúce skupiny znázornené v Tab. 2.

Tab. 2 Porovnanie kategorizácie MSP ŠÚ SR a EÚ podľa počtu zamestnancov

Kategorizácia MSP podľa 
Smernice EÚ od 1. 1. 2005

Veľkostné kategórie zamestnancov používané 
Štatistickým úradom SR

Mikropodnik – (0 – 9) Kat. zodpovedajúca mikropodniku – 0-9 
zamestnancov

Malý podnik – (10 – 49) Kat. zodpovedajúce malému podniku – 10-19; 
20-49 zamestnancov

Stredný podnik – (50– 250) Kat. zodpovedajúca strednému podniku – 50-249 
zamestnancov

Veľký podnik – od 250 Kat. zodpovedajúce veľkému podniku – 250-499; 
500-999; 1000 a viac zamestnancov

Zdroj: Spracované podľa SLOVSTAT a EUROSTAT

Vzhľadom na svoje kapitálové možnosti sú malé a stredné podniky ovplyvniteľnejšie výkyvmi na 
trhu. Ich schopnosť reakcie na zmeny musí byť pružnejšia, čo sa často považuje za konkurenčnú 
výhodu malých a stredných podnikov. Vďaka svojej pružnosti sú malé a stredné podniky schopné 
plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Za výhodu malých a stredných podnikov sa 
považuje aj potenciál ich pracovníkov, nakoľko sú univerzálnejšie zameraní ako pracovníci veľkých 
podnikov. Skúmaná skupina podnikov je zdrojom nových technológií a inovácií, čo vyplýva z toho, 
že autori nových vynálezov sú zvyčajne nezávislí zlepšovatelia alebo malé podniky. (Strážovská-
Strážovská-Pavlík, 2007/20)

Zhrnutím daných skutočnosti možno uviesť výhody malých a stredných podnikov nasledovne: 
(Srpová – Řehoř, 2010/19)

1. flexibilita – schopnosť rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu;

2. jednoduchá organizačná štruktúra a z toho vyplývajúci osobný vzťah k zamestnancom;

3. schopnosť generovať pracovné príležitosti aj s nízkym kapitálovým nákladom;

4. blízky vzťah k zákazníkom;

5. menej rozsiahla administratíva (prípadne zabezpečená outsourcingom);

6. prevádzková činnosť menej náročná na energiu a suroviny.



83

Scientific Journal  Public Administration and Regional Development  No.2, 2018, Vol. XIV., ISSN 1337-2955

Všeobecne je platné, že výhody podnikania v malých a stredných podnikoch sa odzrkadľujú 
v príslušnom regióne, nakoľko podnikatelia vkladajú do týchto podnikov vlastný kapitál a z neho 
profitujú, čim vlastne v značnej miere prispejú k oživeniu daného regiónu.

Bariéry rozvoja podnikania v malých a stredných podnikoch je možné v teórii členiť na základe 
viacerých hľadísk. Z časového hľadiska rozoznávame dlhodobé a krátkodobé bariéry rozvoja 
podnikania, pričom za dlhodobé sa považuje napr. nevhodná odvodová politika, nedostatočná 
infraštruktúra a iné. Typickou krátkodobou bariérou je napr. konverzia eura na ďalšie peňažné 
meny. Z hľadiska dôvodu rozoznávame objektívne (napr. finančná kríza) a subjektívne (napr. zle 
naformulovaná odbytová stratégia podniku) bariéry rozvoja podnikania. (Šúbertová-Kinčaková, 
2014/22)

Napriek veľkému ekonomickému prínosu malých a stredných podnikov, môžeme badať aj niekoľko 
obmedzení, ktoré sa ich týkajú. J. Srpová – V. Řehoř (2010/19) obmedzenia malých a stredných 
podnikov zhrnula nasledovne:

1. negatívne spoločenské vnímanie podnikateľa;

2. horší prístup ku kapitálu;

3. vzdelávanie v oblasti podnikania;

4. obmedzené inovačné kapacity a nízke výdavky na vedu a výskum;

5. administratívna záťaž.

Bariéry môžu až natoľko ovplyvniť malé a stredné podniky, že môže dôjsť k zaniknutiu 
ekonomického subjektu. Popri bariérach neúspech malých podnikov môže byť zapríčinený aj 
nedostatočnou analýzou trhu, nekvalitným produktom, neefektívnym zaobchádzaním s finančnými 
prostriedkami, podcenením konkurencie, dokonca aj nedostatočnými manažérskymi zručnosťami. 
(Králl, 2012/11)

Medzi hlavné ekonomické funkcie malých a stredných podnikov zaraďujeme aj ich prispievanie 
k regionálnemu rozvoju. Kvalitne vyvinuté podnikateľské prostredie je nevyhnutné pre rozvoj 
Slovenska a jeho regiónov, a prispieva tak k rastu trhovej ekonomiky. Vzhľadom na tieto skutočnosti 
je úlohou štátu podporovať a vytvárať vhodné podmienky hospodárskej súťaže a minimalizovať, 
resp. eliminovať administratívne prekážky brzdiace podnikateľské aktivity.

1.2 Základné poznatky z oblasti atypických foriem zamestnanosti
Mnohí domáci a zahraniční autori sa zaoberajú skúmaním jednotlivých foriem zamestnanosti. 

Technologické a infraštruktúrne zmeny posledných desaťročí v súlade s organizačnými činnosťami 
v oblasti ľudských zdrojov si vyžadujú také riešenia, ktoré čo najviac korešpondujú s flexibilitou.
(Makó, Cs. – Simonyi, Á., 2003/13) Hanzelová a kol. (2005/8) podotýka, že v odbornej literatúre nie 
je možné nájsť jednoznačnú definíciu toho, čo je možné považovať za atypické formy zamestnania. 
Vychádzajúc zo zmien posledných rokov, ktoré sa uskutočnili na trhu práce, môžeme považovať 
za atypické zamestnanecké formy tie, pre ktoré nie je charakteristické denne 8-hodinová práca 
vykonávaná na pracovisku so zamestnaneckou zmluvou na dobu neurčitú (Bylok, 2016/1).

Jednotlivé alternatívy atypických foriem zamestnanosti môžu poskytovať nové možnosti aj 
domácim mikro, malým, resp. stredným podnikov, napr. z pohľadu zníženia odvodových nákladov, 
nakoľko oproti špecificky stanovenej pracovnej zmluve a striktne chránených sociálnych práv, 
popri hore uvedených odvodoch v sebe skrývajú mnoho výhod, aj čo sa týka riadenia ľudských 
zdrojov, ale aj manažérskych techník. Táto zamestnanecká alternatíva môže znamenať pre 
zamestnávateľov jednu možnosť v dosiahnutí a udržaní efektívnosti a konkurencieschopnosti 
podniku. (Korcsmáros, E. - Majdúchová, H., 2016/10)

Medzi atypické formy zamestnania na základe zistení od Hársa (2012/9) môžeme zaradiť 
nasledovné:
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1. zamestnanci na čiastočný pracovný úväzok;

2. zamestnanci na dočasný pracovný pomer (zmluva na dobu určitú, sezónni pracovníci, 
príležitostní pracovníci, atď.);

3. prenájom pracovnej sily;

4. práca z doma (home office), resp. práca na diaľku;

5. pružná pracovná doba;

6. samozamestnávateľ. 

Spomedzi atypických foriem zamestnania je najviac známe – v závislosti od hospodárskeho 
odvetvia aj najviac používané – zamestnanie na tzv. čiastočný úväzok. Pri práci na čiastočný 
pracovný úväzok je stanovený denný pracovný čas oproti stanovenému dennému pracovnému 
času kratší, spravidla trvá 4 až 6 hodín. Podľa Freya (2007/7) v dnešnej dobe uprednostňujú prácu 
na čiastočný pracovný úväzok najmä preto, lebo v porovnaní s ustanoveným pracovným časom, 
táto forma zamestnania rýchlejšie a vo väčšej miere prispeje k zvyšovaniu miery zamestnanosti.

Aby atypické formy zamestnania mohli úspešne a efektívne fungovať v podniku, vyžaduje sa 
vzájomná dôvera medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Túto dôveru, ale aj úroveň kultúry 
dôvery označuje Finna (2007/5) je kľúčový, čiže pilier dlhodobej spolupráce. Pri absencii spolupráce, 
ako kľúčového faktora môže nastať, že spoločnosť nebude vedieť fungovať bezproblémovo z hľadiska 
konkurencieschopnosti, ziskovosti a efektívnosti. (Takácsné György, K. – Benedek, A., 2016/15)

Vychádzajúc z hospodárskeho nátlaku môže dôjsť k odstúpeniu od starých zvykov a k poznaniu 
dlhodobých ekonomických prínosov, ktoré prispejú k vybudovaniu, resp. skvalitneniu 
konkurencieschopnosti podniku. (Laczkó, Zs., 2007/12) Atypické formy zamestnania v sebe 
skrývajú popri výhodám aj niekoľko nevýhod, z ktorých Frey (2000/6) vo svojej práci vyzdvihol 
tie najpodstatnejšie zhrnuté v Tab. 3. Frey (2000/6) vychádzajúc z výsledkov svojho výskumu 
dospel k záveru, že zamestnanecké formy, ktoré sa považujú za regulárne, čoraz viac strácajú 
na svojej popularite a svoje miesto si vymenia s atypickými, iregulárnymi a flexibilnými formami 
zamestnania. Okrem toho je dôležité si poznamenať, že táto transformácia nie je spôsobená 
vonkajšími obmedzeniami, ale skôr naopak, vedenie podnikov využíva atypické formy zamestnania 
predovšetkým z dôvodu udržania konkurencieschopnosti. Ich rozhodnutie spočíva z časti v tom, 
že si uvedomujú, že ide o konkurenčnú príležitosť, ktorú je potrebné nielen zohľadniť, ale aj naň 
stavať pri otázkach, ako sú napr. zvýšenie počtu zamestnancov, zníženie nezamestnanosti alebo 
manažovanie výkyvov dopytu zákazníkov.

Tab. 3 Výhody a nevýhody atypického zamestnania pre zamestnávateľa

Výhody atypického zamestnania Nevýhody atypického zamestnania

Efektívne využitie pracovnej sily Oslabenie priamej kontroly zo strany 
vedenia

Menej práceneschopnosti a nároku 
na dovolenku Oslabenie tímového ducha

Väčšia konkurencieschopnosť Zvyšovanie nákladov na odbornú 
prípravu

Maximálne využitie pracovnej sily 
a kvalifikácie

Možnosť zvyšovania interných 
komunikačných nákladov

Zdroj: FREY, 2000/3

Poznatky z trhu práce naznačujú, že zamestnanci, ale aj zamestnávatelia, sú ochotní pristúpiť 
na mobilitu a flexibilitu. Flexibilita sa považuje za dlhodobý nástroj, prostredníctvom čoho je možné 
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dosiahnuť sociálno-ekonomické skvalitnenie, avšak pracovná sila dnešnej doby sa vyznačuje 
individuálnymi zručnosťami.

2 Cieľ, metódy a metodika výskumu
Hlavným cieľom primárneho výskumu bolo zmapovanie foriem zamestnanosti v sektore 

malých a stredných podnikov na Slovensku s osobitným zreteľom na vyzdvihnutie použitých 
foriem zamestnanosti v rapídne sa meniacom spoločensko-hospodárskom prostredí 21. storočia. 
V nadväznosti na hlavný cieľ výskumu sa analyzujú použité formy zamestnania v kontexte ich 
odlišnosti od tzv. typických foriem zamestnanosti.

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa sme zvolili metódu primárneho výskumu formou dotazníkového 
prieskumu. Primárny výskum sa uskutočnil v roku 2017. Po zostavení databázy malých a stredných 
podnikov sme zber dát realizovali formou online rozposlania dotazníkov. Spomedzi vyplnených 
dotazníkov bolo vhodných analýzy celkovo 320 dotazníkov, čo nám zároveň reprezentuje názor 
výskumnej vzorky.

Otázky zostaveného dotazníka bolo možné zoskupiť nasledovne:

Otázky vzťahujúce sa na základné charakteristiky výskumnej vzorky;

Výskyt jednotlivých foriem zamestnanosti v skúmaných podnikoch, resp. miera znalostí v súvislosti 
s jednotlivými formami zamestnania;

Atypické formy zamestnania a znalosti s tým súvislé;

Plány do budúcna v súvislosti so zamestnaneckými formami.

Pri hodnotení podkladových údajov z dotazníkového prieskumu sa použili deskriptívne štatistické 
ukazovatele, kontingenčné tabule, Pearsonov Chí–kvadrát test závislosti a Cramerov kontingenčný 
koeficient V. 

Analýza získaných dát smerovala k verifikácií predpokladu: Atypické formy zamestnania je 
možné spájať najviac so sezónnym charakterom a preto sú obľúbené formy zamestnania najmä 
v sektore služieb a poľnohospodárstva.

3 Výsledky primárneho výskumu
Pri skúmaní signifikantnej závislosti na základe Pearsonovho Chí-kvadrát tesu, Cramerovho 

V a kontingenčného koeficientu sa pri stanovenej miere signifikancie 0,05 vykazuje signifikantný 
vzťah medzi zaradením skúmaného podniku do jednotlivých ekonomických odvetví a tým, že v akej 
miere je pre podnik charakteristické použitie atypických foriem zamestnanosti. (Tab. 4)

Tab. 4 Chí-kvadrát, Cramerov V a kontingenčný koeficient vzťahujúci sa na 
hospodárske odvetvie a na využitie atypických foriem zamestnanosti 

Value Asymp. Std. 
Errora

Approx. 
Tb Approx. Sig.

Nominal 
by Nominal

Phi ,683 ,000
Cramer‘s V ,342 ,000
Contingency Coefficient ,564 ,000

In te rva l 
by Interval Pearson‘s R -,130 ,041 -2,332 ,020c

O r d i n a l 
by Ordinal Spearman Correlation -,153 ,051 -2,760 ,006c

N of Valid Cases 320
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
c. Based on normal approximation.

Zdroj: vlastné prepočty na základe primárneho výskumu pomocou softvéru SPSS
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Na základe získaných údajov výskumnej vzorky sme pomocou kontingenčnej tabuľky skúmali 
jednotlivé ekonomické odvetvia s cieľom zistiť, v ktorom odvetví je najviac charakteristické použitie 
atypických foriem zamestnanosti. 50,94% zo skúmanej vzorky tvorili podniky reprezentujúce 
odvetvie služieb. Väčšina podnikov tohto odvetvia (celkovo 28,44% výskumnej vzorky) sa vyjadrila, 
že síce atypické formy zamestnania sa vyskytujú v podniku, ale nie sú pre podnik jednoznačne 
charakteristické, nakoľko popri určitých činnostiach sezónneho charakteru ešte stále prevládajú 
typické formy zamestnania. (Tab. 5)

Tab. 5 Kontingenčná tabuľka na hospodárske odvetvie a vyskytnutie atypických foriem 
zamestnanosti v skúmanej vzorke

vôbec nie je 
charakteris-
tické

vyskytuje 
sa, ale nie je 
charakteris-
tické

skôr nie je 
charakteris-
tické

skôr 
charakteris-
tické

jednoznačne 
charakteris-
tické Spolu

poľnohospodárstvo 1,88% 14,38% 2,19% 0,00% 0,00% 18,44%
priemysel 0,63% 3,75% 0,00% 1,88% 2,50% 8,75%
služby 9,06% 28,44% 11,56% 1,88% 0,00% 50,94%
obchod 6,25% 6,56% 2,81% 0,00% 0,00% 15,63%
doprava, špedícia 0,94% 2,81% 0,00% 0,00% 0,00% 3,75%
finančné služby, 
poisťovníctvo 0,00% 1,88% 0,63% 0,00% 0,00% 2,50%

100,00%

Zdroj: vlastné prepočty na základe primárneho výskumu

V nadväznosti na druhé odvetvie, ktoré sme do nášho predpokladu zahrnuli, t. j. poľnohospodárstvo, 
je možné skonštatovať, že 18,44% celkovej vzorky reprezentuje toto odvetvie. Väčšina 
podnikov (77,79%, čo predstavuje 14,38% z celkovej výskumnej vzorky) sa vyjadrila, že síce atypické 
formy zamestnania sa vyskytujú v podniku, ale nie sú pre podnik jednoznačne charakteristické. 
Šírenie sa atypických foriem zamestnanosti je v tomto odvetví vo veľkej miere determinovaný 
sezónnym charakterom najmä z dôvodu poľnohospodárskej výroby, rastlinnej výroby, zberových prác 
a zberu objemových krmív. Pri analýze ďalších ekonomických odvetví môžeme skonštatovať, že - na 
základe vyjadrení reprezentantov jednotlivých odvetví – hoci nie je charakteristické pre odvetvie, ale 
atypické formy zamestnania sú prítomné v odvetví. Výsledky štatistickej analýzy naznačujú, že náš 
predpoklad o tom, že atypické formy zamestnania je možné spájať najviac so sezónnym charakterom 
a preto sú obľúbené formy zamestnania najmä v sektore služieb a poľnohospodárstva, nemôžeme 
v pôvodnej forme potvrdiť, nakoľko aj v ostatných odvetviach je možné badať použitie atypických 
foriem zamestnanosti, t. j. nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že je spájané so sezónnym charakterom. 
To všetko však naznačuje pozitívny vývoj, t. j. šírenie atypických foriem zamestnania, čo napomáha 
zosúladenie pracovného a súkromného života hospodársky aktívneho obyvateľstva. Na základe 
ďalšej analýzy získaných primárnych údajov bolo možnéz ostaviť poradie uprednostňovaných 
atypických foriem zamestnania z pohľadu zamestnávateľov. Poradie je znázornené v tab. 6.

Tab. 6 Poradie použitých atypických foriem zamestnania

Poradie Atypické formy zamestnania
1 Pružná pracovná doba
2 Čiastočný pracovný úväzok
3 Dočasný pracovný pomer – príležitostní pracovníci
4 Dočasný pracovný pomer – zmluva na dobu určitú
5 Práca nadiaľku
6 Home office

Zdroj: vlastné prepočty na základe primárneho výskumu
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Najviac obľúbená a aplikovaná spomedzi atypických foriem zamestnania je pružná pracovná 
doba, ktorá je charakteristická tím, že odpracovanie ustanoveného týždenného, resp. mesačného 
pracovného času berie pružne, t. j. netrvá na odpracovaní 8 hodín denne. Na druhom mieste 
v poradí sa umiestnil čiastočný pracovný úväzok, čo predstavuje zníženie pracovného úväzku na 
určité percento. V prípade, že vykonávanie určitej pracovnej pozície nevyžaduje zamestnanca 
na ustanovený týždenný pracovný čas, táto forma atypického zamestnania môže byť ideálnym 
spôsobom najmä z efektívneho ekonomického hľadiska pre podnik. Spomedzi dočasných pracovných 
pomerov sa príležitostná práca umiestnila na tretej priečke v poradí. Vzhľadom na skutočnosť, že 
vo výskumnej vzorke bolo odvetvie služieb a poľnohospodárstva zastúpené pomerne početne, nie 
je prekvapujúce, že sa táto forma atypického zamestnania zaradila medzi tri najviac aplikované 
formy aj z dôvodu sezónneho charakteru, ktoré tieto dve odvetvia charakterizuje.

Záver
Podniky prítomné na konkurenčnom trhu v dnešnej dobe si iba pomaly implementujú v širokom 

spektre atypické formy zamestnanosti, relatívne v malej miere uplatňujú atypické formy zamestnania, 
z čoho väčšina predstavuje zamestnania na čiastočný pracovný úväzok. Náš predpoklad o tom, 
že atypické formy zamestnania je možné spájať najviac so sezónnym charakterom a preto sú 
obľúbené formy zamestnania najmä v sektore služieb a poľnohospodárstva nemôžeme v pôvodnej 
forme potvrdiť, nakoľko aj v ostatných odvetviach je možné badať použitie atypických foriem 
zamestnanosti, t. j. nemôžeme jednoznačne tvrdiť, že je spájané so sezónnym charakterom. To 
všetko však naznačuje pozitívny vývoj, t. j. šírenie atypických foriem zamestnania, čo napomáha 
zosúladeniu pracovného a súkromného života hospodársky aktívneho obyvateľstva.

Na základe výsledkov za najdôležitejšiu považujeme aktívnu podporu najmä zo strany ÚPSVaR, 
SBA, Združenia mladých podnikateľov Slovenska a rôznych ďalších občianskych združení 
smerujúcich k začínajúcim podnikom ohľadne zdôrazňovania foriem atypickej zamestnanosti 
vyzdvihujúc ich výhody pre podnik, ale aj pre potenciálnych zamestnancov. Veríme, že snaha 
podnikateľov prispôsobovať sa meniacim potrebám svojich zákazníkov povedie aj k rozšíreniu 
atypických foriem zamestnanosti a tak pomôže podnikateľom udržať si konkurencieschopnosť.
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Využitie informačných technológií v rozhodovacích procesoch129

Anna LÁTEČKOVÁ – Peter STUCHLÝ – Michaela TRNKOVÁ*30*

Managerial decision making with the information technology support

Abstract 
Nowadays, the right decisions become a significant competitive advantage for enterprises. 

Decisions are still executed by managers, so it is important for strategic decisions to be 
made by managers who have enough experience and have sufficient information. Even 
the best manager may choose incorrectly if he has not relevant information. Decision 
making thus becomes one of the most important activities that managers perform in 
enterprises. This article emphasizes the importance of information combined with a high-
quality information system and the subsequent choice of information technologies. These 
information technologies enable to managers to make good decisions and thus ensure 
the quality of production.

Keywords: manager, making of decision, information technology, software
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Úvod 
V súčasnom období ovplyvňujú informačné technológie takmer každé odvetvie. Masové uplatnenie 

bolo umožnené znižujúcou sa cenou hardvérového a softvérového vybavenia. Ponuka informačných 
produktov, technológií, je v súčasnosti veľmi rozsiahla a pre podniky sa stáva nevyhnutnosťou 
kvalitný podnikový informačný systém. Manažérska prax je založená na neustálom prijímaní 
rozhodnutí, ktorých správnosť a rýchlosť významne ovplyvňuje ďalšie pôsobenie podniku. Výber 
kvalitných informačných technológií a správne nastavenie podnikového informačného systému 
možno označiť za kľúčový prvok pre riadenie. 

V predloženom článku sme sa zamerali na podnikové informačné systémy a technológie 
v aplikácii na riadenie v podnikoch agrorezortu. Konkrétne sme uvedenú problematiku riešili vo 
vybraných podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby a podnikoch zameraných na spracovanie 
poľnohospodárskej produkcie (celkovo 10 subjektov). Sú prezentované výsledky riešenia 
výskumného projektu VEGA 1/0489/15 „Zvyšovanie efektívnosti rozhodovania manažérov s podporou 
informačných systémov a účtovníctva“ riešeného na Katedre účtovníctva, Fakulty ekonomiky 
a manažmentu, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vzhľadom na široký okruh 
problematiky, v článku prezentujeme len vybrané oblasti. 

Hlavným cieľom je prezentovať význam informácií v súlade s podnikovým informačným 
systémom a následnou voľbou informačných technológií, ktoré umožnia manažérom prijímať 
správne rozhodnutia.

1 Použité metódy výskumu 
V súčasnej spoločnosti, založenej na vedomostiach a znalostiach snáď neexistuje odvetvie, 

ktoré by nebolo ovplyvňované informačnými technológiami. Práve technologický pokrok a cenová 
dostupnosť hardvérového a softvérového vybavenia umožnili široké uplatnenie informačných 

1 V článku sú prezentované výsledky riešenia výskumného projektu VEGA 1/0489/15 „Zvyšovanie efektívnosti 
rozhodovania manažérov s podporou informačných systémov a účtovníctva“ riešeného na Katedre účtovníctva, 
Fakulty ekonomiky a manažmentu, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

* doc. Ing. Anna Látečková, PhD., Ing. Peter Stuchlý, PhD., Ing. Michaela Trnková, SPU v Nitre, Fakulta 
ekonomiky a manažmentu, Katedra účtovníctva, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: anna.lateckova@
uniag.sk, peter.stuchly@uniag.sk, michaela.trnkova94@gmail.com
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technológií vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. Riešená problematika informačných 
systémov a technológií je aplikovaná na podniky agrorezortu. 

Pre dosiahnutie hlavného cieľa sme využili metódy:

• analýza,
• syntéza, 
• dotazník, (respondentmi boli manažéri vybraných podnikov na rôznych úrovniach riadenia), 
• riadený rozhovor, 
• komparácia, 
• dedukcia,
• syntéza. 
Využili sme aj poznatky z dostupnej vedeckej literatúry domácich a zahraničných autorov.

V nadväznosti na hlavný cieľ podrobnejšie sme sa zamerali a v príspevku prezentujeme 
dosiahnuté výsledky v oblasti:

• riadenia podniku,
• podnikových informačných systémov a technológií, 
• vizualizácie informácií,
• riadenia vzťahov so zákazníkmi,
• dostupnosti údajov v reálnom čase.

2 Manažéri a rozhodovanie 
V práci manažmentu každého podniku kľúčovú úlohu zohrávajú informácie. Pre manažérov sú 

podstatné práve tie informácie, ktoré im umožňujú čo najefektívnejšie plniť základné funkcie v každej 
oblasti podniku. Základným pilierom riadenia je rozhodovanie. Snahou manažérov je dosahovať 
dlhodobú prosperitu a za týmto účelom je potrebné, aby manažéri podniku pri rozhodovaní mali 
k dispozícii konkrétne informácie. Platí to pre marketing, predaj a výrobu, sledovanie spokojnosti 
zamestnancov ako aj ostatné podnikové činnosti. Veber, J. (2009/12) považuje rozhodovanie 
za jednu z najpodstatnejších činností, ktorú manažér neustále vykonáva. Podľa uvedeného 
autora je to jeho neoddeliteľná súčasť a uplatňuje sa zväčša pri plánovacích procesoch. Kvalita 
a výsledky rozhodovania následne do určitej miery ovplyvňujú efektívnosť fungovania a budúcnosť 
organizácie. Podľa Majtána M. (2007/5) podstata rozhodovania tkvie v riešení rôznorodých situácií, 
pri ktorých si vyberá tú najvhodnejšiu alternatívu z viacerých možností. Rozhodovanie je nielen 
o výbere tej najúčinnejšej alternatívy, ale aj komplexný proces pozostávajúci z určitých činností: 
od ponímania samotného problému cez stanovenie cieľov až k výberu a prijatiu najvhodnejšej 
a najlepšej alternatívy. Na to, aby si zvolil manažér tú najlepšiu možnosť, musí s prihliadnutím na 
organizačné ciele analyzovať všetky možné alternatívy, musí mať k dispozícii veľké a dostatočné 
množstvo informácií. Podľa Taiša, P. (2012/10) má vplyv na rozhodovací proces niekoľko faktorov, 
ktoré možno rozdeliť do dvoch skupín, vnútorné faktory a vonkajšie faktory. Rozhodovací proces 
môžu ovplyvniť nasledovné vnútorné faktory:

• Rysy osobnosti, vedomosti a skúsenosti manažéra;
• Dôležitosť samotného rozhodovacieho problému;
• Názory ostatných zamestnancov danej organizácie;
• Dostupné informácie o organizácii.
Medzi vonkajšie faktory patria nasledovné:

• Informácie o aktuálnom stave organizácie;
• Prípustné následky rozhodovania;
• Nová výzva;
• Čas, ktorým môže manažér disponovať;
• Hodnotenie organizácie, ktoré je realizované vonkajším prostredím.
Riešenie problémov a dosiahnutie rozhodnutia je častokrát úlohou pre manažérov na všetkých 

úrovniach riadenia. Je preto potrebné zabezpečiť relevantné informácie, resp. komplexnú údajovú 
základňu pre celý podnikový informačný systém.
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3 Informačné systémy ako podpora rozhodovania 
Informačný systém možno charakterizovať ako systém na zber, udržiavanie, spracovanie 

a poskytovanie informácií. Príkladmi informačného systému môžu byť kartotéka, telefónny zoznam, 
kniha došlej pošty ale aj účtovníctvo a pod. Zmyslom vytvorenia informačného systému je podpora 
rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia, t. j. strategickej, taktickej i operatívnej. Informačný 
systém má slúžiť pri riešení problémov manažérskych, administratívnych a tiež vzťahov so zákazníkom 
(Konvit, M., 2006/4). Popelka, V. a kol. (2009/9) rozumie pod informačným systémom súbor ľudí, 
technických prostriedkov a metód zabezpečujúcich zber, prenos, uchovávanie a spracovanie 
údajov za účelom prezentovania informácie pre potrebu používateľa. Jeho úlohou je zabezpečiť 
dostatok hodnotných informácií. Informácia má nasledovné vlastnosti:

• má nehmotný charakter,
• je vždy spojená s fyzikálnym nositeľom, signálom,
• musí byť spojená s procesmi, ktoré sa uskutočňujú,
• musí byť merateľná, aby mala požadovaný význam,
• je to oznam, ktorým príjemca modifikuje varietu správania.

Základnou úlohou informačných systémov je získavane, spracovávanie a poskytovanie 
spoľahlivých informácií riadiacim pracovníkom v požadovanej kvalite, kvantite, vo vhodnom čase 
a vo vhodnej forme. Podľa väzieb člení Dudinská, E. (1996/2) informačné systémy do troch 
základných skupín:

• otvorené informačné systémy (ich výstupy vstupujú do rozhodovacích procesov človeka),
• kombinované informačné systémy (časť výstupov vstupuje do algoritmizovateľných a strojo-

vo spracovaných procesov, pripravujúcich podklady pre rozhodovanie riadiacim subjektom),
• uzatvorené informačné systémy (výstupy vstupujú do automaticky spracovaných procesov 
• rozhodovania, kedy človek zasahuje do riadenia len výnimočne a v kľúčových situáciách).

Prepojením informačných systémov spôsobom, ktorý umožňuje vytvárať a poskytovať informácie 
pre potreby riadenia na všetkých stupňoch, vzniká integrovaný informačný systém. Medzi hlavné 
parametre charakterizujúce mieru integrácie informačných systémov patrí portabilita (prenositeľnosť) 
správ z jedného systému do druhého s možnosťou tvorby správ novej kvality. Ďalej sem patrí 
adaptabilita (prispôsobitelnosť) t. j. schopnosť pružne reagovať na zmeny prostredia, v ktorom 
systém funguje a modularita (stavebnicovosť) umožňujúca samostatne využívať systém ako 
celok i jeho jednotlivé časti. Závodný, P. (2006/13) vidí dôležitú úlohu informačného systému 
nielen v získavaní a spracovávaní informácií, ale aj v ich ponúkaní v situáciách, kedy by mohli byť 
užitočné. Moderný informačný systém teda nečaká pasívne, až si používateľ informáciu vyžiada, ale 
analyzuje vzniknutú situáciu a automaticky zasiela správu, prípadne aktívne ovplyvňuje podnikové 
procesy i informačné systémy podnikov. Ďalej uvedený autor zdôrazňuje, že informačný systém je 
podsystémom riadenia, a že kvalitné informácie sú len nutným predpokladom kvalitného riadenia, 
že spolu s metódami na podporu rozhodovania umožňujú objektivizovať rozhodnutia riadiacich 
pracovníkov, vlastné rozhodnutia a zodpovednosť zaň zostávajú v kompetencii subjektu riadenia 
a je na ňom, ako poskytnuté informácie využije. Preto úlohou informačného systému je vypracovanie 
nevyhnutných informácií na účinné riadenie podniku a spojenie jeho riadiaceho a riadeného systému, 
ako prezentuje Mižičková, Ľ. , Šimo, D. a Ubrežiová, I. (2005/8). Medzi riadiacim a informačným 
systémom musí existovať obojstranne fungujúca spätná väzba. Medzi základné požiadavky kladené 
na informačný systém patria:

• sprostredkovanie potrebných informačných vstupov do podniku a informačných výstu-
pov z okolia,

• príprava všetkých vnútorných informácií potrebných k riadeniu,
• poskytovanie informácií všetkým zložkám podniku ako celku, zaistiť uzavretú spätnú väzbu, 
• pružnosť v reagovaní na potreby a zmenené podmienky,
• plnenie integračnej funkcie podniku ako celku, zaistiť uzavretú spätnú väzbu, pružnosť v re-
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agovaní na potreby a zmenené podmienky,
• efektívnosť, ktorá sa rozumie v racionálnom usporiadaní – efektívnosť, ale aj smerom 

do okolia 
• v účinnosti.

Jednotlivé časti informačného systému možno charakterizovať nasledovne (Mariaš, M. a kol. 
2007/6):

1. Vstup - otvorenie systému, určenie a identifikácia najdôležitejších informácií, určenie 
technického a programového vybavenia, vytypovanie zdrojov informácií, definovanie správcu 
systému a zodpovedných pracovníkov za správnosť a aktuálnosť informácií v informačnom 
systéme, zhromažďovanie informácií, zabezpečenie vstupu údajov z interných a externých 
zdrojov informácií, všetko, čo sa vkladá do informačného systému. Vstup znamená aj 
schopnosť rýchlo a pohotovo vyhľadať potrebné údaje na spracovanie.

2. Spracovanie – akákoľvek operácia uskutočnená so vstupnými údajmi, hodnotenie a analýza 
– využitie matematických a štatistických metód na čo najreálnejšie spracovanie informácií 
vo vhodnej forme pre manažérov, poskytovanie informácií o minulosti, o reálnom stave firmy 
a o trendoch do budúcnosti, tvorba nových informácií. Údaje možno sumarizovať, triediť, 
matematicky spracúvať, porovnávať, zvýrazňovať a uchovávať. Spracovanie je schopnosť 
upraviť údaje do použiteľnej formy pomocou definovanej konverzie. 

3. Výstup – čokoľvek, čo chceme získať z informačného systému, komunikácia a odovzdávanie 
správ – zabezpečenie stavu, aby každý pracovník firmy mal k dispozícii práve tie údaje, ktoré 
vo svojej činnosti potrebuje. 

4. Kontrola – hodnotenie spracovania informácií, ich verifikácia.

5. Spätná väzba – hodnotenie uspokojivej činnosti informačného systému a jeho korekcie. 

Autori vo väzbe na jednotlivé činnosti informačného systému špecifikujú nasledovné vlastnosti 
informačného systému:

• strategická orientácia a relevantnosť – informačný systém musí byť schopný podporovať 
dosiahnutie 

• strategických cieľov podniku a riešiť skutočné problémy pracoviska, 
• adekvátne funkčné spektrum – informačný systém musí pokrývať všetky požiadavky pou-

žívateľov,
• dostupnosť – jednotliví používatelia majú možnosť prístupu k informáciám, ktoré skutočne 

potrebujú,
• prehľadnosť – možnosť rýchlo sa zorientovať v informáciách, informácie, ktoré manažér 

nemá, mu 
• neumožňujú reagovať, informácie poskytované v nevhodnej forme či štruktúre sťažujú 

správne rozhodovanie a včasnú reakciu,
• presnosť a zrozumiteľnosť interpretovaných dát – jednoznačnosť chápania informácie,
• rýchlosť – informácie prichádzajúce neskoro vedú manažérov k nesprávnym rozhodnutiam, 
• jednoduchá doplniteľnosť – a to nielen získaných informácií, ale aj softvérových riešení špe-

cifických 
• problémov, možnosť priebežnej aktualizácie údajov.

Aj v rezorte pôdohospodárstva nastal po roku 1992 nárast implementácií informačných technológií. 
Jednotný systém podniku a stredného článku v riadení bol postupne nahradzovaný novými 
produktami od rôznych softvérových spoločností. Medzi najznámejšie patria napríklad: Softteam, 
Codex, Aurus, Intes a pod. 

V zostrujúcom sa konkurenčnom prostredí si manažéri poľnohospodárskych podnikov uvedomujú 
hodnotu informácie, avšak nie všetky podnikové informačné systémy sú na postačujúcej úrovni. 
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Pre zabezpečenie trvalej konkurencieschopnosti je potrebné uskutočniť modifikáciu súčasných 
informačných systémov v rámci podniku a taktiež prepojenie s externým prostredím. Veľkú pozornosť 
problematike informatizácie venuje aj ministerstvo pôdohospodárstva. Za účelom systematického 
a komplexného prístupu k úlohám, ktoré sú spojené s budovaním efektívneho informačného 
systému, vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva súbor dokumentov, ktorými vymedzili 
všetky potrebné súčasti a definovali úlohy, ktoré bude potrebné v súlade s globálnym nástupom 
informačnej spoločnosti v rezorte pôdohospodárstva realizovať. Realizácia Koncepcie politiky 
rezortu pôdohospodárstva a Programu informatizácie rezortu je považovaná z hľadiska riadenia 
ministerstva i jednotlivých odvetví rezortu, ale hlavne z hľadiska vytvorenia potrebných informačných 
a komunikačných väzieb za jednu z rozhodujúcich úloh. Oba uvedené dokumenty predstavujú 
rozvojový program rezortu zameraný na systematické uplatňovanie informačných a komunikačných 
technológií budovania informačného systému i vytváranie potrebných nástrojov. Štruktúra a vecný 
obsah projektov boli odvodené od cieľov a priorít rezortu i od úloh súvisiacich s predvstupovou 
stratégiou. Cieľom Programu informatizácie je postupne dobudovať informačný systém rezortu 
ako ucelený systém navzájom prepojených a spolupracujúcich informačných systémov, ktorý 
bude schopný poskytovať informácie a potrebné služby pre potreby riadenia rezortu, kooperácie 
s ostatnými rezortmi ale i pre verejnosť.

4 Vybrané výsledky vedeckého pozorovania
Globalizačné procesy vo veľkej miere zasahujú do spôsobu manažérskej práce. Do 

popredia vystupuje požiadavka pertinentnej informácie a detailnej znalosti vnútropodnikového 
a nadpodnikového prostredia. Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa otvorili nové možnosti 
pre uplatnenie na zahraničných trhoch. To však vyvolalo zvýšené nároky na podnikové informačné 
systémy. Novým podmienkam v Európskej únii sa v rámci agrárnej politiky musia prispôsobiť aj 
informačné systémy agropotravinárskych subjektov. Informačná politika určuje aké aktivity sa 
majú uskutočniť v oblasti informačných technológií v organizácii a aké sú dôvody na ich realizáciu. 
V súčasnom období za aktuálne považujeme nasledovné tri okruhy problematiky: vizualizácia, 
riadenie vzťahov o zákazníkmi a dostupnosť údajov v reálnom čase.

4.1 Vizualizácia informácie v reálnom čase
Vyťaženie pracovníkov v agropotravinárskom priemysle je v dnešnej dobe vysoké. Preto vstupujú 

do popredia softvérové riešenia, ktoré pomáhajú pracovníkom vizualizovať informácie v reálnom 
čase. Tieto funkcie im pomáhajú sa lepšie orientovať v meniacich sa výrobných operáciách. 
Za týmito meniacimi výrobnými operáciami stoja napríklad špecifické požiadavky jednotlivých 
odberateľov. Na softvér zabezpečujúci vizualizáciu informácie v reálnom čase sa kladú požiadavky 
ako zrozumiteľnosť, prehľadnosť a minimum interakcie pracovníka s informačným systémom. 

Tlak na trhu tlačí výrobcov k tomu, aby zlepšili kvalitu svojich výrobkov, znížili náklady a zlepšili 
efektívnosť. Dôležitú rolu zohrávajú výrobné riadiace systémy, ktoré poskytujú priamu realizáciu 
výrobných zákaziek a dynamickú reakciu na meniace sa situácie v objednávkach, stavoch 
strojov a kontrolách kvality. Tieto systémy umožňujú podporu pracovníka vo výrobe prostredníctvom 
informácií, ktoré sú zobrazované na monitore intuitívne v grafickom prevedení s minimom textu. 
Taktiež umožňujú pracovníka viesť jednotlivými fázami resp. pracovnými činnosťami. Systémy tohto 
typu je vhodné a účelné nasadiť všade tam, kde je výrobný proces charakterizovaný stredným až 
veľkým množstvom úkonov s možnosťou vysokej variability finálnych výrobkov. 

 

4.2 Skvalitňovanie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
Na to, aby bolo možné riadiť vzťah so zákazníkmi je potrebné ich poznať. Dôležité je mať 

o zákazníkoch dostatočné informácie. Základom pre riadenie vzťahov so zákazníkmi je proces 
neustáleho zhromažďovania údajov o nich a neustále budovanie dlhodobého ziskového vzťahu 



94

Scientific Journal  Public Administration and Regional Development  No.2, 2018, Vol. XIV., ISSN 1337-2955

s kľúčovými zákazníkmi. Výsledkom je vytvorenie dlhodobého a prínosného vzťahu s perspektívnymi 
skupinami zákazníkov. 

CRM predstavuje systém, v ktorom podnik maximálne využíva informácie o svojich zákazníkoch 
s cieľom zvýšiť lojalitu týchto zákazníkov, udržať si dlhodobé ziskové vzťahy s týmito zákazníkmi 
a predvídať ich správanie. Primárnymi cieľmi CRM sú:

1. budovanie dlhodobého ziskového vzťahu s kľúčovými zákazníkmi pochopením 
a predvídaním ich 

2. správania,

3. priblížiť sa zákazníkovi na každom kontaktnom mieste,

4. maximalizovať podiel spoločnosti na zákazníkoch.

CRM systém zabezpečuje celkový prehľad o zákazníkovi. Moduly pre predaj a zákaznícke služby 
sú v CRM plne integrované. Tieto moduly poskytujú pracovníkom, ktorí sú špecializovaní pre predaj 
a starostlivosť o zákazníkov rovnaké informácie, ktoré boli zhromaždené v rámci celého podniku. 
To znamená, že údaje a informácie raz zadané v konkrétnom module sú k dispozícii v reálnom 
čase pre celý CRM systém. CRM umožňuje rozšírenie nad rámec podnikovej siete. To znamená, že 
pracovníci môžu využívať informácie aj mimo dosahu podnikovej siete prostredníctvom elektronickej 
komunikácie a vzdialeného prístupu.

CRM podporuje vernosť zákazníkov a ich udržanie tým, že umožňuje dobre poznať 
zákazníkov a mať o nich kvalitné informácie. Na základe týchto informácií je možné predvídať ich 
správanie a tomu prispôsobiť predajné a servisné aktivity. 

Získanie nových zákazníkov je v priemere päť až desaťnásobne drahšie ako udržanie existujúcich. 
Preto je dôležité zamerať sa na zvýšenie podielu na svojich vlastných zákazníkoch. Myslí sa tým úsilie 
predať jednotlivým zákazníkom počas ich vzťahu s podnikom tak veľa nových, alebo ziskovejších 
produktov ako sa len dá. Stratégiou CRM je udržať existujúcich zákazníkov a predať im:

1. nové produkty - krížový predaj (CROSS sell),

2. ziskovejšie produkty - navyšovací predaj (UP sell).

CRM systémy sú realizované vo všeobecnosti prostredníctvom dvoch typov systémov. Prvým 
typom sú operatívne systémy, ktoré zabezpečujú fungovanie a realizáciu každodenných kontaktov so 
zákazníkom a zákaznícky servis. Operatívne systémy pre CRM umožňujú podnikom prispôsobiť 
produkty a služby na mieru jednotlivým zákazníkom. Ide o systémy, ktoré zabezpečujú fungovanie 
telefónnych centier, automatizáciu vybavovania objednávok alebo elektronického predaja. Druhým 
typom sú analytické systémy, ktoré slúžia na podporu strategického rozhodovania a na lepšie 
pochopenie a predvídanie potrieb a správania sa zákazníkov. Integrujú údaje získané z operatívnych 
systémov. Analytické systémy využívajú pre spracovanie analýz technológie a aplikácie Business 
Intelligence. z výsledkov analýz tieto systémy prinášajú lepšie znalosti o zákazníkoch späť do 
operatívnych systémov pre CRM. Zahŕňajú znalosti o ziskovosti zákazníkov, ich segmentoch, 
profiloch a pravdepodobnom správaní sa v budúcnosti. Ak zákazník počas zmluvného vzťahu 
dostáva zmluvné pokuty za nedodržanie určitých zmluvných dojednaní a nikto to v podniku nerieši, 
je takmer isté, že po skončení takéhoto zmluvného vzťahu zákazník od podniku odíde. Business 
Intelligence je potrebné chápať ako sadu procesov, know-how, aplikácií a technológií, ktorých 
cieľom je účinne a účelne podporovať riadiace a rozhodovacie aktivity v podniku. Ide predovšetkým 
o oblasti predaja, nákupu, marketingu, výroby a ľudských zdrojov. Kombináciu CRM a BI je možné 
označiť ako Customer Intelligence, ktoré sú synonymom pre analytické CRM. Customer Intelligence 
umožňuje poznať preferencie zákazníka, jeho hodnoty, rizikovosť a pravdepodobnosť jeho odchodu. 
Customer Intelligence vychádza z hodnoty zákazníka tkz. Customer value, ktorá vychádza z minulých 
a predikovaných budúcich nákladov, výnosov a zahŕňa aj stratu zákazníka.

4.3 Dostupnosť údajov v reálnom čase
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Revitalizácia financovania, rozpočtov, dynamicky sa vyvíjajúce a silné konkurenčné prostredie, 
stupňujúca sa regulácia vedú k neustále rastúcej potrebe pohotových reakcií a prijímaniu presných 
rozhodnutí v rámci akejkoľvek inštitúcie, organizácie, či výrobného alebo aj poľnohospodárskeho 
podniku. Prístup k správnym informáciám, v správnom čase je kľúčový pre každý subjekt. Existuje 
niekoľko zásadných oblastí, ktoré sú rozhodujúce pre súčasné poľnohospodárske podniky. Jednou 
z nich sú účtovné informácie. Po obsahovej stránke správne a hodnoverné účtovné informácie sú 
základom pre riadenie a rozhodovanie manažmentu, pri ktorom sa uplatňuje pragmatická stránka 
účtovných informácií. Aby účtovné informácie boli skutočným prínosom pre manažérov, je potrebné, 
aby si manažéri osvojili základné účtovné princípy, avšak ani to nestačí. Potrebná je znalosť 
účtovných softvérov, prostredníctvom ktorých dochádza k spracovaniu účtovných údajov tak, aby 
poskytli hodnoverné informácie v reálnom čase pre rozhodovanie. Na základe uskutočneného 
výskumu konštatujeme, že znalosť účtovných softvérov je pomerne dostatočná, avšak je potrebné 
ju zakomponovať do celoživotného vzdelávania. 

Ako tvrdí Tóth, Z. (2012/11) účtovný systém je potrebné chápať ako integrálnu súčasť podnikového 
informačného systému. Automatizované spracovanie účtovných informácií možno považovať 
v súčasnosti za rutinnú záležitosť. Významnú úlohu zohráva práve samotný softvér. Podniky si 
môžu vybrať z desktopových verzí, ale trend vývoja v tejto oblasti smeruje k voľbe cloudových verzií 
softvérových riešení. Cloud computing vnímame ako koncept poskytovania informačných technológií 
prostredníctvom internetu formou prenájmu. Ide o skladovanie a uchovávanie elektronických 
informácií na externých serveroch v rozsiahlych dátových centrách (Armbrust et al., 2010/1). 
Súčasný trend rozvoja informačných technológií, dopyt manažérov po včasných a relevantných 
informáciách núti podniky siahnuť po cloudových riešeniach. Výber tohto variantu je podľa nášho 
názoru správny, procesy podniku sa tak stávajú efektívnejšími, čo v konečnom dôsledku vedie 
k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku, aj keď voľba cloud computing prináša viacero rizík. 
Za najvýznamnejšie považujeme informačnú bezpečnosť - bezpečnosť a zabezpečenie prístupu 
k citlivým údajom, dôveryhodnosť voči poskytovateľovi. Dostupnosť služby v súčasnosti nie je až tak 
riziková, nakoľko technológie pracujú aj na princípe offline/online internetového pripojenia k službe.

Záver 
Riadenie je zložitý proces a správnosť rozhodnutí manažérov je založená na dostupnosti 

objektívnych a hodnoverných informácií. Zároveň je potrebné rozlišovať, či sa jedná o operatívne, 
taktické alebo strategické riadenie. Najlepším riešením je mať k dispozícii údaje pre všetky 
požiadavky manažérov a zabezpečiť ich dostupnosť v reálnom čase. Na prvý pohľad by sa zdalo, 
že ide o náročnú požiadavku. a ak prihliadneme k narastajúcemu objemu údajov a k požiadavke 
mať k dispozícii nielen údaje z interného prostredia podniku, je to naozaj náročná problematika. 
Avšak implementáciou vhodných informačných systémov a technológií nie je problém uchovať 
veľké objemy údajov, spracovať ich v krátkom čase a poskytnúť manažérom výstupy v požadovanej 
forme (číselné výpočty, grafické znázornenie, multidimenzionálne analýzy). 

Problémom súčasného obdobia je správne vytvoriť informačný systém v podniku, resp. zadefinovať 
požiadavky manažérov tak, aby boli zachytené všetky potrebné údaje. Zistili sme, že manažéri 
v súčasnosti kladú dôraz predovšetkým na:

1. dostupnosť údajov v reálnom čase,

2. spracovanie údajov do výsledkov s krátkou dobou odozvy,

3. modifikovateľnosť a otvorenosť informačného systému,

4. možnosť vzdialeného prístupu k údajom.

Možno konštatovať, že informačné a komunikačné technológie majú významný vplyv na 
zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov a podnikov zaoberajúcich sa 
poľnohospodárstvom a agroturizmom (Havlicek et al., 2009/3). Sú konkurenčnou výhodou a zároveň 
ponúkajú aj možnosť zviditeľnenia sa na trhu a posilnenia svojej trhovej pozície, prilákania nových 
zákazníkov. Maumbe, B. M., Okello, J. (2010/7) tiež poukazujú na informačné a komunikačné 
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technológie ako na mocný nástroj konkurencieschopnosti v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka aj v rozvojových krajinách. 

Záverom konštatujeme, že za zodpovedajúci podnikový informačný systém môžeme označiť taký, 
ktorý poskytuje pravdivé údaje pre rozhodovanie, aktuálne údaje pre posúdenie prijatých rozhodnutí, 
údaje pre hodnotenie výkonov s možnosťou určenia zodpovednosti konkrétneho vnútropodnikového 
útvaru za konečný výsledok, údaje pre kontrolu riadenia nákladov podniku ako celku i jeho jednotlivých 
útvarov, vierohodné údaje pre efektívne uplatňovanie nástrojov vnútropodnikového riadenia.
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Abstract 
The submitted scientific paper deals with current business leaders’ challenges. We 

determined leadership, technological changes, organizational changes and business 
changes. The research that we came out was implemented by company KPMG Slovakia 
and it was based on a sample of 1 300 CEOs in eleven of the world´s largest economies, 
what is approximately 118 respondents per country at average. It was realized in January 
and February 2018. Based on this research we made our own research in Slovakia, which 
was based on a sample of 237 CEOs and was realized from May to August 2018. We paid 
attention to strategic issues, such as geopolitical volatility, cyber attack and demographic 
changes. Further, we drew attention to digital transformation, trust, protection of customer 
data and following intuition. 
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Introduction 
The aim of the paper is to point and describe the most important challenges for business leaders 

in leading and growing their organizations in current rapidly changing business environment. 

Across industries, business leaders are stuck in the middle of a rapidly changing world with 
contradictory challenges. These tensions include the need for global integration while remaining 
locally adaptive, as well as the eternal quest for differentiation in the face of increasing cost 
pressures (Snellman, 2014/12). The leaders do not have to change their way of leading to meet 
these challenges. The future of leadership is still inherently about good leadership (Finkelstein et 
al, 2009/3). Tried and true qualities of good leaders, such as persistence, benevolence, inspiration, 
and analytical thinking, will always be essential. However, organizations will need more good leaders 
in future and will have to tackle far more complex challenges. 

In the globalized world with crucial technological changes, leaders are facing unforeseen 
opportunities as well as challenges while striving to reach their objectives. Such changes have 
led to organizational restructurings and implied rethinking of leadership functions and practices 
(Lušňáková, Šajbidorová,2011/7). Even though the new paradigm of work – anytime, anywhere, 
in real space or in cyberspace, in which employees operate remotely form each other and form 
managers (Cascio & Shurygailo, 2003/1) appears already to be general knowledge.

Leadership theory describes leaders as visionary and innovation-oriented, with a clear focus 
on creating new opportunities. They tolerate chaos and a lack of structure, and are willing to 
delay closure in order to understand issues more fully (Probst et al., 2011/9). Leaders often have 
charismatic personalities and provide their subordinates with significant autonomy. 

Paradigm shift in organizations has given rise to new concepts to better explain the changes in 
organizations and work arrangements, and to better describe new ways to manage and organize 
work in a new virtual environment (Snellman, 2014/12). In order to adapt to the new environmental 

1 This paper was created within the KEGA project “Theory and practice of human resources management and 
managerial work”. Project registration number 041SPU-4/2018.

* Ing. Silvia Lenčéšová, Ing. Zuzana Lušňáková, PhD., Ing. Oksana Sokil, doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD., 
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, Department of Management, 
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia, e-mail: lencesova.silvia@gmail.com, zuzana.lusnakova@uniag.sk, 
oksanka.sokil@gmail.com, maria.sajbidorova@uniag.sk 
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requirements, organizations have experienced several reformulations introducing new working and 
leadership practices. 

The future of leadership is best understood as a concerted effort by all leaders across organizational 
levels to deal with the tensions and paradoxes associated with different kinds of strategies and 
innovation activities. (Probst et al., 2011/9)

The CEO provides strategic leadership and is central to explaining “why organizations do the 
things they do or why they perform the way they do” (Hambrick, 2007/5). CEOs seek and process 
information to understand the strategic situations they face and then devise strategic actions in 
response. Emerging research has shown that CEOs’ actions—manifested through the big five 
personality traits (de Jong et al., 2013/2; Nadkarni and Herrmann, 2010/8), narcissism, core self-
evaluation and affective traits)—influence strategic behaviors and firm performance.

CEOs face high demands from stakeholders and are also subject to oversight from their company’s 
board of directors. Meeting performance expectations from investors who are oriented toward short-
term goals imposes significant job demands on CEOs (Hermann et all, 2014/6). The organizational 
resources needed to meet these demands may not be available or accessible, or the effects of their 
future reconfigurations may be uncertain. Wider gaps between job demands and perceptions of 
available resources could increase emotional exhaustion as CEOs find it difficult to identify, match, 
combine, and orchestrate resources to meet demands from stakeholders (Sirén et all, 2018/11).

1 Methodology
As a company’s leader, the Chief Executive Officer (CEO) is often credited with a firm’s successes 

and blamed for its failures. Many researchers have investigated the CEO’s importance. (Saif, 
2017/10)

The research from which we came out was based on a sample of 1 300 CEOs in eleven of the 
world´s largest economies (Australia, China, France, Germany, India, Italy, Japan, the Netherlands, 
Spain, the United Kingdom and the United States). It is approximately 118 respondents per country 
at average. These CEOs operate in eleven key sectors, which are automotive, insurance, investment 
management, health, industrial production, technology, telecommunications, retail / consumer 
markets and energy. 314 CEOs came from companies with annual turnover between US$ 500 
million and US$ 999 million. 546 CEOs came from companies with revenues between US$ 1 billion 
and US$ 9.9 billion and 440 CEOs came from companies which have revenues more than US$ 
10 billion. No company had an annual turnover of less than US$ 500 million. The survey, named 
Global CEO Outlook 2018, was realized by company KPMG Slovakia in January and February 2018. 

Based on this research we also made our own research in Slovakia. It was based on a sample 
of 237 CEOs from Slovakia and realized from June to August 2018. 

2 The research 
Based on this research we found out the highest-priority opportunities and most daunting 

challenges, which the CEOs and their businesses face. We can see that the world is changing 
very quickly for today´s business leaders and this is very important for how they are leading and 
growing their organizations. 

2.1 The strategic issues, which CEOs face in the pursuit of growth
CEOs have great confidence in the economic environment to develop their business, both at 

national and global level. However, the optimism of CEOs is softened by greater concern over 
existential threats. They have to manage their exposure to the three main headwinds: geopolitical 
volatility, cyber security risks and demographic changes.

With geopolitical volatility is related, that nationalism is currently on the rise. The United Kingdom 
decided to withdraw from the EU. Also some developed countries can potentially pull out from trade 
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agreements. a renewed focus on national tax policy is one of the signifi cant consequences of an 
increasingly nationalistic approach. CEOs worry about a more nationalist approach to trade, and 
therefore return to territorialism is their prime threat to growth. We found out, that the biggest treats 
to growth are return to territorialism (on the fi rst place), cyber security risk (on the second place), 
emerging/disruptive technology risk (on the third place), environmental/climate change risk (on the 
fourth place) and operational risk (on the fi fth place). 

Digital innovation creates signifi cant value in business models, customer experience and 
operations. On the other side, the negative thing is that greater connectivity brings increasing 
cyber vulnerability. The issue of cyber security has been considered as an issue primarily for the 
IT department. Nowadays it is a permanent interest for the whole “C-level” (i.e. corporation´s most 
important senior executives, including CEO, CFO, COO, CIO). Cyber defence is very important 
also in building trust. More than half of respondents (55%) consider strong cyber strategy as critical 
to secure key stakeholders´ trust. 

Around half of respondents (49%) say that cyber attack is just a matter of time. We can see in 
Figure 1 the inevitability of a cyber attack on the business, according to the views of CEOs, divided 
by country. This threat is perceived as the highest by US CEOs, with 68 percent of managers 
saying that it is only a question of “when” and not if it will happen at all. On the second place are 
Australian CEOs with 62% with the same opinion. Only 21% of Slovak CEOs think that the cyber 
attack is inevitable on their business. We think, that the reason, why in Slovakia is so low value 
(21%), is the difference in development in individual country´s economics. It is diffi cult to compare 
with such developed countries.

Fig.1: The inevitability of a cyber attack on their business (by country)

Source: 2018 Global CEO Outlook, own research 

 About half of the CEOs (51 percent) believe they are well prepared for a cyber attack. How well 
prepared are individual sectors for a cyber attack divided by industry is shown in Figure 2. CEOs 
from the infrastructure sector consider themselves to by the most well-prepared against potential 
cyber attack (67%). This fact is not very surprising, because energy and power of countries´ economy 
and society is very important. Based on the research, the least prepared for a cyber attack are 
sectors of technology and automotive. 
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Fig. 2: How well prepared are sectors for a cyber attack (by industry)

Source: 2018 Global CEO Outlook 

To make a long-term growth, organizations should focus on consumer markets of the future. 
Millennials (people born between 1980-2000) are important spending power. However, they engage 
with organizations and brands in new ways and organizations need to make sure in consequence 
that they are in sync. Based on the research, many respondents are afraid of, that their businesses 
are not keeping abreast. 45% of respondents claim, that their business struggles to understand, how 
the needs of Millennials differ from the older customers. Over a third of CEOs is persuaded, that 
they need to transfer their brand. For CEOs is signifi cant to understand Millennials´ values. They 
consider important sustainability. They have often a clear philosophy about it, because they want 
to make an impact and they want to do something meaningful in their lives. The Figure 3 displays 
CEOs understanding how Millennials´ needs differ from older customers divided by country. There 
we can see, that companies in Netherlands are the most likely to be focused on the challenge of 
understanding of this difference. On the other side, Japanese companies do not consider this as 
a challenge. From Slovak CEOs, 41% of respondents deal with understanding how Millennials´ 
needs differ from older customers. 

Fig. 3: Understanding how Millennials´ needs differ from older customers (by country)Fig. 3: Understanding how Millennials´ needs differ from older customers (by country)

Source: 2018 Global CEO Outlook, own research 



101

Scientifi c Journal  Public Administration and Regional Development  No.2, 2018, Vol. XIV., ISSN 1337-2955

Personal responsibility of managing digital transformation and trust

If CEOs want to win the digital race, they have to take close personal ownership of managing 
digital transformation. They are aware of the power of data to personalize the customer experience. 
However, just 23% of respondents say, that they currently exceed customer expectations. CEOs 
are taking on for example AI (i.e. Artifi cial Intelligence) or IoT (i.e. the Internet of Things) to change 
their businesses. CEOs consider protecting data and earing the public´s trust as a personal 
responsibility or obligation. They are planning, how to set up their people for the age of the “smart 
machine”. The Figure 4 shows us how prepared are CEOs to personally lead radical operating 
model transformation divided by country. As we can see, American CEOs consider themselves to 
be the best prepared to lead their businesses through a radical transformation of its operating model 
(up to 91%). On the other side, our Slovak CEOs consider themselves to be the least prepared of 
surveyed sample of respondents. 

Fig. 4: How prepared are CEOs to personally lead radical operating model transformation 
(by country)

Source: 2018 Global CEO Outlook, own research

The customer data are the most valuable addition for CEOs. They transform ability of this data 
to personalize products and services. It´s very diffi cult to earn trust in a digital world. The customer 
trust can be threatened for example by misuse of data. This can be for the company devastating 
and also very public. Protection of customer data is a top personal responsibility for CEOs, divided 
by country, this is shown in Figure 5. Up to 89% of American CEOs claim, that protecting customer 
data is their personal priority. At least respondents who consider customer data protection to be 
a personal priority are from Spain and so only 32% of Spanish CEOs consider it as a top personal 
responsibility. From Slovakia, 36% of CEOs consider costumer data protection to be their personal 
priority. 



102

Scientifi c Journal  Public Administration and Regional Development  No.2, 2018, Vol. XIV., ISSN 1337-2955

Fig. 5: Protection of customer data is a top personal responsibility for CEOs (by country)Fig. 5: Protection of customer data is a top personal responsibility for CEOs (by country)

Source: 2018 Global CEO Outlook, own research 

The importance of instinct

The asked respondents currently consider agility like a dominant currency in their businesses. 
Customer demands are continually changing and the technology landscape is in a constant state 
of fl uctuation. However, looking for still greater agility does not mean that CEOs must embrace 
data and intelligent technology at the expense of human qualities. The CEOs also bring their own 
intelligence and combine their experience and intuition with data driven predictive intelligence to fi nd 
new growth opportunities in their businesses. In today’s digital economy, where new technologies are 
constantly transforming industrial and business models, is the ability to quickly innovate a strategic 
requirement. 

The way how C-level make their business decisions has changed by data and analytics, which 
are still more and more sophisticated. Nevertheless, they didn´t forget the importance of their own 
intuition, experience and judgment. The Figure 6 displays amount of CEOs, who have overlooked 
data to follow intuition instead, divided by country. The American CEOs follow their intuition the 
most from asked respondents (78%) and the French CEOs follow their intuition the last from all 
respondents (51%). But we can see that in all countries more than half of CEOS follow their own 
intuition. From Slovak respondents it is up to 63% CEOs.
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Fig. 6: CEOs who have overlooked data to follow intuition instead (by country)

Source: 2018 Global CEO Outlook, own research 

Conclusion 
Nowadays, CEOs operate in connected world, where business environment is constantly 

changing, what causes that also risk agenda change very quickly. a wait-and-see approach is not 
appropriate in this case. CEOs should play a leading role in cyber security. They also need to have 
regard for geopolitical volatility even if they cannot by political players. CEOs should understand 
the consequences of geopolitical risk for their fi nance, business and operating models. In the same 
way, they have to understand how Millennials´ needs differ from older customers. 

If CEOs want to win the digital race, they have to take close personal ownership of leading digital 
transformation. Also protecting of customer data should be their personal priority. It is important 
effectively use sophisticated data and analytics (including predictive and prescriptive analytics). 
CEOs shouldn´t forget the importance of their own intuition, experience and judgment too. 

Among other things, it is also equally important continuous development and education of CEOs 
as well as taking the internships or rotation within corporations. Therefore, they are able and can 
change approach of subordinates to changes and innovations in the interest of to maintain data 
protection and security for customers.

This study is a good idea to conduct research within V4 or new member states of European Union 
to fi nd out where there are reserves or what CEOs can learn from each other within this space.
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Social networks used by the commercial insurance companies in Slovakia

Jozef ADAMKO*33- Pavol KRIŽO**34*

Abstract
The article focuses on usage of social networks of the commercial insurance companies 

in Slovakia and contribution of modern day marketing communication tools in the insurance 
segment. The article deals with advertisement, social networks and services in order to 
reach the market and confirms that the advertisement on social networks requires targeted 
advertisement process, which creates a sequence of events to reach the objective. It 
evaluates their contribution, which emphasizes the power of knowledge and application 
of theoretical skills about these tools into marketing process via social networks. 

Keywords: Economics, Insurance, Ensurance Marketing, Tools of Marketing 
Communication, Marketing Opportunities in Practice

JEL Classification: G 22

Introduction
Usage of modern marketing tools via social networks of the commercial insurance companies.

Insurance possibilities in Slovakia
There are advantages resulting from the basic function of the transfer of risk from the insurance 

holder to a commercial insurance company. Finances used to cover losses are usually available 
after an insurance event and after fulfilling all determined conditions based on an insurance contract. 
The costs on insurance are usually lower than the estimated loss. 

The insurance means a contractual relationship between an insurance holder and an insurer, 
where the insurer assumes to provide an insurance coverage to the insurance holder in case of 
an insurance event in accordance with the agreed insurance conditions. The insurer takes over 
the obligation of a payment, i.e. insurance rate. This is a system, where the losses of several 
insurance holders are transferred to all insurance holders. The insurance is divided into life and 
general insurance.

Life insurance - (personal insurance)
Figure 1 Classification of life insurance

LIFE INSURANCE

CAPITAL           INVESTMENT           RISK           ACCIDENT

Source: author´s preparation. 2018

Life insurance is a reserve part of insurance, which includes an insurance reserve, for which it 
is known it will occur in future and the insurance event will occur (survival or death).
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Capital life insurance used to be a very sound financial investment by a guaranteed technical 
interest rate (TUM) 4,5 – 5,5%, which represented a competition for the saving funds in commercial 
banks. After the right to define TUM was transferred from the state to the Slovak national bank, 
since 01.01.2007, the TUM dropped to 2,5% and later, since 01.01.2014 to 1,9%.

The first insurance company to remove capital insurance from their portfolio was Allianz SP, since 
01.08.2015. Since 01.01.2016, other insurance companies followed. Since then, only Komunálna 
poisťovňa decided to guarantee only 1,1% and Kooperativa 1,25% (TUM).

Despite these events, it is an interesting opportunities for investing finances into pension given, 
it is guaranteed. Even the interest is not that high, the client is guaranteed the insurance amount is 
paid after survival in full. Some capital products enable this payment even after death and so the 
client is able to protect their family. 

Investment life insurance does not know the notion of a guaranteed insurance amount. The 
client determines their monthly payment and investment strategy in advance or the funds, where 
their finances are going on their own. Of course, the interest rate is higher here compared to capital 
life insurance, but the risk of variability of the value is higher as well as the risk of profitability. The 
client is rarely informed about all fees related to the concluded contract and its administration fairly.

Figure 2 Classification of general insurance
General insurance

 GENERAL INSURANCE

DAMGE LIABILITYPROPERTY INSURANCE

Source: Lenártová, Z., DP, autor´s preparation. 2018

Property insurance is a significant way of protecting one´s own or entrusted property for natural 
and legal persons. Natural persons are often insuring their vehicles, apartments, houses, cabins, 
movable property in households. Legal persons have a wide range of selection of available insurance 
for movable and immovable property. 

Damage liability insurance is given by moral or technical development of people and the economics 
as well as social needs. This insurance reflects modern development of law within the idea of 
a person exercising an activity, who might jeopardize a person or a property of a third person is 
absolutely liable for any damage occurring due to such activity. This has a huge economic and 
particularly a social importance.135

The insurance applies to damage caused to insured on property and health or interest of 
other persons and organizations, so-called third persons. The insurance covers all types of legal 
compensations and relieves the insure from an obligation to pay any damages in cases when there 
would be any damage liabilities or obligations to pay for damage in the area of insurance protection. 
The main task of the civil liability insurance is to ensure property loss of damaged citizens and 
organizations, whose property have been damaged. This is the main reason why the damage 
liability insurance has a huge economic and social importance.236

This type of insurance covers large area, the most frequent being liability for the damage caused 
by motor vehicle, ship, airplane, occupational liability: sport activities, damage caused by pets or 
damage resulting from ownership of an immovable property or household.337

1 ADAMKO, J. 2013. Marketing v poisťovníctve. p. 121.
2 MARTINOVIČOVÁ, D. – ČEJKOVÁ, V. 2013. Poistenie rizík malých a stred.podnikov. p. 42.
3 LENÁRTOVÁ, Z. 2017. Možnosti využ.novodob.nástroj.marketing.komunikácie v poisťov. p. 12.
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Business liability applies to occupational, environmental, operational liability, including or excluding 
defective product, but also a liability of a carrier and IT. It is possible to insure a damage liability 
to a rented immovable property, regressive damages of social and health insurance companies, 
infectious diseases and many more. An important aspect is to negotiate adequate insurance 
coverage, territorial application and adequate.438

The most strategic social networks in Slovakia

Social networks are web communities enabling meeting and connecting people, communication 
and interaction among themselves on a single platform.

This notion defines online pages, where people of similar thinking are meeting virtually and share 
their cultural and educational interests, their CVs, political opinions, opinions about products and 
services together with general information about their lives.539

Within the executed research, whose goal is to find out how potential customers perceive acting 
of insurance companies on social networks and how this presence affect insurance selection, we use 
an online survey, which was available through the website www.survio.com. The research sample is 
set to a minimum of 300 respondents, which was reached and the final number of respondents is 372.

The figure Social Media provides many opportunities and an overview of virtual world from the 
point of view of social media/networks. As for the Slovak Republic, insurance companies are free 
to use any that are available within its territory:

a) Facebook, c) YouTube, e) Twitter,

b) Instagram, d) LinkedIn, f) Google+.

Tab. 1 Shows the ratio of indicated insurance companies

On which of the following social networks do you see the activity of the given 
insurance companies most intensively? 
Selection matrix from multiple options/without reply
Reply Facebook Instagram Youtube Linkedin Twitter Google+ None

Source: https://my.survio.com/. 2018.

4 FABUŠ, Michal. Business Environment Analysis based on the global Competitiveness Index (GCI) and doing 
Business (DB): Case Study Slovakia. Journal of Security and Sustainability Issues. Vol. 7, no. 4 (2018), p. 
831-838. ISSN 2029-7017.

5 ADAMSON, A. P. 2009. Digitálna značka. p. 39.
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The reply “none“ was the most frequent for almost all insurance companies, apart from Allianz, 
for which Facebook was the most frequent reply. The third place belongs almost unanimously to 
Youtube, apart from Kooperative, where Facebook wins. Google+ and LinkedIn followed. Instagram 
belongs to last places. Zero votes are awarded to Twitter for all insurance companies, except for 
Union, where Twitter gets one vote.

Tab. 2 Survey question shows the client contact

Do you think the presence of the social insurance companies on social networks 
improves their contact with clients? 

Selection matrix from multiple options/without reply
Reply  Replies  Ratio
Improves very much  55  14,8%
improves  132  35,5%
No impact  78  21,0%
Low impact  64  17,2%
Does not improve  43  11,6%

Source: https://my.survio.com/. 2018

This question follows respondents´ thoughts about insurance companies improving their client 
contact via social networks. The total evaluation shows 132 respondents (i.e. 35,5%) replying 
“improves”, the second place of 78 respondents (i.e. 21%) say that it has no impact and the third 
place of 64 respondents (i.e. 17,2%) click “low impact” The reply “improves very much” is noted by 
55 respondents, which is 14,8% of the total number of respondents and the last place belongs to 
the reply “does not improve” being 43 respondents, i.e. 11,6%.

Tab. 3 Survey question

What do you consider to be the most important criterion for the insurance selection? 
Selection matrix from multiple options/without reply
Reply  Importance
Insurance price  2,8
Scope of the services  2,0
Recommendation  1,9
Experience with insurance coverage  1,8
Image of the insurance company  1,0

Source: https://my.survio.com/. 2018

According to the results of the Table 3 Output of SPSS – criteria for the selection of insurance, 
the main deviation shows the lowest variability for the criterion “price”, which means this reply was 
the most univocal for the reply accord of the respondents.

On the other hand, the highest variability shows the reply “image of an insurance company”, 
for which the accord of the replies is the lowest. Almost the same score belongs to the criterion 
“experience with insurance coverage”. “Range of services” and “recommendation” is placed within 
average range of score in the total evaluation.
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Tab. 4 Criteria for insurance selection all respondents

Insurance price 372 1 5 2,09 1,083
Scope of the services 372 1 5 2,89 1,261
Recommendation 372 1 5 2,99 1,204
Experience with insurance coverage 372 1 5 3,13 1,436
Image of the insurance company 372

Source: Author´s preparation via the SPSS program. 2018

According to the results of the Table 3 Output of SPSS to the survey question – criterion for the 
insurance selection/age category in the appendix of the following table, we can assess that the 
1st place, from the point of view of the importance of criteria, i.e. “price” accords for almost all age 
categories with the total evaluation, an exception being the category of respondents under 18 years 
of age, who place “image of the insurance company” highest.

The least important criterion for the selection of insurance is “image of the insurance company” 
for almost all age categories, apart for the two youngest ones, i.e. under 18 years old and 18-24 
years old. They put “experience with insurance coverage” as the most important criterion. 

Recommendation and range of services for each age category are in the middle, i.e. they are 
never placed the fi rst or the last.

Tab. 5 Reaching new clients via social networks

How do you evaluate readiness of insurance companies 
on the Slovak market to reach new clients via social networks?
Selection matrix from multiple options/without reply

Five stars
Reply  Replies  Ratio
 5/5  18  4,8%
 4/5  65  17,5%
 3/5  142  38,2%
 2 /5  88  23,7%
 1 /5  59  15,9%

Source: https://my.survio.com/. 2018

This question refl ects our interest to know what respondents think and how they evaluate 
readiness of insurance companies on the Slovak market to reach new clients via social networks. 
The total evaluation, where 5 stars means they are ready, show the most respondents, being 142 
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(i.e. 38,2%) award 3 stars, the second place being 88 respondents (i.e. 23,7%) say, the insurance 
companies should get 2 stars for the readiness and the third place of 65 respondents (i.e. 17,5%) 
click 4 stars. One star is given only by 59 respondents, which represents 15,9% of the total number 
of respondents and the last place belongs to the reply with 5 stars of 18 respondents, i.e. 4,8%.

Evaluation of the research and recommendations
The replies of the respondents represent the basis for the evaluation of the study. We focus 

on finding out, which visual of the marketing of the insurance companies on social networks is 
considered as the most attractive, which social networks are the most visible as the platform of the 
social insurance companies and which social network is used the most by which insurance company. 
The study investigates whether the presence of insurance companies on social media improves 
their contact with clients, what is considered to be the most important criterion for the selection of 
insurance and how respondents evaluate readiness of insurance companies on the Slovak market 
to reach new clients via social networks. Here, we select only the most interesting replies.

On Facebook, respondents are most aware of the presence of insurance companies. The price 
of insurance has the greatest variability (the best accord in assessing importance) in selection of the 
insurance for the criterion. We suppose the age category from 25-34 and 35 – 49 would consider the 
“image of the insurance company” to be the least important criterion for the selection of insurance. 

As for readiness of the insurance companies, results are processed and evaluated in the Table 
no. 5, as how to reach new clients via social networks.

On the basis of the Gamma 0,432 coefficient, we assume, the dependency is medium-strong. It 
is direct due to the positive value of the coefficient, meaning the older the respondent the stronger 
the opinion about the presence of the insurance companies on the social media not improving the 
contact with clients. Here, we can see that the category under 18 years old votes “improves very 
much” in 60% more than in other categories, for which the percentage varies from 0 to 46%. The 
age category 65 and older shows the reply “does not improve” in 47% of the cases compared with 
other categories, which reply in 0 to 16% of the cases.

Conclusion
In conclusion, we provide recommendations as follows: 

• aim at young generation of predominantly students by audience attractive materials, 
• continue to use traditional ways of communication with older generation, which does not 

really prefer technology of modern digital era,
• build a campaign on viral marketing, where instead of expensive advertisement, young peo-

ple spread the advertisement by their own content,
• social network Instagram may increase the efficacy and spare time by its functionality of 

sharing posts on Facebook and Twitter at the same time,
• use paid support of the individual social network more frequently, which ensures the post is 

seen by more people, 
• use popular Youtubers to present products of the insurance companies on Youtube.
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Ausgewählte Gütesiegel des Lebensmittelproduktionsbereiches 
als wessentlicher Produktqualitätsindikator zur besseren 
Einkaufsorientierung des Konsumenten

Miroslav RUSKO40* - Ján IĽKO41** – Vojtech KOLLÁR42***

Food industry product labels as a significant product orientation indicator of 
consumers

Abstract
Labeling of products and, in particular, foodstuffs has brought about a number of changes 

in trade and food quality. It allows the consumer better orientation and insight not only on 
product quality but also on processes such as product obtained, processed and the way 
to the retail. The following article is a selection of labels that say about these food items.

Keywords: Food sector, Product quality, Quality mark

JEL Classification: D18, F18, L15

Einleitung
Die Verbraucherorientierung im Lebensmittelsektor nimmt im Laufe der Zeit einen immer 

wesentlicheren Platz ein. Viele Menschen legen großen Wert auf die Auswahl der Lebensmittel 
aufgrund der Qualität und Herkunft des Produkts und spielen in diesem Prozess eine wichtige Rolle. 
Obwohl die Menschen oft nicht alle Prozesse und Details kennen, die mit dem Etikett verbunden 
sind, sind sie dennoch überzeugt, dass das Gütesiegel eine Qualität liefert, die die strengen 
Kriterien erfüllt, und auf die man sich verlassen kann. Es gibt aber auch viele Verbraucher, die sich 
ausführlicher mit der Lebensmittelkennzeichnung befassen und sich genau darauf ausrichten, was 
die einzelnen Etiketten beinhalten.

Die Produktkennzeichnungen helfen, Abfall zu reduzieren. 

Im Jahr 2011 untersuchte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) das weltweite Aufkommen von Lebensmittelabfällen. Demnach gehen etwa ein 
Drittel der Lebensmittel, die für den menschlichen Verzehr produziert wurden, auf dem Weg vom 
Feld bis auf den Teller verloren. (Leverenz, 2018) Gütesiegel spielt in Richtung der Abfallreduktion 
eine wessentliche Rolle.

Die Österreichischen Lebensmittelbereichssiegel
Im Lebensmittelbereich wird zu Werbezwecken eine Vielzahl an Zeichen verwendet, durch 

die den KonsumentInnen bestimmte Produktqualitäten und/oder Herstellungsverfahren vermittelt 
werden sollen. Vielfach sind diese aber mit der Beurteilung der Aussagekraft derartiger Zeichen 
überfordert, auch weil die jeweils dahinter stehenden Kriterien nicht bekannt sind. Für Konsumenten 
sind daher gesetzlich anerkannte Gütezeichen von anderen behördlich nicht genehmigten 
Zeichen nicht abgrenzbar und unterscheidbar. Ziel der Webseite ist es, ein breites Publikum über 
nationale Gütezeichen und EU-Zeichen im Lebensmittelbereich zu informieren sowie objektive 
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Konsumenteninformation in strukturierter, gut überschaubarer Form anzubieten. Folgende nationale 
Gütezeichen für den Lebensmittelbereich sind staatlich anerkannt:

• AMA-Gütesiegel,
• AMA-Biosiegel,
• Austria Gütezeichen,
• ÖGE-Gütezeichen. (VQL, 2018)

AMA Siegel
Die Aufgaben der AMA-Marketing (Abk. Agrarmarkt Austria (AMA-GÜTESIEGEL-RICHTLINIE, 

2018)) sind gesetzlich vorgegeben: die Vermarktung von Agrarprodukten im In- und Ausland 
sowie Maßnahmen zur Förderung der Qualität von Lebensmitteln. Lebensmittel, die qualitativ die 
gesetzlichen Vorgaben übertreffen, zeichnet die AMA-Marketing mit dem AMA-Gütesiegel aus, 
Bio-Lebensmittel mit dem AMA-Biosiegel.

AMA Gütesiegel

Seit zwanzig Jahren kennzeichnet das AMA-Gütesiegel Nahrungsmittel mit besonderer Güte. 
Die Länderfarben und die Herkunftsbezeichnung erklärt transparent, woher die Rohstoffe stammen. 
Alle Kriterien werden von unabhängigen Stellen kontrolliert. (AMA, 2018)

Bild 1 AMA Gütesiegel. (Resch&Frisch, 2018)

AMA Biosiegel
Seit Jänner 2014 werden österreichische bzw. nicht-österreichische Bio-Produkte mit dem neuen 

AMA-Bio-Siegel gekennzeichnet. Das neue Qualitätssicherungssystem des AMA-Bio-Siegels 
baut sowohl auf der EU-Bio-Verordnung als auch auf den Bio-Richtlinien des Österreichischen 
Lebensmittelbuchs, dem Codex Alimentarius Austriacus, auf. (Biorama, 2018)

Das AMA-Biosiegel garantiert zusätzlich zu den Anforderungen des EU-Biologos 100 Prozent 
biologische Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs und erfüllt höhere Qualitätsanforderungen als 
nach den gesetzlichen Bio-Standards vorgesehen. Dem AMA-Biosiegel liegt ein stufenübergreifendes 
Qualitätssicherungs- und Kontrollsystem zugrunde. (Das AMA Biosiegel, 2018)

Bild 2 AMA Biosiegel. (Ich koche, 2018)

AMA Handwerksiegel
Das AMA-Handwerksiegel wird an Lebensmittelhandwerker vergeben, die sich heimischen 

Rohstoffen, traditionellen Spezialitäten und dem meisterlichen Handwerk verbunden fühlen. 
Fleischer, Bäcker und Konditoren, die täglich frisch zubereiten, können damit ausgezeichnet 
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werden. Diese Speerspitze der Lebensmittelhandwerker lebt und arbeitet nach dem Prinzip “Aus 
der Region - Mit der Region - Für die Region”. (AMA, 2018) 

Bild 3 AMA Handwerksiegel. (Falstaff, 2018)

AMA Gastrosiegel
Für das AMA-Gastrosiegel qualifizieren sich Wirte, Restaurants und Hotels, wenn sie die Herkunft 

der landwirtschaftlichen Rohstoffe auf ihrer Speisekarte angeben. Sie verpflichten sich zur frischen 
Zubereitung und lassen sich von unabhängigen Stellen kontrollieren. (AMA, 2018)

Bild 4 AMA Gastrosiegel. (Reiners Sonnenpfad, 2018)

Produkte, Dienstleistungen und Lebensmittel, die heimische Qualität garantieren
Das Austria Gütezeichen ist ein Erkennungszeichen und - dank laufender Güteüberwachung - ein 

Garant für heimische Qualität. Es zeichnet Produkte aus, die folgende Kriterien erfüllen:

Der österreichische Wertanteil an den Kosten des Fertigproduktes (einschließlich der Kosten 
für Rohmaterial, Halbfertigprodukte, Zubehörteile, Know-how etc.) beträgt mindestens 50 
Prozent. Für Lebensmittel wird das Austria Gütezeichen verliehen, wenn alle Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsschritte in Österreich erfolgen und sofern die wertbestimmenden, landwirtschaftlichen 
Rohstoffe des zu kennzeichnenden Produkts gänzlich aus Österreich stammen. Bei verarbeiteten 
Lebensmitteln gilt für jene nicht in Österreich herstellbaren Rohstoffe in der Regel ein zulässiger 
mengenmäßiger Toleranzbereich bis zu einem Drittel. (Quality Austria, 2018)

Bild 5 Austria Gütezeichen. (Vario Haus, 2018)

Nährstoffoptimierte Speisenqualität in der Gemeinschaftsverpflegung
Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) ist ein eingetragener, gemeinnütziger 

und unabhängiger Verein, der der Wissenschaft und Objektivität verpflichtet ist. Der Verein 
beschäftigt sich mit allen auf dem Gebiet der Ernährung und Lebensmittel auftretenden Fragen 
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und informiert über neue Erkenntnisse und Entwicklungen. Diese werden durch Publikationen und 
Veranstaltungen verfügbar gemacht. Empfehlungen bzw. Stellungnahmen werden nur auf Basis der 
besten verfügbaren wissenschaftlichen Daten gegeben. Die ÖGE kann den Vereinszweck nur dann 
erfüllen, wenn sie ihre Arbeit losgelöst von wirtschaftlichen Interessen Einzelner erledigen kann. 
Eine herausragende Rolle spielt die Unparteilichkeit des Vereins und darüber hinaus im Hinblick 
auf die Glaubwürdigkeit die Außendarstellung. (ÖGE, 2018)

Bild 6 Siegel der Austrian Nutrition Society. (ÖGE, 2018)

Biofisch
Die statistischen Quellen, aus denen der Österreicher mit Daten gefüttert und der durchschnittliche 

Fischkonsum errechnet wird, sind sich uneins - sie nennen für den Fischverzehr pro Kopf und Jahr 
Werte zwischen 8 und 12 kg. Das entspricht ungefähr einem Zehntel der durchschnittlich verzehrten 
Fleischmenge. Österreicher sind schon auf Grund der geographischen Lage als Binnenland 
keine großen Fischesser. Dennoch hat auch bei uns das Thema Fisch neue Aktualität erlangt. 
Zu den Themen Fischzucht, Aquakultur, Herkunft der Fische sowie Rettung und Erhaltung von 
gefährdeten, weil überfischten, Fischbeständen gibt es in der Öffentlichkeit eine steigende Anzahl 
interessanter und kritischer Beiträge. So schwer es ist, die Unterschiede zwischen naturgemäßer, 
nachhaltiger, umweltgerechter Bewirtschaftung, Kreislauftechnologie und ähnlichen Begriffen, die im 
Zusammenhang mit Fischzucht beschrieben und beworben werden, zu erfassen, so klar und einfach 
ist es, Biofisch als vertrauenswürdige Alternative bei Zuchtfi schen zu erkennen. Nur die von Bio-
Kontrollstellen streng auf die Einhaltung biologischer Wirtschaftsweise kontrollierten Fischzuchten 
und Verarbeiter sind berechtigt, Biofische mit dem Bio-Echtheitszertifikat in den Handel zu bringen. 
Das gibt allen Konsumentlnnen beim Kauf von Biofisch ein klares Signal - Bio! Karpfen, Schleie, 
Forelle und Saibling werden in Österreich hauptsächlich als Biofisch angeboten. Feinschmecker 
finden aber durchaus auch den schmackhaften Seesaibling, die Bachforelle oder Wels und Hecht 
im Angebot. Die Richtlinien für die Biofischzucht sind in Österreich im Lebensmittelkodex genau 
festgelegt und werden Ende dieses Jahres in überarbeiteter Fassung neu herauskomrnen. Diese 
Richtlinien sind Mindeststandard für alle österreichischen Fischzüchter. Einige Bioverbände (z.B. 
ERNTE, KT-Freiland) geben darüber hinaus strengere Richtlinien vor, mit denen der Produzent 
natürlich auch Werben kann. Die ARGE Biofisch, in der sich österreichische Biofischproduzenten 
auf freiwilliger Basis zusammengeschlossen haben, setzt hier besondere Maßstäbe. Neben den 
gesetzlich vorgeschriebenen Richtlinien werden die strengeren Richtlinien von Bio Austria und KT-
Freiland eingehalten. Ziel ist es, Biofisch von höchster Qualität möglichst frisch und professionell 
verarbeitet in den Fachhandel zu bringen. Die Arbeits gemeinschaft vermarktet unter dem bekannten 
Biofisch-Markenzeichen sowohl Frischfisch, wie auch geräucherte Spezialitäten und schmackhafte 
Aufstriche. (Goldenberg, 2007)

Bild 7 Gütersiegel biofi sch. (Aquaculture, 2018)
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Marine Stewardship Council
Der Marine Stewardship Council (MSC) ist eine unabhängige und gemeinnützige Organisation, die 

ein Umweltsiegel für Fisch aus nachhaltiger Fischerei vergibt. Ziel ist es, die weltweite Überfischung 
der Meere zu verringern. Durch die Anerkennung nachhaltiger Praktiken im Fischfang, die 
Beeinflussung von Verbraucherentscheidungen beim Kauf von Fisch und Meeresfrüchten und die 
Zusammenarbeit mit Partnern will die Organisation dazu beitragen, Fischerei und Fischwirtschaft 
in nachhaltige Wirtschaftssektoren zu verwandeln. (Biologie Seite, 2018)

Ziele der MSC

• Der Erhalt von Fischbeständen und gesunden Meeren.
• Die Sicherung von Fisch als Nahrungsquelle für zukünftige Generationen und Lebensunter-

halt für die in der weltweiten Fischerei Beschäftigten.
• Die globale Fischerei insgesamt in nachhaltigere Bahnen lenken. (Marine Stewardship 

Council, 2018)

Bild 8 Gütersiegel Marine Stewardship Council. (Arctic Blue, 2018)

Radura
Die Etikettierung, der mit ionisierenden Strahl en behandelten Lebensmitteln, hat gemäß der 

Richtlinie 1999/2/EU zu erfolgen. Für den Endverbraucher müssen bestrahlte Lebensmittel den 
Hinweis „bestrahlt“ oder „mit ionisierenden Strahlen behandelt“ aufweisen. Bei lose verkauften 
Produkten muss ein Schild über oder neben dem Erzeugnis im Zusammenhang mit der 
Produktbezeichnung über eine eventuell statt gefundene Strahlenbehandlung Auskunft geben. In 
manchen Staaten wird für die Kennzeichnung ein grünes „Radura“ Logo verwendet. 

Bild 9 Gütesiegel Radura. (Upstream/downstream, 2018)

Die Bestrahlung von Lebensmitteln darf nur auf die folgenden Zwecke ausgerichtet sein 
(BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE SICHERHEIT UND GENERATIONEN): 

• Verringerung der Krankheitserreger in den Lebensmitteln durch Zerstörung pathogener 
Mirkoorganismen,

• Verringerung des Verderbs von Lebensmitteln durch Verzögern oder Anhalten von Verfall-
sprozessen - durch die Zerstörung verderbfördernder Organismen.
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• Verringerung der Lebensmittelverluste durch vorzeitige Reifung, Sprossung oder Keimung, 
und

• Befreiung der Lebensmittel vom Befall durch Schadorganismen der Pflanzen und Folgeer-
zeugnisse. (Schindlegger, 2004) 

Epilog
Die Kennzeichnung ist eine der Möglichkeiten, um das Risiko zu verringern und eine hohe 

Produktsicherheit zu erreichen. Das Fehlen einer klaren und korrekten Kennzeichnung kann daher 
für den Verbraucher ein Problem sein. Die Marke AMA Siegel gewinnt bei den Verbrauchern an 
Beliebtheit und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und Qualität. In der Lebensmittelwerbung werden 
Informationen zu diesem Siegel auf dem Produkt angezeigt. Diese Informationen können 50 bis 
80 Prozent des Anzeigenerfolgs eines Produkts ausmachen. Das Gütesiegel der Produktqualität 
ist wie eine Medaile anzusehen. Man muß nicht viel von den Produktingredenzien wissen, um ein 
qualitativ wertvolles Produkt auszuwählen.
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Zameranie sa na talent manažment podnikov pôsobiacich na Slovensku

Zdenko STACHO*43- Katarína STACHOVÁ**44**

Focus of Organisations Operating in Slovakia on Talent Management

Abstract
This paper aims at analysing the present state of focus of Slovak organisations on talent 

management, on all employees, as well as on the assessment of effectiveness in talent 
management in the context of a relationship to the region in which such organisations 
operate. Several partial objectives, such as a questionnaire survey conducted in Slovak 
organisations between 2013 – 2017, were fulfilled in order to accomplish this objective. 
Positive changes in the selected attributes in time were evaluated by the fixed-base index.

Keywords: Talent Management, Organisations Operating in Slovakia 

JEL Classification: E24

Úvod 
Konkurenčnú výhodu je potrebné vnímať ako skutočnosť, ktorá sa prejavuje nielen v schopnosti 

podniku výrobok, resp. službu navrhnúť a vyvinúť, ale aj ho vyrobiť a predať za výhodnejšie ceny 
a (alebo) vo väčšom množstve, či kvalite ako konkurenti. Pričom však nie je poskytovaná vonkajším 
prostredím samovoľne, ale závisí aj od schopnosti interného prostredia podniku identifikovať 
a pružne reagovať na zmeny externých podmienok (Slávik 2013). Podnik by teda mal vytvárať také 
prostredie, v ktorom budú jeho zamestnanci schopní kreatívne myslieť, čím mu pomôžu zvládať 
zmeny externého prostredia. 

Identifikovať, prilákať, vychovávať, rozvíjať a hlavne udržať si kvalitných talentovaných 
zamestnancov je spôsob, ako sa odlíšiť a vybudovať viditeľný predstih pred ostatnými organizáciami. 
Jedným z problémov je to, že v celkovej populácii je obmedzený počet talentovaných jedincov a preto 
by sa mali podniky všetkými dostupnými cestami snažiť o ich získanie a udržanie. Pozitívne výsledky 
z takéhoto konania sa odrazia vo výkonových ukazovateľoch organizácie - viď. tabuľka1.

Tab. 1. Vplyv riadenia talentov na výkonové ukazovatele organizácie 

Finančné 
ukazovatele 

• zníženie nákladov na fluktuáciu zamestnancov, 

• zníženie nákladov na výber, 

• celkový koeficient obratu. 
Efektivita 
činností

• zefektívnenie vnútropodnikových procesov, 

• minimalizácia strát spojených s neobsadením kľúčových pozícií, 

• prinášanie výsledkov v dôsledku vyššieho výkonu, 

• zvýšená produktivita. 
Efektivita HR 
oddelenia

• podiel HR na zvyšovaní výkonnosti firmy, 

• ROI HR. 
Zdroj: Joniaková 2016

* doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD., Katedra manažmentu, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy 
v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: zdenko.stacho@vsemvs.sk

** doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., Katedra manažmentu, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej 
správy v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: katarina.stachova@vsemvs.sk
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Identifikácia talentov, je prvým krokom v rámci procesu talent manažmentu. Pre jej efektívny 
priebeh a úspešné zvládnutie je potrebné uskutočniť prioritne tzv. „nultý krok“, v rámci ktorého je 
potrebné čo najpresnejšie a najvýstižnejšie identifikovať vlastnosti, schopnosti, zručnosti a vedomosti, 
ktoré by mal talent mať. Za týmto účelom je potrebné vymedziť konkrétne kľúčové kompetencie 
zamestnancov pôsobiacich na mieste kľúčových rolí, a teda pozícií, bez ktorých podnik nedokáže 
naplniť svoju stratégiu. Z analýzy pracovného miesta, prípadne na základe hodnotenia zamestnanca 
na danej kľúčovej pozícii (kompetenčný rozhovor, assessment centra, 360° spätnej väzby, metóda 
MBO,...) vyplynú konkrétne, pre organizáciu kľúčové kompetencie. (Stacho, Stachova 2017). Podniky 
by pri vyhľadávaní a identifikovaní zamestnancov s vysokým potenciálom taktiež mali brať do úvahy 
atribúty ako rešpekt a dôvera v nadriadených, kolegov a podriadených, konzistentný merateľný 
výkon nad stanovenými očakávaniami, vysokú úroveň kompetencií, schopnosť dosahovať ciele 
(individuálne aj tímové) v súlade s kultúrou a etickými normami organizácie, proaktivitu, otvorenosť 
k spätnej väzbe a konštruktívnej kritike, či schopnosť sebariadenia a učenia sa. (Snipes 2005 
Stangova, Víghová 2016 Jankalova, et al 2018). 

Timmerman, Sabbe (2007) na základe svojich výskumných zistení uvádzajú, že len 30% 
z vysoko výkonných zamestnancov má potenciál - schopnosti, angažovanosť, ašpirácie - kariérovo 
v organizácii ďalej postúpiť na vyššiu pozíciu, zvyšných 70% sa rozpadá do nasledovných (Ulrich, 
Smallwood, 2011): 

• Angažovaní snílkovia- majú vysokú angažovanosť, vysoké ašpirácie, ale nedostatočné 
schopnosti pre úspech na budúcej pozícii. Asi 10% vysokých potenciálov patrí práve sem. 
Potrebujú veľmi rýchlo zvýšiť dôležité schopnosti, inak ich pravdepodobnosť úspechu na 
vyššej pozícii je prakticky nulová. 

• Nevyrovnané hviezdy - majú schopnosti a potrebnú zaangažovanosť, chýba im motivácia, 
ašpirácie. Nemajú záujem o postup alebo nie sú ochotní niečo obetovať zo svojho súkromia. 
Napriek nedostatku ašpirácií ich schopnosti im stále zaručujú asi 44% úspešnosť na vyššej 
pozícii. 

• Neangažované hviezdy - majú schopnosti aj vysoko postavené ciele, ale necítia potreb-
né nadšenie, lojalitu voči organizácii. Prieskumy ukazujú, že len 13% takýchto zamestnan-
cov má šancu uspieť na úrovni o stupeň vyššej. 

Následne po identifikácii talentu nastáva zo strany podniku čas na vytvorenie ponuky pre talent, 
dohodnutie kontraktu, ktorý definuje záväzky oboch zúčastnených strán. Súčasťou kontraktu je aj 
dohoda o tom, že účasť na programe (projekte) neznamená žiadne úľavy v práci samotnej a nie 
je ani zárukou kariérneho rastu, tou môžu byť len dosiahnuté výsledky počas práce v programe. 
V kontrakte je taktiež potrebné jasne definovať, čo sa od vybraného talentu požaduje.

Rozvojový program pre „high potentials“ by mal byť motivujúci, atraktívny, v súlade s cieľmi 
organizácie, individuálne identifikovanými potrebami rozvoja s dôrazom na silné stránky, alokovanými 
finančnými prostriedkami, ako aj preferenciami a atraktivitou pre zamestnancov s vysokým 
potenciálom (Rošková 2012). z hľadiska atraktivity a efektívnosti preferujú „talentovaní” zamestnanci 
programy typu „on the job“ (práca na projektoch) s dôrazom na vlastnú autonómiu, nezávislosť, 
samostatnosť, toleranciu na prípadné neúspechy, možnosť robiť chyby, riskovať, a tiež veľkú 
dôležitosť pripisujú talentu, schopnostiam svojich nadriadených pred konkrétnymi internými, alebo 
externými tréningami (mať talentovaného priameho nadriadeného a mať možnosť učiť sa od 
talentovaných nadriadených) (Timmerman, Sabbe 2007). Existujú dôkazy, že vysoké potenciály sa 
cítia lepšie a pracujú s vyšším nasadením v podmienkach, kde ľudia, ktorí si to zaslúžia, dostávajú 
dobré veci - bonusy, plat, povýšenie (Reháková, 2010, Kirchmayer, et al 2016, Jankelova, et al 
2017, Bartakova, et al 2017).

Odchod talentovaných zamestnancov môže mať mimoriadne nepriaznivý dopad na ďalší chod 
a konkurencieschopnosť podniku. Uvedené je podstatné hlavne z dôvodu, že až 40% interných 
presunov zamestnancov s vysokým potenciálom v organizácii sa nekončí dobre, najčastejšie 
z dôvodov ako talentovaní zamestnanci boli nesprávne identifikovaní, venovala sa im nesprávna 
starostlivosť, mali nesprávne nastavaný rozvojový, alebo motivačný program, firma opomenula 



121

Scientific Journal  Public Administration and Regional Development  No.2, 2018, Vol. XIV., ISSN 1337-2955

skutočnosť, že keď boli identifikovaní ako vysoko potenciáloví, tak asi aj skutočne budú a tak majú 
dvere otvorené aj kdekoľvek inde (Reháková, 2010).

Za účelom zavedenia a následného rozvíjania talent manažmentu v organizácii je teda potrebné, 
aby mal podnik jasne stanovenú stratégiu talent manažmentu a to či úž samostatne, alebo v rámci 
personálnej stratégie podniku. Taktiež aby jasne deklaroval a uskutočňoval aktivity v kontexte 
rozvoja talentovaných zamestnancov a v neposlednom rade, aby talent manažment nebol elitným 
programom, ale ponúkal uplatnenie prierezovo v rámci všetkých úrovní pracovných pozícií, aby 
organizácia neprichádzala o talenty v žiadnej z oblastí jej zamerania. Dôležité je, aby podnik 
podnecoval talenty k čo najväčšiemu možnému prispievaniu k cieľom podniku a podľa ich výkonu 
ich adekvátne ocenil (Branham 2004).

Materiály a metódy prieskumu
Pre potreby tohto príspevku boli využité dáta z prieskumu realizovaného v priebehu rokov 2013 až 

2017 na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, pričom respondentmi 
prieskumu boli vrcholní predstavitelia podnikov pôsobiacich na Slovensku. Pri analýze súčasného 
stavu uplatňovania princípov talent manažmentu sme ako nástroj prieskumu použili dotazník, 
v ktorom respondenti zodpovedali 90 otázok orientovaných na problematiku formálneho riadenia 
ľudských zdrojov v podniku. Pre potreby tohto príspevku boli využité odpovede na otázky zamerané 
na problematiku riadenia talentov. 

Opytovanie prebehlo formou dotazníka doručeného osobne. Množstvo oslovených organizácii 
sa každoročne pohybovalo v rozmedzí medzi 573 až 609 organizácií, pričom návratnosť komplexne 
vyplnených dotazníkov sa pohybovala na úrovni 60% – 67%. 

Z dôvodu určenia dostatočnej výskumnej vzorky sme si stanovili dve stratifikačné kritériá, 
prvým kritériom bol región pôsobenia podniku podľa systému NUTS, konkrétne sme Slovensko 
rozčlenili podľa kategórie NUTS 2, pričom pri štruktúrnom zložení výskumnej vzorky sme vychádzali 
z údajov ŠÚ SR (Štatistický úrad Slovenskej republiky). 

Druhé stratifikačné kritérium sme si zvolili minimálny počet zamestnancov 50, čím sme síce 
z výskumnej vzorky vylúčili malé podniky, no na druhej strane sme týmto kritériom sledovali 
opodstatnenosť zamerať sa na formálny systém riadenia ľudských zdrojov v podnikoch s 50 a viac 
zamestnancami. 

Údaje ŠÚ SR počas sledovaného obdobia ukazujú, že počet podnikov s 50 a viac zamestnancami 
v jednotlivých regiónoch osciloval okolo rovnakých hodnôt, konkrétna regionálna štruktúra 
podnikov nad 50 zamestnancov v uvedených rokoch je uvedená v tabuľke 2. 

Tab. 2 Regionálna štruktúra podnikov nad 50 zamestnancov

Región - NUTS II. Bratislavský 
kraj

Západné 
Slovensko

Stredné 
Slovensko

Východné 
Slovensko

Kraje BA TT, TN, NR BB, ZA KE, PO
Počet podnikov 2013 1,102 911 645 606
Počet podnikov 2014 1,098 904 644 612
Počet podnikov 2015 1,105 916 651 613
Počet podnikov 2016 1,114 923 649 621
Počet podnikov 2017 1,123 926 654 623
Zdroj: údaje spracované podľa ŠÚ SR 

Pri výpočte optimálnej výskumnej vzorky z uvedeného základného súboru podnikov sme 
si stanovili 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 Slovenska, 
v analyzovaných rokoch, ktorá je uvedená v tabuľke 3. 
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Tab. 3 Veľkosť výskumnej vzorky pre jednotlivé regióny Slovenka

Región - NUTS II. Bratislavský 
kraj

Západné 
Slovensko

Stredné 
Slovensko

Východné 
Slovensko

Kraje
BA TT, TN, NR BB, ZA KE, PO

Počet podnikov 2013-
2017 1102 - 1114 904-923 644-651 606-621

Veľkosť výskumnej 
vzorky 88 87 84 83

 Zdroj: Vlastné spracovanie

Namerané hodnoty sme štatisticky spracovali a posúdili prostredníctvom výpočtu reťazových 
indexov (zmien hodnôt vždy od predchádzajúceho roku) a bázických indexov (zmien hodnôt vždy 
od prvého roku). Na základe predpokladu zvýšenej uvedomelosti podnikateľského prostredia 
orientovať sa na potenciál úspechu podnikov spočívajúci v ľudských zdrojoch sme predpokladali, 
že v sledovanom období sa zvýšil podiel podnikov zameriavajúcich sa na aktivity súvisiace s talent 
manažmentom. 

Výsledky prieskumu
Talent manažment je považovaný za jeden z hlavných nástrojov dosahovania a zvyšovania 

výkonnosti podniku. V proinovatívne nastavenej atmosfére podniku sa stáva jedným 
z faktorov perspektívnosti zamestnanca pre spoločnosť aj jeho schopnosť nadchnúť sa pre nápad 
a ovplyvniť svojím správaním aj ostatných spolupracovníkov. Najperspektívnejší zamestnanci 
teda nielenže dokážu plniť svoje pracovné úlohy s maximálnou efektivitou, ale často napomáhajú 
efektívnemu zavádzaniu zmien. Vzhľadom na uvedené nás v rámci prieskumu zaujímalo, či si 
podniky uvedomujú potrebu orientácie sa na talenty a ich rozvoj a či sa riadeniu talentov v praxi 
reálne venujú. 

Tab. 4 Reťazový index zmien podnikov zameriavajúcich sa na talent manažment 

Zameranie sa 
podnikov na talent 
manažment

Podiel podnikov 
2013 ri14/13 2014 ri15/14 2015 ri16/15 2016 ri17/16 2017

n n n n n
Realizujete v podniku 
aktivity súvisiace 
s riadením talentov

158 1.013 160 0.987 158 1.025 162 1.037 168

Talent manažment sa 
realizuje na základe 
stanovenej stratégie

68 1.015 69 0.000 69 1.029 71 1.014 72

Podnik sa zameriava 
na plánovanie kariéry 
všetkých kategórií 
zamestnancov

43 1.023 44 0.977 43 1.349 58 0.000 58

Σ 269 1.015 273 0.989 270 1.078 291 1.024 298

Zdroj: vlastný prieskum 

Vysvetlivky: ri – reťazový index zmena hodnôt vždy od predchádzajúceho roku

Ako vidieť z tabuľky 4 z porovnania výsledkov jednotlivých rokov nám vyplýva, že až na rok 
2015, keď sme zaznamenali mierny pokles sledovaných atribútov zamerania sa podnikov na talent 
manažment, v každom ďalšom roku bol zaznamenaný mierny nárast. 

Vzhľadom na uvedené považujeme za potrebné vyhodnotiť celkovú zmenu analyzovaných 
atribútov v sledovanom období. Spracované údaje z vykonanej analýzy sú zobrazené v tabuľke 5.
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Tab. 5 Bázický index zmien podnikov zameriavajúcich sa na talent manažment 

Zameranie sa 
podnikov na 
talent manažment

Podiel podnikov 

2013 bi14/13 2014 bi15/13 2015 bi16/13 2016 bi17/13 2017
n n n n n

Realizujete 
v podniku 
aktivity súvisiace 
s riadením 
talentov

158 1.013 160 0.000 158 1.025 162 1.063 168

Talent 
manažment 
sa realizuje 
na základe 
stanovenej 
stratégie

68 1.015 69 1.015 69 1.044 71 1.059 72

Podnik sa 
zameriava na 
plánovanie 
kariéry všetkých 
kategórií 
zamestnancov

43 1.023 44 0.000 43 1.349 58 1.349 58

Σ 269 1.015 273 1.004 270 1.082 291 1.108 298
Zdroj: vlastný prieskum

Vysvetlivky: bi – bázický index zmena hodnôt vždy od prvého analyzovaného roku

Ako vyplýva z tabuľky 5, celkový nárast orientácie podnikov na talent manažment sme zaznamenali 
voči prvému roku sledovaného obdobia v každom z nasledujúcich rokov analýzy.

Na základe tohto výsledku môžeme skonštatovať, že stanovený predpoklad, že v sledovanom 
období sa zvýšil podiel podnikov zameriavajúcich sa na aktivity súvisiace s talent manažmentom, 
sa nám potvrdil.

Diskusia
Talentovaní zamestnanci sú vysoko výkonní, oproti ostatným vkladajú do svojej práce 

približne o 20% úsilia viac (Rošková 2012). z uvedeného vyplýva aj z prieskumu Urbancová 2016 
v organizáciách pôsobiacich v Českej republike, kde 36% organizácií deklarovalo, že talentovaní 
zamestnanci prispievajú vo väčšej miere k naplňovaniu stratégie organizácie a jej ekonomickým 
cieľom. Zo štúdie Campbell a Smith (2010) vyplynulo že „formálna identifikácia“ vysokých 
potenciálov je významná v kontexte ich výkonu a retencie, keďže zo skupiny identifikovaných 
manažérov si hľadalo iné zamestnanie 14%, v skupine neidentifikovaných to bolo až 33%. Aby 
spoločnosti predišli vnímaniu talentov ako „elity“, nerovnosti až vnútornej „rozvrátenosti“ organizácie 
(Snipes, 2005), je potrebné talent manažment formalizovať formou stratégie, z ktorej priamo vyplynú 
tak benefity, ako aj záväzky týchto zamestnancov. Z nami prezentovaných výsledkov vyplýva 
z reťazového indexu zmien podnikov zameriavajúcich sa na talent manažment, v rámci ktorej sme 
analyzovali zameranie sa podnikov na talent manažment v kontexte stanovanej stratégia pozitívny 
trend v danej oblasti, kde okrem roku 2015 dochádza k 10 % nárastu. Rovnako pozitívny trend 
sme zaznamenali aj v oblasti zamerania sa podnikov na aktivity súvisiace s riadením talentov, čo 
vyznieva pozitívne v kontexte s výsledkami prieskumu Snipes, 2005, na ktorom sa zúčastnilo 199 
lídrov, ktorí sa v rámci programu talent manažmentu zúčastňovali na nejakom type rozvojového 
programu. Výstupom z prieskumu bolo, že až 84% respondentov uviedlo, že organizácie by mali 
investovať do svojich talentov rôznymi formami, pretože okrem investície samotnej to predstavuje 
ich formálne odlíšenie od ostatných zamestnancov a ocenenie ich dôležitosti pre spoločnosť. Veľmi 
dôležitým faktom je i zistenie, že identifikovaní vysoko potenciáloví zamestnanci pomáhajú rozvíjať 
druhých. Sú tzv. „rozvíjači ďalších talentov“, pretože majú prehľad aj skúsenosti. 
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Žiaľ, ako uvádza Hroník 2007, v myslení manažérov je talent manažment a riadenie kariéry 
doposiaľ zakotvené a vnímané ako niečo, čo je určené len pre malú skupinu zamestnancov. 
Uvedené potvrdzuje aj prieskum Urbancová 2016, v rámci ktorého len 17% organizácií uviedlo 
potenciálnu existenciu talentov na všetkých úrovniach v organizácii. Najnovšie prieskumy poukazujú 
na potrebu vnímať tieto dve zložky z pohľadu, že sú určené pre všetkých zamestnancov, u ktorých 
je predpoklad zotrvať v organizácii viac ako 5 rokov, pretože v takomto prípade je možné dosiahnuť 
už po 3 rokoch, že riadenie kariéry bude ovplyvňovať až 70% zamestnancov v organizácii (Hroník 
2007). Z uvedeného vyplýva, že v rámci riadenia kariéry, je potrebné hľadať talenty naprieč 
celou organizáciou. Z nášho prieskumu nám práve v tejto oblasti vyplynuli najväčšie rezervy 
v analyzovaných podnikoch, kedy sa menej ako 20% zameriava na talent manažment komplexne 
na všetkých pracovných pozíciách.

Záver
V príspevku poukazujeme na mieru zmeny zamerania sa podnikov pôsobiacich v Slovenskej 

republike v rokoch 2013 až 2017 na talent manažment na základe čiastkových ukazovateľov, akými sú 
jednotlivé aktivity súvisiace s riadením talentov, existenciou stratégie talent manažmentu a samotnú 
zameranosť sa podnikov na jednotlivé kategórie zamestnancov v rámci talent manažmentu. Taktiež 
uvádzame naše výsledky v kontexte výstupov prieskumov autorov ako Snipes, 2005, Urbancová 
2016, Fajcikova, et. al 2017, Hroník 2007, Campbell, Smith 2010, Kampf, et al 2017) a na základe 
nich hodnotíme úroveň získaných výsledkov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku. Na 
základe uvedeného, nepovažujeme súčasnú úroveň za dostatočnú, avšak pozitívne hodnotíme 
stúpajúci trend, ktorý výsledky prieskumu jasne deklarujú. Vzhľadom na to, že systematickú prácu 
s talentovanými a vysoko potenciálovými zamestnancami, považujeme za kľúčovú na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty do budúcnosti, popri vyššie zmienených informáciách 
a postupoch považujeme v súlade s Purcellom a kol. (2003), Roškovou 2012 za dôležité, aby 
organizácia bola z pohľadu talentovaných zamestnancov vnímaná ako atraktívny zamestnávateľ, 
ako „skvelé pracovisko“, ako organizácia, pre ktorú ľudia chcú pracovať a túžia v nej zostať.
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Manažment platobného styku v SEPA priestore

Pavol KRIŽO*45*

Payments management in SEPA

Abstract
The market profitability analysis provides information and analyzes in detail the financial 

market and micro-level and macro-level finance policy. The contribution is focused on 
the implementation of the SEPA (Single Euro Payments Area) area, which includes the 
Slovak Republic. The SEPA project addresses all paying entities, such as consumers, 
businesses and, above all, payment service providers, which are banks. The aim is to 
analyze the use of individual instruments, evaluate the impacts of this project, benefits 
and benefits for the business community, consumers and banks.

Keywords: SEPA, financial market, consumer, EU region 

JEL Classification: G15

Úvod
Myšlienka vytvoriť SEPA priestor vznikla v roku 2002 v čase, keď súčasne vznikla Európska 

platobná rada (EPC – European Payments Council). Najdôležitejším cieľom projektu SEPA je dať 
možnosť spotrebiteľom uskutočňovať platby v mene euro, z ktoréhokoľvek miesta Európskej menovej 
únie (EMU), a to za pomoci jedného účtu v banke a rovnakých platobných nástrojov.

So zavedením projektu SEPA sa všetky retailové platby v mene euro, stávajú domácimi platbami 
v SEPA priestore. 

Z dôvodu implementácie SEPA platobných nástrojov nastala výmena platobných nástrojov ako 
úhrada a inkaso, spoločnými SEPA platobnými nástrojmi. SEPA platby sú realizované v súlade 
s rovnakými pravidlami, zhodnými postupmi a podľa rovnakých štandardov vo všetkých krajinách 
SEPA, ktoré tvoria nielen krajiny eurozóny, ale aj celej EÚ, rozšírené o krajiny patriace do EHP 
(Európsky hospodársky priestor) ako je Island, Nórsko a Lichtenštajnsko a tiež Švajčiarsko, Monako 
a San Marino.

SEPA zahŕňa oblasti: 

• jednotnú menu euro, 
• jednotný súbor platobných inštrumentov – úhrady, inkasá a platobné karty, 
• efektívnu infraštruktúru na spracovanie platieb v mene euro, 
• jednotné technické štandardy, 
• jednotné prevádzkové postupy, 
• harmonizovaný právny základ,
• neustály vývoj nových služieb pre zákazníkov.

Projekt SEPA vytvára vhodné podmienky na vyššiu konkurenčnú súťaž v oblasti platobných 
služieb a tým prinesie úspory z rozsahu, čo by malo znamenať znižovanie cien za elektronické 
platobné služby v eurách. 

* PhDr. Ing. Pavol Križo, PhD., MBA., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Katedra ekonómie a financií, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: pavol.krizo@vsemvs.sk
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Legislatíva 
Oblasť platobných služieb v slovenskom právnom poriadku sa riadi okrem iného aj nariadeniami 

Európskeho parlamentu a rady (ES): 

• nariadenie č. 924/2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, 
• nariadenie č. 260/2012, ktorým sa určujú technické a obchodné požiadavky na úhrady 

a inkasá v eurách, 
• nariadenie č. 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, 
• nariadenie č. 2015/751 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu, 
• opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2009, ktorým sa určuje štruktúra bankového spo-

jenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka 
identifikačných kódov, 

• opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri 
identifikátorov príjemcov inkás (Baláž a kol., 2010). 

Európsky parlament a Rada (ES, Európske spoločenstvo) už v roku 1997 prijatím smernice 
č. 97/5ES o cezhraničných prevodoch, reagovali na neustále stúpajúce množstvo zahraničných 
platieb a tiež sa snažili priblížiť k plnej hospodárskej a menovej únii. Uvedená smernica umožnila 
malým a stredným podnikom rýchlo a spoľahlivo uskutočňovať kreditné prevody najskôr v rámci 
ES a neskôr v rámci EÚ a podporila hospodársku súťaž na vnútornom trhu a liberalizovala pohyb 
kapitálu. Úroveň poplatkov cezhraničných platieb zostala aj po zavedení meny euro naďalej vyššia 
ako poplatky vnútorných platieb. Na to reagovala smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
2560/2001 o cezhraničných platbách v eurách, ktorá zabezpečila, aby sa náklady na cezhraničné 
prevody zosúladili s nákladmi domácich prevodov, čo odstránilo obmedzenia v zahraničnom 
obchode, prekážky v riadnom fungovaní vnútorného trhu a upevnilo dôveru v euro. Za účelom 
uľahčenia automatizácie platieb, musí podľa tohto nariadenia poskytovateľ platobných služieb 
oznámiť používateľovi platobných služieb IBAN používateľa platobných služieb a BIC poskytovateľa 
platobných služieb.

Nariadenie odporúča zriadiť spoločný obchodný model pre novozavedený systém SEPA inkasa 
a zavádza pojem dosiahnuteľnosť. Ak má byť inkaso zrealizované, je potrebné, aby bol dosiahnuteľný 
účet platiteľa. Kvôli úspešnému uskutočňovaniu SEPA inkás, musia byť dosiahnuteľné účty všetkých 
platiteľov (Belás a kol., 2010). Právny rámec projektu SEPA bol daný schválením Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012, ktoré určuje technické a obchodné požiadavky na 
úhrady a inkasá v mene. Týmto nariadením bol určený definitívny termín prechodu na SEPA inkasá 
a SEPA úhrady (Musa, Musová, 2017). Smernica o platobných službách 2007/64/ES tzv. Payment 
Services Directive, ktorá bola transponovaná do legislatív jednotlivých členských štátov EÚ, tvorí 
projektu SEPA legislatívnu oporu (Národná banka, 2017). 

Orgány participujúce na projekte SEPA 
Na projekte SEPA participujú nasledovné inštitúcie (Slovenská banková asociácia, 2017):

Európska centrálna banka (ECB) 
 ECB bola založená ako vrcholný subjekt Európskeho systému centrálnych bánk. Je menovou 

autoritou Hospodárskej a menovej únie v Európe (EMU). z pohľadu delenia kompetencií medzi 
centrálnou bankou, štátom a orgánmi EÚ, určuje Európska únia ECB a tiež ostatným národným 
centrálnym bankám stupeň nezávislosti. 

Európska komisia (EK)
EK je politicky nezávislá výkonná zložka EÚ. Je zodpovedná za prípravu návrhov nových 

európskych predpisov, realizuje rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Úlohou komisie 
je podporovať všeobecné záujmy Európskej únie cez navrhovanie a presadzovanie právnych 
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predpisov a realizovanie jednotlivých politík a rozpočtu EÚ. Je jedinou inštitúciou EÚ, ktorá predkladá 
právne predpisy na schválenie Európskemu parlamentu a Rade. Vyhlásenie EK a ECB zo 4. mája 
2006: „Komisia a ECB považujú projekt SEPA za integrovaný trh platobných služieb, ktorý podlieha 
účinnej hospodárskej súťaži a kde sa nerozlišuje medzi cezhraničnými a vnútroštátnymi platbami 
v rámci eurozóny. To si vyžaduje odstránenie všetkých technických, právnych a obchodných bariér 
medzi vnútroštátnymi platobnými trhmi“ (ECB, 2017). 

Eurosystém 
Eurosystém je zložený z ECB a centrálnych bánk krajín, ktoré používajú euro. Národná banka 

Slovenska je zložkou Eurosystému po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny. Hlavnou úlohou 
Eurosystému je určovať a vykonávať menovú politiku eurozóny, udržiavať cenovú stabilitu, teda 
udržiavať mieru inflácie na úrovni nižšej, alebo blízkej dvom percentám v strednodobom horizonte. 
Eurosystém zabezpečuje aj plynulé fungovanie platobných systémov v záujme rýchlejších, 
bezpečnejších a jednoduchších bezhotovostných platieb v eurách po celej Európe (Národná 
banka, 2017). 

Európska platobná rada 
Európska platobná rada je neziskové medzinárodné združenie zložené z členov, ktorými sú 

väčšinou poskytovatelia platobných služieb (banky), alebo združenia poskytovateľov platobných 
služieb. Nepretržite vedie dialóg s ostatnými zainteresovanými stranami a regulačnými orgánmi na 
európskej úrovni a jej úlohou je podporovať integráciu a rozvoj platenia v Európe. 

Riadiace orgány na národnej úrovni v SR 
Ako riadiaci orgán projektu SEPA na Slovensku zohráva dôležitú úlohu Výbor pre SEPA, ktorého 

členom je aj NBS. Členmi Výboru pre SEPA sú všetky orgány na najvyššej úrovni, participujúce 
na projekte, konkrétne predstavitelia bankového a verejného sektora, spotrebiteľské združenia 
a podniky.

Identifikácia platieb – IBAN, BIC a CID 
Pri poskytovaní platobných služieb v globálnej ekonomike má dôležité miesto číselná identifikácia 

účastníkov. V platobnom styku sa používajú identifikačné kódy, ktoré zabezpečujú identifikovanie 
čísla účtu a finančnej inštitúcie danej krajiny. Veľmi dôležité je, aby všetci klienti boli v rámci SEPA 
priestoru dosiahnuteľní. Na jednoznačnú identifikáciu sa používa IBAN a BIC (Medveď a kol., 2012). 

IBAN 
IBAN (International Bank Account Number) predstavuje medzinárodne štandardizovanú formu 

čísla bankového účtu, ktorá zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu účtu, štátu a bankovej inštitúcie 
príjemcu platby (Slovenská sporiteľňa, 2017). IBAN predstavuje formát čísla účtu, fungujúci na 
norme ISO 13616. Hlavnú časť IBAN tvorí tzv. národná časť BBAN (Basic Bank Account Number). 
Norma určuje zloženie IBAN v listinnej podobe a v elektronickej komunikácii. 

Zloženie IBAN: 

• úvodné dva znaky sú obligatórne alfabetické a znamenajú podľa normy ISO 3166 kód kra-
jiny, 

• nasledujúce dva znaky sú obligatórne numerické a znamenajú kontrolné číslice, 
• nasledujúca časť sa môže skladať z najviac tridsiatich rôznych znakov. 

Národný formát čísla účtu má pevnú dĺžku. Vychádzajúc z dĺžky národnej časti, je dĺžka IBAN 
v jednotlivých krajinách EÚ rozdielna. Napr. vo Francúzku obsahuje 27, v Nemecku 22, v Belgicku 
16, na Slovensku 24 znakov, atď. 
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BIC 
BIC (Bank Identifier Code) teda medzinárodný identifikačný kód banky jednoznačne identifikuje 

banku v medzinárodnom platobnom systéme. Je zložený z 8 alebo 11 znakov a je založený na 
medzinárodnej norme ISO 9362. Swiftová adresa BIC je určená na jednoznačnú identifikáciu 
odosielateľa a príjemcu platby a zároveň tiež k jednoznačnej identifikácii bánk začlenených do 
systému SWIFT. 

Tab. 1 Štruktúra IBAN v Slovenskej republike

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Výročných správ Národnej banky Slovenska

CID 
Na zabezpečenie jednoznačnej identifikácie príjemcu inkasa slúži alfanumerický kód – CID 

(Creditor Identifier). Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré využívajú inkaso, ako príjemcovia 
inkasných platieb, sú povinné používať tzv. CID, teda identifikátor príjemcov inkás, ktorý je 
obligatórnou súčasťou SEPA inkasných správ. 

Tab. 2 Zloženie CID kódu v Slovenskej republike

SK XX ZZZ 70000000001 
ISO 
pre 
SR 

kontrolné
číslo 

odvetvie podnikania 
príjemcu, ak nie je určené 
odvetvie, tak ZZZ 

číslo, ktoré prideľuje 
registrátor 

Prvý pridelený CID v SR: SK04ELE70000000001 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výročných správ Národnej banky Slovenska

SEPA platobné systémy 
Základnou podmienkou fungovania modernej ekonomiky je zaistenie bezpečného a efektívneho 

toku transakcií. ECB pokladá z pohľadu zachovania finančnej stability v rámci eurozóny za veľmi 
podstatné, aby platobné systémy fungovali bezporuchovo a efektívne (ECB, 2017). Úlohou platobného 
systému je zvýšiť rýchlosť, prevádzkovú efektívnosť, spoľahlivosť a včasnosť realizovaných transakcií 
v platobnom systéme a súčasne, čo najviac obmedziť možné finančné a systémové riziká (Medveď, 
2012).

Platobné systémy môžeme v zásade rozdeliť na dve základné skupiny: 

• hrubé vysporiadacie systémy (gross settlement systems), 
• čisté vysporiadacie systémy (net settlement systems), (Schlossberger, 2012). 

Systém hrubého vysporiadania je systém prevodu, pri ktorom k prevodu prostriedkov dochádza 
jednotlivo podľa jednotlivých príkazov, teda bez započítania debetov proti kreditom. Opakom je 
systém čistého vysporiadania. Väčšina platobných systémov vo svete funguje na systéme hrubého 
vysporiadania v reálnom čase (Real time gross settlement systems - RTGS), čo predstavuje hrubý 
vysporiadací systém, kde sa platobné príkazy spracovávajú a vysporiadajú v reálnom čase. 

V rámci EÚ je platobný styk realizovaný prostredníctvom niekoľkých platobných systémov. 
Európska centrálna banka prevádzkuje platobný systém TARGET2. Ide o európsky decentralizovaný 
medzibankový zúčtovací systém, ktorý bol vytvorený na podporu Eurosystému a hladkého priebehu 
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platobného styku. Platobný systém je určený pre obchodné banky, ktorým umožňuje vysporiadanie 
transakcií v reálnom čase. Systém môžu využívať len obchodné banky so sídlom alebo pobočkou 
v niektorom členskom štáte EÚ, a ktoré majú prístup k príslušnému národnému eurovému systému 
hrubých platieb v reálnom čase – RTGS (Kantnerová, 2016). 

SIPS 
Prijatie meny euro v Slovenskej republike si vynútilo zmeny v koncepcii medzibankového 

platobného styku. Prijatím novej meny sa platobný systém SIPS stal retailovým systémom, 
stanoveným pre spracovanie klientskych platieb. Medzibankové platby sa presmerovali do platobného 
systému TARGET2, (NBS, 2017).

TARGET 
TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) je 

platobný systém pre platby v mene euro. Je zložený z RTGS systémov v každej krajine eurozóny, 
ktoré prevádzkujú národné centrálne banky a platobného systému RTGS ECB. Môžu byť naň 
pripojené RTGS systémy krajín mimo eurozóny, pokiaľ realizujú platby v mene euro spolu s národnou 
menou. Systém je určený najmä pre veľké platby. Platobný systém TARGET2 je hlavnou stavebnou 
časťou finančnej integrácie v EÚ. Zabezpečuje cezhraničný tok peňazí bez akýchkoľvek obmedzení 
a podporuje výkon jednotnej menovej politiky ECB. TARGET2 používajú centrálne a komerčné banky 
krajín EÚ na realizáciu prevodov v mene euro vo vlastnom alebo v mene svojich klientov. TARGET2 
využíva viac ako 1 700 bánk z celého sveta a spolu s ich pobočkami a dcérskymi spoločnosťami 
je to viac ako 55 000 používateľov (ECB, 2016).

k 20. novembru 2017 boli k platobnému systému TARGET2-SK pridružené ešte štyri systémy:

• Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.,
• SIPS - retailový platobný systém, 
• First Data Slovakia, s.r.o. a 
• Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NBS, 2017). 

SEPA nástroje 
Po zavedení spoločnej meny euro sú podporované platobné inštrumenty: 

• SEPA Credit Transfer (SCT) – platobný príkaz na úhradu, 
• SEPA Direct Debet (SDD) – ide o inkasný spôsob platenia, tzv. priame inkaso, 
• SEPA Cards Framework (SCF) – operácie platobnými kartami (Schlossberger, 2012).
Európska platobná rada (EPC) aktualizuje SEPA platobné schémy tak, aby odrážali potreby trhu 

a vývoj technických noriem vyvinutých medzinárodnými normalizačnými orgánmi. Tento vývoj sa 
riadi transparentným procesom riadenia zmien, ktorý je otvorený všetkým zainteresovaným stranám. 
EPC všetky žiadosti o zmenu verejne konzultuje a pripomienkuje, aby všetci zainteresovaní vedeli, 
prečo sa zmena požaduje, či bola žiadosť o zmenu akceptovaná alebo zrušená. 

SEPA Credit Transfer (SCT)
 Stúpajúci počet cestujúcich Európanov využíva jednoduchosť harmonizovaných prevodov eur 

v európskych krajinách. SCT schéma podporuje obchod vo vnútri SEPA priestoru, nakoľko zákazníci 
môžu platiť podnikom za tovary a služby rovnako rýchlo, akoby sa zákazník nachádzal vo svojej 
vlastnej krajine. SEPA Credit Transfer predstavuje najpoužívanejší platobný nástroj pre platenie 
v mene euro v priestore SEPA. Po prijatí platobného príkazu príjemca zaznamená pripísanie na 
svoj účet najneskôr následný pracovný deň.

Najdôležitejšie výhody SEPA úhrad sú tieto: 

• bankové účty všetkých finančných organizácií fungujúcich v SEPA sú ľahko, rýchlo a bez-
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pečne dosiahnuteľné bez ohľadu na ich umiestnenie a bez rozdielov medzi domácimi a ce-
zhraničnými prevodmi, 

• platby sa vykonávajú v celej pôvodnej výške, bez zrážok, 
• od platiteľa k príjemcovi sa prenáša až 140 znakov textu, 
• všetky účty v systéme SEPA sú identifikovateľné na základe medzinárodného čísla banko-

vého účtu IBAN v štandardizovanom formáte, 
• podporované sú platby jednotlivé, ako aj platby hromadné, 
• jednoduchá identifikácia platby prostredníctvom špecifických dátových polí zreteľne ukáže 

typ platby ako napríklad mzda alebo daň, pričom zostáva možnosť identifikácie platby na 
základe variabilného, konštantného, resp. špecifického symbolu, 

• pre efektívnejšie riadenie cash-flow je možná automatická rekoncilácia prichádzajúcich pla-
tieb s neuhradenými faktúrami.

SEPA Direct Debet (SDD)
SEPA Direct Debet (SEPA inkaso) znamená pre spotrebiteľov množstvo benefitov. Automatizáciou 

transakcie sa spotrebitelia vyhýbajú riziku, že dôjde k omeškaniu platieb a s tým spojené účtovanie 
dodatočných poplatkov za oneskorené platby, prípadne prerušenie poskytovania služby.

SEPA Cards Framework (SCF)
Držitelia platobných kariet môžu vyberať hotovosť, prípadne realizovať platby prostredníctvom 

tej istej platobnej karty na Slovensku, ako aj v celom SEPA priestore. Platobné karty sú všeobecne 
akceptovateľné, štandardizované, so zvýšenými bezpečnostnými prvkami, EMV technológiou 
a autentifikáciou kódom PIN.

Ako je zrejmé z tab. 3, v závere roka 2017 bolo slovenskými bankami vydaných 5 495 791 
kusov bankových platobných kariet, čo znamená oproti roku 2016 nárast o 3,61 %. Kariet, ktoré 
umožňujú platiť bezkontaktne, bolo v závere roka 2017 vydaných až 4 506 549 kusov, čo predstavuje 
14 % nárast oproti predchádzajúcemu roku 2016 a 82 % podiel z celkového počtu vydaných 
platobných kariet. Čo sa týka počtu transakcií, ktoré sa uskutočnili bezkontaktne, tak v roku 2016 
bol zaznamenaný takmer 100 % nárast a v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast 
56 %. z toho dôvodu možno povedať, že pokiaľ sa jedná o platby bezkontaktnými kartami, tak 
Slovensko patrí medzi krajiny s ich rozšírenejším používaním. Svedčí o tom nárast ich celkového 
počtu, ako aj hodnota zrealizovaných transakcií.

Tab. 3 Údaje o platobných kartách v SR za roky 2015 až 2017

NBS 2015 2016 2017
Počet vydaných 
platobných kariet celkom 

5 040 000 5 304 377 5 495 791 

Z toho bezkontaktných platobných kariet 
3 220 000 
3 962 370 
4 506 549 
Počet bezkontaktne 
uskutočnených platieb 

50 500 000 100 750 000 157 400 000 

Počet bankomatov 2 708 2 738 2 765 
Počet platobných 
terminálov 

46 822 49 604 53 071 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa výročných správ Národnej banky Slovenska
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Karty patria medzi najobľúbenejšie spôsoby realizácie bezhotovostných platieb Európanov. 
V eurozóne tvoria viac ako 40 % všetkých bezhotovostných transakcií, v Európskej únii je to 47 
% a v mnohých európskych krajinách je to viac ako 67 %. Ich používanie sa v posledných rokoch 
neustále zvyšuje, pričom v rokoch 2012 až 2016 v eurozóne došlo k 34 % nárastu.

SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst)
Existujeme vo svete, kde sa informácie prenášajú okamžite, ale uskutočnenie elektronickej platby 

prebieha aj celý deň. Nastáva však zmena a momentálne sa zavádzajú celoeurópske okamžité 
platby. Tieto okamžité platby vyplývajú zo SEPA úhrad a sú zavádzané harmonizovaným spôsobom 
v rámci celej Európy. Takmer 600 poskytovateľov platobných služieb z ôsmich krajín je od novembra 
2017 zapojených do SCT Inst. Jedná sa o krajiny Rakúsko, Estónsko, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, 
Litva, Holandsko a Španielsko. Týchto 600 poskytovateľov, ktorí tvoria 15% všetkých európskych 
poskytovateľov platobných služieb, navrhujú svojim zákazníkom SCT Inst. služby od 21. novembra 
2017. Toto je veľmi povzbudzujúce znamenie, ktoré naznačuje, že poskytovatelia platobných služieb 
majú ochotu poskytnúť svojim zákazníkom nový spôsob platenia.

Využívanie SEPA nástrojov
ECB, ako aj NBS sledujú štatistické údaje jednotlivých nástrojov platobného styku. V tab. 4, 

vidíme počet zrealizovaných SEPA úhrad za sledované obdobie, ktorý medziročne rástol zhruba 8 
% rastom, ako aj počet zrealizovaných transakcií platobnými kartami, kde bol zaznamenaný rast 
medzi rokmi 2015 a 2016 asi 20 % a medzi rokmi 2016 a 2017 viac ako 11 %. 

Tab. 4 Počty zrealizovaných transakcií v SR podľa nástrojov

2015,
počet (v tis.)

2016,
počet (v tis.)

2017,
počet (v tis.)

SEPA úhrady 320 230 346 743 376 737 
SEPA platby kartou 273 140 327 996 365 211 
SEPA inkasá 29 890 29 538 28 463 
Transakcie prostr. 
elektr. peňazí 

90 130 1 946 

Šeky 1,9 1,6 1,3 
Celkom 623 351,9 704 408,6 772 358,3 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa výročných správ Národnej banky Slovenska

Hodnotu zrealizovaných platieb v Slovenskej republike podľa jednotlivých nástrojov uvádzame 
v tabuľke 5. Konkrétne hodnota SEPA úhrad narástla medzi rokmi 2015 a 2016 o 3,75 % a v roku 
2017 narástla hodnota platieb o 2,99 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Pri SEPA inkasách 
nastal v roku 2016 medziročný pokles hodnoty transakcií o 22 % a následne rast o 1,54 % v roku 
2017.



133

Scientific Journal  Public Administration and Regional Development  No.2, 2018, Vol. XIV., ISSN 1337-2955

Tab. 5 Hodnota zrealizovaných transakcií v SR podľa nástrojov

2015,
hodnota v €/tis. 

2016,
hodnota v €/tis. 

2017,
hodnota v €/tis. 

SEPA úhrady 938 601 410 973 786 802 1 002 894 291 
SEPA platby kartou 13 092 320 14 722 479 12 629 058 
SEPA inkasá 3 773 730 2 942 648 2 987 856 
Transakcie pros-
tredníctvom elektr. 
peňazí 

 5 590  7 682  14 457 

Šeky 7 100  5 872  5 000 
Celkom 955 480 150  991 465 483  1 018 530 662 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa výročných správ Národnej banky Slovenska

Dopady, vplyv a výhody SEPA 
Prevažná väčšina zainteresovaných strán, t. j. malých a stredných podnikov, verejnej správy 

a poskytovateľov platobných služieb, sa zapojila do SEPA schém. Projekt SEPA prináša celkové 
výhody: 

• rozšírením obchodných možností cez zavedenie cezhraničného zmocnenia SEPA inkasa sa 
zvýši záujem o nové služby, 

• transparentnosť v poplatkoch, 
• zavedenie SEPA inkasa zlepší plánovanie likvidity a presnejšie plánovanie výdavkov, nákup 

zásob výrobnej spotreby a iných finančných potrieb podniku, 
• zvýši bezpečnosť v oblasti platobného styku prostredníctvom jednoduchých a rovnakých 

štandardov realizácie platobných príkazov, 
• zníženie transakčných nákladov a komfort pri využívaní bankových služieb pre spotrebite-

ľov aj podniky, 
• zvýšenie konkurencie, kvality a trhu bankových služieb.

Výhody pre spotrebiteľov 
Z projektu SEPA pravdepodobne najviac profitujú spotrebitelia. Zavedenie EMV kariet zvýšilo 

bezpečnosť kartových transakcií spotrebiteľov. Navyše projekt SEPA aktivoval implementáciu 
smernice o platobných službách (PSD), čo zvýšilo ochranu spotrebiteľov a zlepšilo podmienky 
na vrátenie peňazí. Jednoduchosť, pohodlie a nákladová efektívnosť sú tri hlavné výhody SEPA.

 Spotrebitelia sa teraz môžu spoľahnúť na jeden platobný účet a kartu na realizáciu platieb 
v eurách bez ohľadu na to, kde sa v Európe nachádzajú, čo im zjednodušuje cestovanie po Európe, 
nakupovanie online na webových stránkach, ktoré sa nachádzajú v iných SEPA krajinách. Nastala 
unifikácia pri platení kartou. Účinkom SEPA môže obchodník prijímať všetky platby pomocou jedného 
terminálu, čím dochádza k úspore nákladov pre obchodníka a spotrebiteľ má istotu, že všetky platby 
môže realizovať jednou platobnou kartou. Vďaka projektu SEPA spotrebitelia rovnako jednoducho 
a pohodlne uskutočňujú transakcie v eurách v SEPA priestore, prostredníctvom platobných nástrojov, 
najmä kreditných prevodov, inkás a kariet rovnako, ako pri platbe v rámci ich domovskej krajiny. 
Spotrebitelia a podniky si zvykli na rovnako fungujúce platobné nástroje a služby, s ktorými môžu 
osloviť ktoréhokoľvek majiteľa bankového účtu, s cieľom uskutočniť alebo prijať platby v eurách. 
Okamžité SEPA platby poskytujú optimalizáciu hotovosti, pohodlie a flexibilitu. 
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Výhody pre podniky 
Prostredníctvom SEPA platobných nástrojov môžu spoločnosti centrálne realizovať všetky 

platby v eurách z jedného účtu. Spracovanie platieb v eurách je jednoduchšie, nakoľko všetky 
prichádzajúce a odchádzajúce platby majú rovnaký formát. To umožní spoločnostiam konsolidovať 
svoje platby a riadenie likvidity z jedného miesta. Väčšie medzinárodné korporácie môžu odlišným 
spôsobom profitovať zo SEPA v porovnaní s malými podnikmi alebo spoločnosťami, ktoré pôsobia 
len na domácom trhu. Veľké spoločnosti zvyčajne organizujú cash manažment tak, aby znížili počet 
samostatných účtov, zatiaľ čo miestne podniky vzhľadom na charakter ich podnikania nemajú rovnaké 
možnosti. Širšie prijímanie kariet obchodníkmi nie je prospešné iba pre spotrebiteľov. Maloobchodníci 
tiež využívajú zvýšenie obchodných príležitostí, nakoľko zákazníci môžu jednoducho platiť kartou. 
Okrem toho SEPA pravidlá pre karty zvyšujú hospodársku súťaž, nakoľko dávajú maloobchodníkom 
širšiu možnosť výberu ako v značkách kariet, ktoré akceptujú a tiež v poskytovateľoch platobných 
služieb spracúvajúcich platby kartou v mene obchodníka, s ktorým sa maloobchodníci rozhodnú 
spolupracovať. Okamžité platby (schéma SEPA Instant Credit Transfer) výrazne zvýšili rýchlosť, 
v akej sa platby uskutočňujú a prijímajú v eurách v Európskej únii. 

Všeobecne môžeme skonštatovať, že okamžité platby znamenajú pre podniky: 

• zrýchlenie peňažných tokov a zúčtovania platieb, 
• zefektívnenie elektronickej fakturácie, 
• zrýchlenie splatnosti faktúr, 
• zlepšenie elektronického obchodu s tovarmi a službami, ktoré je možné expedovať okamžite 

po prijatí objednávky aj platby. 

Výhody pre banky 
Banky neprofitujú zo SEPA rovnako. Banky, ktoré poskytujú svojim klientom služby za vysoké 

transakčné poplatky, riskujú pokles objemu a počtu transakcií a pocítia tlak na ceny. Znižovanie 
objemu transakcií má za následok zvyšovanie transakčných nákladov a tlak na ceny môže tiež 
narušiť ziskové rozpätie bánk. Lokálne banky majú obmedzené možnosti na skvalitnenie efektívnosti 
procesu a rozšírenie objemu transakcií s cieľom nahradiť investície do projektu SEPA. 

Výhody okamžitých SEPA platieb pre banky: 

• ponúkajú bankám nové obchodné príležitosti, napr. prostredníctvom produktov s pridanou 
hodnotou pre spotrebiteľov a podniky, 

• upevnia vzťah s existujúcimi zákazníkmi, 
• podporia získavanie nových zákazníkov a ich udržanie, 
• poskytnú konkurenčnú výhodu na trhu.

Záver 
 Banky majú v spojení so zavedením projektu značné výdavky, ale na druhej strane sa im otvorili 

nové možnosti a môžu ponúkať služby v celom priestore SEPA. Zo štatistických údajov vyplýva, že 
najviac preferovanými nástrojmi v platobnom styku sú SEPA úhrady, ktoré tvoria 48,8 % z celkového 
počtu transakcií uskutočnených v roku 2017 v Slovenskej republike a značný je aj podiel (až 47,3 
%) transakcií uskutočnených platobnými kartami a SEPA inkasá sa podieľajú na celkovom počte 
transakcií iba 3,7 %. 

Platenie formou šekov a elektronických peňazí sa takmer nevyužíva. 

Vďaka projektu SEPA spotrebitelia rovnako jednoducho a pohodlne uskutočňujú transakcie 
v eurách v SEPA priestore prostredníctvom platobných nástrojov, najmä kreditných prevodov, inkás 
a kariet rovnako, ako pri platbe v rámci ich domovskej krajiny. 
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Pre podniky prináša SEPA rozšírenie obchodných príležitostí, transparentné poplatky, zvýšenie 
bezpečnosti pri realizácii platobného styku, zníženie transakčných nákladov, zvýšenie konkurencie 
a kvality poskytovaných služieb na trhu bankových služieb.

Kvôli automatizácii, elektronickej fakturácii a lepšiemu plánovaniu likvidity môžu podniky 
dosahovať vyššiu efektivitu. 
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