
Analýza podmienok podnikania na Slovensku 
DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM 

 
Úvod 
Tento prieskum je sondou do názorov majiteľov a manažérov firiem na podmienky podnikania v Slovenskej 

republike. Jeho predmetom bolo zisťovanie spokojnosti zástupcov podnikateľskej obce so súčasným stavom 

podnikateľského prostredia a so zmenami za ostatné tri roky. 

Cieľom prieskumu bolo identifikovanie faktorov, ktoré predstavujú najzávažnejšie bariéry efektívneho 

a férového podnikania na Slovensku. Dôraz sa kládol na prekážky, ktoré brzdia rozvoj podnikov a tlmia, či 

dokonca znemožňujú tvorbu nových pracovných miest. Predmetom zisťovania boli aj názory manažérov na 

efektívnosť možných opatrení, ktoré sa v súvislosti s riešením problému vysokej nezamestnanosti na Slovensku 

najčastejšie spomínajú. 

Ambíciou zadávateľov a zostavovateľov nebolo uskutočniť štandardný prieskum na reprezentatívnej vzorke 

respondentov, ktorý by bol časovo a najmä finančne podstatne náročnejší. Pri danom rozsahu otázok a 

sústredení sa na top manažérov podnikov však možno  109 respondentov (oslovených bolo približne 450) 

považovať za primeraný počet pre formulovanie záverov s pomerne vysokou mierou spoľahlivosti. Potvrdzuje to 

aj porovnanie s výsledkami menšieho prieskumu realizovaného TRENDOM na rovnakú tému v roku 2001, ako aj 

s čiastkovými výsledkami z iných prieskumov. 

 

V štruktúre respondentov bolo pestré zastúpenie spoločností čo do výšky tržieb i počtu zamestnancov. 

Ukazujú to nasledujúce grafy. Po spojení podnikateľských subjektov do troch veľkostných skupín vidieť 

rovnomerné zastúpenie malých, stredných a veľkých podnikov: 

 

Respondenti podľa ročných tržieb

vyššie ako 
1,0 mld. Sk

37,5 %

od 100 mil. 
do 1,0 

mld. Sk
32,7 %

nižšie ako 
100 mil. Sk

29,8 %

 

Respondenti podľa počtu 
zamestnancov

menej
ako 25
26,5 % v iac

ako 250
35,8 %

od 25
do 249
37,7 %

 
 

 

Z hľadiska prevažujúcej činnosti mali v skladbe respondentov porovnateľné zastúpenie výroba a služby, 

menšie bolo zastúpenie subjektov podnikajúcich v obchode: 
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Respondenti podľa prevažujúcej činnosti

obchod + 
služby
4,7 %

obchod
18,7 %

výroba + 
obchod
1,9 %

výroba + 
služby
0,9 %

výroba
37,4 %

služby
36,4 %

 
 

Z hľadiska rozhodujúceho vlastníka mali až 44-percentné zastúpenie spoločnosti kontrolované zahraničným 

investorom. Približne štvrtinu podnikov v súbore vlastnia manažéri, ďalšiu štvrtinu domáce spoločnosti, respektíve 

súkromné osoby. 

 

Respondenti podľa rozhodujúceho vlastníka

štát
3,7 %

manažéri
27,0 %

zamestnanci
0,9 %

iné fyzické 
osoby
12,0 %

zahraničný 
investor
44,4 %

domáce 
súkromné 

spoločnosti
12,0 %

 
Až tri pätiny respondentov tvorili majitelia, riaditelia alebo konatelia spoločností, ďalšiu takmer pätinu finanční 

či ekonomickí riaditelia. Vrcholoví manažéri tak spolu tvorili vyše tri štvrtiny celého súboru. 

 

Prieskum zrealizovala TREND Analyses pre Podnikateľskú alianciu Slovenska 2 



Pozícia respondenta vo firme

iné
9,3 %

stredný 
manažér

9,3 %

finančný/ 
ekonomický 

riaditeľ
17,6 %

konateľ
11,1 %

(generálny) 
riaditeľ, 
majiteľ
48,1 %

neznáme
4,6 %

 
 

Pri zostavovaní dotazníka vychádzala analytická jednotka TRENDU jednak z dotazníkov, ktorý na hĺbkové 

zisťovanie názorov podnikateľskej sféry používajú niektoré medzinárodné inštitúcie a jednak z poznania 

problémov, ktoré najčastejšie zaznievajú vo vyjadreniach zástupcov podnikateľskej sféry.  

Vzhľadom k oslovovaniu top manažérov až päťstranový rozsah dotazníka negatívne ovplyvnil návratnosť. Na 

získanie 109 odpovedí  bolo treba osloviť viac ako štvornásobný počet manažérov. Čiastočne to môže súvisieť s 

citlivými otázkami týkajúcimi sa dávania úplatkov, rozhodujúcimi faktormi však bola zaneprázdnenosť a neochota 

venovať čas ďalšiemu prieskumu po tom, čo sa po predchádzajúcich prieskumoch (realizovaných prevažne 

štátnymi inštitúciami) nedočkali zlepšenia.  

Približne tretina odpovedí bola získaná na TREND konferencii Finančný manažment 2002 začiatkom apríla. 

S tým súvisí štvrtinové zastúpenie finančných manažérov (okrem finančných riaditeľov aj stredný manažment). 

Ostatné odpovede boli získané na základe e-mailového oslovovania v apríli, prípadne začiatkom mája 2002.  

 
 
Výsledky prieskumu o bariérach podnikania na Slovensku 
 

Celková spokojnosť respondentov s podmienkami pre podnikanie na Slovensku je mierne podpriemerná. V 

škále od 1 po 7 vyjadrili až štyri pätiny respondentov svoj názor známkami 3 až 5. Vysokú spokojnosť so 

súčasným stavom vyjadrilo (známkou 2) jediné percento opýtaných, naopak veľmi nízku, respektíve minimálnu 

spokojnosť (6 a 7) vyjadrila bezmála pätina manažérov. Podobné je aj rozloženie odpovedí, v ktorých respondenti 

hodnotili zmenu podmienok pre podnikanie za ostatné 3 roky – mierne pribudlo odpovedí na obidvoch stranách 

škály na úkor jej stredu. Vyhranenosť názorov na uskutočnené zmeny je teda o niečo vyššia ako v prípade 

hodnotenia stavu. 
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Podobnú otázku sme respondentom položili ešte raz inak: Predstavte si, že vašu spoločnosť zakladáte až 

teraz. Ako by ste boli spokojný s podmienkami, ktoré vám vytvára štát pre vstup na trh? 

V tomto prípade je podiel nespokojných o niečo vyšší. Naznačuje, že podmienky, na ktoré si už zabehnuté 

podniky za roky fungovania zvykli, môžu byť pre začínajúcich podnikateľov odradzujúce. Tento poznatok je 

závažný najmä po uvedomení si faktu, že práve podiel malých podnikov na zamestnanosti v SR oproti 

úspešnejším ekonomikám značne zaostáva. 

 

 
Ďalšia otázka má najširší záber a vychádza z dotazníka používaného Európskou bankou pre obnovu a 

rozvoj. Ukazuje, akou mierou podnikanie negatívne ovplyvňuje 12 vymenovaných faktorov/oblastí. 
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Ako problematické sú pre fungovanie a ďalší rast Vášho podnikania:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 žiadna prekážka  vedľajšia prekážka  mierna prekážka  vážna prekážka  rozhodujúca prekážka

financovanie

infraštruktúra

odvodové zaťaženie

nestabilita a nejednoznačnosť zákonov

politická nestabilita/neistota

inflácia (nestabilita cien)

výmenný kurz (výkyvy)

fungovanie súdov

korupcia

pouličná kriminalita, neporiadok

organizovaný zločin, mafia, vydieranie

obmedz. vstupu na trh, protikonkur. praktiky

 
Na základe odpovedí bolo možné jednotlivé faktory zoradiť podľa toho, pre akú časť podnikateľských 

subjektov predstavujú vážnu, či dokonca rozhodujúcu prekážku podnikania a ďalšieho rastu. 

Fungovanie súdov za takúto bariéru označilo až 70 %, nestabilitu a nejednoznačnosť zákonov dokonca 71 % 

respondentov. Na tretej priečke sa umiestnila korupcia so 64 %. Približne polovica manažérov považuje za 

rozhodujúcu alebo vážnu prekážku aj odvodové zaťaženie a politickú neistotu. Za povšimnutie stojí aj skutočnosť, 

že uvedené faktory nepovažuje za žiadnu prekážku svojho podnikania len zanedbateľná časť – menej ako 3 % 

respondentov. Problémy v týchto oblastiach teda pociťujú prakticky všetci podnikatelia a manažéri. 
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Keďže odpovedanie v škále umožňuje respondentom priradiť neobmedzenému počtu faktorov rovnakú 

dôležitosť, pýtali sme sa na podobné faktory aj iným spôsobom. Požiadali sme manažérov o zoradenie prekážok 

podnikania podľa ich dôležitosti, a to jednak pred 3 rokmi a jednak v súčasnosti. 

Najväčšie zlepšenie za ostatné 3 roky sa dosiahlo v dostupnosti úverov, pozitívne bolo prijaté aj znižovanie 

daňových sadzieb. Naopak výrazne stúpol význam nestability a nejednoznačnosti zákonov a nevymáhateľnosti 

práva. 

Posun do popredia v tomto prípade nemusí vyjadrovať absolútne zhoršenie. Vzhľadom na povahu otázky – 

išlo v nej o zoradenie prekážok – posun na vyššie priečky vyjadruje skôr relatívne zhoršenie a súvisí s tým, že 

nedostupnosť úverov a vysoké daňové sadzby pre väčšinu podnikov prestali byť vážnym problémom a uvoľnili tak 

popredné pozície. 

Nedostupnosť úverov a vysoké úrokové sadzby
(%)
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Nestabilita a nejednoznačnosť daňových zákonov
(%)
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Medzi tri najväčšie prekážky podnikania v súčasnosti zaradilo najviac manažérov práve nevymáhateľnosť 

práva (65 %) a nestabilitu a nejednoznačnosť zákonov (60 %). Za nimi nasleduje celkové odvodové zaťaženie (54 

%), korupcia na úradoch (37 %) a netransparentnosť pri verejnom obstarávaní (34 %). Podstatne menej 

podnikateľov považuje v súčasnosti za najväčšie (top 3) bariéry podnikania na Slovensku politickú nestabilitu (28 

%), výšku daňových sadzieb (16 %), nedostupnosť úverov (14 %), nestabilitu kurzu koruny, či výpalníctvo a 

organizovaný zločin (zhodne 10 %). 

Najväčšie prekážky podnikania
(podľa umiestnení na 1. až 3. mieste, %)
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 pred 3 rokmi
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Najmenšie prekážky podnikania
(podľa umiestnení na 1. až 3. mieste)

0 20 40 60 80

 pred 3 rokmi
 v súčasnosti

politická nestabilita/neistota

výška daňových sadzieb

výpalníctvo, organizovaný zločin

inflácia a výmenný kurz

nedostupnosť úverov a vysoké úrokové miery

 
Ďalšia otázka už smerovala k spôsobom riešenia azda najvážnejšieho z problémov slovenskej ekonomiky – 

vysokej nezamestnanosti. Otázka znela nasledovne: Predstavte si, že ste sa stali predsedom vlády SR. Ktoré 

opatrenia by ste presadzovali na rozvoj podnikania a podporu tvorby pracovných miest v existujúcich i 

novovznikajúcich podnikoch? 

Vzhľadom k predpokladanej prevahe pozitívnych odpovedí na túto otázku sme zvolili asymetrickú škálu (3 

kladné/ 2 záporné odpovede). Najvyššiu prioritu mohli respondenti pripísať maximálne trom opatreniam, čím sa 

vytvorila akási podmnožina odpovedí "určite áno". Zvýšilo to vypovedaciu hodnotu získaných odpovedí. 

Opatrenia na rozvoj podnikania a podporu tvorby pracovných miest

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 najvyššia priorita  určite áno  skôr áno  skôr nie  určite nie

rozvojové projekty financované štátom

príspevky na novovytvorené prac. miesta

oslabenie zákonnej ochrany zamestnancov
dotácie nájom. bytov na zvýšenie mobility práce

zjednodušenie daňových zákonov
stabilizácia daňových zákonov (menej zmien)

daňové prázdniny pre začínajúce podniky
plošné zníženie sadzieb daní z príjmov

obmedzenie administr. náročnosti podnikania

zlepšenie vymáhateľnosti práva

odstránenie korupcie na úradoch
zabezpečenie férovosti pri ver. obstarávaní

dôsledné potlačenie výpalníctva
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Prieskum ukázal, že manažéri a podnikatelia nepovažujú za najúčinnejší spôsob podpory tvorby pracovných 

miest štátom financované rozvojové projekty. Rovnako nepresvedčivú podporu majú daňové prázdniny pre 

začínajúce podniky, či príspevky na novovytvorené pracovné miesta. Podstatne väčší efekt na zníženie 

nezamestnanosti by podľa manažérov prinieslo obmedzenie administratívnej náročnosti podnikania, 

zjednodušenie a stabilizácia daňových zákonov, či odstránenie korupcie. Úplne najvyššiu prioritu prikladajú 

manažéri zlepšeniu vymáhateľnosti práva. 

Keďže podiel kladných odpovedí pri celej polovici (7 z 13) posudzovaných opatrení sa blíži k sto percentám 

(> 98 %), pri ďalšej interpretácii abstrahujeme od odpovedí "skôr áno“. Jednoznačnej podpore väčšiny 

respondentov sa tešia najmä nasledovné opatrenia: 

 
Naopak, podstatne nižšia je podpora zostávajúcich opatrení: 
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Politikmi najčastejšie skloňované opatrenia majú teda len nevýraznú podporu manažérov a podnikateľov – 

teda ľudí, ktorí o tvorbe pracovných miest sami rozhodujú. Potvrdzujú to aj negatívne postoje. Ich zastúpenie je 

až na jednu výnimku menšinové, avšak v porovnaní s menej ako dvojpercentným podielom záporných odpovedí 

pri polovici posudzovaných opatrení nemožno vyše 34-percentné odmietanie podceňovať. 

 

 
 

Jedným z negatívnych javov, ktorý možno označiť za psychologickú bariéru podnikania, je podozrievavosť 

voči podnikateľom. Položili sme teda otázku: Máte pocit, že na Slovensku dochádza k plošnému podozrievaniu 

podnikateľov namiesto pomenúvania skutočných podvodníkov? 

Podiel súhlasných odpovedí bol vo všetkých oblastiach pomerne vysoký. Nelichotivé prvenstvo si vyslúžilo 

ministerstvo financií, nasledované daňovými kontrolórmi. Nielen oni by však mali zmenou doterajších postojov 

prispieť k tomu, aby sa pojem podnikateľ na Slovensku zbavil negatívneho podtónu. 
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V ďalšej otázke sme sa opäť inšpirovali dotazníkmi, ktoré používajú medzinárodné inštitúcie. Ako hodnotia 

manažéri celkovú kvalitu a efektívnosť služieb poskytovaných verejným sektorom, resp. dominantnými 

poskytovateľmi služieb? 

Veľmi zle je hodnotené súdnictvo, a to prakticky jednohlasne. Omnoho lepšie hodnotenie nezískalo ani 

zdravotníctvo. Popri súdnictve štát zlyháva aj v ďalších jeho základných funkciách – ako tvorca legislatívy, i ako 

garant poriadku a bezpečnosti. Priaznivé vysvedčenie nedostal ani za školstvo, či dopravnú infraštruktúru. 

Spokojnosť prevláda iba v hodnotení telekomunikačnej a energetickej infraštruktúry. 

 

Efektívnosť služieb verejného sektora, resp. dominantných 
poskytovateľov služieb

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 veľmi dobrá  skôr dobrá  neviem posúdiť  skôr zlá  veľmi zlá

legislatíva

súdnictvo

poriadok a bezpečnosť

dopravná infraštruktúra

energetická infraštruktúra

telekomunikácie

kškolstvo, vzdelávanie

zdravotníctvo

ochrana životného prostredia

 
 

V nasledujúcej otázke sme sa pýtali, akú časť pracovného času trávia manažéri riešením problémov s 

interpretáciou zákonov a iných noriem. Rozloženie odpovedí pôsobí na prvý pohľad veľmi prijateľne. Súvisí to 

však s nastavením škály, ktorá zahŕňa aj extrémne nepriaznivé hodnoty. Vo vyspelých krajinách zrejme viac ako 

tretinu pracovného času nevenuje nejasnostiam v zákonoch žiadny manažér – s výnimkou manažéra právnej 

kancelárie. 

Slovenskí manažéri zároveň upozorňujú, že podstatne viac času musia na neproduktívne činnosti vynakladať 

pracovníci na referentských postoch. Viaceré spoločnosti si na takéto činnosti musia dokonca najímať ďalších 

pracovníkov, či platiť externé firmy. Malé firmy si to obvykle dovoliť nemôžu, preto nejasné a často sa meniace 

zákony najviac oberajú o čas riaditeľov a majiteľov firiem s menej ako 25 zamestnancami. 
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Koľko pracovného času trávia manažéri riešením problémov s 
interpretáciou zákonov?
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Medzi najvýznamnejšími prekážkami podnikania na Slovensku sa hneď po nestabilnej legislatíve a zlej 

vymáhateľnosti práva umiestnila aj korupcia. Tomuto fenoménu sú venované nasledujúce otázky. Prvou sme 

zisťovali rozšírenosť korupcie v rôznych oblastiach, druhou príčiny, ktoré korupciu zapríčiňujú. 

 

Ako často sú potrebné neoficiálne platby úradníkom?
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jednanie s colnými úradníkmi

získanie dotácie, štátnej pomoci

získanie zákazky od štátnej inštitúcie

jednanie so súdmi/sudcami

 
 

Nemalá časť respondentov sa k výskytu korupcie v niektorých oblastiach nevedela vyjadriť (od 11 % v 

prípade daňových úradov až po 37 % v prípade súdov). Z tých, ktorí sa vyjadrili, vníma väčšina manažérov 

úplatkárstvo v posudzovaných oblastiach ako rozšírené až veľmi rozšírené. 
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Najčastejšie sa korupcia vyskytuje pri získavaní zákaziek od štátnych inštitúcií/podnikov. Až takmer 70 % 

respondentov sa domnieva, že na získanie štátnej zákazky sú vždy alebo často potrebné neoficiálne platby 

úradníkom. Ďalším ohniskom korupcie sú katastre nehnuteľností – podľa 62 % respondentov sú úplatky potrebné 

vždy alebo často. Lepšie to nie je ani pri uchádzaní sa o štátnu dotáciu (62 %), či licenciu alebo povolenie (60 %). 

 

Najväčší výskyt korupcie
(%)
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Za zriedkavý možno podľa získaných odpovedí považovať výskyt korupcie iba na daňových úradoch. 

 

 
 

Otázkou o príčinách korupcie sme sa pokúsili preskúmať, do akej miery rozšírenosť korupcie pramení 

z nedostatku etiky a morálky, a do akej miery je výsledkom zlej legislatívy a nefungovania inštitúcií. Odpovede 
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ukázali, že najčastejšími príčinami korupcie na úradoch a súdoch sú prieťahy v konaní (teda nefungovanie 

inštitúcií), neexistencia oficiálnych príplatkov za expresné vybavenie (zlá legislatíva) a malé riziko postihu pri 

podplácaní (nedostatočná represia). 

 

Čo je príčinou korupcie na úradoch a súdoch?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 nikdy  zriedka  neviem  často  vždy

snaha odstrániť prieťahy v konaní

snaha kúpiť si rozhodnutie

zbytočné obmedzenia,
 ktoré je nutné obchádzať

priveľké kompetencie úradníkov

nedostatok úradníkov

slabé technické vybavenie úradov

nízke platy úradníkov

malé riziko postihu pri podplácaní

neexistencia expresných príplatkov

 

 
Ďalšou často diskutovanou otázkou sú dane z príjmov. Na rozdiel od sadzieb daní, o ktorých radi hovoria 

najmä politici, podnikateľom a manažérom na zdaňovaní príjmov podstatne viac vadia iné skutočnosti. 

Alarmujúcich takmer 88 % manažérov považuje za rozhodujúci alebo vážny nedostatok zákona o daniach z 

Prieskum zrealizovala TREND Analyses pre Podnikateľskú alianciu Slovenska 14 



príjmov nejednoznačnosť jeho ustanovení a z toho vyplývajúce riziko dodatočného postihu podnikateľských 

subjektov. Vyše štyri pätiny respondentov hodnotia ako rozhodujúcu alebo vážnu prekážku aj časté zmeny 

zákona, zdaňovanie reálne nezinkasovaných výnosov a tiež vysoké zdanenie fyzických osôb. 

Výšku sadzby dane z príjmov právnických osôb považuje za rozhodujúcu alebo vážnu prekážku ledva 

polovica (49 %) respondentov, čo je najmenej zo všetkých posudzovaných faktorov. Nespokojnosť s mierou 

zdanenia príjmov je však vyjadrená aj v intenzívnejšie pociťovanom probléme daňovej neuznateľnosti niektorých 

nákladov, ako aj v zdaňovaní reálne nezinkasovaných výnosov. Tieto problémy zvyšujú skutočnú mieru zdanenia 

bez ohľadu na nominálnu výšku daňovej sadzby. 

 
Predchádzajúci graf by vzhľadom na uvedené bolo mylné vykladať tak, že podnikatelia sú s výškou sadzby 

korporátnej dane spokojní. Skôr vyjadruje, že sadzba zďaleka nie je hlavným problémom. Napriek tomu diskusia 

politikov o optimálnej sadzbe dane zo ziskov pokračuje. O to zaujímavejšie je pozrieť sa na názory manažérov 

podnikov. 

Otázka znela: Aká je maximálna sadzba dane z príjmov právnických osôb, pri ktorej by firmy ako vaša začali 

vykazovať vyššie zisky v dôsledku nezaujímavosti daňovej optimalizácie? 

0
10
20
30
40
50
60
70

< 15 % 15 – 19 % 20 – 24 % 25 – 29 %

Sadzba dane z príjmov právnických osôb, pri ktorej by firmy vykazovali vyššie zisky

 
Odpovede až 60 % respondentov sa stretli v intervale 15 – 19 %. Potvrdzuje to predpoklad – prakticky 

otestovaný v Maďarsku i niektorých iných krajinách – že pri znižovaní korporátnej daňovej sadzby je dôležité 

prekonať psychologickú hranicu 20 %. Znižovanie sadzby nad touto hranicou môže znamenať, že len malá časť 
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ziskových spoločností prestane umelo znižovať daňový základ. Hrozí tak, že príjmy štátneho rozpočtu z tejto 

dane klesnú lineárne so zmenou daňovej sadzby. Pri redukcii sadzby pod 20 % sa taký výrazný pokles daňových 

výnosov neočakáva – nižší percentuálny výnos dane by mal byť z veľkej časti kompenzovaný zvýšením základu, 

z ktorého sa daň odvádza. 

 

Ďalšie dve otázky pomáhajú identifikovať hlavné problémy súvisiace so zamestnávaním ľudí. Čo teda 

odrádza podnikateľov a manažérov od zvýšenia počtu pracovníkov v ich firme? 

 

Ktoré faktory brzdia zvýšenie počtu pracovníkov vo vašej firme?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 žiadna prekážka  vedľajšia prekážka  mierna prekážka  vážna prekážka  rozhodujúca prekážka

prezamestnanosť, potreba prepúšťania

nedostatok zakázok

neistota, či priaznivý vývoj pretrvá

nedostatok absolventov škôl v odbore

postoj vlastníkov, ktorí nehľadia na preťaženosť

vysoké náklady na mzdy a odvody

neprimeraná zákon. ochrana zamestnancov

nemožnosť zaviazať si vyškoleného pracovníka

 
Opäť sú to najmä faktory, ktoré sú v dosahu vlády či parlamentu. Medzi rozhodujúce alebo vážne prekážky 

zaradilo najviac manažérov (61 %) vysoké náklady na mzdy a odvody. Nemalú časť zamestnávateľov odrádza aj 

neprimeraná zákonná ochrana zamestnancov, ktorá núti firmy už prijatých pracovníkov zamestnávať na dobu 

neurčitú a na druhej strane im neumožňuje zaviazať si kľúčových pracovníkov, do ktorých firma investovala. Ako 

prinajmenšom miernu prekážku hodnotí neprimeranú zákonnú ochranu zamestnancov bezmála 70 % 

respondentov. Mimo dosahu štátu sú teda len dva z piatich najvýznamnejších faktorov, ktoré brzdia zvyšovanie 

zamestnanosti vo firmách. 
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Zaujímavé sú aj praktické skúsenosti manažérov so zamestnávaním ľudí. Najrozšírenejšou slabinou 

pracovníkov sú slabé manažérske schopnosti, ktoré označili za častý problém štyria z piatich manažérov. Na 

slabú znalosť cudzích jazykov často narážajú dve tretiny respondentov, nepripravenosť absolventov škôl na prax 

uvádza 61 % účastníkov prieskumu. 

Tri najčastejšie problémy sú teda varovaním pre vzdelávacie inštitúcie, ktorých rady síce každoročne opúšťa 

dostatok absolventov vo všetkých významných odboroch, nie sú však pripravení na prax. Ak slabšiu znalosť 

cudzích jazykov možno interpretovať ako problém strednej a staršej generácie, najvypuklejší problém – 

nedostatok manažérskych schopností – je výsledkom prežitého zamerania školského systému na reprodukovanie 

poznatkov namiesto ich tvorivého využívania v samostatných, či tímových prácach. 
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Okrem pracovnej sily je ďalším dôležitým výrobným faktorom kapitál, ktorému boli v dotazníku venované tri 

otázky (č. 16 – 18). 

V prvej z nich sme požiadali manažérov o zhodnotenie kapitálovej vybavenosti firmy, pre ktorú pracujú. Z 

tých, ktorí sa vedeli k danej otázke vyjadriť, je kapitálová vybavenosť v 14 percentách firiem výborná a umožňuje 

expanziu, ďalšia štvrtina uvádza veľmi dobrú vybavenosť, ktorá je primeraná plánovanému rastu. Najviac – 35 % 

zástupcov podnikov – uvádza dobrú vybavenosť, primeranú však len súčasným potrebám. Ako dostatočnú, 

sťažujúcu získanie úverov, hodnotí kapitálovú vybavenosť svojej firmy vyše 17 % respondentov. Necelých 9 % 

považuje vlastný kapitál spoločnosti za nedostatočný, ohrozujúci ďalšie fungovanie firmy. 

Je možné, že pri prieskume na reprezentatívnej vzorke podnikov by boli výsledky o niečo pesimistickejšie. V 

každom prípade však uvedené výsledky naznačujú, že problém podkapitalizovanosti podnikov na Slovensku už 

nie je taký rozšírený, ako by sa to mohlo zdať z vyjadrení časti ekonómov a predstaviteľov niektorých záujmových 

organizácií reprezentujúcich podnikateľskú sféru. Nie je to však ani problém zriedkavý, keďže viac ako štvrtine 

podnikov zahrnutých v prieskume kapitálová podvybavenosť sťažuje získanie úverov, prípadne znamená až 

existenčnú hrozbu. 

Ohodnoťte kapitálovú vybavenosť vašej firmy

výborná
13,6 %

veľmi dobrá
25,2 %

dobrá
35,0 %

dostatočná
17,5 %

nedostatočná
8,7 %

 
 

Ďalšou otázkou sme zisťovali význam jednotlivých foriem posilňovania vlastného kapitálu. Ukázalo sa, že 

najvyužívanejším a zároveň najvýznamnejším zdrojom je reinvestovanie ziskov. Ako rozhodujúci alebo významný 

označilo tento zdroj až 82 % respondentov. Prvotné vklady vlastníkov majú takúto dôležitosť len v 55 percentách 

podnikov, význam ostatných zdrojov je ešte podstatne nižší. 

Prieskum zrealizovala TREND Analyses pre Podnikateľskú alianciu Slovenska 18 



 
Tieto výsledky podčiarkujú význam nižšieho zdaňovania ziskov podnikov. Priamo totiž ovplyvňuje, akú časť 

vyprodukovaného zisku spoločnosti môžu použiť na zlepšenie kapitálovej vybavenosti. Tá je spravidla jedným z 

limitujúcich faktorov rastu podnikov. Odpovede na predchádzajúcu otázku ukazujú, že dostatkom kapitálu na 

plánovaný rast či expanziu disponujú len dva z piatich podnikateľských subjektov. 

 

Nasledujúca otázka skúmala dôležitosť cudzích zdrojov pre financovanie spoločností zahrnutých v 

prieskume. Výsledky potvrdili predpoklad, že pre najväčšiu časť podnikov využívajúcich cudzie zdroje zohrávajú 

najvýznamnejšiu úlohu bankové úvery, a to splátkové i kontokorentné. Ako okrajový (doplnkový) zdroj 

financovania však viac podnikov využíva lízing, prípadne dodávateľské úvery. Jednoduchší prístup k lízingovému 

financovaniu v porovnaní s bankovými úvermi sa prejavuje aj v tom, že lízing je úplne najrozšírenejším cudzím 

zdrojom financovania v slovenských spoločnostiach. 
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Predposledná otázka prieskumu vyjadruje očakávaný vývoj základných ukazovateľov v dopytovaných 

firmách tak, ako ho vidia ich manažéri. Najoptimistickejšie očakávania sa viažu k vývoju tržieb, zisku a miezd (tie 

vo väčšine podnikov porastú mierne). Naopak menej ako polovica respondentov očakáva v rokoch 2002 – 2004 

rast počtu zamestnancov. Naznačuje to, že ešte viaceré podniky nevyčerpali rezervy v eliminovaní 

prezamestnanosti. Produktivita práce v podnikoch na Slovensku bude teda aj v nasledujúcich rokoch rásť nielen 

vďaka zvyšovaniu tržieb, ale aj v dôsledku redukcii počtu pracovníkov. 

 

Posledná otázka dotazníkového prieskumu testuje, akú pozornosť venujú manažéri podnikov na Slovensku 

vývoju najdôležitejších makroekonomických veličín. Podnikanie zrejme najviac ovplyvňuje výška inflácie, ktorá sa 

v rôznej miere premieta do vývoja cien výrobných vstupov, a tiež úzko súvisí s rastom miezd. Aj z tohto dôvodu 

ekonomické periodiká pravidelne zverejňujú okrem aktuálnych hodnôt aj prognózované hodnoty, opierajúce sa o 

predpovede analytikov. 

Odpovede ukazujú, že veľká väčšina manažérov informácie tohto druhu prehliada alebo podceňuje. Až dve 

tretiny respondentov vychádzali pri zostavovaní plánu na tento rok z predpokladu, že inflácia bude vyššia ako 6 

%. Napriek tomu, že väčšina predpovedí analytikov sa blížila k úrovni 4 percent. 
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