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1. TRHOVÉ PROSTREDIE 
 
Po období zásadných zmien v podobe transformácie centrálne plánovanej ekonomiky na 
trhovú prechádza podnikateľské prostredie na Slovensku štádiom štandardizovania vzťahov 
medzi jednotlivými subjektmi na trhu. Ide o vzťahy medzi podnikateľmi a vládou na 
centrálnej a lokálnej úrovni i vzťahy medzi samými podnikateľmi. Do týchto vzťahov, 
samozrejme, vstupujú nielen domáce, ale aj zahraničné subjekty. 
 
Existencia a dodržiavanie zákonných i nepísaných pravidiel je podstatou korektných vzťahov 
medzi subjektami pôsobiacimi v trhovom prostredí. Len podnikateľské prostredie, v ktorom 
platia zákonné i nepísané pravidlá vytvára základ pre dlhodobý ekonomický, sociálny 
a spoločenský rozvoj krajiny. 
 
Obsahom tejto kapitoly je analytický pohľad na témy, ktoré zásadne a každodenne formujú 
podnikateľské prostredie na Slovensku. Štruktúra kapitoly nadväzuje na minuloročnú Správu 
o stave podnikateľského prostredia v SR 2002, ktorá podľa skúseností podnikateľov, 
manažérov a vlastníkov definovala problémové oblasti v podnikaní na Slovensku.  
 
Kapitola sa venuje témam: kapitál a financovanie podnikov, súdnictvo, verejné obstarávanie, 
dotácie, súťažná politika, štátna pomoc, licencie, povinná certifikácia, kataster nehnuteľností, 
environmentálna regulácia, neformálne vzťahy, profesijné komory s povinným členstvom. 
 
Tentokrát je pohľad na uvedené témy iný a vyplýva z definície adresátov tohtoročnej Správy 
– slovenská podnikateľská komunita, potenciálni i existujúci zahraniční investori, vláda na 
centrálnej a lokálnej úrovni, inštitúcie Európskej únie. Podkapitoly sú spracované viac so 
zámerom poskytnúť užívateľovi základný prehľad o týchto témach a pomôcť pri zorientovaní 
sa. 
 

Dôležitou súčasťou kapitoly je vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, 
ktorý v júli a auguste 2003 realizovala Slovenská ratingová agentúra, a.s. Na 
prieskume sa zúčastnilo 52 manažérov podnikateľských subjektov aktívne 
pôsobiacich v podnikateľskom prostredí na Slovensku. 

 
Výsledky prieskumu týkajúce sa podmienok podnikania na Slovensku, rozvojových faktorov, 
prekážok podnikania a boja proti korupcii sú spracované v rámci podkapitoly 1.3 Podmienky 
podnikania na Slovensku. Špecializované témy z prieskumu sú vyhodnotené v rámci kapitol, 
ktoré sa venujú jednotlivým témam, a tak obohacujú analýzy o názory podnikateľov. 
 
 
Štruktúra účastníkov dotazníkového prieskumu 
 

Prieskumu sa zúčastnilo široké spektrum podnikateľských subjektov, 
zastúpené boli subjekty väčšiny právnych foriem existujúcich na Slovensku 
a v takmer rovnomernom členení podľa veľkosti, keď hraničné kritérium 
bolo stanovené na 500 mil. Sk ročných tržieb.  

 

 

Dotazníkový 
prieskum 

 

Dotazníkový 
prieskum 
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V členení podľa počtu zamestnancov bola najpočetnejšia skupina podnikov s 250 až 999 
zamestnancami. Možno konštatovať, že podstatnú časť respondentov tvorili na slovenské 
pomery väčšie podniky, ak za hraničné kritérium považujeme podnik s 250 a viac 
zamestnancami. 
 
Detailnejšie rozdelenie respondentov podľa ročných tržieb a počtu zamestnancov je zrejmé 
z nasledujúcich grafov: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z hľadiska prevažujúceho predmetu činnosti, s 67 percentným podielom jednoznačne 
prevažovali výrobné firmy. Druhou najpočetnejšou skupinou boli podniky poskytujúce 
služby. Čo sa týka odvetví, v prieskume sú zahrnuté spoločnosti zo všetkých kľúčových 
odvetví slovenskej ekonomiky. Zastúpenie má automobilový, elektrotechnický i chemický 
priemysel, strojárstvo, výroba potravín, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, maloobchod, 
veľkoobchod a rozličné služby vrátane podnikov info-komunikačného priemyslu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Široký záber prieskumu je zrejmý aj zo štruktúry podnikov podľa majoritného vlastníka. 
Najpočetnejšie skupiny, každú s približne tretinovým podielom tvorili podniky vlastnené 
manažérmi, domácimi súkromnými spoločnosťami a zahraničným investorom. Podľa pozície 
respondenta vo firme sa na prieskume najčastejšie zúčastnili generálni riaditelia a riaditelia 
spoločností. 
 
 
 

Štruktúra účastníkov podľa 
ročných tržieb

4%

27%

35%
34% do 500 mil. Sk

od 0,5 do 1 mld. Sk
nad 1 mld. Sk
Neuvedené

Štruktúra účastníkov podľa počtu 
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19% 13%
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Štruktúra účastníkov podľa 
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4%

67%

23%
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1.1  VÝVOJ INDEXU IPP (INDEX PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA) 
 
Index podnikateľského prostredia (IPP) je prvým produktom Podnikateľskej aliancie 
Slovenska – stálej konferencie CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS). Jeho 
cieľom je v pravidelných štvrťročných intervaloch monitorovať a hodnotiť zmeny v 
podnikateľskom prostredí na Slovensku. Index sa vypočítava z výsledkov dotazníkového 
prieskumu, na ktorom sa pravidelne zúčastňuje viac ako 60 vybraných podnikateľských 
subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. 
 
Index IPP má tri hodnotiace kategórie, pričom každá z nich má desať položiek. Prvá kategória 
sleduje vývoj legislatívneho a regulačného prostredia na Slovensku. V jednotlivých položkách 
sú napríklad obchodná legislatíva, legislatíva upravujúca dane, odvody a investície, 
vymáhateľnosť práva, trhová regulácia. Druhá kategória zahŕňa vplyvy ostatných vonkajších 
makroekonomických faktorov na podniky, sleduje napríklad cenovú stabilitu, pohyby 
menového kurzu, fiškálnu politiku, úroveň infraštruktúry. Tretia kategória indexu zohľadňuje 
príspevok samých podnikov k vývoju podnikateľského prostredia. 
Vývoj Indexu IPP potvrdzuje, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa postupne zlepšuje. 
Základným obdobím na výpočet IPP bol 1. júl 2001, s referenčnou hodnotou indexu 100 
bodov. Počas  dvojročnej existencie index vzrástol k tretiemu štvrťroku roku 2003 na hodnotu 
108,7 bodu. Najdynamickejší nárast zaznamenal v prvom kvartáli roku 2003, a to takmer 
o dva percentuálne body. 
 

Index podnikateľského prostredia (IPP)
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111

115

119

123
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131

IPP 3Q/2001 IPP 4Q/2001 IPP 1Q/2002 IPP 2Q/2002 IPP 3Q/2002 IPP 4Q/2002 IPP 1Q/2003 IPP 2Q/2003 IPP 3Q/2003

index IPP
Prístup k finančným zdrojom (najlepšie hodnotená položka)
Vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva (najhoršie hodnotená položka)

 
 
Podobne ako ďalšie zistenia PAS i vývoj IPP ukazuje, že na Slovensku sa za posledný rok 
výrazne zvýšila dostupnosť finančných zdrojov. Podnikatelia pozitívne vnímajú hospodársku 
politiku štátu a dostupnosť informácií, ako aj vývoj v oblasti obchodnej a pracovnoprávnej 
legislatívy. Vysoko hodnotia úroveň infraštruktúry (dopravy, telekomunikácií, atď.) a kvalitu 
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a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily. Na druhej strane pretrváva slabá 
vymáhateľnosť práva, nedostatočná zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych 
predpisov, vysoký výskyt byrokracie a korupcie na úradoch. Najmä v posledných troch 
štvrťrokoch rastie aj negatívne vnímanie cenovej stability, čo je okrem iného spôsobené 
cenovou dereguláciou a predčasným zavedením zvýšených spotrebných daní v auguste 2003 
pre nedostatočné príjmy štátneho rozpočtu v prvom polroku 2003. V treťom štvrťroku 2003 
bola podnikateľmi veľmi negatívne hodnotená politická stabilita na Slovensku. 
 

Čiastkové indexy právneho a regulačného rámca
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Legislatíva upravujúca dane, odvody, poplatky, investície
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Na grafe čiastkových indexov právneho a regulačného rámca možno sledovať, ako sa 
jednotlivé hospodárske a legislatívne opatrenia prijaté vládou a parlamentom premietajú do 
hodnoty indexu IPP. 
 
Legislatíva upravujúca dane, odvody, poplatky a investície zaznamenáva stabilný nárast, 
keďže v tejto oblasti sa neustále robia čiastkové úpravy v prospech podnikateľskej sféry. V 
poslednom období podnikatelia pozitívne reagovali najmä na zlepšenie podmienok 
odpisovania, ako aj na prijatie daňovej reformy, ktorá okrem iného zníži daňové zaťaženie na 
19 %. 
 
Položka zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov neustále klesá. 
Podnikatelia považujú uvedenú oblasť za jeden z najväčších nedostatkov podnikateľského 
prostredia na Slovensku, pričom tento problém vnímajú ako dlhodobo neriešený. 
 
Vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva predstavuje rovnako jednu z najväčších 
prekážok podnikania na Slovensku. Uvedená oblasť sa stala najhoršie hodnotenou položkou 
indexu IPP. 
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Zaujímavý je aj vývoj v oblasti obchodnej a pracovnoprávnej legislatívy. Od konca roku 2001 
zaznamenávala položka stabilný pokles, ktorého dôvodom bolo najmä prijatie 
nevyhovujúceho Zákonníka práce. Rapídne klesanie sa zastavilo až v treťom štvrťroku 2002, 
čo súviselo s pripravovanou novelou Zákonníka práce. Potom zaznamenala obchodná a 
pracovnoprávna legislatíva až štyri štvrťročné vzostupy a stala sa položkou s najvyšším 
rastom v rámci celého indexu IPP. 
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1.2  VÝVOJ INDEXU ESO (EKONOMICKÁ SILA OBČANA) 
 
Indikátor ESO (Ekonomická sila občana) poskytuje pohľad Slovenskej ratingovej agentúry, 
a.s., na ekonomickú silu bežného občana. Index bol vytvorený pre širšiu verejnosť, ktorá 
nemusí poznať ekonomické súvislosti do podrobností, a veličiny ako HDP, platobná bilancia 
alebo reálne úrokové sadzby nemá v slovníku. Index ESO nehovorí len o kúpnej sile. Keďže 
obsahuje aj také položky ako nezamestnanosť alebo maloobchodné tržby, hodnotí do istej 
miery aj pocity bežného občana, vôľu nakupovať v sledovanom mesiaci a okrajovo i 
očakávania ohľadom budúcnosti. Dá sa povedať, že z dlhodobého hľadiska by malo platiť, že 
úspešná hospodárska politika je taká, ktorá zvyšuje hodnotu indexu ESO.  
 
Na druhej strane treba dodať, že opatrenia vedúce ku krátkodobému maximalizovaniu  indexu 
môžu viesť k rozsiahlym negatívnym následkom a kríze po uplynutí niekoľkých rokov. 
Z tohto dôvodu je potrebné poznamenať, že v žiadnom prípade nie je možné objektívne 
hodnotiť hospodársku politiku na základe jedného indexu (nejde len o index ESO). Indikátor 
ESO slúži ako nástroj priblíženia ekonomickej situácie a pocitov občana, člena širšej 
verejnosti, a  nehodnotí hospodársku politiku. Pre podnikateľov však môže byť návodom  pri 
odhade vývoja dopytu občanov po tovaroch a službách. 
 
Bázu indexu ESO tvorí šesť čiastkových indexov: 
• IZ (index zamestnanosti) – sleduje vývoj celkovej zamestnanosti vo vybraných odvetviach 

(zdroj: Štatistický úrad SR – ŠÚ SR). Bázickým obdobím je január 1999, ktorý 
predstavuje hodnotu 100. Na odstránenie sezónnych vplyvov je aplikovaný 
dvanásťmesačný kĺzavý priemer.  

• IN (index nezamestnanosti) – sleduje vývoj miery disponibilnej nezamestnanosti (zdroj: 
NÚP). Bázickým obdobím (ako aj vo všetkých ďalších prípadoch) je január 1999, ktorý 
predstavuje hodnotu 100. Tu však treba zdôrazniť, že index IN je postavený tak, aby 
pokles nezamestnanosti zvyšoval index. Na odstránenie sezónnosti sa aplikuje 
dvanásťmesačný kĺzavý priemer.  

• IP (index príjmov) – zohľadňuje priemernú mesačnú mzdu vo vybraných odvetviach, kde 
váhami sú počty zamestnancov v jednotlivých sektoroch (zdroj: ŠÚ SR). Priemerná 
mesačná mzda sa vyjadrí v stálych cenách (cez index spotrebiteľských cien), a potom sa  
aplikuje dvanásťmesačný kĺzavý priemer. 

• IV (index výdavkov) – oboznamuje verejnosť s vývojom maloobchodných tržieb v stálych 
cenách (cez deflátor maloobchodných tržieb). Zdrojom údajov je aj v tomto prípade ŠÚ 
SR. Na odstránenie sezónnosti sa aplikuje dvanásťmesačný kĺzavý priemer. 

• IRV (index reálnych vkladov) – vyjadruje hodnotu vkladu 100 jednotiek korún v januári 
1999 v stálych cenách, ktorá sa obnovuje každý mesiac aktuálnou priemernou mesačnou 
úrokovou sadzbou komerčných bánk (zdroj: NBS). Prevod na stále ceny sa uskutočňuje 
cez index čistej inflácie (vklady  väčšinou slúžia na kúpu tovarov dlhodobej spotreby). 

• IC (index sily v cudzine) – vyjadruje vývoj mesačného kurzu koruny voči košu mien 
(90 % EUR, 10 % USD – bežný občan cestuje najmä do Európy). Aj v tomto prípade sa 
pracuje s dvanásťmesačným kĺzavým priemerom.  
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Pohľad na vývoj ekonomickej sily občanov vyjadrenej indexom ESO od začiatku jeho 
sledovania do augusta 2003 (na základe dostupných údajov v októbri 2003): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vývoj indexu ESO ovplyvňuje najmä vývoj čiastkových indexov príjmov a výdavkov, keďže 
tie majú priamy vplyv na kúpyschopnosť obyvateľstva. Index ESO bol v minulosti 
sprostredkovateľom dopadov reštriktívnych opatrení vlády na obyvateľstvo. Najväčší prepad 
zažil v roku 1999 – po spustení prvého balíčka opatrení na zachovanie makroekonomickej 
stability. Po doznení dopadov zvyšovania regulovaných cien a spotrebných daní pokračoval 
index v prudkom raste sprevádzanom zlepšovaním v jednotlivých čiastkových indexoch. 
Reštriktívne opatrenia zo začiatku roka 2003 už nemali takú razanciu ako pred troma rokmi. 
Prudkému poklesu indexu takisto bránilo zlepšovanie čiastkového indexu sily v cudzine, ako 
aj indexu nezamestnanosti. Slovenská ratingová agentúra, a.s., do budúcnosti predpokladá 
mierne zlepšenie vývoja čiastkových indexov výdavkov a príjmov, a to po pominutí dopadov 
reštriktívnych opatrení vlády. V tejto súvislosti sa predpokladá ďalší rast indexu ESO.  
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1.3  PODMIENKY PODNIKANIA NA SLOVENSKU 
 
Právne normy upravujúce slovenské podnikateľské prostredie, ako aj všeobecne celý právny 
systém sú výrazne ovplyvnené prístupovým procesom do Európskej únie. Slovenská 
republika sa zaviazala preberať zásady práva a jednotlivé právne normy EÚ. Má ich aplikovať 
a využívať v domácom právnom systéme. 
 
Filozofiu tohto procesu možno považovať za dobrú, pretože štandardizuje slovenské 
prostredie a posúva ho na úroveň vyspelých západoeurópskych krajín. Spôsob, akým sa tento 
proces uskutočňuje, však nie je vždy vhodný. Vyvoláva nejednoznačnosť výkladu a rozpory 
s inými právnymi normami. Mnohokrát sa napríklad príslušná smernica len jednoducho 
preloží do slovenského jazyka a zakomponuje do národnej normy – bez skúmania jej dosahov 
na iné právne normy a zaužívaný spôsob výkladu konkrétnej problematiky. 
 
Následne dochádza k častým novelizáciám, ktoré destabilizujú právny systém a vyvolávajú 
problémy s prispôsobovaním podnikateľských plánov meniacej sa situácii – najmä v menších 
podnikoch. 

 
Čas trávený interpretáciou právnych noriem považujú manažéri za 
neproduktívny a zbytočne zaťažujúci kapacity manažérov a zamestnancov. 
 

 
Otázka:  Akú časť pracovného času trávia manažéri vo Vašej firme riešením problémov 

s interpretáciou zákonov a iných noriem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S výnimkou veľkých podnikov, ktoré vzhľadom na komplexnosť svojej činnosti považujú 
samostatné právne oddelenie za prirodzenú súčasť organizačnej štruktúry, všetky podniky 
vnímajú sledovanie legislatívy ako zaťaženie navyše. 
 
Nasledujúca časť obsahuje prehľad základných zákonov upravujúcich podnikateľské 
prostredie na Slovensku so zoznamom všetkých zmien a doplnení od zverejnenia pôvodného 
znenia zákona po aktuálne znenie k 6. novembru 2003. Len samotný pohľad na počet 
novelizácií potvrdzuje oprávnenosť názoru podnikateľov, ktorí zaraďujú administratívnu 
náročnosť, časté zmeny pravidiel, nejednoznačnosť zákonov a podobne dlhhodobo medzi 
najväčšie prekýžky podnikania na Slovensku. 
 
 

Časť pracovného času strávený riešením problémov 
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§§§ Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

Zákon je účinný od 1.1.1992, zmeny a doplnenia boli vykonané týmito zákonmi: 
 

591/1992 Zb. 123/1996 Z.z. 70/1998 Z.z. 161/1998 Z.z. 142/2000 Z.z. 488/2001 Z.z. 
600/1992 Zb. 164/1996 Z.z. 76/1998 Z.z. 178/1998 Z.z. 236/2000 Z.z. 554/2001 Z.z. 
231/1992 Zb. 222/1996 Z.z. 126/1998 Z.z. 179/1998 Z.z. 238/2000 Z.z. 261/2002 Z.z. 
132/1994 Z.z. 289/1996 Z.z. 129/1998 Z.z. 194/1998 Z.z. 268/2000 Z.z. 284/2002 Z.z. 
200/1995 Z.z. 290/1996 Z.z. 140/1998 Z.z. 263/1999 Z.z. 338/2000 Z.z. 506/2002 Z.z. 
216/1995 Z.z. 288/1997 Z.z. 143/1998 Z.z. 264/1999 Z.z. 223/2001 Z.z.  
233/1995 Z.z. 379/1997 Z.z. 144/1998 Z.z. 119/2000 Z.z. 279/2001 Z.z.  

 
Úplné znenie zákona bolo vydané zákonmi č. 105/1995 Z.z. a 106/2002 Z.z. 

 
Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich 
dodržiavaním. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom 
mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok 
ustanovených týmto zákonom. 

 
§§§ Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

Zákon je účinný od 1.1.1992, zmeny a doplnenia boli vykonané týmito zákonmi: 
 

264/1992 Zb. 106/1995 Z.z. 373/1996 Z.z. 238/2000 Z.z. 510/2002 Z.z. 
600/1992 Zb. 171/1995 Z.z. 11/1998 Z.z. 147/2001 Z.z. 526/2002 Z.z. 
278/1993 Z.z. 58/1996 Z.z. 127/1999 Z.z. 500/2001 Z.z.  
249/1994 Z.z. 317/1996 Z.z. 263/1999 Z.z. 426/2002 Z.z.  

 
Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj 
niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním. Uvedené právne vzťahy sa spravujú 
ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto 
ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani 
podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa 
zásad, na ktorých spočíva tento zákon. 

 
Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 

 
§§§ Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

Zákon je účinný od 1.1.2003 s výnimkou §3 ods. 4 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 
1.1.2004. 

 
Tento zákon upravuje 
a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva 

  1. právnických osôb, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, 
2. zahraničných osôb, ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo 
vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov, 
3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú 
zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, 
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zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov 
podľa osobitného predpisu, 

b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky. 
Uvedené osoby sa považujú za účtovnú jednotku. 

 
§§§ Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní 

Zákon je účinný od 1.10.1991, zmeny a doplnenia boli vykonané týmito zákonmi: 
 

122/1993 Z.z. 118/1996 Z.z. 281/1999 Z.z. 457/2002 Z.z. 
159/1994 Z.z. 292/1996 Z.z. 238/2000 Z.z. 510/2002 Z.z. 
374/1994 Z.z. 12/1998 Z.z. 397/2001 Z.z.  
190/1995 Z.z. 92/1998 Z.z. 566/2001 Z.z.  

58/1996 Z.z. 197/1999 Z.z. 395/2002 Z.z.  
 

Účelom tohto zákona je usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorý je v 
úpadku. Dlžník je v úpadku, ak má viac veriteľov a nie je schopný 30 dní po lehote 
splatnosti plniť svoje záväzky. Fyzická osoba, ak je podnikateľom, a právnická osoba 
je v úpadku aj vtedy, ak je predlžená. 

 
§§§ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Zákon je účinný od 1.4.1964, zmeny a doplnenia boli vykonané týmito zákonmi: 
 

58/1969 Zb. 105/1990 Zb. 249/1994 Z.z. 281/2001 Z.z. 215/2002 Z.z. 
131/1982 Zb. 116/1990 Zb. 153/1997 Z.z. 23/2002 Z.z. 526/2002 Z.z. 
139/1982 Zb. 87/1991 Zb. 211/1997 Z.z. 34/2002 Z.z.  
94/1988 Zb. 509/1991 Zb. 252/1999 Z.z. 95/2002 Z.z.  
188/1988 Zb. 264/1992 Zb. 218/2000 Z.z. 184/2002 Z.z.  
87/1990 Zb. 278/1993 Z.z. 261/2001 Z.z. 215/2002 Z.z.  

 
Zákon upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy 
medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, 
pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. 

 
§§§ Zákon č. 311/2001 Zb. Zákonník práce 

Zákon je účinný od 1.4.2002, zmeny a doplnenia boli vykonané týmito zákonmi: 
 

165/2002 Z.z. 408/2002 Z.z. 413/2002 Z.z. 
 

Tento zákon upravuje individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti so 
zamestnávaním fyzických osôb právnickými osobami alebo fyzickými osobami a 
kolektívne pracovnoprávne vzťahy. 
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1.3.1  Podmienky na podnikanie 
 
Úvod dotazníkového prieskumu patril zisťovaniu miery spokojnosti, 
respektíve nespokojnosti s celkovými podmienkami na podnikanie 
v Slovenskej republike. 

 
Otázka: Vyjadrite vašu celkovú spokojnosť, respektíve nespokojnosť s podmienkami na 

podnikanie na Slovensku v škále od 1 (maximálna spokojnosť) po 7 (maximálna 
nespokojnosť). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najväčšia skupina manažérov (37 %), ktorí nevolili nerozhodný stred (stupeň 4), sa prikláňala 
k ľavej polovici hodnotiacej škály. To znamená, že najviac opýtaných vyjadrilo spokojnosť so 
súčasnými podmienkami na podnikanie. Na druhej strane však relatívne vysoký počet 
negatívnych hodnotení (27 %) relativizuje jednoznačnosť pozitívnych nálad medzi 
podnikateľmi. 
 
Podobná otázka bola položená ešte raz. Jej cieľom bolo verifikovať názor podnikateľov na 
prostredie, v ktorom pôsobia.  
 
Otázka:  Predstavte si, že Vašu spoločnosť zakladáte až dnes. Ako by ste boli spokojný s 

podmienkami, ktoré Vám vytvára štát pre vstup na trh? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky prieskumu ukazujú, že napriek celkovo pozitívnemu hodnoteniu podmienok na 
podnikanie v súčasnosti, respondenti stále nepovažujú tieto podmienky za veľmi vhodné v 
prípade vstupu na trh. Až 45 % nespokojných respondentov je umiestnených v negatívnej 

Celková spokojnosť s podmienkami pre 
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polovici hodnotiacej škály (stupne 5-7) oproti 25 percentám, ktorí vyjadrili spokojnosť 
(stupne 1-3). 
 
Mnohí podnikatelia vidia v konaní štátnych orgánov, politikov, ale aj verejnosti a médií prvky 
podozrievania. Okrem nich účastníci prieskumu uviedli aj podozrievanie najmä zo strany 
zamestnancov a polície. 
 
Otázka:  Máte pocit, že na Slovensku dochádza k plošnému podozrievaniu podnikateľov 

namiesto pomenúvania a postihovania skutočných podvodníkov? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viac ako 60 % opýtaných uviedlo, že k podozrievaniu dochádza zo strany Ministerstva 
financií a daňových kontrolórov. Tesne pod touto hranicou sa však umiestnila aj verejnosť. 
Jedným z vysvetlení podozrievania je uvádzaná obrana štátu proti prirodzenej snahe 
podnikateľov podvádzať. Ako dôvod negatívneho vnímania súkromných podnikateľov 
verejnosťou je často uvádzané vnímanie naučené v minulosti. 
 
Registračný súd je jednou z prvých inštitúcií, s ktorou prichádza podnikateľ do styku pri 
zakladaní spoločnosti. Stupeň administratívnej náročnosti a dĺžka procesu registrácie alebo 
zmeny v registrácii spoločnosti je dôležitým meradlom podpory podnikania zo strany štátu. 
 
Otázka:  Ako ste spokojní s celkovou kvalitou práce registračných súdov pri zriaďovaní, resp. 

zmene v registrácii spoločnosti (ochota úradníkov, rýchlosť vybavenia a pod.) 
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Z prieskumu vyplynulo, že väčšina podnikateľov nie je spokojná s kvalitou služieb 
registračných súdov, keď 59 % odpovedí je v negatívnej časti stupnice (stupne 5-7). Najvyšší 
počet hodnotení je však koncentrovaná v okolí neutrálneho stupňa (stupne 3-5), tzn. negatívne 
vnímanie nie je v porovnaní s inými problémami zásadné. 
 
Úlohou ďalšej otázky bolo jednoduchým trojstupňovým hodnotením zistiť stupeň 
administratívnej náročnosti zakladania a zmeny v registrácii spoločnosti. Opýtaní mali 
takýmto spôsobom možnosť porovnať konanie pred registračným súdom s inými 
administratívnymi úkonmi v podnikateľskej činnosti. 
 
Otázka: Vyjadrite, prosím stupeň administratívnej náročnosti procesu zakladania/zmeny 

v registrácii spoločnosti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proces zakladania spoločnosti považuje za vysoko náročný necelých 40 % opýtaných. 
Väčšina z nich ho vníma ako stredne náročný, čo znamená, že proces zakladania spoločnosti 
patrí medzi bežne náročné administratívne úkony v podnikaní. Pri zmene v registrácii je súbor 
odpovedí „stredná náročnosť“ ešte viac prevažujúci. Manažéri ho nepovažujú za nadmerne 
zaťažujúci. 
 
Doplnkovou otázkou bola otázka o čase potrebnom na nutné úkony spojené so začatím 
činnosti novej spoločnosti. Jej cieľom bolo zistiť najmä rozptyl dôb uvádzaných manažérmi. 
Pre grafickú prezentáciu výsledkov je použitá metóda boxplotov1 popisnej štatistiky. 
 
 
Otázka:  Odhadnite prosím, ako dlho trvá registrácia novej spoločnosti v zdravotnej 
poisťovni a iných inštitúciách, kde sa registrácia vyžaduje? 

                                                 
1 Boxplot je grafickým zobrazením rozloženia súboru hodnôt medzi 
hraničnými hodnotami. Pre odstránenie vplyvu extrémov (maximálna 
a minimálna hodnota), ktoré by mohli skresliť celkový obraz, sa 
neberie do úvahy napr. 10 % horných hodnôt (pod maximom) 
a rovnakých 10 % dolných hodnôt (nad minimom). Takto získané 
hraničné hodnoty sú 9. decil a 1. decil. Pre ešte lepšiu orientáciu, 
v akom intervale sa nachádza väčšina hodnôt sa používa aj ďalšie 
ohraničenie – prvým a tretím kvartilom. Hodnoty umiestnené medzi 
1. a 3. kvartilom tvoria 50 % všetkých hodnôt. Strednou hodnotou, 
ktorá oddeľuje dolnú polovicu hodnôt od hornej je medián. Medián sa 
preto považuje za hodnotu typickú pre daný súbor hodnôt, ktorá nie je 
ovplyvnená niekoľkými hodnotami veľmi vzdialenými od väčšiny 
ostatných, ako môže byť ovplyvnený aritmetický priemer. 
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Rozptyl uvádzaných časov potrebných na registráciu novej spoločnosti v zdravotnej poisťovni 
a iných inštitúciách nebol výrazný (extrémne hodnoty – maximum bolo uvedené 100 dní 
a minimum 1 deň). Po eliminovaní extrémnych hodnôt (10 % pod maximom a 10 % nad 
minimom) zisťujeme, že 80 % opýtaných uviedlo doby registrácie v intervale 5 až 51 dní. 
Bližší pohľad ukazuje, že 50 % opýtaných uviedlo doby medzi 10 a 30 dňami a stredná 
hodnota (medián), ktorú môžeme považovať za typickú pre danú vzorku respondentov je 15 
dní. 
 
Pre zdravé fungovanie ekonomiky je potrebné rýchle a efektívne riešenie odchodu subjektov 
neschopných fungovať v podnikateľskom prostredí z trhu. V tomto smere sa na Slovensku 
mnoho pozitívnych zmien už vykonalo, preto nasledujúca otázka mapovala pohľad 
podnikateľov na situáciu v likvidáciách a konkurzoch. 
 
Otázka: Ako vnímate priebeh procesu likvidácií a konkurzov na Slovensku z hľadiska 

transparentnosti, pružnosti a obhajovania záujmov veriteľov? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpovede manažérov naznačujú, že v praxi likvidácií a konkurzov stále pretrváva zlá 
situácia. Len v priemere 8 % uviedlo, že proces je možné považovať za skôr transparentný, 
pružný a záujmy veriteľov sú obhajované dostatočne. Nikto neodpovedal na otázku 
odpoveďou „určite áno“. Vysoko prevažujú skeptické (odpoveď „skôr nie“) a jednoznačne 
negatívne hodnotenia (odpoveď „určite nie“). 
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1.3.2  Rozvojové faktory a prekážky podnikania 
 

Rámec podnikateľského prostredia je tvorený väčšinou zákonmi 
a opatreniami, ktoré navrhuje, schvaľuje alebo na ktoré má reálny dosah 
vláda. Predstavy podnikateľov o rozvojových impulzoch sa často líšia, 
existujú však aj opatrenia, ktoré sú prioritné pre obe strany. 

 
Otázka:  Predstavte si, že ste sa stali predsedom vlády SR. Ktoré opatrenia by ste prioritne 

presadzovali na rozvoj podnikania a podporu tvorby pracovných miest 
v existujúcich i novovznikajúcich podnikoch? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ak by mali oslovení manažéri možnosť ovplyvniť rozvoj podnikania z pozície predsedu 
vlády, takmer polovica z nich by najvyššiu prioritu priradila zvýšeniu vymáhateľnosti práva. 
Toto opatrenie korešponduje s oblasťou, ktorú podnikatelia uvádzajú aj v iných prieskumoch 
často za najproblémovejšiu – so súdnictvom. Druhým opatrením v poradí, ktorému priradilo 
najvyššiu prioritu takmer 40 % opýtaných, bolo zjednodušenie daňových zákonov. To  úzko 
súvisí so stabilizáciou daňových zákonov, teda s opatrením, ktoré sa umiestnilo na štvrtom 
mieste. Podnikatelia by vo všeobecnosti uvítali menej zmien v právnych normách 
upravujúcich podnikateľské prostredie,  o čom svedčí  umiestnenie zníženia administratívnej 
náročnosti podnikania na piatom mieste. Odstránenie korupcie vo verejnej správe, ktoré 
dostalo tretí najvyšší počet prioritných bodov, patrí  spolu s opatrením umiestneným na prvom 
mieste do oblasti právnej istoty. 
 
Ďalšími opatreniami, ktorým nebola priradená najvyššia priorita v takom veľkom rozsahu, ale 
viac ako 95 % opýtaných by ich presadzovalo v záujme rozvoja podnikania (odpovede: 
najvyššia priorita, určite áno, skôr áno), boli opatrenia vedúce k účinnejšiemu boju 
s organizovaným zločinom a k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania. 
 
Naopak, s najväčším počtom negatívnych odpovedí sa stretli daňové prázdniny pre začínajúce 
podniky, príspevky na novovytvorené pracovné miesta a rozvojové projekty financované 
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štátom. Tieto opatrenia považovali podnikatelia vo všeobecnosti sa protitrhové a vytvárajúce 
priestor na korupciu. 
 
Okrem vyššie spomenutých opatrení respondenti uvádzali najčastejšie ako prioritnú oblasť 
podporu vzdelávania. 
 
Opatrenia, ktorých účinnosť a často i realizácia presahujú jedno volebné obdobie, možno 
považovať za dlhodobé, ovplyvňujúce podnikateľské prostredie zásadným spôsobom. 
Identifikovanie faktorov, ktoré ovplyvňujú dlhodobý rozvoj podnikania, bolo cieľom ďalšej 
otázky. 
 
Otázka:  Priraďte nasledovným faktorom stupeň dôležitosti pre dlhodobý rozvoj podnikania 

na Slovensku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na prvých dvoch miestach s podporou 85 % a 73 % sa umiestnili pro-podnikateľské faktory, 
ktoré generuje daňový systém, respektíve systém odvodov. Podľa manažérov môže motivačne 
koncipovaný daňový a odvodový systém výrazne ovplyvniť podnikateľskú aktivitu. 
 
Vysoké umiestnenie investičných stimulov ako rozvojového faktora (za veľmi dôležité ich 
považuje takmer 60 % opýtaných) napriek slabej podpore až odmietaniu daňových prázdnin 
pre začínajúce podniky možno vysvetliť snahou podnikateľov o zjednotenie systému 
poskytovania výhod a stimulov pre všetkých investorov bez rozdielu. 
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Na spomenutú tému investičných stimulov priamo nadväzuje otázka o vnímaní štátnych 
podporných programov. Oslovili sme preto manažérov s nasledujúcimi otázkou: 
 
Otázka:  Ako vnímate podporné programy štátu z hľadiska podmienok získania podpory, 

transparentnosti procesu schvaľovania a informovanosti o možnostiach týchto 
programov? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podnikatelia považujú kritériá pre získanie podpory od štátu za veľmi náročné alebo náročné. 
Za veľmi náročné pritom označilo kritériá relatívne nízkych 8 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparentnosť schvaľovania a informovanosť vnímajú podnikatelia veľmi negatívne. 
Približne 80 % opýtaných reagovalo na otázky o transparentnosti a informovanosti 
odpoveďou „nízka“ alebo „veľmi nízka“. Problém informovanosti sa zdá byť závažným, 
pritom jeho odstránenie je reltívne nenáročné a malo by byť súčasťou opatrení smerujúcich 
k zvýšeniu transparentnosti verejnej správy. 
 
Na ovplyvňovanie, fungovanie a rozvoj podnikania existuje množstvo faktorov vonkajšieho 
prostredia. Väčšina podnikateľských subjektov môže tieto faktory samostatne meniť len vo 
veľmi obmedzenej miere. Cieľom nasledujúcej otázky bolo identifikovanie problematických 
faktorov v podnikaní. 
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Otázka: Ako problematické sú nasledovné faktory pre fungovanie a ďalší rast Vášho  
podnikania? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejednoznačnosť zákonov a iných právnych noriem, ktorá spôsobuje ich rôzny výklad 
a z toho vyplývajúce nedorozumenia, je jedným z najväčších problémov podnikateľského 
prostredia. Podobné prieskumy potvrdili závažnosť tohto problému pri fungovaní 
podnikateľského subjektu. Mnohokrát sa stáva, že jeden úradník poskytne podnikateľovi 
konzultáciu, ktorá je v rozpore z vysvetlením iného úradníka. Právna neistota a nedôvera voči 
výkladu zákona poskytnutého štátnou inštitúciou vedú väčšie firmy k objednávaniu 
samostatnej platenej právnej konzultácie. Menšie spoločnosti sa s týmto problémom 
vyrovnávajú ťažšie. 
 
Podľa výsledkov prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska viac ako 70% respondentov 
označilo nejednoznačnosť a rôzny výklad zákonov za rozhodujúcu alebo vážnu prekážku. 
S uvedenou témou úzko súvisí druhý najproblematickejší faktor – časté zmeny zákonov. Za 
rozhodujúcu alebo vážnu prekážku ho považuje 63 % opýtaných. Nasledujú ďalšie tradične 
problémové faktory – súdnictvo, korupcia, odvodové zaťaženie a ďalšie.  
 
Naopak, za najmenej problematické faktory (žiadna alebo vedľajšia prekážka) označili 
účastníci prieskumu stav inej ako dopravnej infraštruktúry, bežnú (pouličnú) kriminalitu, 
politickú nestabilitu a dopravnú infraštruktúru. 
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1.3.3  Boj proti korupcii 
 

Korupcia je takmer v každej diskusii s podnikateľmi označovaná za jednu 
z najväčších bariér podnikania a zároveň, jej odstránenie by podľa 
podnikateľov by určite malo byť medzi prioritami každej vlády. 

 
Otázka:  Ako často sú podľa Vášho názoru potrebné neoficiálne platby úradníkom a verejným 

činiteľom v nasledovných oblastiach: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najvyššiu korupciu účastníci prieskumu vidia v štátnej, resp. verejnej správe. Väčšina (65 % 
odpovedalo „vždy“ alebo „často“) odpovedí dostalo korupciu pri získaní zákazky od štátnej 
alebo verejnej inštitúcie na prvé miesto. Nasledovalo získanie dotácie, resp. štátnej pomoci 
a licencie, resp. povolenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za najmenej korupciou poznačenú inštitúciu považujú manažéri zúčastnení v prieskume 
daňové úrady, keď 76 % uviedlo, že sa tu korupcia vyskytuje zriedka alebo nikdy. Nasleduje 
zápis do obchodného registra s 65 % odpovedí „zriedka“ alebo „nikdy“. Relatívne nízku 
mieru korupcie vnímajú podnikatelia aj na colných úradoch. 
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Po identifikácii, z hľadiska korupcie, najproblematickejších oblastí logicky nasleduje 
označenie dôvodov jej existencie.  
 
Otázka:  Čo je podľa Vášho názoru príčinou korupcie na úradoch a súdoch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Spoločenská akceptácia korupcie (vnímaná   
ako prirodzený jav)   G Neexistencia oficiálnych príplatkov  

za expresné vybavenie 

B Nedostatočná kontrola konania úradníkov   H Zbytočné obmedzenia, ktoré je nutné 
obchádzať a kupovať si tichý súhlas úradníkov 

C Zložitosť dokazovania korupcie i v prípade 
nabádania na poskytnutie úplatku   I Priveľké kompetencie úradníkov 

D Malé riziko postihu pri podplácaní   J Nízke platy úradníkov 
E Snaha kúpiť si rozhodnutie vo svoj prospech   K Slabé technické vybavenie úradov 
F Snaha odstrániť prieťahy v konaní   L Nedostatok úradníkov  

 
 
Výsledky prieskumu naznačujú, že príčiny korupcie majú hlbší spoločenský základ. Takmer 
90 % manažérov totiž uviedlo, že vždy alebo často spoločenská akceptácia korupcie. 
Obyvateľstvo i podnikatelia na jednej strane a podplácaní na strane druhej ju teda zrejme 
vnímajú ako prirodzený jav. Na druhej strane za účinný nástroj v boji proti korupcii považujú 
zvýšenie kontroly konania úradníkov, o čom svedčí druhá najčastejšia príčina korupcie – 
nedostatočná kontrola. Prvé dve najčastejšie príčiny korupcie plynulo prechádzajú do ďalších 
dvoch úzko súvisiacich príčin – zložitosť dokazovania korupcie a malé riziko postihu. 
Výraznejšie menšiu úlohu v korupcii majú podľa oslovených manažérov priveľké 
kompetencie úradníkov, nízke platy na úradoch, nedostatočné technické vybavenie 
a nedostatok úradníkov. 
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1.3.4  Predpokladaný budúci vývoj 
 

Prieskum sa venoval aj predpokladanému vývoju základných ekonomických 
ukazovateľov, ktorý je viacmenej subjektívnym pohľadom manažéra na 
očakávanú situáciu v ekonomike firmy, ale naznačuje aj očakávaný budúci 
vývoj  podnikateľskej sfére ako celku. 

 
Otázka:  Aký vývoj považujete vo Vašej firme za najpravdepodobnejší v najbližších 3 rokoch 

(kumulatívne za roky 2003-2005) v nasledovných oblastiach? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najvyšší počet respondentov, až 86 %, očakáva rast kategórie priemerná nominálna mzda. 
Všetky odpovede pritom uviedli mierny rast, nikto rapídny ani výrazný rast. Druhým 
ukazovateľom, u ktorého najviac manažérov očakáva rast sú tržby. 
 
Naopak, ukazovateľom, ktorého vývoj vidí najviac opýtaných pesimisticky je počet 
zamestnancov, keď až 73 % manažérov uviedlo, že v nasledujúcich troch rokoch očakáva 
pokles alebo stagnáciu, z toho výrazný a mierny pokles 33 %. 
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1.4  KAPITÁL A FINANCOVANIE PODNIKOV 
 
V ostatných štyroch rokoch došlo na Slovensku k výraznému rozvoju foriem financovania 
podnikov. Najdôležitejšou udalosťou bolo ozdravenie a privatizácia najväčších komerčných 
bánk. V  sektore sa začala nová etapa vývoja, ktorá sa spája  s aktívnym vyhľadávaním 
investičných príležitostí zo strany bánk. Banky zároveň sprísnili kritériá poskytovania úverov 
z hľadiska hodnotenia bonity úverovaného subjektu. Celkovo sa  úvery  stali dostupnejšie pre 
podnikateľov najmä vďaka poklesu úrokových sadzieb (od roku 1998) a rozšíreniu spektra 
úverových produktov. 
 
Z iných foriem financovania významne rástol objem lízingu. Lízing sa stal často využívanou 
alternatívou najmä vďaka jednoduchšiemu procesu vybavovania a  nevyžadovaniu vysokých 
záruk lízingovými spoločnosťami. 
 
Napriek ekonomickému rastu ostal stagnujúcou alternatívou financovania na Slovensku 
kapitálový trh. Drvivú väčšinu objemov obchodov tvoria obchody so štátnymi dlhopismi. 
Okrem nich vstúpilo na trh niekoľko emisií hypotekárnych záložných listov, ktoré súviseli 
s prudkým rozmachom hypotekárneho financovania. Cenné papiere ako nástroj na získanie 
zdrojov financovania však podniky naďalej takmer vôbec nevyužívajú. 
 
Nedostatok finančných zdrojov sa často uvádza ako dôvod brzdiaci rozvoj podnikania na 
Slovensku. Tento dôvod však nemožno vzťahovať na celé podnikateľské prostredie, pretože 
pohľad podnikateľov na dostupnosť zdrojov je veľmi odlišný, a to v závislosti od veľkosti 
a vlastníka. Dlhodobý prebytok likvidity v bankovom sektore vedie banky k hľadaniu 
možností financovania podnikovej sféry, zväčša však ide o zabehnuté spoločnosti 
s možnosťou krytia lukratívnym majetkom alebo o spoločnosti s ručením silnej zahraničnej 
materskej spoločnosti. 
 
Financovanie podnikov s kratšou históriou alebo s majetkom, ktorý sa z pohľadu banky javí 
ako nedostatočný na krytie úverového rizika je vo vyspelých ekonomikách riešené vstupom 
finančného investora, rizikového kapitálu, resp. emisiou cenných papierov a ich predajom 
rizikovo orientovaným investorom. Takáto forma kapitálu pomôže realizovať myšlienku 
zakladateľov, resp. vlastníkov spoločnosti s tým, že neskôr rizikový investor zo spoločnosti 
odíde. 
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Dotazníkový prieskum sa venoval skúmaniu kapitálového vybavenia 
podnikov a vyspelosti slovenského trhu s voľnými zdrojmi financovania. 
 

 
Otázka:  Ohodnoťte kapitálovú vybavenosť vašej firmy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väčšina spoločností ohodnotila vlastnú kapitálovú vybavenosť ako dobrú. Takmer 10 % ju 
považuje za výbornú, umožňujúcu expanziu. Hodnotenie výborná a veľmi dobrá pridelili 
najmä spoločnosti so zahraničným vlastníkom. 
 
 
Otázka:  Aké zdroje posilňovania vlastného kapitálu Vaša spoločnosť využila alebo mieni 

využiť? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reinvestovanie ziskov je najdôležitejším zdrojom posilňovania vlastného kapitálu, viac ako 
40 % opýtaných manažérov ho označila za rozhodujúci zdroj. Dodatočné vklady vlastníkov sa 
umiestnili na druhom mieste v zozname využívaných zdrojov, avšak väčšina ich označila za 
okrajový zdroj financovania. Dôležitejším z hľadiska celkového významu je vstup 
strategického investora. Nízky význam dodatočných vkladov môže naznačovať pozitívny 
trend – snahu podnikov zarobiť na rozvoj vlastnou podnikateľskou činnosťou a nie ďalšími 
finančnými injekciami od vlastníkov. 
 
Nízka miera využitia rizikového kapitálu je vysvetliteľná vysokým zastúpením veľkých 
podnikov vo vzorke prieskumu, avšak ani menšie podniky spravidla neuvádzali túto formu za 
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dôležitejšiu ako okrajovú. Na druhej strane, aj napriek prevažnému zastúpeniu veľkých 
podnikov, ani emisia nových akcií nebola označená za dôležitý zdroj financovania. 
 
Otázka:  Vyjadrite prosím význam nasledovných foriem externého financovania vo Vašej 

spoločnosti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednoznačne najviac využívanou formou externého financovania je úverové financovanie 
komerčnými bankami. Takmer polovica účastníkov prieskumu ju označilo za rozhodujúcu 
a až 90 % za rozhodujúcu alebo významnú. Druhou formou je lízing s rozhodujúcim alebo 
významným postavením u viac ako 50 % podnikov. V obchodnom styku je zaužívané 
preklenovacie financovanie v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, o čom svedčí 
relatívne vysoký stupeň využívania preddavkov a dodávateľských úverov. Podobne ako 
v prípade vlastného kapitálu, aj cudzie zdroje sú získavané na kapitálovom trhu len vo veľmi 
obmedzenej miere. 
 
Otázka:  Zhodnoťte, prosím dostupnosť úverov z hľadiska náročnosti podmienok, resp. 

kritérií ich poskytovania v škále od 1 (nenáročné) po 7 (príliš náročné). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z hľadiska spĺňania podmienok na získanie úveru došlo v priebehu ostatných troch rokov 
k zlepšeniu. Podnikatelia vnímajú podmienky ako menej náročné i keď došlo k sprísneniu 
úverovej disciplíny v bankovom sektore. Tento výsledok naznačuje, že schopnosť podnikov 
získať úver sa zvýšila. 
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Otázka:  Aká je, resp. bola podľa Vášho názoru hladina úrokových mier z úverov na 
podnikanie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokles úrokových mier z čerpaných bankových úverov sa pozitívne prejavil aj vo vnímaní 
podnikateľov. Kým hladinu úrokových mier spred troch rokov považuje drvivá väčšina 
respondentov (92 %) za vysokú alebo príliš vysokú, v súčasnosti ju už 52 % opýtaných vníma 
ako adekvátnu alebo nízku. 
 
 
Otázka:  Ako vnímate konanie bánk voči podnikateľom v úverovom vzťahu v prípade, že sa 

podnikateľ dostane do problémov? Banka má snahu pomôcť dostať sa zo zlej 
situácie alebo nekompromisne presadzuje návratnosť poskytnutých prostriedkov? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banky v snahe zachovať si čisté úverové portfólio niekedy pristupujú k nekompromisnému 
obhajovanie svojich záujmov v podniku, ktorý sa dostal do finančných problémov. Takýto 
postup vo viacerých prípadoch viedol k ukončeniu činnosti podniku, i keď krátkodobé 
problémy s likviditou mohli byť prekonané novou pôžičkou. Úlohou vyššie uvedenej otázky 
bolo zistiť mieru takéhoto správania bánk v súčasnosti. Viac ako polovica (52 %) opýtaných 
sa priklonilo k pravej polovici bodovej stupnice, t.j. vnímajú konanie banky skôr v smere 
presadzovania svojich záujmov pred snahou pomôcť. 
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Otázka:  Ako banka hodnotí špecifické podnikateľské riziká? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdielne podmienky fungovania podnikov v závislosti od druhu podnikateľskej činnosti 
vytvárajú špecifické druhy rizík, s ktorými musí banka pri financovaní počítať. Názory, resp. 
skúsenosti podnikateľov s hodnotením špecifík podniku v úverovom vzťahu sa značne líšia. 
Podľa 55 % opýtaných banka nezohľadňuje podnikové špecifiká pri poskytovaní úveru 
(odpovede „skôr nie“ alebo „určite nie“) a podľa 47 % banka nezohľadňuje ani odvetvové 
prostredie, v ktorom podnik pôsobí. Na druhej strane, podľa skúseností zvyšných 45 %, resp. 
53 % banka aspoň v určitej miere prihliada na podnikové špecifiká, resp. odvetvové 
prostredie. 
 
Otázka:  V dôsledku reformy dôchodkového systému2 sa očakáva zvýšený dopyt správcov 

prostriedkov kapitalizačného piliera po akciách a dlhopisoch. Myslíte si, že sa 
rozšíria možnosti financovania slovenských podnikov v súvislosti s dôchodkovou 
reformou? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väčšina podnikateľov zúčastnených v prieskume (49 %) nepočíta s výrazný rozšírením 
možností financovania podnikov v súvislosti s dôchodkovou reformou. I keď v zahraničí 
určite patria  penzijné fondy k najvýznamnejším investorom, v slovenských podmienkach je 
takýto typ dopytu po investičných príležitostiach v úplných začiatkoch. Až samotná realizácia 
dôchodkovej reformy ukáže skutočné možnosti získania zdrojov z kapitalizačného piliera 
dôchodkového systému. V súčasnosti sa skepticizmus prejavuje najmä v súvislosti 
s rizikovým obmedzením pre penzijné fondy – možnosť investovania len do vysoko 
bonitných cenných papierov. Toto kritérium však v súčasnosti spĺňa okrem štátu len veľmi 
malá skupina podnikov. 
 

                                                 
2 Bližšie sa tejto téme venuje kapitola 3.4 Dôchodková reforma. 
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Otázka:  Uvažujete do budúcnosti o získaní zdrojov formou verejnej emisie akcií alebo 
dlhopisov na kapitálovom trhu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O verejnej emisií cenných papierov ako alternatívneho zdroja financovania uvažuje do 
budúcnosti len nízky počet podnikov. Podľa druhu cenného papiera, podnikatelia sú skôr 
naklonení dlhopisom, keď o ich emisii určite alebo skôr uvažuje 20 % respondentov, zatiaľ čo 
o emisii akcií ako o istej alternatíve neuvažuje nikto, 8 % pripúšťa takýto zdroj financovania. 
 
 
1.4.1  Úverové financovanie 
 
V priebehu roku 2002 sa začali prejavovať výsledky reštrukturalizácie bankového sektora. 
Bolo zaznamenané zlepšenie produktivity bánk ako aj iných finančných ukazovateľov, 
zvýšenie konkurencie na trhu bankových produktov, a to najmä v úverovej oblasti, a tiež 
priaznivý vývoj v plnení ukazovateľov obozretného bankového podnikania. 
 
Konsolidácia bankového sektora v roku 2002 bola nasledovaná od začiatku roku 2003 jeho 
ďalším rozvojom. Takmer všetky banky rozšírili svoje produktové portfóliá, pričom najväčší 
rozmach zaznamenali spotrebné úvery pre obyvateľstvo. Momentálne dochádza k zvyšovaniu 
konkurenčných tlakov, na čo banky reagujú znižovaní úrokových marží, ale aj zvyšovaním 
poplatkov za služby. Výnosy z poplatkov a provízií sa tak popri úrokových výnosoch stávajú 
čoraz dôležitejšou súčasťou celkových výnosov komerčných bánk. 
 
V oblasti produktov banky smerujú k poskytovaniu komplexnejších produktových balíkov 
a viditeľné sú aj podporné marketingové aktivity so spoločnosťami, ktoré poskytujú 
komplementárne služby, napr. životné a neživotné poisťovne. 
 
V bankovom sektore v súčasnosti pôsobí 21 bankových subjektov – 1 centrálna banka, 18 
komerčných bánk, z ktorých 3 sú stavebné sporiteľne, a dve pobočky zahraničných bánk. 
Osem komerčných bánk a jedna pobočka zahraničnej banky majú povolenie na vykonávanie 
hypotekárnych obchodov, ostatné pôsobia s univerzálnymi licenciami. 
 
Upísané základné imanie bánk v SR dosiahlo na začiatku roku 2003 hodnotu 40,24 mld. Sk 
a do konca apríla 2003 zostalo bez zmeny. Trvale poskytnuté finančné prostriedky pobočkám 
zahraničných bánk dosiahli na začiatku roku 2003 hodnotu 2,84 mld. Sk a do apríla 2003 
zostali taktiež nezmenené. Počet pracovníkov komerčných bánk a pobočiek zahraničných 
bánk má už dlhšiu dobu klesajúcu tendenciu a koncom prvého štvrťroku 2003 zamestnával 
tento sektor 21 130 pracovníkov, čo bol mierny nárast, NBS z celkového počtu zamestnancov 
zamestnávala 1310 pracovníkov. 
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         Zdroj: NBS 
 
Poznámka:  
1) Pokles štatisticky vykazovaného stavu úverov v januári a marci 2001 súvisí s emisiou štátnych dlhopisov na 

reštrukturalizáciu úverového portfólia obchodných bánk, ktorá znamenala nahradenie úverov v portfóliách 
bánk vlastníctvom štátnych dlhopisov. Uvedená transakcia bola zavŕšením procesu reštrukturalizácie 
úverového portfólia troch obchodných bánk (Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Investičná 
a rozvojová banka), ktoré boli pripravované na privatizáciu. 

2) Zavedenie nútenej správy NBS v Devín banke viedlo ku koncu septembra 2001 k ukončeniu jej 
výkazníctva, a preto bolo nutné upraviť objem úverov o bankou poskytnuté úvery (spolu vo výške 3,7 mld. 
Sk, z toho 3,5 mld. Sk úvery v Sk podnikom a 0,2 mld. Sk úvery v cudzej mene). 

3) Ukončenie činnosti Konsolidačnej banky, š.p.ú., od 1. februára 2002 bez likvidácie a jej prevzatie 
Slovenskou konsolidačnou, a.s. – agentúrou, ktorá nie je bankou a patrí do sektora verejnej správy (ústredná 
štátna správa) – spôsobilo pokles úverov podnikom o 31,5 mld. Sk. 

 
Keď abstrahujeme od mimoriadnych faktorov, ktoré ovplyvnili štatisticky vykazovaný objem 
úverov, je zrejmé že úverové financovanie zaznamenalo ostatných dvoch rokoch a najmä 
v roku 2002 výrazný rozmach. Objem poskytnutých úverov podnikateľskej sfére vzrástol ku 
koncu decembra 2002 oproti februáru (po prevzatí Konsolidačnej banky, š.p.ú, Slovenskou 
konsolidačnou, a.s.) o viac ako 12 %. 
 
Ozdravenie úverových portfólií najväčších bánk, ale najmä zmenený prístup vlády 
k financovaniu verejného sektora od roku 1999 viedol k podstatnému zníženiu úrokových 
sadzieb z úverov. Vyššia fiškálna disciplína sa tak prejavila v stabilizovaní dopytu do 
úverových zdrojoch a následne sa zvýšili šance súkromného sektora na získanie úveru. 
Pohľad na vývoj úrokových sadzieb z čerpaných úverov od začiatku roka 1999 obsahuje 
nasledujúci graf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Zdroj: NBS 
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V súčasnej dobe prevažuje v bankovom sektore faktor konkurencie, ktorý ďalej tlačí na 
znižovanie úrokových sadzieb. Komerčné banky vyhľadávajú investičné možnosti a rozširujú 
svoje aktivity na ďalšie oblasti (lízing, hypotekárne financovanie, reality, podielové fondy). 
Zároveň sa snažia získavať príjmy zo služieb, ktoré boli donedávna samozrejmou súčasťou 
styku s bankou. Ide najmä o zavádzanie, resp. zvyšovanie poplatkov za vedenie účtu, 
elektronické bankovníctvo, spoplatňovanie transakcií a pod. Do budúcnosti je možné 
očakávať ďalší rozvoj produktov bánk s vyššou pridanou hodnotou, rôznych foriem 
úverového financovania (záruky, akreditívy, kreditné karty atď.), ale aj pokračovanie trendu 
v spoplatňovaní bankových služieb. 
 
1.4.2  Lízing 
 
Lízing ako forma financovania spoločností zaznamenala v posledných rokoch na Slovensku 
výrazný rozmach. Počas posledných piatich rokov vzrástol objem lízingu hnuteľných vecí 
vyjadrený celkovou obstarávacou cenou bez DPH o 95 %. Najvyšší medziročný rast dosiahol 
v roku 2001, kedy vzrástol o 48 %. V roku 2002 sa tempo rastu lízingu znížilo na 15 %, 
napriek tomu aj tento rok považuje Asociácia lízingových spoločností Slovenskej republiky 
(ALS)3 za úspešný.  
 
Prehľad štruktúry lízingu podľa typu prenajímaného zariadenia v sledovanom období 1998-
2002 uvádza nasledujúca tabuľka (obstarávacia cena bez DPH): 
 
Typ zariadenia 1998 1999 2000 2001 2002  02/98 
Stroje a priemyselné zariadenia  1) 3 588 3 210 3 507 5 801 8 588  139% 
Počítače a kancelárska technika 1 435 914 670 820 732  -49% 
Nákladné vozidlá, ťahače, prívesy  2) 3 588 2 287 4 085 6 080 7 319  104% 
Osobné automobily  3) 11 686 10 498 14 826 16 595 17 845  53% 
Úžitkové automobily  4) - - - 4 475 4 606  - 
Lode, lietadlá, železničné vozidlá 61 3 32 12 344  464% 
Ostatné 144 278 400 1 032 563  291% 
Spolu 20 502 17 190 23 520 34 815 39 997  95% 
                 Zdroj: ALS 
Pozn.: 1) Do roku 2001 Strojné zariadenia a výrobné technológie. 
           2) Do roku 2000 Nákladné vozidlá, ťahače, prívesy, autobusy, traktory. 
           3) Do roku 2000 Osobné a dodávkové automobily. 
           4) Osobné a úžitkové automobily sleduje ALS oddelene od roku 2001. 
 
Najdynamickejším segmentom na lízingovom trhu je lízing strojov a priemyselných 
zariadení. Po medziročnom náraste v roku 2001 na úrovni 65 % si zachoval vysoký rast aj 
v roku 2002 v hodnote 48 %. V prípade Nákladných vozidiel, ťahačov a prívesov došlo po 
vysokorastových obdobiach v rokoch 2000  (79 %) a 2001 (49 %) k útlmu, napriek tomu aj 
tento segment dosiahol nadpriemerný rast (20 %). Lízing osobných a úžitkových automobilov 
vykázal vysoký rast (41 %) len v roku 2000, o rok neskôr to bolo už len 12 % a v minulom 
roku len 8 %. Ostatné sledované segmenty sú charakteristické kolísavým vývojom a napriek 
výraznému nárastu v roku 2002 v porovnaní so základným obdobím roka 1998 sa svojim 

                                                 
3 Asociácia združuje slovenské lízingové spoločnosti, banky a ďalšie subjekty, ktoré sa trvalo a pravidelne 
zaoberajú lízingovými operáciami. Účelom združenia je  ochrana a koordinácia spoločných záujmov účastníkov. 
K augustu 2003 mala 34 členov. 
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podielom na lízingovom trhu radia medzi málo významné. Porovnanie vývoja troch 
najvýznamnejších lízingových segmentov obsahuje nasledujúci graf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Zdroj: ALS 
 
Výrazne dominantným na slovenskom trhu je lízing osobných automobilov, ktorého podiel 
v roku 2002 predstavoval 44 %. Lízing úžitkových automobilov dosiahol v spomenutom roku 
podiel takmer 12 %. Podiel oboch typov automobilov v celom sledovanom období osciloval 
okolo úrovne 60 % s takmer 4 percentným poklesom v roku 2002 najmä kvôli 5 percentnému 
nárastu podielu strojov a priemyselných zariadení.  
 
Podrobná štruktúra slovenského lízingového trhu je zrejmá z nasledujúceho grafu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Zdroj: ALS 
 
Zvyšujúci sa podiel strojov a priemyselných zariadení naznačuje oživovanie investičnej 
aktivity podnikateľskej sféry, čo je pre ekonomiku pozitívny jav najmä do budúcnosti. Lízing 
strojov a priemyselných zariadení je zaujímavý najmä pre menšie a stredné podniky, pre ktoré 
je mnohokrát lízing dostupnejší vzhľadom na nutnosť zabezpečenia úveru a prísnejšieho 
posudzovania bonity pri žiadosti o bankový úver. Lízing počítačov a kancelárskej techniky 
nie je na Slovensku rozšírená forma financovania, podnikatelia preferujú klasické úverové 
financovanie alebo nákup z vlastných zdrojov. 
 
Na slovenskom trhu je zrejmá tendencia rastu podielu spotrebiteľov na celkovom objeme 
lízingu osobných automobilov. Niekoľko posledných rokov je charakteristických výrazným 
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rozvojom spotrebných foriem financovania pre obyvateľstvo. Podobne ako bankové úvery, 
rastie aj financovanie prostredníctvom splátkových systémov i lízing. V roku 2002 
predstavoval podiel spotrebiteľov 38 %. Zvyšok predstavuje lízingové financovanie 
podnikateľov. V prípade ojazdených automobilov podiel lízingu pre spotrebiteľov prevyšuje 
podnikateľský lízing viac ako dvojnásobne. 
 
 
1.4.3  Kapitálový trh 
 
Vo vyspelých krajinách je kapitálový trh predovšetkým miestom, kde sa stretáva ponuka 
voľných dlhodobých zdrojov s dopytom po týchto zdrojoch. Charakteristickou črtou 
vyspelých ekonomík je existencia dvoch hlavných alternatív podnikového financovania – 
bankovými úvermi a emisiou dlhopisov a akcií na kapitálovom trhu. Podniky si pritom 
bankovými úvermi kryjú najmä krátkodobé potreby financovania. Emisiou akcií a dlhopisov 
získavajú dlhodobejšie zdroje, ktoré umožňujú financovanie veľkých investične náročných 
a rozvojových zámerov. 
 
V podmienkach Slovenskej republiky financovanie prostredníctvom kapitálového trhu takmer 
neexistuje. Z hľadiska legislatívnych podmienok sú tieto v súčasnej dobe porovnateľné 
s vyspelými krajinami. Pozitívnemu legislatívnemu vývoju napomohlo najmä preberanie 
zásad práva Európskej únie. Napriek tomu k očakávanému oživeniu kapitálového trhu 
nedošlo. 
 
Dôvody, prečo sa počas obdobia transformácie slovenskej ekonomiky kapitálový trh 
nerozvíjal, je možné nájsť v období kupónovej privatizácie. Procesy súvisiace s kupónovou 
privatizáciou viedli k vytvoreniu nedôvery investorov voči spoločnostiam obchodovaným na 
kapitálovom trhu i voči trhu samotnému. Kryštalizácia majetkových vzťahov, kedy majitelia 
nemali záujem riskovať zmenu akcionárskej štruktúry, transformácia investičných fondov 
v snahe vyhnúť sa štátnej regulácii a manipulácia s kurzami akcií v dôsledku nízkej likvidity 
boli faktory, ktoré uberali z dôveryhodnosti kapitálového trhu. Na druhej strane akciové 
spoločnosti, ktoré vznikli v dôsledku kupónovej privatizácie sa na kapitálový trh dostali 
nedobrovoľne a preto ani ich vzťah k akcionárom nebol štandardný. Väčšina spoločností si 
neplnila ani minimálne zákonom stanovené informačné povinnosti. Nedostatkom sa javí aj 
pomerne málo účinná ochrana práv minoritných akcionárov. 
 
Z týchto dvoch základných pohľadov vyplývajú ďalšie príčiny nefunkčnosti kapitálového 
trhu. Potenciálni investori existovali a mali záujem voľné prostriedky zúročiť. Dôkazom toho 
je nárast vkladov v bankovom sektore, ktorý je citlivý na výšku úrokovej sadzby – relatívne 
rýchly presun zdrojov z likvidných nástrojov peňažného trhu do menej likvidných avšak 
vyššie úročených nástrojov investovania – štátne dlhopisy so splatnosťou dlhšou ako jeden 
rok, hypotekátne záložné listy. Okrem diania na medzibankovom trhu je nutné vziať do úvahy 
aj záujem obyvateľstva o investovanie. Prejavilo sa to najmä po poklese úrokových sadzieb 
z vkladov v bankách, kedy obyvatelia presúvali zdroje do nebankových subjektov. Kapitálový 
trh by pritom mohol sprostredkovať omnoho bezpečnejšie, štátom kontrolované investičné 
príležitosti. Ďalším dôkazom existencie záujmu investorov o dlhodobé investovanie je prudký 
rozmach kolektívneho investovania do podielových fondov. Vzhľadom na nedostatok 
kvalitných akcií a dlhopisov na domácom trhu sa fondy zameriavajú predovšetkým na 
investovanie na zahraničných kapitálových trhoch. 
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Na strane emitentov je problémom nezáujem o získavanie zdrojov na kapitálovom trhu. 
V dôsledku kupónovej privatizácie sa na verejný trh dostávali emisie privatizovaných 
spoločností zo zákona, teda nie na základe motívu spoločností o svoje umiestnenie na 
kapitálovom trhu. Za iných okolností by sa väčšina týchto emisií na trh nedostali, pretože 
umiestnenie akcií i dlhopisov na kapitálovom trhu je v zahraničí dôsledkom dobre zváženého 
rozhodnutia, ktorého cieľom je budovanie dôvery investorov a následné získanie prostriedkov 
na rozvoj. S existenciou emisie cenných papierov podniku na kapitálovom trhu sú spojené 
určité informačné povinnosti. Podniky musia napríklad pravidelne zverejňovať polročnú 
i ročnú správu o hospodárení, účtovnú závierku a oznámiť burze všetky skutočnosti, ktoré 
môžu vyvolať významnú zmenu kurzu akcií alebo zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky 
z emisie. Je prirodzené, že podnik, ktorý nemá záujem o svoje pôsobenie na kapitálovom trhu, 
sa zverejňovaniu takýchto informácií bráni. Dôsledkom bolo vylúčenie cenných papierov 341 
spoločností z obchodovania na Burze cenných papierov v Bratislave v roku 2002. 
 
V roku 2002 pôsobili na slovenskom trhu dve burzy cenných papierov – Burza cenných 
papierov v Bratislave, a.s. (BCPB), ktorá je komerčne činná od roku 1993 a Slovenská burza 
cenných papierov, a.s. (SBCP), ktorá vznikla v januári 2002 po neúspešných rokovaniach 
o fúzii s BCPB transformáciou mimoburzového organizátora verejného trhu RM-Systém 
Slovakia, a.s. Podiel BCPB na trhu bol výrazne dominantný (99 %). Diskusie o 
opodstatnenosti existencie dvoch organizátorov trhu s cennými papiermi na Slovensku pri 
nízkych objemoch obchodov a celkovej stagnácii kapitálového trhu viedli k vráteniu 
povolenia na vznik burzy cenných papierov a SBCP k 31.12.2002 zanikla. 
 
Akcie a podielové listy 
 
Trhová kapitalizácia akcií a podielových listov prijatých na trhy BCPB mala na konci roka 
2002 hodnotu 104,96 mld. Sk. Z tohto objemu kótované cenné papiere tvorili približne 35 % 
(36,65 mld. Sk). Reálna trhová kapitalizácia – t.j. tej časti akcií, s ktorými sa uzavrel aspoň 
jeden kurzotvorný obchod – dosiahla hodnotu 75,29 mld. Sk. 
 
V roku 2002 tak podiel trhovej kapitalizácie akcií na hrubom domácom produkte Slovenska 
v bežných cenách predstavoval 9,8 %. Reálna trhová kapitalizácia dosiahla podiel 7,0 % 
a trhová kapitalizácia kótovaných akcií len 3,4 %. 
 

Rok HDP b.c.  
(mil. Sk) 

TK         
(mil. Sk) 

Podiel TK 
na HDP 

Reálna TK 
(mil. Sk) 

Podiel 
reálnej TK 
na HDP 

TK kóto-
vaných akcií 

(mil. Sk) 

Podiel TK 
kót. akcií   
na HDP 

1999 835 721 150 800 18,0% 46 919 5,6% 17 309 2,1% 
2000 908 801 154 875 17,0% 58 881 6,5% 20 772 2,3% 
2001 989 297 167 611 16,9% 77 384 7,8% 26 097 2,6% 
2002 1 073 613 104 959 9,8% 75 291 7,0% 36 648 3,4% 

           Zdroj: ŠÚ SR, BCPB, ÚFT 
 
V dôsledku vyradenia emisií s nulovým alebo bezvýznamným objemom obchodov na BCPB, 
resp. akcií, ktorých emitenti nemali záujme zotrvať na burze, klesla v priebehu roka 2002 
trhová kapitalizácia akcií o 37,4 %. 
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Trhová kapitalizácia kótovaných akcií, ktorú regulátor slovenského kapitálového trhu – Úrad 
pre finančný trh považuje za naindikatívnejší ukazovateľ v slovenských podmienkach, 
vykázal v posledných troch rokoch len veľmi mierny rast. Keďže sa počet kótovaných akcií 
pohybuje len na úrovni 10-15 titulov, nemožno kapitálový trh na Slovensku považovať za 
verný obraz ekonomiky. Podľa správy o kapitálovom trhu, ktorú v júli 2003 zverejnil ÚFT, je 
slovenský kapitálový trh s trhovou kapitalizáciou kótovaných akcií tesne nad úrovňou 3 % 
hrubého domáceho produktu hlboko pod priemerom krajín OECD, Európskej únie i krajín 
V4. V EÚ je tento podiel v priemere na úrovni dvoch tretín HDP, v Poľsku 15-17 %, v Českej 
republike a Maďarsku 20-21 %. 
 
Dlhopisy 
 
Trhová kapitalizácia dlhopisov prijatých na trhy BCPB mala na konci roka 2002 hodnotu 
290,92 mld. Sk. Z tohto objemu kótované cenné papiere tvorili približne 84 % (243,85 mld. 
Sk). Dlhopisy majú dlhodobo podstatný podiel na objeme obchodov na BCPB. 
 
Podiel trhovej kapitalizácie všetkých dlhopisov na HDP v bežných cenách dosiahol v roku 
2002 úroveň 27,1 %. Trhová kapitalizácia kótovaných dlhopisov predstavovala podiel 22,7 % 
HDP. 
 

Rok HDP b.c.  
(mil. Sk) 

TK         
(mil. Sk) 

Podiel TK 
na HDP 

TK kóto-
vaných 

dlhopisov 
(mil. Sk) 

Podiel TK 
kót. 

dlhopisov   
na HDP 

1999 835 721 113 758 13,6% 98 862 11,8% 
2000 908 801 117 383 12,9% 107 119 11,8% 
2001 989 297 293 607 29,7% 239 800 24,2% 
2002 1 073 613 290 917 27,1% 243 847 22,7% 

                 Zdroj: ŠÚ SR, BCPB, ÚFT 
 
Celkový objem obchodov s dlhopismi zaraďuje slovenský dlhopisový trh na posledné miesto 
spomedzi krajín V4. Objem obchodov s dlhopismi bol napríklad na pražskej burze 4 krát 
väčší. 
 
Objem nového kapitálu 
 
Objem nového kapitálu, ktorý získali emitenti prostredníctvom predaja dlhopisov, sa v rokoch 
1999 až 2002 pohyboval medzi 61 až 214 mld. Sk ročne. V roku 2002 boli na trh prijaté 
emisie dlhopisov v celkovom objeme 61,5 mld. Sk, čo je výrazne menej ako 
v predchádzajúcom roku. V roku 2001 bol nárastu pomohla najmä emisioa dvoch vládnych 
eurobondov v hodnote 1 mld. EUR . 
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                   Zdroj: BCPB 
 
Rozhodujúcu časť kapitálu prostredníctvom emisií dlhopisov získava na kapitálovom trhu 
verejný sektor. Až vyše 96 % trhovej kapitalizácie kótovaných dlhopisov pripadá na dlhopisy 
verejného sektora (štátne dlhopisy, dlhopisy miest a dlhopis štátneho podniku Slovenské 
elektrárne). Zvyšok pripadá na emisie súkromného sektora (podniky a banky). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Zdroj: BCPB 
 
Získavanie alebo navyšovanie kapitálu prostredníctvom emisie akcií na burze cenných 
papierov nie je v slovenských podmienkach zaužívané. V minulých rokoch, v období 
doznievania kupónovej privatizácie tvorili objem nového kapitálu na burze najmä 
transformácie bývalých investičných fondov na akciové spoločnosti. Viacero spoločností 
pritom z trhu odišlo po prevzatí strategickým investorom. 
 
Hodnotu nového kapitálu prijatého na burzu prostredníctvom nových emisií akcií alebo 
navyšovania základného imania možno považovať za zanedbateľnú. Napr. v roku 2002 bol 
podiel nového akciového kapitálu na celkovom objeme prijatého kapitálu (akcie + dlhopisy) 
len o niečo viac ako 8 %. 
 
Obchodovanie na kapitálovom trhu 
 
Na slovenskom kapitálovom trhu nepôsobia významní zahraniční investori, ktorí by mohli 
objemy obchodov zvyšovať. Podiel zahraničných investorov na celkovom obrate burzy síce 
napr. v roku 2001 predstavoval takmer 30 %, napriek tomu sa výrazne prejavuje izolovanosť 
slovenského kapitálového trhu od okolitého sveta. Prejavilo sa to napríklad po 11. septembri 
2001, kedy väčšina svetových búrz zaznamenala prudký prepad. Hlavný slovenský akciový 
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index SAX rástol a dokonca dosahoval rekordné hodnoty. Podiel zahraničných investorov 
v roku 2002 klesol o 2 % na 28 %. 
 
V štruktúre burzových obchodov prevažujú priame obchody. Tieto kontrakty uzatvárajú pri 
dohodnutých cenách strany, ktoré sa navzájom vopred poznajú. Ceny v priamych obchodoch 
preto nie sú výsledkom stretu ponuky a dopytu (kurzotvorné obchody) na anonymnom trhu 
a často sa líšia aj o stovky percent.  
 
Porovnanie objemov jednotlivých druhov obchodov uzavretých na BCPB obsahuje 
nasledujúci graf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Zdroj: BCPB 
 
Pri pohľade na trhovú kapitalizáciu i objemy obchodov podľa druhu cenného papiera možno 
konštatovať, že jednoznačne dominujú dlhopisy.  Podiel objemu obchodov s dlhopismi na 
celkovom obchodnom objeme burzy sa od roku 1998 pohybuje tesne pod hranicou 90 %, 
v roku 2002 dokonca tento podiel stúpol na 95 %. Zanedbateľný objem obchodov s akciami 
a podielovými listami je zrejmý z nasledujúceho grafu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Zdroj: BCPB 
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1.5  SÚDNICTVO 
 
Súdnictvo, ako základný pilier spoločenského a podnikateľského prostredia patrí zároveň 
medzi dlhodobo problematické oblasti. Mnohé prieskumy naznačujú narušenú dôveru v súdny 
systém, podozrenia z korupcie sudcov rezignáciu v dôvere v spravodlivé rozhodnutie sporu. 
Oslovení v tomto prieskume hodnotili činnosť súdov v obchodných sporoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo štruktúry odpovedí je zrejmé negatívne vnímanie súdnictva podnikateľmi, keď 65 % 
respondentov označilo konanie súdov v obchodných sporoch ako zriedka alebo nikdy nie 
korektné a spravodlivé. Opačným pohľadom prieskum zistil, že až 71 % opýtaných považuje 
konanie vždy alebo často za nekompetentné a 64 % za vždy alebo často za zaujaté. Približne 
15 % respondentov nevedelo konanie súdov posúdiť. 
 
V súvislosti so súdnictvom rezonuje najmä problém zdĺhavosti súdnych sporov, ktorý je často 
dôvodom celkového negatívneho hodnotenia súdnych procesov aj napriek objektívne 
spravodlivému a zodpovednému konaniu sudcov. 
 
Otázka:  Aká je priemerná doba od podania prípadu obchodného sporu do vydania konečného 

rozhodnutia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvádzané rozpätie bolo široké, doba trvania obchodných súdnych sporov sa pohybovala od 2 
mesiacov do 5 rokov. Po eliminácii hodnôt blízkych extrémom je zrejmé, že 80 % účastníkov 
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prieskumu uviedlo ako priemerný čas trvania obchodného sporu pol roka až 3 roky. Stredná, 
reprezentatívna hodnota (medián) dĺžky trvania sporu je na úrovni 2 rokov. 
 
Alternatívou riešenia, ktoré pravdepodobne významne odbremení súdy je inštitút 
mimosúdneho vyrovnania. V tejto súvislosti sme sa manažérov opýtali na názor, či je takéto 
riešenie pre nich naozaj vhodnou alternatívou. 
 
Otázka:  Myslíte si, že mimosúdne vyrovnanie je dobrou alternatívou riešenia sporov? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viac ako tri štvrtiny respondentov považuje mimosúdne vyrovnanie za dobrú alternatívu 
riešenia sporov (76 % odpovedalo „určite áno“ alebo „skôr áno“). Nerozhodných bolo 22 % 
a len zanedbateľné 2 % si nemyslia, že je dobrou alternatívou. 
 
Stav v Slovenskej republike 
 
Súdnictvo patrí už dlhodobo k oblastiam s najhorším renomé a s najväčšími problémami 
v očiach verejnosti. Treba však poznamenať, že po voľbách v roku 2002 sa začala realizovať 
dôsledná reforma súdnictva. 
 
Jednou z najdôležitejších reforiem v súdnictve je optimalizovanie súdnej sústavy. Mala by 
vzniknúť sústava, ktorá vytvorí dobré podmienky na výkon súdnictva v prospech občanov 
a súčasne bude v dostatočnej miere financovateľná zo strany štátu. Cieľom Ministerstva 
spravodlivosti SR v roku 2004 je vytvorenie trojstupňovej sústavy všeobecného súdnictva, 
v rámci ktorej: 
• veci patriace do vecnej príslušnosti súdov budú vybavovať všeobecné súdy prvého stupňa 
• veci, v ktorých je podaný riadny opravný prostriedok, budú vybavovať všeobecné súdy 

druhého stupňa 
• veci, v ktorých je podaný mimoriadny opravný prostriedok, a zjednocujúcu rozhodovaciu 

činnosť bude vybavovať Najvyšší súd SR. 
 
Uplatnenie trojstupňovej sústavy sa najviac dotkne prvostupňových súdov (obvodných 
súdov), na ktoré prejde nová agenda z krajských súdov. Toto riešenie však vyvolá potrebu 
prijatia nových pracovných síl na súdoch. To by znamenalo zvýšenie počtu sudcovských 
miest, ktorých je v súčasnosti súdnom systéme ako celku dostatok, a dodatočný tlak na štátny 
rozpočet. Ministerstvo spravodlivosti SR preto navrhuje zrušenie malých nevyťažených súdov 
a sudcov z nich presunúť na súdy s vyššou zaťaženosťou. Súčasný návrh ministerstva 
predpokladá zrušenie 15 okresných súdov a vytvorenie 40 obvodných súdov z ostatných 
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okresných súdov, zlúčenie dvoch krajských súdov a vytvorenie šiestich vyšších (odvolacích) 
súdov z ostatných krajských súdov. Najvyšší súd SR by sa mal po tejto reforme premeniť na 
dovolací súd, pričom jeho ostatnú agendu preberú vyššie súdy. 
 
Kľúčovým projektom v rámci tejto reformy je dokončenie a zavedenie do praxe projektu 
Súdny manažment, ktorý od základu mení prácu sudcov a súdnej administratívy. Zavedenie 
nového počítačového systému na súdy presunie množstvo administratívnej práce zo sudcov 
na administratívu, čím sa získa väčší priestor na rozhodovaciu prácu sudcov. Systém náhodne 
prideľuje prípady jednotlivým sudcom, čím by sa mala zvýšiť transparentnosť súdneho 
konania. Zároveň sa stal transparentnejším aj celkový tok informácií o prípadoch. Predseda 
súdu má možnosť sledovať elektronicky všetky prípady, ako dlho je daný  prípad podaný, či a 
aké úkony sa v spise vykonali, dátumy pojednávania a konečné rozhodnutia sudcov. Prvá časť 
projektu súdneho manažmentu – elektronické podateľne – už funguje na všetkých okresných 
súdoch. V krátkom čase ich zavedú aj na všetky krajské súdy. Posledný septembrový deň 
vzišiel zo štvrtého kola volieb nový predseda Najvyššieho súdu SR. Po skončení funkčného 
obdobia doterajšieho predsedu, ktorý so zavedením tohto systému nesúhlasil, sa tak 
predpokladá reálne spustenie elektronickej podateľne aj na Najvyššom súde SR. 
 
Ďalším pripravovaným opatrením je zefektívnenie obchodného registra a zabezpečenie 
maximálnej možnej aktuálnosti a dostupnosti údajov v obchodnom registri. Projekt by mal 
byť dokončený v roku 2006. 
 
Prieťahy v súdnom konaní patria medzi najčastejšie spomínané problémy slovenského 
súdnictva. V mnohých prieskumoch si práve fungovanie súdov vyslúžilo jedno z najhorších 
hodnotení a vymáhateľnosť práva sa pravidelne umiestňuje na najhorších miestach aj 
v hodnotení Indexu podnikateľského prostredia, ktorý je pravidelne pripravovaný 
Podnikateľskou alianciou Slovenska. O uvedených problémoch sa hovorí aj v správe 
verejného ochrancu práv, ombudsmana, ktorý sa k začiatku marca 2003 z celkovo 2061 v 93 
prípadoch zaoberal podnetom na dĺžku trvania súdneho konania od fyzických ako aj 
právnických osôb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Zdroj: Kancelária verejného ochrancu práv 
 
Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu sa zaoberá podnetmi od občanov podanými voči 
republike alebo jej orgánom (napr. aj súdom), keď už vo svojej krajine vyčerpali všetky 
vnútroštátne opravné prostriedky. Na základe Správy o činnosti agenta pre zastupovanie 
Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práve za rok 2002 bolo 
v minulom roku podaných 418 sťažností proti Slovenskej republike, čo znamená zníženie 
v porovnaní s minulým rokom o vyše pätinu. Súčasne so znížením podaných sťažností sa 
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zvýšil počet neprijatých alebo vyčiarknutých sťažností, čo je pozitívny vývoj. Činnosť sa 
zlepšila aj zo strany Európskeho súdu, keďže sa zvýšil počet sťažností priradených 
jednotlivým sekciám na preskúmanie a narástol aj počet sťažností notifikovaných vláde. 
V roku 2002 notifikoval Európsky súd pre ľudské práva vláde SR 39 nových sťažností, 
pričom až v 27 prípadoch ide o námietku neprimeranj dĺžky súdneho konania. 
 
Jedným z dôvodov prieťahov v súdnych konaniach je aj pomerne vysoká zaťaženosť sudcov 
administratívnou činnosťou, ktorá im uberá čas potrebný na venovanie sa svojej primárnej 
činnosti – rozhodovaniu sporov. Z tohto dôvodu je od septembra 2002 účinný zákon o vyšších 
súdnych úradníkoch, ktorí pôsobia na jednotlivých súdoch a odbremenia sudcov od 
administratívnej činnosti. V súčasnosti prechádza legislatívnym procesom návrh zákona 
o súdnych úradníkoch. Cieľom návrhu zákona je komplexnejšie upraviť postavenie súdnych 
úradníkov, ktorými sú v zmysle zákona o štátnej službe nielen vyšší súdni úradníci, ale aj 
súdni tajomníci a tým odbremeniť sudcov od vecne jednoduchších a formálnych úkonov a 
takýmto spôsobom zefektívniť a skvalitniť prácu súdov. 
 
Jedným z riešení preťaženosti sudcov súdnymi spormi je mimosúdne riešenie sporov 
(mediácia, rozhodcovské konanie). Mimosúdne riešenia sporov (najmä obchodných) 
v zahraničí získava stále väčší podiel na sporoch v porovnaní s klasickými súdnymi spormi. 
Na Slovensku však stále prevláda konzervativizmus a preto je málo sporov riešených mimo 
súdnej siene. Najdlhšie sú v slovenskom právnom systéme zavedené tzv. rozhodcovské súdy, 
niektoré z nich už majú takmer desať rokov. Napriek tomu je ich podiel na ukončení sporov 
minimálny, aj keď je konanie pred nimi lacnejšie a, čo je najpodstatnejšie, rýchlejšie. 
Rozhodcovské konanie je neverejné, väčšinou iba jednostupňové. Každá zo zúčastnených 
strán si pred začiatkom konania vyberie zo zoznamu zástupcov jedného a tí si potom vyberú 
tretieho, ktorý im bude predsedať. Tak by mala byť zaručená ich nezaujatosť. Za nízke 
využitie rozhodcovského konania môže čiastočne aj zlá legislatíva. Najnovšia právna úprava 
je účinná od júla minulého roku a problémom v nej je, že návrh na zrušenie rozhodnutia je 
možné podať na všeobecnom súde až do troch rokov od jeho doručenia. 
 
Ďalším z mimosúdnych riešení sporov, takisto v zahraničí veľmi často využívaným, je 
mediácia. Mediácia, často definovaná ako „rokovanie s asistenciou“, je riešením sporu za 
pomoci mediátora, ktorý je neutrálnou osobou a jeho úlohou je pomôcť účastníkom iba riešiť 
problém, nie súdne rozhodnúť. Mediátor je teda iba sprostredkovateľom medzi spornými 
stranami. Tento spôsob mimosúdneho riešenia sporov je ešte lacnejší ako rozhodcovský súd 
a medzi jeho výhody patrí aj jeho rýchlosť. Inštitút zmieru plánuje do nášho právneho 
systému zaviesť aj Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré pripravilo zákon o probačných 
a mediačných úradníkoch. V súčasnosti prechádza legislatívnym procesom. Mediácia už 
začala v minulom roku ako pilotný program. Páchateľ sa môže v niektorých prípadoch 
vyhnúť väzeniu, ak sa s poškodeným dohodne na zmieri prostredníctvom špeciálnych 
mediačných úradníkov pôsobiacich na súdoch. O zmieri sa môže rokovať v prípade 
úmyselných trestných činov s hornou sadzbou do troch rokov a neúmyselných do piatich 
rokov. Skúsenosti z krajín, kde mediácia už dlhší čas funguje, hovoria, že je výhodná pri 
obchodných, občianskych, rodinných, ale aj pracovných sporoch. 
 
Súdnictvo je v očiach verejnosti najčastejšie vnímané negatívne v dôsledku podozrenia z 
korupcie, čo potvrdzujú aj mnohé výskumy verejnej mienky. Vláda už v rámci boja proti 
korupcii vo viacerých oblastiach verejného života zaviedla v súdnictve viaceré mechanizmy 
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na odhalenie korupcie (napr. agent provokatér) alebo na zníženie pravdepodobnosti jej vzniku 
(napr. elektronické podateľne na súdoch alebo prideľovanie prípadov sudcom pomocou 
počítača). V súčasnosti sa do praxe zavádzajú aj iné inštitúcie na boj proti korupcii, ako napr. 
Špeciálny súd. Budú mu podliehať poslanci zákonodarného zboru, členovia vlády, sudcovia, 
prokurátori a mnohí ďalší najvyšší predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy a osoby 
podliehajúce doteraz vojenským súdom. Právomociam súdu budú podliehať aj všetky ďalšie 
osoby stíhané pre trestné činy korupcie, podplácania, založenia zločineckej skupiny, 
medzinárodnej teroristickej skupiny, nedovoleného ozbrojovania, nedovolenej výroby a 
distribúcie drog, obchodovania s deťmi, pre hospodárske trestné činy s vysokou ujmou 
majetku a poškodzovanie záujmov Európskej únie. Zriadený bol takisto Úrad špeciálneho 
prokurátora, ktorý je osobitnou zložkou Generálnej prokuratúry SR na odhaľovanie a trestné 
stíhanie korupcie a organizovaného zločinu. Zriadením tohto úradu sa vytvoria podľa MS SR 
lepšie predpoklady pre špecializáciu a koordináciu práce orgánov činných v trestnom konaní 
na úseku boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Vedúceho prokurátora špeciálnej 
prokuratúry z kandidátov navrhnutých Generálnou prokuratúrou SR volí parlament. Objavujú 
sa však aj názory a pochybnosti o tom, či nemajú tieto dva nové úrady príliš veľké právomoci, 
ktoré by mohli prípadne byť zneužité. V trestnom práve má byť zavedený, v zahraničí 
osvedčený, inštitút korunného svedka, ktorý má pomáhať v boji proti organizovanému zločinu 
a korupcii. 
 
 



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 46 -       

 
1.6  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 
Po prechode Slovenskej republiky na trhovú ekonomiku po roku 1989 nastala potreba 
legislatívne upraviť pravidlá vynakladania s verejnými (štátnymi, obecnými) prostriedkami 
pri zabezpečovaní potrieb zo strany subjektov napojených na štátny resp. obecný rozpočet. 
Dôvodom je nutnosť dohľadu nad prostriedkami daňových poplatníkov. Cieľom je 
najefektívnejšie nakladanie s týmito prostriedkami a dosiahnutie tzv. „najlepšej hodnoty 
peňazí“. To je možné najmä vytvorením konkurenčného, súťažného prostredia so stanovením 
rovnakých pravidiel a podmienok pre všetkých účastníkov. Vzhľadom na predchádzajúce 
plánované hospodárstvo pred rokom 1989, nebolo možné tieto „pravidlá hry“ v takomto 
rozsahu naplno uplatniť. 
 
Pri príprave prvého zákona o verejnom obstarávaní sa jeho tvorcovia opierali o Modelový 
zákon UNCITRAL (Komisia pre obchodné právo pri OSN), a v októbri 1993 bol prijatý 
Národnou radou SR zákon č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb 
a verejných prác. Po jeho niekoľkých novelizáciách schválila Národná rada SR v roku 1999 
nový zákon o verejnom obstarávaní č. 263/1999 Z.z.. Súčasne bol zriadený Úrad pre verejné 
obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť verejného a koncesného 
obstarávania (svoju činnosť začal 1.1.2000). 
 
V súčasnosti oblasť verejného obstarávania upravuje zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení jeho doplnkov vykonaných zákonom č. 557/2001 Z.z. a zákonom 
č. 530/2002 Z.z.. Zákon je založený na týchto základných princípoch: nediskriminácia, 
transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie, konkurencia a efektívnosť.  
 
Tento zákon by mal prispievať k efektívnejšiemu využitiu verejných finančných prostriedkov 
a skvalitneniu ekonomického prostredia tým, že podnikatelia sú povinní preukazovať 
obstarávateľom plnenie povinností voči štátu ako jednu z podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní. 
 
Oproti predchádzajúcemu zákonu č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov bol novelou rozšírený okruh subjektov - obstarávateľov, ktorí 
sú povinní aplikovať zákon pri výbere zmluvného partnera a predkladať úradu na zverejnenie 
výsledky verejného obstarávania (VO). Upravila sa aj definícia obstarávateľa tak, že sa 
stanovili základné znaky, ktoré tieto organizácie a podniky musia spĺňať. Zmenila sa teda 
definícia uchádzača a záujemcu, títo boli pôvodne definovaní cez pojem podnikateľa podľa 
Obchodného zákonníka, čo bolo vnímané ako diskriminácia voči účastníkov verejného 
obstarávania z iných krajín. Upravili sa aj podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
a rozširujú sa aj dôvody, na základe ktorých môže byť uchádzač alebo záujemca vylúčený 
z VO. Zaviedli sa aj zrýchlené postupy VO v užšej súťaži a rokovacom konaní so 
zverejnením, ktoré môže obstarávateľ použiť v osobitných prípadoch, ak sa nachádza 
v časovej tiesni. Aj keď v súčasnosti platný zákon o VO ustanovuje v prípade užšej súťaže 
a rokovacieho konania so zverejnením možnosť v nevyhnutných prípadoch skrátiť lehotu na 
splnenie podmienok účasti z 37 dní na 15 dní a lehotu na predkladanie ponúk zo 40 dní na 10 
dní, proces je časovo veľmi náročný. Oznámenie poradia úspešnosti ponúk sa totiž pevne 
viaže na lehotu viazanosti ponúk. Tým sa proces uzavretia zmluvy neopodstatnene predlžuje 
až na 1 mesiac. Tieto uvedené ustanovenia sa často zneužívajú. 
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Z týchto dôvodov Úrad  pre verejné obstarávanie (ÚVO) v pripravovanej novele zákona 
o VO navrhuje, aby oznámenie výsledku metódy VO nebolo viazané na uplynutie lehoty 
viazanosti ponúk. Od navrhovanej úpravy sa očakáva, že na jednej strane umožní 
obstarávateľom v skrátených lehotách uzatvárať zmluvy transparentnými metódami VO  a na 
druhej strane sa zníži počet rokovacích konaní bez zverejnenia. 
 
Zákon ustanovuje: 
• metódy a postupy verejného obstarávania používané obstarávateľmi pri uzavieraní 

verejných zmlúv na dodanie tovaru, verejných zmlúv na zhotovenie prác alebo verejných 
zmlúv na poskytnutie služieb 

• zriadenie a pôsobnosť ÚVO. 
 
Povinnosť obstarávateľov sa vzťahuje na obstarávanie: 
• výrobkov, zariadení, a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj (ďalej len   

„tovar“), 
• stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie 

stavby(ďalej len „práce“) v pozemnom staviteľstve alebo v inžinierskom staviteľstve, 
• finančných služieb, právnych služieb, projektových služieb, remeselných služieb a ďalších 

služieb (ďalej len „služby“). 
 
Metódy verejného obstarávania: 
• verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, rokovacie konanie bez 

zverejnenia, súťaž návrhov. 
 
Tieto metódy verejného obstarávania sa označujú ako nadlimitné, podlimitné, podprahové 
s vyššou cenou alebo podprahové s nižšou cenou v závislosti na predpokladanej cene 
predmetu obstarávania (definované v zákone). 
 
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
Zákonom sa vymedzuje okruh skutočností, ktoré sú dôvodom na vylúčenie uchádzača alebo 
záujemcu z VO – podmienky sú presne definované v zákone. 
 
Nie je v záujme štátu, aby vo verejnom obstarávaní uzatvárali obchodné záväzkové vzťahy 
obstarávatelia s takými podnikateľmi, ktorí nemajú vyrovnané povinné platby voči štátu, 
obciam, zdravotným poisťovniam a ďalším orgánom, ktoré zabezpečujú  politiku štátu 
v daných oblastiach. Ďalej ide o splnenie podmienok súvisiacich s hodnotením ekonomického 
a finančného postavenia a technickej spôsobilosti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré 
vytvárajú predpoklad, že plnenie zmluvy bude vykonávané len s takým zmluvným partnerom, 
ktorý je spôsobilý na kvalitné plnenie zmluvného záväzku. Ustanovením sa tiež zabezpečuje, 
aby zmluvy nezískali subjekty, ktorých štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu 
nie sú bezúhonný, t. j. boli právoplatne odsúdený pre trestný čin, ktorého skutková podstata 
súvisí s predmetom podnikania. 
 
Obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak v určenej 
lehote doklad obstarávateľovi nedoručí alebo ak chýbajúci doklad bol vyhotovený po výzve 
na doplnenie. 
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Lehota, v ktorej má uchádzač alebo záujemca doplniť chýbajúci doklad, nesmie byť kratšia 
ako päť dní odo dňa doručenia žiadosti o doplnenie dokladu. 
 
Postup pri užšej súťaži: 
Užšia súťaž je metóda VO, ktorú obstarávateľ vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. 
Obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to 
najmenej na 5 a najviac na 20. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorého obstarávateľ 
vyzval na predloženie ponuky. Spôsob výberu záujemcov určí obstarávateľ v oznámení o 
vyhlásení užšej súťaže. V oznámení obstarávateľ určí spôsob výberu záujemcov a lehotu, 
v ktorej sú povinní predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v užšej súťaži. 
Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 37 dní. Splnenie podmienok účasti 
záujemcov v užšej súťaži obstarávateľ vyhodnotí spôsobom uvedeným v oznámení o 
vyhlásení užšej súťaže. Obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia všetkým záujemcom. 
Výzvu na predloženie ponuky obstarávateľ zašle len vybratým záujemcom, ktorí splnili 
podmienky účasti v užšej súťaži. Zákon presne definuje čo obsahuje výzva na predloženie 
ponuky. Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy, obstarávateľ ich poskytne uchádzačom 
do šiestich dní odo dňa ich žiadosti. 
 
Postup pri rokovacom konaní so zverejnením   
Rokovacie konanie so zverejnením je metóda VO, ktorú môže obstarávateľ použiť, ak je 
splnená aspoň jedna z týchto podmienok: 
• v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži boli ponuky vylúčené alebo 

neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, 
• požiadavky na obstarávané služby, najmä na finančné služby, nemožno dostatočne presne 

určiť, 
• obstarávané práce sa uskutočnia len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku, 
• obstarávané práce alebo služby, alebo riziká s nimi spojené výnimočne neumožňujú určiť 

požiadavky na spôsob určenia ceny. 
 
Rokovacie konanie so zverejnením je metóda verejného obstarávania, ktorú obstarávateľ 
vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, 
ktorých vyzve na rokovanie, a to najmenej na troch. Spôsob výberu záujemcov určí 
obstarávateľ v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením. 
 
Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o podmienkach zmluvy, najmä o technických, 
administratívnych a finančných podmienkach. Rokovania sa uskutočňujú spoločne so 
všetkými uchádzačmi. Vyhotoví sa z každého rokovania zápisnica, ktorú podpisujú všetci 
účastníci. Na predloženie ponuky vyzve uchádzačov písomne obstarávateľ (obsah výzvy je 
definovaný v zákone). 
 
Úrad pri zistení porušenia postupu verejného obstarávania môže pred uzavretím zmluvy 
nariadiť zrušenie  
• vyhlásenej metódy VO  
• diskriminačných technických požiadaviek obstarávateľa, ekonomických alebo finančných 

požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení metódy VO, v súťažných podkladoch 
alebo v inom doklade týkajúcom sa VO. 
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Úrad môže zrušiť rozhodnutie obstarávateľa o vylúčení uchádzača alebo záujemcu alebo 
určenie poradia vyhodnotených ponúk, ak zistí, že boli porušené pravidlá nediskriminácie. 
Spory o platnosť a obsah právnych vzťahov vo VO rozhodujú súdy.  
 
Ako vyplýva z Informácie o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného 
obstarávania za rok 2002 počet aktívnych obstarávateľov, ktorí použili nadlimitné 
a podlimitné metódy verejného obstarávania, sa zvýšil o jednu tretinu oproti roku 2001. 
V roku 2003 je predpoklad, že vplyvom decentralizácie štátnej správy bude ich počet 
narastať.   
 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje ukončené metódy verejného obstarávania v období 2001-
2002: 

Metóda verejného obstarávania   (počet) 2001 2002 
Verejná súťaž  2 568 3 650 
Užšia súťaž  268 361 
Rokovacie konanie so zverejnením  46 109 
Rokovacie konanie bez zverejnenia  2 817 6 513 
Spolu  5 699 10 633 

         Zdroj: ÚVO  
                                               
Obstarávatelia v roku 2002 uzavreli 10 633 zmlúv v celkovej hodnote 68,3 mld. Sk, čo je 
nárast oproti roku 2001 o 87 %. Postupmi zákona o verejnom obstarávaní sa pri svojich 
nákupoch riadilo 1 506 organizácií. Počet obstarávateľov tak minulý rok stúpol takmer o 1/3 a 
hodnota cez verejné obstarávanie nakúpených tovarov a služieb o zhruba 1/5. Údaje 
o najväčších obstarávateľoch za rok 2002 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 
 

  
Hodnota zmlúv 

(mil. Sk) 
z toho rokov. konanie 
bez zverejnenia (%) 

Slovenské elektrárne, a.s. 12 226,5 46,2 
Slovenská správa ciest 9 857,8 44,0 
Ministerstvo obrany SR 4 209,6 78,4 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 010,6 48,4 
Železnice SR 2 564,6 90,4 
Železničná spoločnosť, a.s. 1 763,9 84,2 
Ministerstvo financií SR 1 332,4 99,1 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava 937,4 84,4 
Všeobecná zdravotná poisťovňa 920,5 74,7 
Ministerstvo vnútra SR 712,5 78,2 
SPOLU 38 535,8 58,1 

                                  Zdroj: ÚVO 
 
V roku 2002 rokovacie konanie bez zverejnenia bola najčastejšie používanou metódou až  
v 6 513 prípadoch (v hodnote 34,7 mld. Sk) a bez započítavania rámcových zmlúv 4 253. 
Úrad pritom vykonal dohľad v 52 prípadoch. Väčšiu zodpovednosť by mali podľa vyjadrenia 
predsedníčky ÚVO prevziať orgány vnútornej kontroly obstarávateľa alebo jeho nadriadenej 
organizácie. 
 
Pri rokovacom konaní bez zverejnenia môže organizácia priamo vyzvať uchádzača na 
rokovanie a uzavrieť s ním zmluvu. Nemusí sa teda uskutočniť súťaž viacerých ponúk. 
O rozhodnutí stačí potom už len informovať vo Vestníku verejného obstarávania. Použitie 
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takéhoto rokovacieho konania z roka na rok stúpa. Kým v roku 2000 tvorilo necelú tretinu 
začatých prípadov, minulý rok to bolo už 43 %.  
 
Obstarávatelia si často zle vykladajú dôvod na použitie tejto metódy. Veľmi často nekvalitná 
príprava cielene vyústi do časovej tiesne a následnej možnosti výberu konkrétneho 
dodávateľa.  
 
Verejnej sfére zostala možnosť použiť rokovacie konanie bez zverejnenia napr. v prípade, ak 
je tovar dostupný len z jedného zdroja. Rokovacie konanie bez zverejnenia sa použilo i pri 
obstarávaniach finančne náročných a nákladných. Týmto spôsobom napr. MF SR v roku 2002 
vyriešilo zdĺhavý tender na informačný systém štátnej pokladnice v hodnote 1,2 mld. Sk. 
Súťaž skončil rezort financií prostredníctvom rokovacieho konania bez zverejnenia len 
takmer 2 mesiace. Ministerstvo nakoniec zmluvu podpísalo so spoločnosťou Hewlett-
Packard, ktoré predtým 4-krát vyhral. 
 
Zámerom zákona o verejnom obstarávaní je, aby štát nakupoval tovary a služby lacnejšie 
a podľa jasných pravidiel. Podľa predsedníčky ÚVO však obstarávatelia rokovacie konanie 
bez zverejnenia zneužívajú a zákon jednoducho obchádzajú. 
Podľa odhadov Transparency International Slovensko úplatky môžu predražovať nákupy 
minimálne o jednu desatinu. Prostredníctvom obstarávania pritom verejná sféra ročne na 
Slovensku minie viac ako 50 miliárd korún. 
 
Verejná súťaž bola druhou najčastejšie používanou metódou VO, ktorú obstarávatelia 
uplatnili v 5 555 prípadoch. V počte ukončených súťaží sa obstarávatelia uplatnili v 3 650 
prípadoch. Súťažné metódy môžu prispieť k vyššej transparentnosti verejného obstarávania 
a lepšie zabrániť aj korupcii. Na druhej strane nemôžeme kladne hodnotiť vysoký počet 
zrušených verejných súťaží, ktorých bolo 1 070.  Každá piata verejná súťaž bola zrušená a do 
konca roka 2002 ich bolo 835 neukončených.  
 
Najviac ukončených metód VO v roku 2002 použili prirodzené monopoly (5 099). 
Najväčšími obstarávateľmi v roku 2002 boli  Slovenské elektrárne, a.s., Slovenská správa 
ciest a Ministerstvo obrany SR. Viac ako polovica metód VO (5 538) bola aplikovaná hlavne 
k obstarávaniu tovarov. Najviac zrušených súťaží sa týkalo obstarávania tovarov 575 a z toho 
v 415 prípadoch došlo k zrušeniu obstarávania tovarov verejnou súťažou. V hodnotení krajov 
a regiónov až 93 % počtu všetkých uzavretých zmlúv pripadá na Bratislavský kraj.  
 
V roku 2002 úrad vydal 3 rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty boli uložené v celkovej sume 
1 133 tis. Sk. 
 
Problémy verejného obstarávania sú: 
• Zákon sa často porušuje, pretože proces verejného obstarávania je dosť komplikovaný. 
• Obstarávatelia nevenujú dostatočnú pozornosť aplikácií zákona ani vypĺňaniu 

štatistických výkazov, pričom vzniká: 
 neuvádzanie typu obstarávateľa  
 nekompletné vypĺňanie štatistických výkazov  
 vysoký podiel nesúťažnej metódy (rokovacie konanie bez zverejnenia) – táto metóda 

sa považuje za najjednoduchšiu a najmenej transparentnú metódu. Pravidlá hovoria, 
že po tomto nesúťažnom postupe by sa malo siahnuť len v osobitných a presne 
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stanovených situáciách. Pri tejto metóde môže obstarávateľ priamo vyzvať na 
rokovanie ním vybranú spoločnosť. 

 vysoký podiel zrušených verejných súťaží (1 070 z celkového počtu súťažných 
metód 6 183)  

 nezverejňovanie výsledkov v oznámení vo vestníku, najmä konania bez zverejnenia. 
• Stálym problémom uplatňovania transparentných metód VO je, že obstarávatelia nevenujú 

dostatočnú pozornosť plánovacej etape VO. Kvôli tomu sa inštitúcie a podniky dostávajú 
do časovej tiesne a nárokujú si použitie rokovacieho konania bez zverejnenia. 

• Nie všetky prostriedky využívané na verejné obstarávanie boli vynaložené transparentne. 
• Medzi najproblémovejšie kategórie pri výberových konaniach patria rezort zdravotníctva 

a železničné spoločnosti. V rezorte zdravotníctva je najväčším problémom obstarávanie 
prístrojovej techniky. V železničných spoločnostiach sa zistili procesné chyby, keď 
výberové komisie nepostupovali podľa určeného spôsobu obstarávania. 

 
Situáciu by podľa ÚVO mala pomôcť riešiť úprava legislatívy, ktorá v súčasnosti čaká na 
prerokovanie vládou SR. Úrad sa okrem toho chystá zvýšiť kontrou a dohľad nad 
obstarávaním. 
 
V záujme skvalitnenia procesu obstarávania v SR vypracoval ÚVO návrh novely zákona 
o verejnom obstarávaní, ktorou by sa mal zaoberať parlament. Novela  by podľa ÚVO 
zosúladí procesy obstarávania v SR so štandardmi EÚ.  
 
Európska komisia v tomto smere požaduje skvalitnenie systémov kontroly, ktoré sa však po 
prijatí novely podľa vyjadrenia predsedníčky ÚVO zlepšia. Malo by dôjsť napr. k úprave 
procesnej stránky podávania námietok z hľadiska jednotlivých krokov a termínov. 
 
Novela tiež zavedie takzvané predkolo, v ktorom si zainteresované strany budú môcť vyriešiť 
prípravné spory. Týmto by sa mal znížiť počet námietok, ktorých podávanie je v poslednom 
období zneužívané. 
 
Počet námietok na ÚVO, ktoré boli najmä proti poradiu a vylúčeniu, dosiahol vlani 1 642, čo 
je medziročný nárast o 397. 
 
Vzhľadom k očakávanému vstupu SR do EÚ sa ÚVO pripravuje aj na ďalšie zmeny. Ide napr. 
o vydávanie oznámení do európskych periodík, štatistické hlásenia pri väčších tendroch, či 
príprava elektronického verejného obstarávania.  
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1.7  DOTÁCIE 
 
Dotácie a subvencie znamenajú zásah do trhového prostredia. Hoci majú  zmysel, treba 
dosiahnuť optimalizovaný stav, keď pri čo najväčšej účinnosti sú náklady na dotácie čo 
najmenšie.  
K dosiahnutiu optima je potrebné upraviť celú politiku systému poskytovania dotácií, ale 
prvým a kľúčovým predpokladom dosahovania vyššej efektivity je zásadným spôsobom 
stransparentniť ich udeľovanie. Priame náklady na poskytovanie dotácií a subvencií nesú 
všetci daňoví poplatníci. Výška nákladov na dotácie nefinančným subjektom dosiahla v roku 
2001 sumu asi 12 mld. Sk. Väčšie náklady na dotácie prinášajú nepriame náklady, ktoré 
vyplývajú z deformácií trhového prostredia ako napríklad v znížení výkonov subjektov, ktoré 
dotácie nedostali. Mimoriadne dôležité je však tiež, aby dotácie boli využité efektívne a pri 
minimálnych nákladoch. 
 
Poskytovanie dotácií 
 
Na základe analýzy údajov o poskytovaní dotácií v krajinách OECD a EÚ, sú vhodné ciele na 
ich poskytovanie: 
• stimulácia ekonomického rozvoja a rastu (predovšetkým vidieckych oblastí) 
• ciele sociálnej politiky ako ochrana zamestnanosti a investícií, redukovanie chudoby a 

ochrana nízkopríjmových skupín 
• zaistenie domácej produkcie a redukovanie závislosti na importe 
• odstraňovanie nedokonalostí trhu 
• zachovanie kultúrneho dedičstva a podpora kultúrnych aktivít neštátnych subjektov 
• ochrana a zveľaďovanie životného prostredia. 
Dotácie poskytované v SR by mali byť poskytované na zaistenie predovšetkým vyššie 
uvedených cieľov. 
 
Systém poskytovania dotácií by mal mať tieto vlastnosti: 
• na udelenie dotácie sú presné, dopredu známe kritériá 
• každý žiadateľ dostane rovnakú dotáciu na jednotku (výroby, výmery poľnohospodárskej 

pôdy a pod.) v rámci jedného programu. 
 
Vlastnosti 
  
Systémom poskytovania dotácií sa zaoberal aj Medzinárodný menový fond vo svojej správe 
(IMF 1995), ktorá odporúča pri reforme systému dotácií uprieť pozornosť na nasledujúce 
oblasti: 
• zvýšenie transparentnosti 
• zlepšenie efektívnosti 
• limitovanie trvania 
• posilnenie kontroly 
• pragmatický prístup 
 
Transparentnosť je nevyhnutná z pohľadu štátneho aj súkromného sektora na identifikovanie 
tých, ktorí z dotácií profitujú, ako aj výhod a nákladov týchto programov. Na zvýšenie 
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transparentnosti by mali byť dotácie poskytované predovšetkým priamo, vo forme priameho 
prevodu na účet a priamo z rozpočtu vlády alebo príslušného ministerstva. Priame dotácie sú 
vhodné práve kvôli ich viditeľnosti. Transparentnosť a ňou umožnená verejná kontrola je v 
tomto prípade najvhodnejší prostriedok na zamedzenie korupcie. 
 
Dotácie by mali byť efektívne (mali by dosiahnuť cieľovú skupinu) pri čo najmenších 
nákladoch a mali by minimálne rušiť ekonomické prostredie. 
 
Limitácie trvania je potrebná, pretože ekonomické subjekty ovplyvňujú svoje správanie 
v prospech získania výhod z dotácií. Týmto spôsobom sa mnohé programy stávajú 
neefektívnymi a nákladnými.  
 
Zverejňovanie dotácií 
 
Najefektívnejším prostriedkom zverejňovania informácií je v súčasnosti internet. Na základe 
uznesenia vlády SR č. 361 z 10. apríla 2002, ktorým vláda SR schválila návrh Nového 
modelu aktívneho poskytovania informácií o procese prideľovania dotácií, sú jednotlivé 
ministerstvá povinné zverejniť na oficiálnej internetovej stránke organizácie informácie 
o procese prideľovania dotácií zo štátneho rozpočtu (minimálne raz štvrťročne aktualizovať) a 
ustanovili sa jednotné pravidlá pre zverejňovanie informácií. Na základe tohto uznesenia majú 
byť informácie sprístupnené aj prostredníctvom internetovej stránky www.dotacie.gov.sk. 
 
V súčasnosti je stav taký, že síce väčšina štátnych inštitúcií poskytujúcich dotácie má 
internetovú stránku, ale informácie o poskytovaných dotáciách buď chýbajú, alebo ďalšie sú 
k dispozícií len v obmedzenom množstve. Forma, ktorou sú zverejňované údaje, je veľmi 
neprehľadná. Chýbajú informácie o žiadateľoch a o výške finančných prostriedkov 
poskytnutých jednotlivým subjektom.  
 
Poskytovanie dotácií a subvencií z verejných rozpočtov sa v súčasnosti riadi právnymi 
predpismi rôznej sily, v niektorých prípadoch len internými predpismi konkrétnej inštitúcie či 
na základe štatútu štátneho fondu. Rozhodovanie o ich poskytovaní majú v rukách rozličné 
orgány (napríklad minister, rada ministrov, vláda SR), pričom ide o celkovú sumu niekoľko 
desiatok mld. Sk. Takýmto spôsobom sa pritom rozdeľuje ročne 12 mld. Sk. Záväzné 
podmienky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu SR sú  v súlade so zákonom č. 
303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. 
 
Jasné podmienky na jednej strane zjednodušia proces prideľovania dotácií, na druhej strane 
odstránia možnosť korupcie pri výbere žiadateľov, ktorí dostanú dotáciu a umožnia lepšiu 
kontrolu týchto prostriedkov a ich využitia.  
 
Poskytovanie dotácií a subvencií z hľadiska informovania o možnostiach ich získania, 
pridelenia, podmienkach, ako aj ich využívania adresátmi a spätnej kontroly nie je dostatočne 
transparentné. Poskytovanie dotácií a subvencií sa preto ukazuje ako vysoko anonymný, 
informačne neprehľadný, ťažko dostupný, legislatívne slabo zvládnutý, netransparentný 
proces. Vytvára sa prostredie priaznivé na vznik korupcie a klientelizmu. 
 
 



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 54 -       

Dotácie v roku 2002 
 
V roku 2002 boli dotácie nefinančným subjektom určené v objeme 12 380,8 mil. Sk, ktoré sa 
rozpočtovými opatreniami znížili na 11 381,8 mil. Sk. Skutočne vynaložených bolo vo výške 
11 303 mil. Sk. Ide o dotácie nefinančným subjektom – právnickým osobám. V medziročnom 
porovnaní (2002/2001) ich čerpanie zaznamenalo mierny pokles o7,7 %.  
Jednotlivé dotácie podnikateľským subjektom sa realizovali z rozpočtových kapitol 
uvedených v nasledujúcej tabuľke: 
 

Výška poskytnutej dotácie v mil. Sk 
 rok 2001 rok 2002 

Úrad vlády SR 0,0 1,5 
Minis.obrany SR 29,0 29,5 
Minis.financií SR 0,0 7,2 
Minis.život.prostredia SR 0,0 31,0 
Minis.školstva SR 5,3 7,4 
Minis.zdravotníctva SR 0,0 4,8 
Minis.kultúry SR 66,5 148,4 
Minis.hospodárstva SR 483,6 551,0 
Minis.pôdohospodárstva SR 7 450,5 8 309,9 
Minis.výst.a region. rozvoja SR 0,0 3,9 
Minis.dopravy,pôšt a tel. SR 2 924,0 1 842,7 
Krajské úrady  1 199,0 255,5 
Všeobecná pokladničná správa 83,2 110,2 
DOTÁCIE SPOLU 12 241,1 11 303,0 

             Zdroj: MF SR 
 
V roku 2002 najväčší objem dotácií až 73,5 % plynul do podnikateľskej oblasti z rozpočtu 
pôdohospodárstva, ktoré dosiahli hodnotu 8 309,9 mil. Sk. Týka sa to prostriedkov 
vynaložených na podporu podnikateľských aktivít agrárno-poľnohospodárskeho komplexu, 
ako aj v oblasti lesného a vodného hospodárstva. 
 
Z rozpočtu ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií sa riešili problémy poklesu tržieb 
dopravcov v dôsledku zľavneného cestovného pre žiakov a vybrané skupiny obyvateľstva, 
ako aj stratovosť osobnej železničnej dopravy v celkovom objeme 1 842,7 mil. Sk. 
 
Na útlm rudného baníctva, úhradu prevádzkových nákladov uhoľného baníctva, sociálne 
náklady pre pracovníkov rudného a uhoľného baníctva, sociálnu ťažbu a na iné štátom 
podporované podnikateľské aktivity sa z rozpočtu ministerstva hospodárstva poskytli dotácie 
v objeme 551 mil. Sk. 
 
Na programy zamerané na podporu cestovného ruchu, program znižovania energetickej 
náročnosti a využitia alternatívnych zdrojov energie a ďalšie sa poskytli z rozpočtu kapitoly 
Všeobecná pokladničná správa dotácie vo výške 110,2 mil. Sk. 
 
Z prostriedkov rozpočtov krajských úradov sa financovali najmä požiadavky financovania 
verejnej autobusovej dopravy v celkovom objeme 255,5 mil. Sk. Najväčšia časť tejto dotácie 
bola poskytnutá pre Krajský úrad Prešov a Banská Bystrica (42 mil. Sk). 
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Ministerstvom obrany SR boli poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu SR za rok 2002 vo 
výške 29,5 mil. Sk. Dotácie boli poskytnuté nasledovným subjektom: 
• Vojenské lesy a majetky SR, š.p.                               29 mil. Sk (98,3 % dotácií) 
• Obvodný úrad Vojenského obvodu Záhorie                0, 480 mil. Sk. 
 
Z rozpočtu ministerstva školstva bola poskytnutá dotácia vo výške 7,4 mil. Sk, z toho 6,1 mil. 
Sk bolo určených pre fyzické osoby a zvyšok 1,3 mil. Sk pre právnické osoby. Z objemu 1,3 
mil. Sk bola spoločnosti Bohémia Kontakt, s.r.o. Košice poskytnutá dotácia vo výške 1,142 
mil. Sk na vydanie 3 tis. ks rómskej gramatiky.  
 
Na financovanie podnikateľských aktivít podporovaných štátom sa vynaložilo z ostatných 
rozpočtových kapitol 196,8 mil. Sk. 
 
Záver: 
• existuje veľký počet  počet inštitúcií rozdeľujúcich dotácie 
• súčasné rozdeľovanie dotácií zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtových kapitol 

sprevádza množstvo nedostatkov a problémov, ktoré robia celý proces netransparentný 
a ktoré komplikujú nielen proces poskytovania dotácií zo strany štátu, ale aj proces 
uchádzania sa o ne zo strany žiadateľov. Aktívne zverejňovanie celého procesu 
prideľovania dotácií je predpokladom zefektívnenia celého systému ich poskytovania. 

 
Výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil v rámci tohto projektu vyplýva, že najvyššiu 
korupciu účastníci prieskumu vidia v štátnej, resp. verejnej správe. Väčšina (65 % odpovedalo 
„vždy“ alebo „často“) odpovedí dostalo korupciu pri získaní zákazky od štátnej alebo verejnej 
inštitúcie na prvé miesto. Nasledovalo získanie dotácie, resp. štátnej pomoci a licencie, resp. 
povolenia. 
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1.8  SÚŤAŽNÁ POLITIKA 
 
Prirodzenou vlastnosťou každého trhového prostredia je jeho schopnosť vyrovnať sa so 
situáciami, ktoré znižujú efektívnosť fungovania systému. Táto veta však neplatí za každých 
podmienok, lebo existuje mnoho faktorov, ktoré takémuto dokonalému fungovaniu 
zamedzujú. Jednou z najproblematickejších sa stáva otázka ekonomickej sily trhového 
subjektu. Ak existuje konkurencia na uspokojivej úrovni, vedie k zvyšovaniu ekonomickej 
sily toho subjektu, ktorý v tomto boji vychádza ako víťaz a postupne sa stáva monopolným. 
Toto je len jeden z prípadov, keď musí dochádzať k istej forme regulácie zo strany trhovo 
nadradenej inštitúcie. Takou je na Slovensku  Protimonopolný úrad SR.   
 
V súčasnosti, keď Slovensko stojí pred vstupom do EÚ, preberá množstvo právnych noriem, 
ktoré treba aplikovať v praxi. Túto aplikáciu zabezpečuje Protimonopolný úrad 
prostredníctvom zákonov a odvodených právnych noriem, v ktorých sú zakomponované 
právne normy platené v EÚ. Úrad je oprávnený takéto správanie zakazovať, zastavovať, 
pokutovať a žiadať o nápravu. V súčasnosti sa ukazuje ako problematické zisťovanie 
relevantného trhu. Táto činnosť sa zakladá na odbornom zisťovaní, čo môže byt časovo 
náročné. 
 
Nasledujúci text popisuje ochranu hospodárskej súťaže v právnom poriadku Slovenskej 
republiky so zameraním na problémy aplikačnej praxe. 
 
Všeobecne 
 
Na úvod je nevyhnutné upozorniť na tú skutočnosť, že problematika hospodárskej súťaže je v 
právnom poriadku Slovenskej republiky upravená prostredníctvom ustanovenia § 41 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len “OBZ“); zákonodarca 
rozoznáva dva druhy zneužitia účasti na hospodárskej súťaže, a to: 
a) nekalosúťažné konanie (ďalej len “nekalá súťaž“) a 
b) nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže. 
 
Zatiaľ čo nekalú súťaž a jej formy upravuje komplexným spôsobom OBZ, nedovolené 
obmedzovanie hospodárskej súťaže zakotvuje osobitný zákon - zákon č. 136/2001 Z. z. o 
ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 
347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon“). Predmetom tohto 
právneho stanoviska nie je problematika nekalej súťaže, preto len z hľadiska komplexnosti 
dodávame, že za nekalú súťaž zákonodarca expresívne, právnou formou demonštratívneho 
výpočtu, považuje najmä: 
- klamlivú reklamu, 
- klamlivé označovanie tovarov a služieb, 
- vyvolávanie nebezpečenstva zámeny, 
- parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa, 
- podplácanie, 
- zľahčovanie, 
- porušovanie obchodného tajomstva a  
- ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia;  
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Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže 
 
Zákon rozlišuje nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže troma možnými spôsobmi, a 
to ako: 
a) dohody obmedzujúce súťaž, 
b) zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu, 
c) koncentrácia; 
 
Ad a)  dohody obmedzujúce súťaž 
 
Pod tento právny pojem zákonodarca subsumuje dohodu a zosúladený postup podnikateľov, 
ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok 
obmedzovanie hospodárskej súťaže. Dohoda obmedzujúca súťaž (ďalej len “Dohoda“) je 
zakázaná, pričom zákonodarca aj z tejto kategórie určuje výnimky - zákaz sa nevzťahuje na 
Dohodu, ak spoločný podiel účastníkov alebo podiel ani jedného z nich nepresiahne 10 % 
celkového podielu tovarov na relevantnom trhu v Slovenskej republike, okrem prípadov, ak 
ide o: 
- Dohody obmedzujúce súťaž, ktoré obsahujú priame alebo nepriame určenie cien tovarov 

alebo iných obchodných podmienok,  
- Dohody obmedzujúce súťaž, ktoré obsahujú záväzok obmedzenia alebo kontroly výroby, 

odbytu, technického rozvoja alebo investícií, 
- Dohody obmedzujúce súťaž, ktoré obsahujú rozdelenie trhu alebo zdrojov zásobovania; 
 
Na základe návrhu podnikateľa Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako príslušný 
ústredný orgán štátnej správy (ďalej len “úrad“) môže rozhodnúť, že vyššie uvádzaný zákaz 
(zakázaná dohoda) sa na čas určený v rozhodnutí úradu nevzťahuje na Dohodu, ktorá súčasne: 
- prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo 

hospodárskeho rozvoja, 
- poskytuje spotrebiteľom primeranú časť prospechu, ktorý z toho vyplýva, 
- neukladá účastníkom Dohody také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie 

cieľov Dohody, 
- neumožňuje účastníkom Dohody vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti dotknutého 

tovaru na relevantom trhu, pričom sa predmetný zákaz rovnako nevzťahuje na skupiny 
dohôd, ktoré spĺňajú podmienky podľa zákona č. 465/2002 Z. z. o skupinových 
výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; 

 
Týmto typom foriem obmedzujucích hospodársku súťaž sa v roku 2002 úrad zaoberal 40 krát 
z čoho 36 % predstavovalo zákaz dohody obmedzujucej súťaž, 25 % rozhodnutí 
predstavovalo negatívne atesty a 10 % ostatné výnimky. Zo začatých konaní bolo približne 67 
% na podnet podnikateľov 33 % konaní inicioval samotný úrad. Okrem toho úrad vydal 11 
stanovísk k návrhu dohody. V súčasnej dobe v roku 2003 úrad vydal rozhodnutia v 17 
prípadoch v prvostupňovom konaní a 10 rozhodnutí v druhostupňovom konaní. 
 
Ad b)  Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu 
 
Dominantné postavenie na relevantnom trhu má podnikateľ alebo niekoľko podnikateľov, 
ktorí nie sú vystavení podstatnej súťaži a ktorí sa vzhľadom na svoju ekonomickú silu môžu 
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správať nezávisle. Zákonodarca demonštratívnym spôsobom expressis verbis enumeruje 
niektoré druhy takéhoto kupliózneho konania, ako napr:  
- priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok, 
- hrozba obmedzenia alebo ohrozenia výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na 

úkor užívateľov, 
- uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči 

jednotlivým podnikateľom, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodnení v 
súťaži, atď. 

 
Zneužívanie dominantného postavenia sa často viaže na bývalé telekomunikácie alebo na 
existujúce prirodzené monopoly (energetika). V roku 2002 boli telekomunikácie najčastejšie 
sledovaným odvetvím. Často sa vyskytujúcimi praktikami boli praktiky vynucujúce 
neprimerané obchodné podmienky, uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom plnení. 
Počas roku 2002 úrad vydal 37 rozhodnutí týkajúcich sa zneužívania dominantného 
postavenia a uložil pokuty vo výške 101 400 000 Sk. V roku 2003 úrad vydal 19 rozhodnutí v 
rámci prvostupňového konania a 6 rozhodnutí v rámci druhostupňového konania. 
 
Ad c)  Koncentrácia 
 
Ide o proces ekonomického spájania podnikateľov, ktorým je: 
- zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov, 
- získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými 

podnikateľmi nad podnikom alebo nad časťou podniku iného podnikateľa alebo 
podnikateľov; 

 
Zákonodarca presne definuje vyššie uvádzané právne kvalifikovanie koncentrácie 
prostredníctvom ustanovenia § 9 Zákona. Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak  
a) spoločný obrat účastníkov koncentrácie je najmenej 750 000 000,-Sk a aspoň dvaja z 

účastníkov koncentrácie dosiahli obrat každý najmenej 250 000 000,- Sk za uzavreté 
účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo 

b) spoločný podiel účastníkov koncentrácie alebo podiel aspoň jedného z nich presiahne 
25 % celkového podielu tovarov na relevantnom trhu v Slovenskej republike. 

 
Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu, musí byť oznámená úradu do 30 dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy, odo dňa prijatia návrhu v obchodnej verejnej súťaži, odo dňa doručenia 
rozhodnutia štátneho orgánu podnikateľovi alebo odo dňa, v ktorom nastala iná skutočnosť, 
na základe ktorej došlo k vzniku koncentrácie. Účastníci koncentrácie nesmú vykonávať 
práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie až do dňa nadobudnutia 
právoplatnosti o nej. Úrad má oprávnenie (nie povinnosť) vydať na základe návrhu 
podnikateľa rozhodnutie, ktorým udelí výnimku z vyššie uvádzaného zákazu, ak na to 
existujú vážne dôvody, a to do 30 dní odo dňa doručenia návrhu.  
 
Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí, ak  
a) koncentrácia nevytvára alebo neposiľňuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú 

významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu, alebo 
b) koncentrácia vzniknutá získaním priamej alebo nepriamej kontroly nad podnikom iného 

podnikateľa alebo nad časťou jedného podniku alebo viacerých podnikov spĺňa 
nasledovné podmienky: 
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- prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického 
alebo hospodárskeho rozvoja, 

- poskytuje spotrebiteľom primeranú časť prospechu, ktorý z toho vyplýva, 
- neukladá účastníkom dohody také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na 

dosiahnutie cieľov dohody, 
- neumožňuje účastníkom dohody vylúčiť súťaž vo vzťahu k podstatnej časti 

dotknutého tovaru na relevantnom trhu; 
 
Samozrejme úrad môže súhlas s koncentráciou viazať na podmienky uložené v rozhodnutí; 
úrad zakáže koncentráciu vytvárajúcu alebo posiľňujúcu dominantné postavenie, ktorého 
dôsledkom sú (môžu byť) významné prekážky efektívnej súťaže na relevantnom trhu. 
 
V roku 2002 úrad vydal 135 rozhodnutí týkajúcich sa koncentrácií a 20 stanovísk k zámeru 
koncentrácie. Z celkového počtu rozhodnutí 62 predstavovalo rozhodnutia schvaľujúce 
koncentráciu, v 3 prípadoch bola koncentrácia schválená s podmienkami, v 2 prípadoch bolo 
konanie zastavené. Medzi odvetvia s najväčším počtom koncentrácií patril chemický 
priemysel, potravinársky priemysel, energetika a služby. Úrad uložil pokuty vo výške 250 000 
Sk prevažne za oneskorené oznámenie koncentrácie. V roku 2003 úrad rozhodol 98 krát v 
prvostupňovom konaní a 3 v druhostupňovom konaní. 
 
Konanie 
 
Konanie sa začína z vlastného podnetu úradu alebo na návrh podnikateľa, pričom úrad môže 
začať konanie aj na základe písomného oznámenia fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá nie 
je podnikateľom podľa Zákona. Konanie je začaté vtedy, ak nemá návrh na jeho začatie 
nedostatky - v opačnom prípade lehota na rozhodnutie neplynie. Úrad vydá rozhodnutie do 
šiestich mesiacov odo dňa začatia konania, pričom predseda úradu môže lehotu na vydanie 
rozhodnutia v zložitých prípadoch predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov. Ak úrad nemôže 
rozhodnúť do šiestich mesiacov, je o tejto skutočnosti povinný účastníka písomne s uvedením 
dôvodov upovedomiť.  
 
Pred vydaním rozhodnutia vo veci má úrad povinnosť vyzvať účastníkov, aby sa ústne alebo 
písomne vyjadrili k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby navrhli jeho 
doplnenie, a podať im informáciu o záveroch prešetrovania, ku ktorým úrad na základe jemu 
dostupných informácií a podkladov dospel - ide o tzv. „výzvu pred vydaním rozhodnutia.“ 
 
Následne vo všeobecnej rovine úrad rozhodne nasledovným spôsobom: 
- kladne, 
- záporne, 
- kladne, avšak s určením podmienky; 
 
Proti rozhodnutiu vydanému v konaní na prvom stupni možno podať rozklad, a to do 15 dní 
odo dňa doručenia rozhodnutia. Pre konanie, ak Zákon neustanovuje inak, platia subsidiárne 
ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v platnom znení (ďalej len “SP“). V 
tejto súvislosti je nevyhnutné upozorniť na tú skutočnosť, že konanie pred úradom má typické 
znaky správneho konania - úrad má „voľné ruky“, nakoľko v danom prípade rozhoduje 
prostredníctvom inštitútu správnej úvahy. K definícií tohto právneho pojmu najlepšie poslúži 
ustanovenie § 245 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení 
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(ďalej len “OSP“), ktorý vyššie uvádzané správne uváženie definuje ako rozhodnutie, ktoré 
vydal správny orgán na základe zákonom povolenej voľnej úvahy, ktorú súd v prípade 
podania správnej žaloby v zmysle ustanovenia § 247 OSP nepreskúmava; súd preskúmava len 
tú okolnosť, či predmetné rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. 
Súd dokonca neposudzuje ani vhodnosť a účelnosť správneho rozhodnutia, čo je pre možnosť 
úspešného uplatňovania práva navrhovateľa práve prostredníctvom inštitútu správnej žaloby 
veľmi nepríjemné - Najvyšší súd sa v konaní totiž obmedzí (podľa právnej praxe) najmä na 
procesnoprávne pochybenia a nebude preskúmavať skutkový stav veci (v mnohých prípadoch 
najmä s ohľadom na jeho komplikovanosť). Už len na záver podotýkame, že v konaní úrad 
mnohokrát nesplní riadne svoju dôkaznú povinnosť - neobjasní náležite v zmysle ustanovenia 
§ 32 SP skutočný stav veci a samotné rozhodnutie, ako i definovanie relevantného trhu, je v 
mnohých prípadoch nepresné a zmätočné. Takýmto spôsobom dochádza k prieťahom v 
konaní, čo zvýrazňuje i neodôvodnené požadovaniu irelevantnej podkladovej dokumentácie 
zo strany úradu, atď. - čo v konečnom dôsledku v zásade poškodzuje súťažiteľa - ten totiž, 
napr. pri koncentrácií, do rozhodnutia vo veci samej nemôže vykonávať práva a povinnosti zo 
vzniku koncentrácie. Na koniec je potrebné len pripomenúť, že tak riadne, ako i mimoriadne 
opravné prostriedky dané SP sú v praxi voči rozhodnutiu úradu neúčinné, mnohé z nich však 
skôr neuplatniteľné z pohľadu právnej nárokovateľnosti. 
 
V roku 2002 bolo na Najvyššom súde SR prejednaných 11 žalôb na preskúmanie zákonitosti 
rozhodnutia úradu. Z uvedeného počtu Najvyšší súd v troch prípadoch podanú žalobu 
zamietol a rozhodnutie úradu potvrdil, v jednom prípade konanie zastavil a v troch prípadoch 
zrušil a vrátil vec na nové prejednanie. V jednom z prípadov, v ktorých Najvyšší súd 
napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil vec na nové pojednanie, úrad podal generálnemu 
prokurátorovi podnet na mimoriadne dovolanie. 
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1.9  ŠTÁTNA POMOC 
 
Základný rámec na poskytovanie a monitorovanie štátnej pomoci tvorí zákon č. 231/1999 Z.z. 
o štátnej pomoci, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2000. Týmto dňom bol zriadený aj 
Úrad pre štátnu pomoc, ako orgán štátnej správy. Úrad je zodpovedný za monitorovanie a 
schvaľovanie poskytovania štátnej pomoci. Podľa rozhodnutia vládneho kabinetu sa má zrušiť 
k 1. máju 2004. Úlohy v oblasti štátnej pomoci by malo ďalej zabezpečovať Ministerstvo 
financií SR. Po vstupe do EÚ bude musieť Slovenská republika spolupracovať s Európskou 
komisiou pri schvaľovacom procese poskytovania pomoci, viesť evidenciu poskytnutej 
minimálnej pomoci a vypracúvať ročné správy o poskytnutej pomoci. 
 
V rámci aplikácie výsledkov rokovaní ku kapitole 6 Hospodárska súťaž žiada Európska 
komisia dosiahnuť úplnú kompatibilitu zákona o štátnej pomoci s acquis communautaire. 
V súlade s požiadavkou Európskej komisie bola prijatá novela Zákona o štátnej pomoci, ktorá 
dopĺňa a spresňuje ustanovenia upravujúce poskytovanie štátnej pomoci v citlivých sektoroch 
– v automobilovom priemysle, lodiarskom priemysle, oceliarskom priemysle a pomoci na 
rozvoj regiónov. Súčasne sa do zákona doplňujú nové ustanovenia, ktoré upravujú 
poskytovanie štátnej pomoci pri vytváraní nových pracovných miest, podpore zamestnanosti 
a vzdelávaní. 
 
V rámci otvorených negociačných rokovaní ku kapitole 6 „Hospodárska súťaž“ požaduje 
Európska komisia dosiahnuť úplnú kompatibilitu zákona o štátnej pomoci s „acquis 
communautaire“, ako jednu z podmienok uzatvorenia tejto kapitoly v prístupovom procese 
Slovenskej republiky do EÚ. V súlade s požiadavkou Európskej komisie bola prijatá novela 
Zákona o štátnej pomoci, ktorá dopĺňa a spresňuje ustanovenia upravujúce poskytovanie 
štátnej pomoci v citlivých sektoroch – automobilový priemysel, lodiarsky priemysel, 
oceliarsky priemysel a pomoc na rozvoj regiónov. Súčasne sa do zákona doplňujú nové 
ustanovenia, ktoré upravujú poskytovanie štátnej pomoci pri vytváraní nových pracovných 
miest, podpory zamestnanosti a vzdelávaní. Predmetná novela zákona zo 4. októbra 2001 
vstupuje aj do ďalších  ustanovení  zákona o štátnej pomoci, v nadväznosti na tri nové 
nariadenia Európskej komisie, ktoré sa týkajú minimálnej pomoci, vzdelávania a štátnej 
pomoci malým a stredným podnikom, ktoré nadobudli účinnosť v januári 2001. 
 
Štátna pomoc sa poskytuje v dvoch formách – priamej pomoci a nepriamej pomoci. Priamou 
formou štátnej pomoci je dotácia, príspevok, grant, úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru 
poskytnutého podnikateľovi, úhrada časti úveru, realizácia štátnej záruky alebo bankovej 
záruky, návratná finančná výpomoc. Nepriamou formou štátnej pomoci je prevzatie štátnej 
záruky alebo bankovej záruky, poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo 
iných sankciách, predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu , ako je trhová 
cena, poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za čiastočnú úhradu, odklad 
platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach.  

 
Vláda schvaľuje program štátnej pomoci na rozvoj regiónov a program štátnej pomoci pre 
malého podnikateľa a stredného podnikateľa po predchádzajúcom súhlase Úradu pre štátnu 
pomoc. Posudzovanie, hodnotenie, schvaľovanie štátnej pomoci, kontrolu jej poskytnutia 
a evidenciu štátnej pomoci vykonáva Úrad pre štátnu pomoc so sídlom v Bratislave.  
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Štátna pomoc sa poskytuje v rámci príspevkových programov realizovaných prostredníctvom 
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného 
podnikania. Tieto programy sa realizujú formou nenávratných finančných príspevkov  v rámci 
vládou vyhlasovaných rozvojových programov, ktoré sú riešené v kooperácii s Ministerstvom 
hospodárstva SR, Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Ministerstvom dopravy pôšt 
a telekomunikácií SR a Ministerstvom životného prostredia SR. Štátna pomoc je zameraná na 
znižovanie úrokového zaťaženia podnikateľov, alebo na  zníženie časti oprávnených 
nákladov, t.j. nákladov vynaložených na investičnú časť projektu.  
 
V súčasnosti sa poskytuje podpora v rámci nasledujúcich programov: 
 
• Program podpory rozvoja cestovného ruchu v SR č. 5  

Príjemca podpory – nenávratného finančného príspevku je  MSP. Príspevok je možné 
použiť len na investície do zariadenia CR alebo na splátky istiny investičného úveru. 
Výška finančného príspevku môže byť najviac  25 % oprávnených nákladov. Nesmie 
presiahnuť súhrne 4 mil. Sk v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov 
Po vyplatení príspevku   je povinnosť prevádzkovať podporené zariadenie min. 2 roky. 

 
• Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR 

Príjemca podpory – nenávratného finančného príspevku sú MSP, ktorí vykonávajú 
kombinovanú dopravu a ktorí chcú podnikať v kombinovanej doprave. Max. výška 
príspevku je 70 % z úrokových nákladov, ale maximálne  30 %  celkových oprávnených 
nákladov obstaraného investičného majetku. 

 
• Program obnovy vozového parku slovenskej autobusovej dopravy 

Príjemca podpory sú subjekty, ktorí vykonávajú pravidelnú prímestskú a  mestskú 
dopravu. Max. výška podporeného úveru je 25 mil. Sk so splatnosťou do 3 rokov. Max. 
výška príspevku je do 35% úrokových nákladov v absolútnej výške maximálne 5 mil. Sk. 
Príspevok je vyplatený po dodaní autobusov. 

 
• Program podpory postupného vylúčenia spotreby látok poškodzujúcich ozónovú 

vrstvu   
Príjemca podpory – nenávratného finančného príspevku je  MSP. Podpora sa realizuje 
úhradou úrokov, alebo dotáciou na časť predloženého podnikateľského zámeru, ktorý 
súvisí s účelom štátnej pomoci, zákon  č.76/98 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy. Výška 
podpory nesmie presiahnuť 25 % oprávnených nákladov pri regulovaných látkach a 40 % 
oprávnených nákladov pri alternatívnych látkach. Po vyplatení podpory   je povinnosť 
prevádzkovať podporené zariadenie min. 3 roky. 

 
• Program na podporu úspor energie a využitia alternatívnych zdrojov energie 

Príjemcami  podpory sú bytové družstvá, bytové podniky, spoločenstvá vlastníkov bytov, 
obce, vlastníci alebo správcovia bytových domov a tepelných zdrojov, z ktorých sa 
zásobuje obyvateľstvo teplom. Max. výška príspevku je do výšky 70 % úrokových 
nákladov, avšak maximálne 4 mil. Sk na jeden projekt. 

 
• Príspevkový program ŠTART 2000  

Príjemca podpory – nenávratného finančného príspevku  sú malí podnikatelia, s počtom 
zamestnancov do 50, ktorí v čase podania žiadosti podnikajú menej ako 2 roky 
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v priemyselnej, remeselnej, alebo stavebnej činnosti. Výška príspevku je do 30 % 
oprávnených nákladov obstaraného investičného majetku. Podporený úver je  10 mil. Sk. 
Pri úvere nad 5 mil. Sk je nutné vytvoriť aspoň 3 nové pracovné miesta. Max. výška 
príspevku je 2,5 mil. Sk 

 
 
Program podpory je rozšírený o dve grantové schémy, ktoré sú zamerané na podporu 
konkurencieschopnosti výrobkov a rozvoja spracovania a využivania drevnej suroviny: 
 
Štátna grantová schéma podpory konkurencieschopnosti (platná od 3.10.2002) 
 
Príjemcami podpory sú malí a strední podnikatelia (MSP) – fyzické a právnické osoby v 
zmysle Obchodného zákonníka, ktorí sú registrovaní na území SR a spĺňajú kritéria zákona o 
štátnej pomoci. Príjemcami pomoci sú veľkí podnikatelia spĺňajúci podmienky schémy. Za 
oprávnené projekty sú považované individuálne projekty, v rámci ktorých sa poskytnutý úver 
musí použiť na nákup nových, progresívnych, špičkových technológií, strojov, prístrojov a 
zariadení, za účelom výroby konkurencieschopnosti  výrobkov, pričom podiel hodnoty 
pridanej spracovaním u týchto výrobkov bude minimálne 25 %. Pomoc sa realizuje v zmysle 
zákona o štátnej pomoci formou úhrady časti úveru – jednorazovým nenávratným finančným 
príspevkom  na úhradu časti komerčného úveru poskytnutého bankovým subjektom na 
realizáciu predmetného projektu. Min. výška pomoci je stanovená sumou 500 000,- Sk, max. 
výška pomoci môže dosiahnuť sumu 1 500 000,- Sk. Zostatok nákladov musí žiadateľ o 
poskytnutie pomoci kryť z vlastných zdrojov, alebo zo zdrojov iných ako je štátny rozpočet. 
Podnikateľ musí podať žiadosť o poskytnutie pomoci pred začatím realizácie projektu. 
Zásadnou zmenou tejto schémy je skutočnosť, že Ministerstvo hospodárstva SR je nielen 
vyhlasovateľom programu, ale aj poskytovateľom pomoci v zmysle zákona o štátnej pomoci  
v týchto nových schémach.  SZRB figuruje len ako vykonávateľ programu a nie je 
poskytovateľom štátnej pomoci, ako to bolo v doteraz platných príspevkových programoch. 
 
Schéma na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny (schéma pomoci 
de minimis platná od 16.12.2002) 
 
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis na rozvoj spracovania a využívania 
domácej obnoviteľnej suroviny – dreva. Príjemcom pomoci sú podnikatelia podnikajúci 
v zmysle Obchodného zákonníka . V prípade majetkovej účasti štátu v obchodnej spoločnosti 
nesmie podiel štátu (resp. štátnej organizácie) presahovať 25 %. Pomoc je určená pre 
projekty, ktoré sú zamerané na spracovanie dreva. Miera spracovania a využívania domácej 
disponibilnej drevnej suroviny sa zohľadní vo výške príspevku . Podmienkou je poskytnutie 
bankového úveru, ktorý musí podnikateľ použiť na nákup nových technológií, strojov, 
prístrojov a zariadení a výstavbu alebo rekonštrukciu prevádzkových priestorov za účelom 
spracovania a využívania drevnej suroviny. Poskytnutý bankový úver  nesmie byť čerpaný 
pred podaním žiadosti o príspevok.. Úver môže byť len od banky so sídlom na území SR. 
Medzi oprávnené náklady nepatria náklady na kúpu nehnuteľností. Pomoc sa realizuje formou 
nenávratného finančného príspevku na úhradu časti poskytnutého úveru. Max. výška pomoci 
pre jedného podnikateľa nesmie presiahnuť 100 000 EUR v priebehu troch po sebe 
nasledujúcich rokov. Max. výška pomoci v Sk nesmie byť vyššia ako 4 mil. Sk na jeden 
projekt za predpokladu, že nepresiahne 100 000 EUR. Maximálna intenzita pomoci môže byť 
najviac 25 % oprávnených nákladov. V súčasnej dobe vyhlasovatelia príspevkových 
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programov, príslušné ministerstvá, prepracovávajú príspevkové programy v súvislosti s 
prijatím Implementačných pravidiel na uplatňovanie ustanovení Rozhodnutia Asociačnej rady 
č. 6/2002 medzi Európskou úniou   Slovenskou republikou, nakoľko plne vecne zodpovedajú 
za vypracovanie nových schém de minimis. 
 
Poskytnuté finančné príspevky: 
 

  
Ukazovateľ 2002 1991-2001 

1. Počet doručených žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku 455 1740 

2. Počet prisľúbených finančných príspevkov 317 1142 

3. Výška prisľúbených finančných príspevkov v mil.Sk 302,60 1190,80 

4. Výška vyplatených finančných príspevkov v mil.Sk 275,80 1089,10 

5. Výška podporených úverov u prísľubených 
finančných príspevkov v mil. Sk 1851,40 8626,90 

6. Priemerná výška finančného príspevku na 1 projekt 
u prisľúbeného finančného príspevku v mil. Sk 0,95 1,04 

                 Zdroj: ÚŠP 
 
Podľa predkladacej správy vypracovanej Úradom pre štátnu pomoc, z 11. septembra 2003, 
celkový objem štátnej pomoci, ktorý sa poskytol v SR  v roku 2002, predstavuje sumu  6 
105,727 mil. Sk. Táto hodnota nezahŕňa údaje týkajúce sa poľnohospodárstva a rybárstva, 
pretože na tieto odvetvia sa nevzťahuje Európska dohoda o pridružení, uzatvorená medzi 
Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou 
na strane druhej. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že až v roku 2002 boli prvýkrát poskytnuté  údaje zo strany 
poskytovateľov štátnej pomoci pre spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. a VOLKSWAGEN 
SLOVAKIA, a.s., Bratislava,  a zároveň boli pretransformované daňové prázdniny pre 5 
subjektov (ECCO Slovakia, a.s., Martin; EMBRACO Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves; 
Edscha Cabrio-Dachsysteme, a.s., Veľký Meder; SACHS Slovakia, a.s., Trnava; SEWS 
Slovakia, s.r.o., Topoľčany) na kompatibilnú regionálnu investičnú pomoc (v súvislosti s 
uzatváraním prístupovej kapitoly 6 Politika hospodárskej súťaže), bolo nevyhnutné 
aktualizovať súhrnné údaje o poskytnutej štátnej pomoci v rokoch 2000 a 2001. 
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Prehľad pomoci podľa účelov pomoci  v roku 2002 a porovnanie s rokom 2001: 
 

Výška pomoci v roku 
2001 

Výška pomoci v roku 
2002 

ÚČELY POMOCI 
mil. Sk 

% z 
celkovej 

výšky 
pomoci  

mil.Sk 
% z 

celkovej 
výšky 

pomoci  

Regionálna pomoc úhrnom 574,53 8,04 419,54 6,87 
Horizontálna pomoc  úhrnom           
z toho: 2 202,10 30,84 340,47 5,58 

           Výskum a vývoj  259,30 3,63 186,30 3,05 
           Malé a stredné podnikanie 31,70 0,44 41,37 0,68 
           Záchrana a reštrukturalizácia 188,40 2,64 8,39 0,14 

           Ostatné 1 722,70 24,13 104,41 1,71 
Odvetvová pomoc úhrnom               
z toho: 4 364,15 61,12 5 345,72 87,55 
z toho:         
          Oceliarsky priemysel 824,15 11,54 2 088,22 34,20 
          Lodiarsky priemysel - - 288,83 4,73 
          Automobilový priemysel 1 711,60 22,97 1 469,78 24,07 
          Ťažobný priemysel 221,30 3,10 253,36 4,15 
          Cestná doprava 147,80 2,07 46,09 0,75 
          Železničná doprava  1 459,30 20,44 1 199,45 19,64 

Spolu 7 140,78 100,00 6 105,73 100,00 

              Zdroj: ÚŠP 
 
Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo v auguste 2003 schémy nových grantov určených na 
podporu malých a stredných podnikov. Ide o tzv. pomoc de minimis, teda takú, ktorej 
poskytnutie podnikateľovi v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov 
nepresiahne sumu 100 tis. EUR ( 4,2 mil. Sk ).Účelom nových grantov má byť podpora firiem 
v začiatkoch ich podnikania a posilnenie ich šancí prežiť v konkurencii hlavne vďaka 
inovatívnym technológiám a manažérskym postupom. Rozdiel v poskytovaní štátnej  pomoci 
v nových schémach je hlavne v možnosti ich spolufinancovania eurofondmi.  Nedávno 
schválené i budúce schémy už obsahujú aj definíciu malého a stredného podniku a takzvanej 
ekonomickej nezávislosti. Tá ma zabrániť tomu, aby sa k peniazom pre malých dostali 
okľukou napríklad cez dcérske firmy veľké korporácie.  
 
Schéma na podporu začínajúcich podnikateľov ŠTART, umožňuje čerpať malým 
podnikateľom prostriedky na nákup technologických zariadení, výstavbu a rekonštrukciu 
prevádzkových priestorov a obstaranie nehnuteľného majetku, ak sú predmetom 
priemyselných a autorských práv. Schéma je určená pre malých podnikateľov, ktorí fungujú 
menej ako dva roky. Finančné prostriedky poskytuje SZRB, a.s., Bratislava od 17.7.2003. 
 
Od tohto dátumu sa poskytujú ďalšie dve grantové schémy, určené pre malých a stredných 
podnikateľov na nákup inovatívnych technológií a budovanie systémov manažérstva kvality. 
Tieto schémy má vo svojej pôsobnosti Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 
podnikania (NARMSP). 
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Od 18.7.2003 sa poskytuje aj Schéma podpory poradenstva a vzdelávania pre malých 
a stredných podnikateľov. Jadrom podpory poradenstva sú programy, ktoré na objednávku 
NARMSP pripravujú najmä regionálne poradenské a informačné centrá (RIPC). 
 
Štátna grantová schéma podpory konkurencieschopnosti sa stala novou formou Programu 
podpory exportu výrobkov. Okrem Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, druhým 
vykonávateľom proexportnej schémy bude SARIO. Agentúra by mala dávať peniaze priamo 
firmám, ktoré sa chcú zúčastniť na medzinárodných výstavách, rozvíjať elektronický obchod 
či inak posilniť svoj marketing. Táto schéma z pohľadu podnikateľov je veľmi zaujímavá, 
nakoľko poskytuje väčšie možnosti uznania nákladov firmy „za oprávnené“, odstránili sa 
obmedzujúce podmienky na udelenie nenávratného finančného príspevku, ako je napríklad 
nevyhnutnosť 30 – percentného podielu exportu na celkových tržbách formy, či pridaná 
hodnota na minimálnej úrovni 25 %. Pôvodne bolo na financovanie schémy na rok 2003 
určených 140 mil. Sk, táto však bola znížená v súvislosti s presunom finančných prostriedkov 
na vládnu podporu výstavby automobilky PSA v Trnave. 
 
Ministerstvo hospodárstva počíta s agentúrou SARIO pri implementácii individuálnych 
projektov na podporu budovania priemyselných parkov v rámci opatrenia na budovanie 
a rekonštrukciu infraštruktúry. V tejto oblasti sa preverí schopnosť verejnej správy čerpať 
prostriedky z eurofondov. 
 

Schéma 
Max. výška 

počas 3 po sebe 
nasl. rokov 

Max. výška na 
jeden projekt Max. intenzita 

Štart 100 tis. eur 3 mil. Sk 50% 
Poradenstvo  x 500 Sk za 1 hod. 25 - 100% 

Vzdelávanie 
100 tis. eur za  rok 20 tis. Sk za 

účastníka kurzu  75% 

Inovatívne technológie x 3,5 mil. Sk 60% 
Budovanie systému 
manažérstva kvality 

x 100 tis. Sk 50% 

Certifikácia manažérstva 
kvality 

x 120 tis. Sk 50% 

Podpora 
konkurencieschopnosti 
(SZRB) 

500 tis. Sk 1,5 mil. Sk MP 75%,SP 50% 
VP 30% 

Podpora 
konkurencieschopnosti 
(SARIO) 

120 tis. Sk 1,2 mil. Sk MSP 75%, VP 50% 

Cestovný ruch 50 tis. Sk 100 tis. eur 25% 
       Pozn.: MP - malý podnikateľ           Zdroj: SARIO, SZRB, Obcchodný vesník, MH SR 
     SP - stredný podnikateľ 
     VP - veľký podnikateľ 
 
Zákon o štátnej pomoci v rámci nepriamej formy jej poskytnutia umožňuje čerpať úľavy na 
dani. Nárok na daňový úver si daňovník môže uplatniť každoročne v daňovom priznaní podľa 
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných 
finančných orgánov. O schválenie štátnej pomoci musí podnikateľ požiadať pred podaním 
daňového priznania , a to cez príslušný daňový úrad. Daňový úrad ako poskytovateľ , by mal 
túto žiadosť posúdiť a v prípade splnenia všetkých podmienok zaslať na schválenie Úradu pre 
štátnu pomoc. Štátnu pomoc je možné poskytnúť do výšky polovice oprávnených nákladov na 
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investovanie, vo výške celej daňovej povinnosti, v prvých piatich rokoch a polovice v ďalších 
piatich rokoch. V roku 2002 bola odpustená daň tridsiatim dvom subjektom v celkovej 
hodnote 2 481,4 mil. Sk (Zdroj: MF SR). Pre Volkswagen Slovakia boli daňové úľavy 
uplatnené podľa nariadenia vlády č. 192/1998 a podnik nie je zahrnutý medzi vyššie 
uvedenými subjektmi.   
 
Vytvorením nových grantových programov sa rozšírili možnosti čerpania prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu a Eurofondov. Systém čerpania prostriedkov vykazuje transparentnosť 
a dostupnosť pre každého podnikateľa. Informácie o poskytnutých prostriedkoch sú 
pravidelne zverejňované prostredníctvom Obchodného vestníka. Poskytovateľom 
a výplatným miestom  je SZRB, a.s., SARIO a NARMSP. Pomoc pri vypracovaní projektu  
a podnikateľského zámeru je podnikateľom poskytnutá v každom regióne prostredníctvom 
RPIC. Veľkým prínosom je zjednodušenie systému poskytnutia finančných prostriedkov zo 
schém grantov v porovnaní s poskytnutím finančných prostriedkov bankami, napr. SZRB 
stačí pri projekte ŠTART, posúdenie trojmesačnej histórie firmy, avšak s jasne definovaným 
projektom, banky k poskytnutiu komerčného úveru vyžadujú podklady, ktoré dokumentujú 
aspoň 3 – ročnú históriu  firmy. 
 
Štátna pomoc v širšom pohľade sa chápe aj ako súhrn investičných stimulov, ktoré umožňujú 
lepšie zhodnotenie zahraničnej investície. Výška stimulov ovplyvňuje dôležitosť investície.  
Pre zahraničných investorov sú daňové úľavy dôležitým stimulom pre umiestnenie svojich 
finančných prostriedkov na Slovensku. Európska komisia  pre hospodársku súťaž vyslovila 
kritiku k systému daňových úľav uplatňovaných na Slovensku, po vstupe do EÚ bude musieť 
Slovensko pritvrdiť pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Štátna pomoc veľakrát slúžila na 
sanáciu stratových firiem, a prostriedky boli zneužívané. Európska komisia pripravuje nové 
pravidlá poskytovania štátnej pomoci, ktoré majú výrazným spôsobom sťažiť prístup 
k štátnym financiám a zabrániť ich zneužívaniu. 
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1.10  LICENCIE 
 
Licenciou sa rozumie povolenie, súhlas či iné rozhodnutie orgánu štátnej správy, ktoré 
oprávňuje držiteľa licencie na výkon určitej činnosti, okrem koncesovanej živnosti. 
 
Licenčné obmedzenie sa chápe ako negatívny administratívny zásah štátu do prirodzeného 
hospodárskeho prostredia s nepriamymi dôsledkami na ekonomickú aktivitu. 
 
Vládou schválená licenčná politika (jún 2002) definuje koncepciu a smerovanie štátnej 
regulácie v oblasti udeľovania licencií a povolení. Cieľom je obmedziť variabilnosť a 
subjektívne rozhodovanie v licenčnom konaní, zabezpečiť jeho transparentnosť a prístup k 
informáciám, definovať právny rámec pre licenčné konanie (jednotnosť legislatívy  a pod.) a 
zabezpečiť jeho systematickú centrálnu kontrolu.  
 
Koncepcia schválenej štátnej politiky v oblasti udeľovania licencií v pôsobnosti ústredných 
orgánov štátnej správy vychádzala z dvoch základných dokumentov, a to: Analýza stavu 
licencií v pôsobnosti udeľovania licencií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy 
a Základné princípy udeľovania licencií a povolení poskytovaných v pôsobnosti ústredných 
orgánov štátnej správy. 
 
Vyššie uvedené dokumenty poukázali na nasledovné nedostatky:  
• nejednotnosť spôsobov udeľovania licencií a povolení (pre viac 70 druhov licencií 

a povolení neexistoval jednotný model ich udeľovania, odvolacieho konania, záruky 
transparentnosti alebo výkon kontroly)  

• platná právna úprava neposkytovala záruky na stabilitu hospodárskych podmienok 
z dôvodu nesystémovosti (jednotlivé licencie boli často upravované niekoľkými právnymi 
normami)  

• nejednoznačné a vágne formulácie umožňujú rozličnú interpretáciu 
• nenárokovateľnosť mnohých licencií  
• nízka miera predvídateľnosti výsledku licenčného konania 
• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ktorý nebol aktualizovaný od roku 1967) 

definuje dlhé lehoty na rozhodovanie a príliš vysoké právomoci poskytovateľa. 
• nedostatočná transparentnosť licenčného konania podporuje korupciu a klientelizmus  
 
Licenčná politika je zameraná na jednoznačné určenie verejného záujmu a zároveň kladie 
dôraz aj na súkromný záujem – záujmy trhu a žiadateľov o licencie. Vykonáva sa v zmysle 
medzinárodných predpisov, záväzkov a dohôd, a to v zmysle limitovania dovozov alebo 
vývozov na základe množstevných obmedzení, ich monitorovaním, kontrolou dovozov 
a vývozov citlivých tovarov v zmysle medzinárodných záväzkov.  
 
Licenčné obmedzenie by sa malo podľa licenčnej politiky uplatňovať iba pri naplnení 
nasledovných podmienok: 

1. ak danou činnosťou môže byť vážne poškodená tretia osoba, 
2. ak ide o významné riziká ohrozujúce bezpečnosť a zdravie, pri ktorých je hrozba 

trestu alebo postihu nepostačujúca k zabráneniu, 
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3. ak účastníci danej činnosti alebo tretie osoby nie sú schopné samostatne vykonávať 
účinnú ochranu svojich záujmov sami alebo prostredníctvom súkromného alebo 
tretieho sektora. 

 
Licenčná politika sa vykonáva v zmysle medzinárodných predpisov, záväzkov a dohôd, a to :  
• obmedzovaním dovozov alebo vývozov na základe najčastejšie množstevných obmedzení  
• monitorovaním dovozov a vývozov za účelom sledovania ich nárastu alebo poklesu  
• kontrolou dovozov a vývozov citlivých tovarov v zmysle medzinárodných záväzkov. 
 
Schválená licenčná politika má preto za cieľ:  
• zdôvodnenie existencie jednotlivých licencií (definovanie kritérií pre existenciu 

licenčného obmedzenia s dostatočnou argumentáciou) 
• definovanie kritérií pre udeľovanie licencií 
• zjednotenie spôsobu udeľovania licencií (štandardizácia spôsobov udeľovania licencií, 

odňatia licencie, proces odvolania, prístup k informáciám a podobne) 
• zabezpečenie transparentnosti v licenčnom konaní (s cieľom maximálnej eliminácie 

možnosti vzniku korupcie a klientelizmu – formou minimalizácie subjektívnych 
kompetencií poskytovateľa a zabezpečenia spätnej väzby od samotných žiadateľov) 

• zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám 
• definovanie právneho rámca pre licenčné konanie (s cieľom odstrániť nejednotnosť 

legislatívy, neprehľadnosť a nevyváženosť noriem rôznej právnej sily a podobne). 
• zabezpečenie systematickej centrálnej kontroly licenčného konania.  
 
V záujme vytvorenia kvalitného podnikateľského prostredia je úlohou štátu redukovať  
licenčné obmedzenia, s čím úzko súvisia aj nevyhnutné zmeny v legislatívnej oblasti – 
napríklad zabezpečenie vymožiteľnosti práva či dôsledné napĺňanie trestno-právnej 
zodpovednosti. 
 
Poskytovateľmi licencií sú ústredné orgány štátnej správy, ministerstvá alebo ostatné štátne 
orgány. V súčasnosti existuje množstvo licencií v závislosti od stanovenia podmienok 
udelenia licencie (nárokové licencie, nárokové licencie s množstevným obmedzením, 
nenárokové licencie). Najväčší počet licencií vydáva Ministerstvo hospodárstva, ktoré je 
poverené realizáciou licenčnej politiky vlády v oblasti dovozu a vývozu tovarov a služieb. 
 
V súčasnosti sú na vykonávanie licenčnej politiky vlády využívané nasledovné nástroje: 
• vyhláška č.15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz 

a vývoz tovaru a služieb, v znení neskorších predpisov. Touto vyhláškou sú upravené 
niektoré množstevné obmedzenia (tzv. neautomatické licencie); monitorovanie vybraných 
komodít; vývoz textilných výrobkov na základe medzinárodných dohôd; dovoz a vývoz 
omamných a psychotropných látok a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme; dovoz 
a vývoz zbraní, streliva, výbušnín, zbrojárskej a bezpečnostnej techniky. 

 
• zákon č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných a psychotropných 

látok... Upravuje podmienky na dovoz, vývoz a nakladanie s vybranými chemickými 
látkami s dôrazom na zabránenie nezákonnej výroby a šírenie omamných 
a psychotropných látok. 
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• zákon č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. Upravuje 
podmienky dovozu, vývozu a nakladania s chemickými látkami a prípravkami so 
zameraním na ochranu obyvateľstva a životného prostredia pred nimi. 

 
• článok 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky 

Nemecko o zamestnávaní pracovníkov slovenských podnikateľských subjektov... (bola 
oznámená v Zbierke zákonov pod č.186/1996 Z.z.), na základe ktorej sa udeľujú 
kontingenty pracovných miest pre slovenské subjekty na práce v SRN podľa zmluvy 
o dielo.  

 
• zákon č.26/2002 Z.z. o tovaroch a technológiách dvojakého použitia... Upravuje 

podmienky na dovoz, vývoz a zaobchádzanie s tovarmi, ktoré slúžia v civilnom sektore so 
zameraním na ich zneužitie na vojenské účely. 

 
• zákon č.179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom. Upravuje podmienky na 

vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom a podmienky na dovoz, 
vývoz a zaobchádzanie s vojenským materiálom. Rozhodnutia o udelení, resp. neudelení 
licencií v prípadoch tovarov s množstevným obmedzením a s vojenským materiálom 
vydáva Ministerstvo hospodárstva na základe odporúčaní na tento účel vytvorených 
komisií. Niektoré iné citlivé materiály sú konzultované s odbornými útvarmi MH SR 
prípadne s príslušnými rezortmi. 

 
• administrácia žiadostí podnikateľov v rámci režimu zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých 

opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, zákona č. 193/2001 Z.z. o 
podpore na zriadenie priemyselných parkov, zákona č. 565/2001 Z.z. o investičných 
stimuloch.  

 
V súčasnosti sú všetky licenčné obmedzenia, okrem niekoľkých výnimiek, definované 
zákonom. Jednoznačnou výhodou zákonnej úpravy existencie licencií je jej stabilita, keďže 
proces prijímania zákonov vylučuje individuálne kroky niektorých rezortov. Pripomienkové 
konanie, ako aj schvaľovanie v Národnej rade SR by malo byť zárukou súladu zavedenia 
nového licenčného obmedzenia s celkovou koncepciou. 
 
Na strane druhej je tento spôsob zavádzania licencií málo flexibilný a proces zdĺhavý.  
 
Licenčná politika schválená v júni 2002 prináša koncepčné a systémové zmeny, ktoré je 
možné implementovať do praxe v krátkodobom a strednodobom horizonte.  Implementácia 
licenčnej politiky navrhuje rozdeliť právnu úpravu na tri úrovne: 
1. zákon – mal by definovať existenciu a charakter licencie (nároková/nároková s 

množstevným obmedzením, nenároková), ako aj presné podmienky udelenia licencie 
2. všeobecná právna norma -  bude upravovať licenčné konanie (úprava zákona o správnom 

konaní) 
3. normy nižšej právnej sily (vyhlášky ministerstva) – budú definovať špecifické detaily 

jednotlivých licencií. 
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Licenčná politika upravuje veľké množstvo licencií s rôznymi odlišnosťami, pričom ich 
klasifikuje v závislosti od stanovenie podmienok udelenia licencie (od ktorého sa odvíja 
množstvo ďalších vlastností licenčného obmedzenia) nasledovne: 
 
1.   nárokové licencie 
 
Nárokové licencie sú pridelené všetkým žiadateľom, ktorí splnili vopred presne stanovené 
podmienky, po splnení ktorých vzniká žiadateľom právny nárok na pridelenie licencie a to 
v lehote 7 pracovných dní. Subjektívne posúdenie žiadosti je možné len vo výnimočných 
odôvodnených prípadoch. 
Predmetom licencie je vykonávanie určitých činností, na ktorú sa vzťahuje iné ako 
množstevné obmedzenie, t.j. požiadavka odbornej, technickej, morálnej alebo inej 
spôsobilosti fyzickej alebo právnickej osoby pre výkon takejto činnosti. Nárokové licencie pre 
daný predmet sú v právach, ktoré poskytujú, homogénne. 
 
2. nárokové licencie s množstevným obmedzením 
Predmetom licencie je vykonávanie určitých činností, na ktorú sa vzťahuje určité množstevné 
obmedzenie. Dôvody existencie licenčného obmedzenia sú dané množstevným obmedzením 
vyplývajúcim priamo z charakteru prostredia predmetu licencie (technické obmedzenia, 
obmedzenie rozsahom surovinovej základne, nedostatočná veľkosť trhu pre viacerých 
žiadateľov a podobne). 
 
3. nenárokové licencie 
 
Predmetom nenárokovej licencie sú činnosti, ktorých kontrola a regulácia je nevyhnutná,  
avšak definovanie presných a jednoznačných kritérií nie je z rôznych dôvodov možné, napr.: 
• udelenie výnimky z určitého pravidla po posúdení individuálnych podmienok žiadosti,  
• licencie, ktoré upravujú veľmi nezvyčajný špecifický druh činnosti a nie je možné 

stanoviť jednotné univerzálne kritérium pre veľký rozptyl podmienok,  
• alebo, ak nie je rozhodovanie poskytovateľa úplne nezávislé a časť rozhodovacej 

právomoci je v pôsobnosti napríklad orgánov iných štátov. 
 
Splnenie formálnych podmienok účasti na licenčnom konaní ako aj splnenie špecifikovaných 
kritérií posudzujú výkonné orgány poskytovateľa. Po splnení týchto podmienok posudzuje 
licenčná komisia  (aspoň 3-členná) subjektívnym posúdením žiadosti v lehote do 30 dní od 
doručenia úplnej žiadosti. 
 
Ministerstvo hospodárstva evidovalo od 1.1.2003 do 30.7.2003 celkovo 2 426 automatických 
licencií na vývoz tovaru, ktorých vybavenie bolo realizované najneskôr do 5 dní od doby 
evidovania žiadosti a 487 licencií na dovoz. 
 
O neautomatické licencie požiadalo v rovnakom období  3710 podnikateľských subjektov 
a 397 žiadostí bolo o neautomatické licencie na vývoz tovaru. 
 
Koordinátorom implementácie licenčnej politiky je Úrad vlády, ktorý zabezpečuje nasledovné 
činnosti: 
• zhromažďuje údaje o poskytovaných licenciách prijaté od jednotlivých poskytovateľov, 



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 72 -       

• vykonáva vonkajšiu kontrolu činnosti poskytovateľa podľa potreby v zmysle zákona NR 
SR č.10/1996 Z.z v znení neskorších predpisov, pričom táto kontrola má byť zameraná 
hlavne na sledovanie implementácie princípov licenčnej politiky do príslušnej legislatívy 
a ich dodržiavanie v praxi, 

• podáva podnety na zrušenie alebo zmeny existujúcich licencií a zavedenia nových, vydáva 
stanovisko k návrhom iných orgánov, 

• podáva správy Vláde SR o stave udeľovania licencií, 
• prevádzkuje internetovú stránku www.licencie.gov, ktorá obsahuje zoznam všetkých 

licencií a povolení v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy roztriedený podľa 
príslušnosti k danému ministerstvu alebo inému ústrednému orgánu.  

 
Internetová stránka má plniť nasledovné funkcie: 
• informovať fyzické a právnické osoby o licenčnom konaní, 
• ponúknuť detailný návod na podávanie žiadostí o licencie, 
• urýchliť licenčné konanie, 
• umožniť žiadateľom kontrolovať priebeh licenčného konania. 
 
Táto stránka je k dnešnému dňu funkčná, avšak neposkytuje informácie v takom rozsahu ako 
by mala. Okrem toho posledná aktualizácia sa uskutočnila v septembri minulého roka. Podľa 
Správy jednotky boja proti korupcii išlo o technické problémy, ktoré mali byť vyriešené v júni 
2003. Ani po tomto termíne nedošlo k aktualizácii uvedených informácií.  
 
Podrobné informácie, jednotlivé druhy licencií ako aj podmienky ich udelenia, licenčný 
zoznam uchádzačov a výsledky licenčného konania poskytuje iba MH SR na svojej 
internetovej stránke. Zoznam vydaných licencií zverejňuje aj MDPT SR. Ostatné ústredné 
orgány štátnej správy tieto informácie na svojich internetových stránkach nezverejňujú. 
Uvedené stránky neposkytovali informácie týkajúce sa štatistiky odvolaní a sťažností.  
 
Implementácia licenčnej politiky je veľmi dôležitá aj z hľadiska plnenia vládneho programu 
v oblasti boja proti korupcii. Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil v rámci 
tohto projektu. Z tohto prieskumu vyplýva, že korupcia je evidentná najmä v štátnej, resp. 
verejnej správe. Zhruba 45 % respondentov uviedlo, že získanie dotácie alebo licencie, bolo 
determinované poskytnutím úplatku. Aj tento výsledok potvrdzuje, že rezervy v oblasti 
poskytovania licencií sú značné, čo si uvedomuje aj vláda SR a preto vyvíja ďalšie opatrenia 
smerujúce k zamedzovaniu korupcie v štátnej a verejnej správe. 
 
Na základe uznesenia Vlády SR č. 350 zo 7. mája 2003 bolo uložené členom vlády  
a predsedom ústredných orgánov štátnej správy plniť úlohy vyplývajúce zo správy 
o konkrétnych opatreniach pri plnení Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti boja proti 
korupcii.  
 
Licenčnú oblasť by mali zastrešovať nasledovné legislatívne úpravy:  
1. je pripravené paragrafové znenie návrhu zákona „o niektorých opatreniach v zahraničnom 

obchode, o udeľovaní povolení na dovoz a vývoz tovaru a o zmene zák. NR SR č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“, ktoré nárokový 
a aukčný systém prideľovania zavádza. Programové vyhlásenie terajšej vlády akcentuje 
„nárokový a aukčný“ systém prideľovania licencií, ktorý nebol v roku 2002 na základe 
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pripomienok MH SR schválený. Materiál má byť predložený na rokovanie vlády v októbri 
2003.  

 
2. Novela Zákona č. 71/1967 Zb. - správny poriadok - materiál bol prerokovaný 

a schválený vládou dňa 16.7.2003 a bol postúpený na NR SR. Okrem toho by sa mal 
novelizovať Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
Navrhovaná novela správneho poriadku by mala ponechať subjektívne i objektívne lehoty 
pre účastníkov konania (naďalej zostane limit, v ktorom sa účastníci právnych vzťahov 
budú môcť domáhať zmeny rozhodnutí v rámci konania o mimoriadnych opravných 
prostriedkoch), mala by však zabrániť tomu, aby svojvoľný postup úradníka umožňoval 
o merite veci jednoducho nerozhodnúť.  

 
V súčasnosti nie je možné jednoznačne hodnotiť implementáciu licenčnej politiky vzhľadom 
na pomerne krátky časový priestor, v rámci ktorého sa uplatňuje. Pozitívne však možno 
hodnotiť prijímané zmeny napr. v legislatívnej oblasti, resp. aspoň čiastočnú transparentnosť 
v oblasti poskytovania informácií o licenčných konaniach. 
 
Z hľadiska aproximácie licenčnej politiky s európskymi štandardmi hodnotí Komplexná 
monitorovacia správa o príprave SR na členstvo v EÚ za obdobie september 2002-máj 2003 
pomerne kladne. Licencie vydávané v rámci jednotlivých rezortov sú podľa tejto správy buď 
už v súlade s normami EÚ, alebo prebiehajú procesy, ktoré budú tento súlad zabezpečovať.  
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1.11  POVINNÁ CERTIFIKÁCIA 
 

V súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ sa predmetom diskusie čoraz 
častejšie stáva štandardizácia požiadaviek na tovary a služby a zvyšovanie 
kvality, ako nevyhnutný predpoklad vstupu na jednotný európsky trh. 
V praxi sa osvedčenie o splnení kritérií na predaj výrobkov a služieb 
kdekoľvek na trhu EÚ, ale aj v rámci domácej krajiny realizuje vydaním 
certifikátu. 
 

Otázka:  Ako vnímate povinnú certifikáciu z hľadiska transparentnosti procesu, 
opodstatnenosti certifikácie a kompetentnosti certifikačných orgánov? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povinná certifikácia je časťou podnikateľov vnímaná ako zásah do slobodného fungovania 
trhu, preto dotazník zisťoval prevažujúci názor u vzorky účastníkov tohto prieskumu. Za 
transparentný považuje proces udeľovania certifikátov viac ako 60 % manažérov. Podobne 
približne 60 % opýtaných považuje certifikáciu za určite alebo skôr potrebnú. V tejto 
podotázke na druhej strane vystúpila skupina (12 %) odporcov povinnej certifikácie, ktorí ju 
považujú za určite nepotrebnú. Certifikačné orgány považuje za kompetentné významná 
väčšina (68 %) respondentov. 
 
Aktuálny stav v SR 
 
Otváranie trhu Slovenska spôsobuje obrovský prísun nových výrobkov a služieb, ktoré by 
mali spĺňať isté minimálne podmienky kvality a  bezpečnosti. Pre ochranu spotrebiteľov je 
žiaduce, aby exitoval mechanizmus, ktorý bude garantovať, že do obehu sa nebudú dostávať 
výrobky nespĺňajúce ani minimálne technické parametre. Slovenská republika pri otváraní 
trhu harmonizuje právne normy s EÚ – pre potreby rovnakého posudzovania kvalitatívnych 
vlastnosti výrobkov a služieb, ako aj pre urýchľovanie uvádzania výrobkov na trh. Súčasné 
snaženie kompetentných orgánov smeruje k tomu, aby sa vytvorili podmienky umožňujúce 
uznávanie výrobkov za rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov jednotného trhu EÚ. 
 
Cieľom Slovenskej republiky je dosiahnuť stav slobodného pohybu tovaru akceptáciou acquis 
v jednej z prístupových kapitol „Voľný pohyb tovaru“. Slovenská republika je v tomto smere 
pripravená na jeho implementáciu v plnom rozsahu k dátumu vstupu do EÚ. 
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Tak ako každá krajina, svoje špecifiká má aj Slovensko, ktoré ešte nedosahuje úplnú 
kompatibilitu v oblasti uznávania výrobkov s európskymi normami, čo však nieje nezvyčajné, 
ak si uvedomíme, že aj v samotnej EU nie je dosiahnutá úplná kompatibilita medzi členmi. 
 
Základným dokumentom, ktorý upravuje tuto problematiku je zákon č. 264/1999 Z.z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody. 
 
Zákon implementuje mnohé požiadavky EÚ na zjednotenie systému vzájomného uznávania 
výrobkov, činnosť právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosti týkajúce sa schvaľovania 
a vydávania STN, postupy posudzovania zhody výrobkov s technickými požiadavkami, práva 
a povinnosti podnikateľov, ktorý dovážajú alebo uvádzajú výrobky na trh. Tieto výrobky 
musia spĺňať technické normy, pod ktorými sa rozumejú: medzinárodné normy, európske 
normy, STN, zahraničné normy. V oblasti transpozície technických noriem dosahujeme 
takmer 100 % kompatibilitu čo s EÚ, a čo sa týka  preberania ostatných právno – technických 
noriem, máme implementovaných cca. 85 %. 
 
Zhoda so slovenskými technickými normami je dobrovoľná - okrem prípadov, keď ich 
dodržiavanie vyžaduje zákon alebo technický predpis. Určené výrobky, ktoré predstavujú 
riziko ich používania, musia prejsť procesom preukázania zhody s technickými predpismi. 
 
SR vyvíja snahu znížiť tento podiel na minimum a od 1. júna 2003 nadobudlo účinnosť 
opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 
177/2003 Z.z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky. Týmto legislatívnym krokom sa 
znížil počet určených výrobkov z pôvodných 519 na 175. Opatrenie ÚNMS SR č. 177/2003 
Z.z. bude účinné do 31. decembra 2003, po tomto dátume by sa mali odstrániť aj zvyšné 
obmedzenia. 
 
Faktom je, že slovenská strana si chce ponechať dohľad nad výrobkami, ktoré budú podliehať 
certifikácii. Sú to hlavne kategórie, v ktorých sú slovenské technické požiadavky prísnejšie 
alebo v ktorých neexistuje úplná harmonizácia ani v EÚ (hlavne stavebné materiály, ktorých 
technické vlastnosti sú podmienené aj geograficky, materiály ktoré sú kľúčové z hľadiska 
bezpečnosti stavby, fortifikované potravinové výrobky). 
 
V súčasnosti stačí pri približne 40 % stavebných výrobkov vyhlásenie o zhode, čo podstatne 
znižuje náklady a čas uvedenia na trh. Problémom sa stávajú normy týkajúce sa často  
potravinových výrobkov, ktoré sú v EÚ kvalitatívne iné, čo spôsobuje, že slovenské potraviny 
nemajú požadované zloženie. Tieto rozdielne prahové hodnoty spôsobujú nižšiu 
konkurencieschopnosť našich výrobcov v zahraničí, nakoľko dodržiavanie týchto noriem 
zvyšuje nákladovosť našich výrobkov. Prekážkou pri vzájomnom uznávaní výrobkov je aj 
značná neinformovanosť z radov podnikateľov. Tento problém sa na európskej úrovni rieši 
odbornou publikačnou činnosťou, rôznymi internetovými stránkami, seminármi. Na 
Slovensku zohráva v tejto oblasti dôležitú úlohu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý poskytuje komplexné informácie 
a snaží sa riešiť problémy aj priamo na jeho internetových stránkach. Ďalším zdrojom 
informácii je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré ma na starosti problematiku 
stavebných materiálov. 
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Autorizáciu osôb určených na výkon certifikácie, posudzovania zhody a vykonávanie 
inšpekcie vykonáva úrad po dohode s príslušným ministerstvom. Dozor nad činnosťou 
autorizovaných osôb má úrad, ktorý má právo kontrolovať činnosť týchto osôb a takisto 
v opodstatnených prípadoch odobrať povolenie na vykonávanie činností s tým súvisiacich. 
 
V oblasti certifikačných autorít, ktoré sú oprávnene vydávať rozhodnutia o certifikácii, sa 
neustále zvyšuje konkurencia, a tým aj kvalita a rýchlosť vybavovania. V súčasnosti pôsobí 
na Slovensku 49 autorizovaných osôb a certifikácia výrobkov trvá približne tri týždne, čo je 
v mnohých prípadoch rýchlejšie a lacnejšie ako v krajinách EÚ. Tento stav priťahuje aj 
zahraničných výrobcov, ktorý si výrobky nechajú certifikovať u nás. Slovenské  autorizované 
osoby, ktoré získali povolenie na vykonávanie certifikačnej činnosti, sú v niektorých 
prípadoch po technickej stránke lepšie vybavené ako ich konkurencia z krajín Európskej únie. 
To spôsobuje aj ich atraktívnosť pre zahraničných výrobcov. 
 
Autorizovaná osoba má taktiež právo odobrať alebo neudeliť certifikát, v prípadoch keď 
žiadateľ alebo držiteľ nespĺňa podmienky certifikácie. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže 
dotknutá osoba odvolať. Informácie o autorizovaných osobách, o zmenách ich činnosti, 
odobratí autorizácie poskytuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky priamo na svojich internetových stránkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Zdroj: ÚNMS SR 
 
Oblasť kontroly nad určenými výrobkami upravuje zákon č. 264/1999 Z.z., ktorý sa odvoláva 
na iné zákony, do ktorých kompetencie spadá kontrola nad výrobkami:  
• zákon č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii  
• zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch 

a zdravotníckych pomôckach 
• zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. 
  
 
 
 
 
 
 
 

  Zdroj:ÚNMS SR 
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V roku 2002 pozastavila Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) tovar v hodnote 286 462 604,- 
Sk tento údaj sa týka kontrol, ktoré mali za úlohu zistiť dodržiavanie technických požiadaviek 
na výrobky a posudzovanie zhody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Zdroj: SOI 
 
Priemyselné výrobky 
 
Pre zjednodušenie umiestňovania priemyselných výrobkov na trhu prijala Slovenska 
republika protokol o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA). 
Protokol bol podpísaný dňa 26. februára 2003 v Bruseli. Po prijatí Národnou radou SR 
a ratifikovaní prezidentom republiky dňa 23. mája 2003, vstúpila PECA do platnosti ku dňu 1. 
7. 2003. 
 
Týmto protokolom, právne predpisy Slovenskej republiky v podstatnej miere preberajú 
právne predpisy Spoločenstva. Protokol zabezpečuje vzájomné uznávanie priemyselných 
výrobkov a vzájomné uznávanie výsledkov posudzovania zhody priemyselných výrobkov, 
podľa právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych  právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 
 
Momentálne sa pripravuje druha vlna PECA, ktorej snahou je sem zaradiť aj stavebné 
výrobky. Oblasti, ktoré boli priaznivo vyhodnotené, sú doplnené do nových sektorových 
príloh PECA, ich schválenie v Európskej komisii sa uskutočnilo v priebehu júla, ukončenie 
ratifikačného procesu na strane EÚ prebehlo v septembri 2003. Súbežne s II. vlnou PECA je 
zámer schváliť paralelné PECA s ČR a Maďarskom, tak aby aj výstupy ich notifikovaných 
orgánov mohli byť v celom rozsahu akceptované na území SR ešte pred vstupom do EÚ. Dá 
sa očakávať, že všetky dohody môžu nadobudnúť účinnosť od 1. 11. 2003. 
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1.12  KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ 

 
Rozvoj obchodných vzťahov je podmienený právnou istotou, 
dôveryhodnosťou právnych dokumentov a funkčnosťou inštitúcií, ktoré 
dbajú na dodržiavanie práva a realizujú jeho vynútiteľnosť. Rovnako je 
nevyhnutným predpokladom fungovania podnikania aj ochrana súkromného 
vlastníctva. V tejto súvislosti sme manažérom položili dve otázky. 

 
 
Otázka:  Aká je na základe Vašich skúseností dôveryhodnosť listov vlastníctva? 
 
Otázka:  Na akej úrovni je podľa Vášho názoru ochrana vlastníckych práv na Slovensku? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úlohou otázky bolo jednoduchým trojstupňovým hodnotením zistiť vnímanie dôveryhodnosti 
listov vlastníctva. Opýtaní mali takýmto spôsobom možnosť porovnať dôveryhodnosť listov 
vlastníctva s inými právnymi dokumentmi v podnikateľskej činnosti. Vnímanie listov 
vlastníctva podnikateľmi možno hodnotiť ako pozitívne, len 12 % opýtaných priradila nízky 
stupeň dôvery v tieto dokumenty. Vysoký podiel strednej dôvery však naznačuje, že spomedzi 
právnych dokumentov, s ktorými sa podnikateľ dostáva do styku, majú listy vlastníctva, ako 
jedny z najdôležitejších dokumentov len bežnú dôveryhodnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhá, nadväzujúca otázka skúmala vnímanie ochrany vlastníckych práv všeobecne, t.j. 
nielen dôveru v konkrétny nástroj ochrany vlastníckych práv, vnímanie celého komplexu 
inštitúcií výkonu práva a vzťahov v podnikaní – fungovanie súdov, polície a iných inštitúcií, 
kvalitu a kultúru obchodných vzťahov a pod. Ochranu vlastníckych práv na Slovensku 
hodnotili respondenti celkovo ako viac nedostatočnú. Necelá polovica manažérov odpovedala 
stupňami 5 – 7, t.j. v zóne nedostatočnej ochrany vlastníckych práv. Na druhej strane, viac 
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ako polovica ju hodnotila ako dostatočnú, alebo stredne dostatočnú. V každom prípade však 
rozdelenie však rozdelenie odpovedí indikuje jednoznačnejší príklon k negatívnemu 
hodnoteniu stavu ochrany vlastníckych práv na Slovensku. 
 
Efektívne fungovanie katastra nehnuteľností je nevyhnutným predpokladom rozvoja trhu 
nehnuteľností v každej ekonomike. Preukazovanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam je 
bežnou súčasťou mnohých transakcií v občianskom i obchodnom práve. Rýchle a kvalitné 
služby katastrálnych úradov preto podporujú budovanie dôvery v obchodných vzťahoch, 
rozvoj výstavby, hypotekárneho financovania, podnikateľskú aktivitu i kvalitu života občanov 
štátu. 
Základnou normou upravujúcou problematiku katastra nehnuteľností je zákon č. 162/1995 
Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení zákonov č. 222/1996 Z.z., 255/2001 Z.z. a  419/2002 Z.z. 
 
Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky (ÚGKK). Úrad vypracúva koncepcie a smery rozvoja katastra a riadi 
výkon štátnej správy na úseku katastra, riadi katastrálne úrady; v pochybnostiach rozhoduje o 
ich príslušnosti, overuje spôsobilosť zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu 
na vklad, vykonáva katastrálnu inšpekciu, zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku 
katastra. 

 
Významnou zmenou katastrálneho zákona novelou č. 255/2001 Z.z. sa upravili právne účinky 
zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva nájomcu. Tieto účinky 
nastali podľa novely už ku dňu doručenia návrhu na vklad. Novela tak reagovala na 
ustanovenie zákona o dani z príjmov, ktorý oslobodzuje predávajúceho nehnuteľnosti od dane 
v prípade, že bol byt v jeho vlastníctve najmenej dva roky. Kvôli dlhému procesu 
rozhodovania o návrhu na vklad na katastrálnych úradoch sa tak obdobie medzi podaním 
návrhu a samotným rozhodnutím započítavalo do dvojročného obdobia.  

 
Ustanovenie o právnych účinkoch však vyvolávalo konflikty s inými normami a narúšalo 
právne postavenie listu vlastníctva, preto sa ďalšou novelizáciou (zákon č. 419/2002 Z.z.) 
jeho znenie upravilo. Podľa nej spomenuté právne účinky vkladu vznikajú na základe 
právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení. Avšak právne účinky vkladu zo 
zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru 
podľa osobitného predpisu (§ 5 zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov) 
vznikajú ku dňu doručenia návrhu na vklad. 
 
Katastrálne úrady sú inštitúcie, ktoré podnikatelia v mnohých prieskumoch označujú za 
miesto silne postihnuté korupciou. Výsledky prieskumov a spoločenská požiadavka na 
zrýchlenie a zvýšenie transparentnosti konania katastrálnych úradov viedli vládu k zvýšeniu 
úsilia vyrovnať sa s týmto dlhodobým problémom. Dôležitým dokumentom, ktorý v marci 
2002 predložil podpredseda vlády pre ekonomiku a ktorý vznikol na základe Akčného plánu 
boja proti korupcii je „Analýza a návrh systémových opatrení zlepšenia činnosti 
katastrálnych úradov“. Tento dokument bol schválený uznesením vlády SR č. 215/2002 zo 
6. marca 2002). 
 
Analýza ukázala, že dôvodom korupcie na katastrálnych úradoch je najmä pomalý proces 
vybavovania podaní. Návrhy opatrení preto smerujú k eliminácii prieťahov v konaní úradov 
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katastra. Analýza identifikovala personálnu poddimenzovanosť a technické zanedbanie 
pracovísk ako hlavnú príčinu prieťahov vo vybavovaní podaní. Zároveň však uvádza fakt, že 
katastrálne úrady dokážu vygenerovať príjmy, ktoré by do značnej miery mohli kryť náklady 
na ich činnosť. Dôvodom, prečo sa táto schopnosť neodzrkadľuje v personálnom 
a technickom rozvoji úradov, je komplikované organizačné členenie, neflexibilný systém 
zamestnávania a netransparentný systém ich financovania. 

 
Dlhé čakacie doby vybavovania podaní označuje analýza za spoločensky neprijateľné pre 
efektívne fungovanie trhu nehnuteľností. Podľa katastrálneho zákona je Správa katastra 
(výkonný orgán štátnej správy na úseku katastra v územnom obvode okresu) povinná 
rozhodnúť o návrhu na vklad do 30 dní od podania návrhu na vklad. V skutočnosti sa táto 
lehota nedodržiava. Z prieskumu, z ktorého vychádza analýza vyplynulo, že lehotu v polovici 
roku 2000 dodržiavalo len 25 zo 79 okresných správ katastra. 

 
Najakútnejším problémom je podľa analýzy neplnenie lehôt pri rozhodovaní o návrhu na 
vklad (podľa §32 katastrálneho zákona lehota 30 dní, resp. 15 dní). Počet takýchto 
nevybavených podaní bol v období predloženia návrhov okolo 40 000. Druhým problémom je 
neplnenie lehôt na zápis verejných a iných listín (podľa §43 písm. b. katastrálneho zákona 
lehota 60 dní). Počet nevybavených podaní predstavoval okolo 69 000. 

 
Novela katastrálneho zákona z roku 2001 (zákon č. 255/2001 Z.z.) zmenila organizačnú 
schému katastrálnych úradov. Odstránila jeden zo systémových problémov – dvojkoľajnosť 
v riadení (prostredníctvom okresných úradov a zároveň prostredníctvom ÚGKK). Podľa 
novely prešlo riadenie pod ÚGKK, čo činnosť katastra zefektívňuje, avšak nerieši nevhodný 
systém financovania, ako ďalší systémový problém. 

 
Krátkodobé, nesystémové riešenia 
V materiáli boli vláde predložené jednak návrhy opatrení v krátkodobom horizonte, ktoré 
predstavujú nesystémové riešenia a tiež dlhodobé systémové riešenia. Krátkodobé opatrenia 
sú nevyhnutné pre vytvorenie vhodných podmienok uskutočnenia systémových krokov. Ide 
o opatrenia, ktoré: 
1. odstraňujú problém nahromadených žiadostí, ktoré vznikli v súvislosti s nápormi 

v minulosti. Riešením je finančná dotácia na vybavenie sklzu mimo pracovnej doby 
zamestnancami katastrov; 

2. odbremenenia pracovníkov katastrov od úloh tam, kde je to možné, čoho najprijateľnejšie 
riešenie za dnešných podmienok je zavedenie časti informácií katastra na internete. 

 
Dlhodobé systémové riešenia 
V dlhšom časovom horizonte (po vyriešení otázky neplnenia zákonných lehôt) materiál 
navrhuje systémové riešenia, ktorých princípy sú nasledovné: 
1. zvýšenie efektívnosti formou motivácie zabezpečením priameho vzťahu medzi 

množstvom, resp. kvalitou a odmeňovaním (pri dodržaní kvalitatívnych štandardov); 
2. zvýšenie efektívnosti umožnením systému flexibilne reagovať na zmenu podmienok, 

najmä pokiaľ ide o tvorbu nových pracovných miest v závislosti od potrieb. 
 
Dodatočným nesystémovým riešením dlhodobého charakteru je zavedenie expresných 
príplatkov za vybavenie žiadosti. Cieľom je odstrániť úplatky oficiálnou možnosťou priplatiť 
si za rýchlejšie vybavenie. Problémom tohto riešenia je jeho diskriminačný charakter, riziko 
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neúmerného nárastu expresných žiadostí a zanedbávania ostatných žiadostí. Expresné 
príplatky samostatne neriešia podstatu problému – časového sklzu vo vybavovaní žiadostí – 
preto by jeho zavedenie malo zmysel len na katastrálnych správach, kde už problém sklzov 
vyriešený a stav stabilný. 
 
Podstata systémových riešení spočíva v odčlenení príjmov z činnosti katastrálnych úradov zo 
štátneho rozpočtu a následný transparentný mechanizmus prerozdeľovania v priamej väzbe na 
výkony až do najnižšej úrovne. Ich súčasťou je aj zabezpečenia honorovania každého výstupu 
z katastra bez výnimiek (napr. štátnej správe), ktoré viedli k nadmernému zaťažovaniu 
pracovníkov. Často totiž dochádza k neodôvodneným požiadavkám o výpis zo strany štátnych 
úradníkov. 
 
Z týchto princípov vyplynuli dva systémové návrhy zefektívnenia činnosti katastra: 
1. Dokončenie reformy administratívneho členenia, ktorú začala novela katastrálneho zákona 

č. 255/2001 Z.z. spojenej s redukciou počtu subjektov so samostatnou právnou 
subjektivitou, ustanovením katastrálnych úradov so sieťou detašovaných pracovísk podľa 
reálnych potrieb ako prvostupňového orgánu a ustanovením jedného (namiesto 8) 
odvolacieho orgánu. 

2. Reforma financovania, ktorej princípy spočívajú na zvýšení flexibility a transparentnosti 
financovania pomocou mechanizmu, ktorý zabezpečí, aby príjmy katastra boli priamo 
úmerné jeho výkonom, na zabezpečení priameho prepojenia medzi cenou služieb katastra 
a nákladmi na ich poskytovanie (bez nutnosti krytia na 100 %, podstatná je priama 
úmera), na manažmente kvality prostredníctvom zavedenia kvalitatívnych štandardov 
a vhodných motivačných a sankčných opatrení a na zabezpečení motivácie zamestnancov 
na efektívne správanie sa. 

 
Vláda SR schválila variant návrhu systémových opatrení na zlepšenie činnosti katastrálnych 
úradov, ktorý rieši najkritickejší problém – vybavenie návrhov na vklad práva do katastra, 
ktorého náklady na rok 2002 boli vyčíslené na 19,1 mil. Sk. 
 
Na vyššie spomenutú analýzu nadväzuje Informácia o plnení uznesenia vlády SR 
č. 215/2002 Z.z. a návrh opatrení stabilizujúcich výsledky dosiahnuté pri jeho plnení, 
ktorú predložil Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Dokument vzala vláda na vedomie 
na rokovaní 20.8.2003. 
 
Materiál obsahuje postup plnenia súboru úloh pri odstraňovaní sklzu v rozhodovaní 
o nevybavených návrhoch na vklad vlastníckeho alebo iného práva do katastra nehnuteľností 
v zákonom stanovenej lehote. Informácia hodnotí dosiahnutý pokrok prostredníctvom 
nesystémového opatrenia (odstránenie sklzu angažovaním zamestnancov mimo pracovnej 
doby). 
 
V roku 2002 sa začalo ráznejšie odstraňovanie sklzu vo vybavovaní návrhov na vklad, keď sa 
ročný plán počtu právoplatne skončených rozhodnutí (205 594) splnil na 122,2 % (skutočný 
počet rozhodnutí vrátane tých v režime uznesenia vlády č. 215/2002 bol 251 175). Najvyššie 
plnenie plánu (134,8 %) dosiahol katastrálny úrad v Bratislave. 
 
ÚGKK zabezpečil splnenie úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády č. 215/2002 v stanovenom 
termíne (k 1.4.2003, t.j. 6 mesiacov od uvoľnenia rozpočtových prostriedkov) v 68 okresoch 
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z celkového počtu 79. V okresoch Bratislava I – IV, Trenčín, Trnava, Skalica, Senec, Nové 
Mesto nad Váhom, Partizánske a Púchov úloha nebola splnená z dôvodu nepredpokladaného 
vysokého nárastu počtu podaní a pretrvávajúceho nedostatku kvalifikovaných zamestnancov.  
 
Podľa východiskovej analýzy (uznesenie vlády č. 215/2002) sa mal v lehote 6 mesiacov od 
uvoľnenia rozpočtových prostriedkov vybaviť celý rozsah návrhov na vklad do katastra 
nerozhodnutých v zákonnej lehote s výnimkou okresov Bratislava II, Bratislava IV, Prievidza, 
Malacky, Trenčín, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Prešov, kde toto vyrovnanie 
vzhľadom na veľký rozsah v termíne nevybavených návrhov malo trvať do 1 roka. 
 
Počas obdobia, ktoré uplynulo od spracovania analýzy po termín pridelenia finančných 
prostriedkov sa zmenil rozsah návrhov na vklad do katastra nerozhodnutých v zákonnej 
lehote, preto za východiskový stav bol úradom určený stav k 1.1.2002. Počet návrhov na 
vklad do katastra nerozhodnutých v zákonnej lehote k 1.1.2002 bol 33 332, pričom do 
kategórie okresov s výnimkou kde vyrovnanie v termíne nevybavených návrhov malo trvať 
do 1 roka boli určené okresy Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Trenčín, 
Dolný Kubín, Námestovo a Prešov. 
 
Vývoj situácie v počte nevybavených návrhov na vklad v stanovenej lehote a dobu 
najstaršieho nevybaveného návrhu obsahuje nasledovná tabuľka: 
 

 Počet nevybavených návrhov          
v stanovenej lehote  

Doba najstaršieho nevyba-
veného návrhu na vklad (mes.) Katastrálny úrad 

k 1.1.2002 k 1.1.2003 k 1.4.2003  k 1.1.2002 k 1.4.2003 
Bratislava 13 707 4 476 4 181 36 9 
Trnava 1 991 216 943 6 2,5 
Trenčín 3 698 2 709 1 906 20 5 
Nitra 2 071 0 0 3 1 
Žilina 3 511 566 0 15 1 
Banská Bystrica 4 055 162 0 7 1 
Prešov 2 934 86 0 15 1 
Košice 1 365 0 0 6 1 
Spolu 33 332 8 215 7 030 max. 36 max. 9 

                            Zdroj: ÚGKK 
 
Z tabuľky je zrejmý poztívny vývoj na katastroch nehnuteľností. Kým v základnom období 
(1.1.2002) bol celkový počet v lehote nevybavených návrhov 33 332, na konci obdobia 
stanoveného na uskutočnenie nesystémového opatrenia (riešenie sklzu nadčasmi – 1.4.2003) 
bol tento počet 7 030. Zároveň sa znížila doba najstaršieho nevybaveného návrhu z 36 na 9 
mesiacov. 
 
Pre udržanie rovnováhy medzi došlými a vybavenými návrhmi v zákonnej lehote však bude 
nutné uskutočniť systémové riešenia. Krajmi, kde je podľa ÚGKK vytvorená krehká 
rovnováha sú Nitra, Banská Bystrica, Prešov a Košice. Pri rozvoji trhu nehnuteľností by sa 
bez dlhodobých opatrení nielen opäť zhoršila situácia v krajoch, kde stále existuje veľké 
množstvo neukončených konaní, ale zrejme by sa porušila aj rovnováha v ostatných krajoch. 
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Za systémové opatrenia, ktoré by mohli dlhodobo spružniť a skvalitniť prácu správ katastra 
ÚGKK považuje: 
- lepšie využívanie časového fondu a výrobných prostriedkov (zlepšenie organizácie práce 

na správach katastra, čo najviac kvalitnej výpočtovej techniky a softvéru, akcelerácia 
kampane obstarávania registrov obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k 
nim, odľahčenie katastra v oblasti poskytovania informácií), 

- posilnenie ľudského faktora (zlúčenie niektorých správ katastra, aby bolo možné 
pružnejšie využívať pracovníkov na výkon činností, zvýšenie počtu pracovníkov na 
katastrálnych úradoch a ich odbornosti, prispôsobenie štruktúry profesií na správach 
katastra voči štruktúre podaní), toto opatrenie považuje ÚGKK za najpružnejšie a časovo 
najefektívnejšie riešenie, 

- zlepšenie finančného zabezpečenia (zrušenie oslobodenia od správnych poplatkov, 
presmerovanie poplatkov zo štátneho rozpočtu do rezortu geodézie, kartografie a katastra, 
zavedenie poplatkov za zrýchlené rozhodovanie) 

 
Hoci vývoj v oblasti katastra nehnuteľností naznačuje pozitívne zmeny a snahu o riešenie 
systémovými krokmi, nutné je dosiahnuť pozitívne výsledky  vo všetkých katastrálnych 
úradoch (aj tam, kde je prudší rozvoj trhu s nehnuteľnosťami). Rezervy sú naďalej 
v nejednotnosti výkladu a postupe pri rozhodovaní katastrálnych úradov. Rešpektovanie 
zákonom stanovených lehôt je nutné docieliť ako trvalý stav. Aj v prípade prijatia podaní 
na prednostné vybavenie (ak by sa zaviedli expresné príplatky), musia byť zákonne určené 
práva pri ostatných podaniach. 
 
Činnosť katastrálnych úradov prešla od roku 1989 mnohými zmenami, ktoré 
nesystematickosťou neraz ovplyvnili katastre negatívne. To viedlo (spolu s inými faktormi – 
personálnym poddimenzovaním, nízkym technologickým vybavením) k ochromeniu činnosti 
katastrov. Prejavovalo sa to hlavne v dĺžke rozhodovacieho konania katastrálnych úradov, 
pričom zákonom definovaná lehota na rozhodovacie procesy bola predĺžená (bez právnej 
úpravy) aj na niekoľko rokov. Stav existencie nerozhodnutej agendy síce pretrváva do 
súčasnosti, avšak jej rozsah sa zmenšuje. Fungovanie katastrov sa spružňuje, hoci o klientsky 
orientovaných službách a dodržiavaní zákonom stanovených lehôt nie je možné celoplošne 
hovoriť. 
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1.13  ENVIRONMENTÁLNA REGULÁCIA 
 
Environmentálna regulácia životného prostredia vychádza zo zásad environmentálnej politiky 
uplatňovanej na Slovensku. Gestorom environmentálnej politiky v SR je Ministerstvo 
životného prostredia, ktoré vypracovalo  dokument „Národná stratégia trvalo 
udržateľného rozvoja“,  ktorý obsahuje hlavné strategické úlohy environmentálnej politiky. 
Tieto strategické ciele sú zamerané na hlavné odvetvia hospodárstva, ktoré v najväčšej miere 
determinujú životné prostredie: 
 
• Poľnohospodárstvo 

Strategickým záujmom krajiny súvisiacim s poľnohospodárstvom je potravinová 
bezpečnosť. Pre dosiahnutie stabilnej potravinovej bezpečnosti je dôležité zabezpečenie 
technologického rozvoja poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, primeranosť cien 
vstupov a výstupov ako aj investovaného kapitálu a fungujúci systém nákupu a predaja. 
Jedným z ôsmich základných cieľov poľnohospodárskej a potravinovej politiky 
Slovenskej republiky je  ”prispôsobenie poľnohospodárstva environmentálnym 
požiadavkám na ochranu pôdy, vôd, ovzdušia a zachovávania prírodného prostredia, 
druhovej rozmanitosti a ochrane tradičných génových zdrojov”.  

 
Poľnohospodárstvo môže významne prispieť k riešeniu problematiky energetiky z 
hľadiska úspornosti a environmentálnych súvislostí. V rámci programu prestavby a 
modernizácie výrobno-technickej základne agropotravinárskeho komplexu má významné 
miesto využívanie netradičných zdrojov energie (bionafta, bioplyn, slama, drevoštiepky) 
a obnoviteľných zdrojov energie (energia slnečná, veterná, vodná a geotermálna).  

 
• Lesné hospodárstvo 

Dlhodobým strategickým cieľom lesníctva a jeho hospodárskej časti (lesného 
hospodárstva) je zachovanie, zveľaďovanie a obhospodarovanie lesov na dosiahnutie 
plného potenciálu ich produkčných a verejnoprospešných funkcií. V oblasti lesného 
hospodárstva vymedzuje podnikateľské prostredie málo liberálna legislatíva, striktné 
dodržiavanie schválených lesohospodárskych plánov s platnosťou na 10 rokov, ktoré 
obmedzujú ťažbu dreva. Jedným s obmedzujúcich faktorov sú aj limity za prenájom 
poľovných revírov.  
 

• Vodné hospodárstvo 
Slovensko má v oblasti vodného hospodárstva priaznivú situáciu vzhľadom na možnosti 
zabezpečiť dostatok vody pre každého občana. Napriek tomu je potrebné počítať s tým, 
že dostupné množstvá vodných zdrojov na území SR sa budú postupne znižovať 
(súvislosť s globálnou zmenou klímy).Väčšia pozornosť sa bude venovať všetkým 
dostupným spôsobom zabezpečenia obyvateľstva vodou s prihliadnutím na regionálne a 
miestne špecifiká. Významnou charakteristikou by malo byť obmedzenie spotreby, 
racionalizácia hospodárenia s vodou v krajine, pri technologickom využívaní vodných 
zdrojov aj pri spotrebe obyvateľstvom. 
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• Priemysel 
Produkcia SR je surovinovo náročná, s vysokým podielom medzispotreby na hrubej 
domácej produkcii (t.j., je potrebný značný dovoz na to, aby sa zabezpečil vývoz). 
Celosvetový trend smerujúci k ochrane životného prostredia sa postupne prejavuje aj v 
priemyselnej výrobe SR, a to predovšetkým v stále rastúcom tlaku na obmedzenie, 
prípadne zastavenie tých výrob, ktoré majú výrazne negatívny vplyv na životné 
prostredie. Spomínaný tlak sa v tomto prípade stáva aj impulzom pre zavádzanie nových 
výrobných technológií a postupov. Spotreba materiálov, energie a služieb priamo 
vyjadruje náročnosť odvetví priemyselnej výroby na vstupné zdroje a nepriamo vyjadruje 
vzťah k životnému prostrediu. Energetická a surovinová náročnosť priemyselnej výroby 
ako celku je stále na pomerne vysokej úrovni a nedošlo k výraznejšiemu poklesu tejto 
náročnosti, čo má nepriaznivý vplyv na vývoj životného prostredia. Nie sú zaznamenané 
zmeny v materiálovej náročnosti odvetvia priemyselnej výroby a vysoká energetická 
náročnosť, vysoká merná spotreba tepla a palív odzrkadľujú negatívny stav v 
technologickej vybavenosti ako aj nevhodnú štruktúru priemyslu. 
 
Z vyhodnotenia vnútornej štruktúry priemyslu vyplýva, že nástup tzv. environmentálnych 
odvetví, ktoré zaznamenávajú v priemyselne rozvinutých štátoch rast, sa v slovenskej 
ekonomike (napriek príležitostiam pri reštrukturalizácii strojárskej výroby) prejavuje 
minimálne. 

 
• Ťažba nerastných surovín 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že trend ťažby nerastných surovín má v SR v 
poslednom desaťročí klesajúcu tendenciu prakticky vo všetkých komoditách. Využitie 
surovinových zdrojov SR je potrebné hodnotiť v širšom kontexte v nadväznosti na celý 
palivovo-energetický priemyselný komplex. Východiskom k hodnoteniu 
pravdepodobných trendov je návrh energetickej politiky SR, ktorá bola schválená vládou 
SR v roku 2000. V budúcom období by sa mali predovšetkým preferovať obnoviteľné 
zdroje, ktorých potenciál je na území Slovenska značný – najmä biomasa, geotermálna 
energia, vodná energia, slnečná energia a veterná energia.  

 
• Energetika 

Orientácia hospodárstva SR na energeticky náročné odvetvia priemyslu je jedným z 
dôvodov vysokej energetickej náročnosti tvorby HDP v hospodárstve SR. Energeticky 
náročné odvetvia priemyslu majú v SR tradíciu a vzhľadom k ich značnému podielu na 
celkovej produkcii a exporte sú nesporne stabilizujúcim aj limitujúcim prvkom. V 
súčasnosti sa vykonáva prepojenie nášho energetického systému na západoeurópsky, SR 
je však stále silno závislé na dovoze ropy, zemného plynu ako aj uránu z Ruska a uhlia z 
okolitých krajín. Zároveň je tranzitnou krajinou pre transfer zemného plynu do krajín 
západnej Európy. Energetický systém Slovenska je budovaný na báze importovaných 
neobnoviteľných zdrojov. Domáce zásoby energetických surovín sú malé a nie je 
predpoklad, že budú na našom území objavené nové kvantitatívne relevantné ložiská. 
Nepriaznivý environmentálny vplyv energetiky je doteraz veľmi veľký, najmä čo sa týka 
vplyvu na ovzdušie.  
 
Veľkým environmentálnym i ekonomickým problémom bude ukončenie prevádzky a 
likvidácia jadrových elektrární a uloženie rádioaktívneho odpadu. Náklady na tento 
proces energetici odhadujú minimálne na 110 mld. Sk.  
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Základné aspekty ochrany životného prostredia v oblasti energetiky sú nasledovné: 
 opatrenia na zníženie emisií a základných znečisťujúcich látok, smerovanie k 

vyššiemu využitiu zemného plynu 
 udržanie uvažovanej výroby elektriny z vodných a jadrových zdrojov, 
 stimulácia využívania obnoviteľných zdrojov, 
 reštrukturalizácia priemyslu, zintenzívnenie prieniku technológií s nižšou energetickou 

náročnosťou a vyšším stupňom zhodnotenia produktov 
 zvýšenie podielu spotreby palív s nižším obsahom uhlíka na jednotku energie (zámena 

palív) 
 
• Doprava 

Z hľadiska vplyvov dopravy na životné prostredie je pozitívom stále rastúci vplyv 
generačne nových vozidiel s výrazne environmentálnejšími parametrami, vybavených 
trojcestným riadeným katalyzátorom. Nepriaznivá je situácia v technickej základni 
pravidelnej osobnej cestnej dopravy, kde je vozidlový park už na 80% odpísaný a pre 
nedostatok finančných zdrojov nie je zabezpečená ani jeho jednoduchá obnova. Kapacita 
vozového parku železničnej dopravy presahuje prevádzkové potreby železnice. Vážnym 
problémom vozového parku železničnej dopravy je jeho technická a morálna zastaranosť, 
ktorú vykazuje viac ako 70 % vozidiel. Doprava patrí k najvýznamnejším zložkám 
ekonomických aktivít s významnými vplyvmi na životné prostredie a zdravie ľudí. 
Negatívnymi vplyvmi sú hluk, produkcia odpadov, spotreba energie, záber pôdy, 
narušovanie biotopov rastlinstva a živočíšstva. Pozitívnym momentom bolo sprísnenie 
kontroly technického stavu motorových vozidiel a zavedenie emisných kontrol 
motorových vozidiel. Medzi nepriaznivé trendy v doprave v SR patria napr. preferencia a 
výrazný rast automobilovej dopravy (najmä v mestách a na hlavných trasách), útlm 
verejnej hromadnej dopravy, presun prepravy tovarov zo železnice na cesty. 

 
Ekonomické nástroje vzužívané v environmentálnej regulácii 
 
Na dodržiavanie zákonov uplatňovaných v environmentálnej politike sú využívané 
ekonomické nástroje, ktoré majú predovšetkým charakter pokút a penále.  
 
a) Ekonomické nástroje v oblasti racionálneho využívania vody a ochrany jej kvality 

 Odplaty za odber vody z vodných tokov,   
 Odplaty za odbery podzemnej vody, 
 Odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, Spoplatňovanie za 

užívanie   
 vôd je upravené zákonom o vodách č. 184/2002 (vodný zákon )  
 Vodné a stočné - Zásobovanie obyvateľstva a ostatných odberateľov pitnou vodou a   
 odvádzanie odpadových vôd je zabezpečované podnikmi vodární a kanalizácií. Ceny 

vody pre domácnosť sú stanovené výmerom MF SR ako regulované ceny, podľa  
zákona č. 442/2002 Z.z.  

 
Pre domácnosti určil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2003 pre všetky 
vodohospodárske spoločnosti a podniky rovnakú maximálnu cenu za meter kubický 
výroby a dodávky pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody.  
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2002 2003 
vodné 10,45 Sk 14,10 Sk 
stočné 6,81 Sk 8,90 Sk 
DPH 10% 14% 

 
b) Ekonomické nástroje uplatňované pri ochrane ovzdušia 

Od septembra roku 2002 nadobúda platnosť zákon o ovzduší č. 478/2002 Z.z., ktorým sa  
dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších predpisov. V konečnom dôsledku tieto zákony ukladajú znečisťovateľom  
povinnosť platiť poplatky podľa množstva a druhu vypúšťaných látok všetkým 
právnickým a fyzickým osobám, ktoré prevádzkujú veľké, stredné a malé zdroje 
znečistenia ovzdušia, pričom  reálny význam majú len poplatky za veľké a stredné zdroje. 
Nástrojom, ktorý plní do určitej miery i environmentálnu funkciu, sú poplatky za 
vypúšťanie emisií z veľkých a stredných zdrojov znečistenia do ovzdušia. Príjmy z tohoto 
poplatku sú zdrojom štátneho rozpočtu a rozpočtu obce. Spoplatnené sú dve kategórie 
znečisťujúcich látok: hlavné znečisťujúce látky (tuhé emisie, oxid siričitý, oxidy dusíka, 
oxid uhoľnatý) a ostatné znečisťujúce látky (cca 150) rozdelené do 4 tried podľa stupňa 
toxicity.  

 
Na konferencii členských štátov Dohovoru (COP Conference of Parties) v Kjoto v 
decembri 1997 bol prijatý tzv. Kjotsky protokol, z ktorého vyplývajú ďalšie požiadavky 
na znižovanie emisii skleníkových plynov - Slovensko a väčšina Európskych krajín by 
mala do roku 2008 - 2012 znížiť celkove emisie o 8 % oproti základnému roku (1990). 
Slovenska republika podpísala Kjoto protokol 26. februára 1999. 
 

c) Ekonomické nástroje v odpadovom hospodárstve 
Miestne poplatky - (za odvoz smetí). Podľa zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov sú poplatky za zber a zneškodňovanie 
komunálnych odpadov sú v kompetencii jednotlivých miest a obcí. Preto ich výška a 
spôsob vyberania závisí od konkrétnej situácie v danej obci. 

 
Poplatky za uloženie odpadu na skládkach a odkaliskách. Charakter emisných poplatkov 
majú poplatky za uloženie odpadu na skládkach a odkaliskách. Vyberanie tohto poplatku 
je upravené zákonom NR SR č. 327/1996 v znení neskorších predpisov. 

 
d) Zálohové systémy 

Od januára 2003 nadobúda účinnosť nový zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch.  Tento zákon 
sa vzťahuje na všetky druhy obalov, ktoré sa uvádzajú na trh a do obehu v Slovenskej 
republike, a na odpady z týchto obalov bez ohľadu na miesto ich vzniku, používanie a na 
použitý materiál. Zákonom sa rieši recyklácia zálohovaných obalov a tým aj otázka 
prevencie. Prevenciou v zmysle zákona je: 
a)  znižovanie množstva a škodlivosti materiálov a látok pre životné prostredie, ktoré 

obaly a odpady z obalov obsahujú, 
b)  znižovanie množstva obalov a odpadov z obalov na úrovni výrobného procesu, 

predaja, distribúcie alebo využitia, osobitne pri vývoji čistých výrobkov a technológií. 
 

Zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z., ktorý vstúpil do účinnosti 1.júla 2001 bol zriadený 
Recyklačný fond, ako neštátny účelový fond. Od 1.januára 2002 je povinnosťou dovozcov 
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a výrobcov odvádzať na jeho účet finančné prostriedky za komodity stanovené zákonom. 
Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a tie v súlade s Programom 
odpadového hospodárstva SR a s komoditnými programami sektorov poskytovať na 
podporu zberu, zhodnotenia a spracovania. Recyklačný fond (RF), prijal od začiatku 
januára 2002 do konca marca 2003 finančné prostriedky od povinných prispievateľov v 
celkovej výške 1,053 miliardy Sk. K 31. máju 2003 vyčlenil RF na schválené projekty 
čiastku 282,9 milióna Sk, z ktorých už vyplatil 90,7 milióna Sk. Najúspešnejšími 
žiadateľmi o finančnú podporu projektov v oblasti odpadového hospodárstva sú subjekty z 
papierenského sektora, ktoré získali 33,8 % z celkového objemu prostriedkov na doposiaľ 
schválené projekty. Druhým najúspešnejším sektorom v predkladaní projektov je sektor 
plastov, ktorý získal 20,8 %. Za ním nasleduje sektor opotrebovaných pneumatík s 9 %. 
Predložené projekty schvaľuje 17-členná správna rada, v ktorej má so 14 členmi najväčšie 
zastúpenie Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Zostávajúci traja členovia 
zastupujú po jednom Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR a 
Ministerstvo životného prostredia SR. 

 
e) Dane súvisiace so životným prostredím  

Daň z uhľovodíkových palív a mazív. Je upravená zákonom č. 642/2002 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z.z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení 
neskorších predpisov. Zákon upravujúci výšku tejto dane sa minimálne raz do roka 
novelizuje v zmysle zvyšovania sadzieb dane. Posledná úprava, platná od 1.1.2003 (zákon 
642/2002 Z.z.) stanovila nasledovné sadzby: pre motorový benzín a palivo pre tryskové 
motory benzínového typu 12 400 Sk/ 1 000 l, motorový benzín 14 500 Sk/ 1 000 l, stredný 
olej 11 800 Sk/ 1 000 l, plynový olej 11 800/ 1 000 l, vykurovací olej 600Sk/ 1 000 kg 
a skvapalnené plynné uhľovodíky použité ako pohonná látka 4 300 Sk/ 1 000 kg.   Daň je 
príjmom štátneho rozpočtu.  Táto daň je najvhodnejšou daňou na uskutočnenie prvých 
krokov smerom k environmentálne orientovanej daňovej reforme, založenej na daniach z 
energie. 
 
Cestná daň. Predmetom zdanenia sú len cestné motorové vozidlá používané na 
podnikanie.  Výnosy z dane nesmerujú do tvorby a ochrany životného prostredia. 

 
Diferenciácia daňových sadzieb. Diferenciácia daňových sadzieb z titulu ochrany 
životného prostredia je prítomná takmer vo všetkých daniach daňovej sústavy SR. Daň z 
pridanej hodnoty s nižšou sadzbou sa uplatňuje pri výrobkoch z recyklovaného papiera, 
environmentálne vhodných palivách, niektorých ekologických zariadeniach (slnečné 
kolektory, malé ČOV, zariadeniach na monitorovanie životného prostredia a pod.). Daň z 
príjmu právnických osôb môže byť znížená prípadne dočasne odpustená v prípade 
príjmov z prevádzky v zákone explicitne uvedených environmentálne orientovaných  
služieb (regeneračné a recyklačné zariadenia, zariadenia vyrábajúce energiu z 
obnoviteľných zdrojov, biodegradačné zariadenia, zariadenia na likvidáciu toxického 
odpadu a pod.). Daň z nehnuteľností, ktorej výnos je príjmom obcí, tiež  obsahuje 
environmentálne orientované tituly, umožňujúce odpustenie, odloženie  alebo zníženie 
dane. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností má v svojej právnej úprave  
environmentálne stimulačne orientované články. 
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Ekonomika starostlivosti o životné prostredie  
 
Na ochranu životného prostredia sa každý rok vyčleňujú zo štátneho rozpočtu finančné 
prostriedky, ktoré sú poskytované formou dotácií prostredníctvom rozpočtových kapitol 
príslušných ministerstiev a prostredníctvom Štátneho fondu životného prostredia (ŠFŽP), 
Štátneho vodohospodárskeho fondu (ŠFVH), Štátneho fondu cestného hospodárstva (ŠFCH). 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) sa ako rezort v roku 2001 
podieľalo čiastkou 1 177 839 tis. Sk na environmentálnych investíciách, čo predstavuje podiel 
37,3 % na týchto investíciách v rámci všetkých rezortov. Prehľad environmentálnych 
investícií, financovaných zo štátneho rozpočtu za obdobie rokov 1993 až 2001, je uvedený 
v tabuľke: 
 
 

Sektor          
Rezort 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

MŽP SR 1 364 829 817 292 1 200 481 1 035 492 1 071 983 966 561 639 838 1 029 037 1 177 839 
MP SR 2 915 000 268 277 970 242 507 490 377 139 334 856 23 100 60 000 1 392 694 
MS SR 0 4 235 14 740 36 143 22 293 13 687 11 813 16 800 36 834 
MPSVR SR 21 300 30 256 35 875 42 391 5 993 0 3 816 0 3 447 
MO SR 0 93 277 145 908 382 769 141 300 224 294 120 656 195 619 134 896 
MK SR 6 855 2 563 5 150 6 700 9 800 15 834 12 201 6 460 30 551 
MZ SR 65 100 147 643 147 313 184 259 113 695 218 445 207 725 230 685 217 848 
MH SR 443 292 26 100 32 592 85 000 33 088 18 412 4 303 5 700 9 885 
MV SR 0 16 372 29 901 17 825 0 11 692 31 773 41 236 24 304 
MŠ SR 7 900 72 470 35 828 42 570 34 397 4 350 0 0 19 637 
MDPT SR 19 625 11 300 0 47 140 175 9 010 5 136 1 500 87 649 
MF SR 0 0 150 10 000 5 726 9 757 0 1 500 18 682 
Spolu 4 843 901 1 489 785 2 618 180 2 397 779 1 815 589 1 826 898 1 060 361 1 588 537 3 154 266 

                 Zdroj: MŽP SR 
 
Z environmentalistických investícií poskytnutých MŽP SR najväčší podiel (51,1%) bol 
vynaložený do budovania ČOV a kanalizácie, 14,3 % investícií pripadlo ostatným 
vodohospodárskym akciám, 8,9 % sa investovalo do ochrany ovzdušia, 10,5 % do 
odpadového hospodárstva a 15,2 % do iných akcií.  
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V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výdavky na environmentalistiku v kapitole MŽP SR 
v období rokov 1994 – 2001: 
 

Sektor               
Rezort 

ČOV        
kanalizácie 

Ostatné VH 
akcie 

Odpadové    
hospodárstvo 

Ochrana 
ovzdušia Iné Spolu % 

MŽP SR 601 719 168 369 123 602 104 735 179 414 1 177 839 37,3 
MP SR 298 691 1 094 003 0 0 0 1 392 694 44,2 
MS SR 50 1 750 0 35 034 0 36 834 1,2 
MPSVR SR 3 447 0 0 0 0 3 447 0,1 
MO SR 1 675 12 949 32 792 16 482 70 998 134 896 4,3 
MK SR 0 146 0 0 30 405 30 551 0,9 
MZ SR 31 186 0 41 143 145 519 0 217 848 6,9 
MH SR 0 0 9 885 0 0 9 885 0,3 
MV SR 2 487 1 165 0 20 652 0 24 304 0,8 
MŚ SR 517 0 0 15 710 3 410 19 637 0,6 
MDPT SR 53 780 7 805 0 16 864 9 200 87 649 2,8 
MF SR 2 691 0 0 9 394 6 597 18 682 0,6 
MSP NM SR 0 0 0 0 0 0 0,0 
MZV SR 0 0 0 0 0 0 0,0 
Spolu 996 243 1 286 187 207 422 364 390 300 024 3 154 266 100,0 

                  Zdroj: Príslušné rezorty 
 
V roku 2002 došlo k zrušeniu štátnych fondov a environmentálne investície boli poskytované 
priamo zo štátneho rozpočtu.  V roku 2002 bolo v rámci Programu na podporu realizácie 
environmentálnych opatrení vyčlenených z výdavkov Ministerstva životného prostredia 98 
704 tis. Sk. Tieto prostriedky boli použité podľa  zákona o Štátnom rozpočte č. 586/2001 na 
dobudovanie kanalizácie a vodovodov, na ochranu prírody a krajiny a na plynofikáciu. V roku 
2003 je podľa zákona č. 750/2002 o Štátnom rozpočte vyčlenené na environmentálne aktivity 
11 350 tis. Sk. 
 
Prostriedky predvstupovej pomoci  
 
V rámci prispôsobovania sa podmienkam EÚ boli pre Slovenskú republiku vyčlenené 
prostriedky zo Štrukturálnych  fondov EÚ. Tieto tvoria dôležitý nástroj politiky v oblasti 
budovania a upevňovania sociálnej a ekonomickej súdržnosti EÚ a v súčasnosti sa stali 
dôležitým nástrojom aj v asociovaným krajinách EÚ. Z programu PHARE je po roku 2000 
určených: 30% na inštitucionálne posilnenie a budovanie administratívnych kapacít 
implementovať acquis a 70% na podporu investičných projektov najmä v oblasti regionálneho 
a sociálneho rozvoja, reštrukturalizácie priemyslu a malého stredného podnikania, čo tiež 
umožní financovať projekty s pozitívnym dopadom na životné prostredie.  
 
Program SAPARD je orientovaný na modernizáciu poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, kde 
predovšetkým z hľadiska životného prostredia budú financované opatrenia lokálneho 
charakteru na ochranu a využívanie  malých vodných zdrojov a na ochranu prírody.  
 
Polovica prostriedkov programu ISPA je určených na budovanie technickej infraštruktúry 
životného prostredia, smerovaných do projektov verejného sektora, s pozitívnym dopadom na 
maximálny počet obyvateľov, zvyšných 50 % je určených na dopravu. Rozpočet jednotlivého 
projektu má presiahnuť 5 mil. Euro. Európska komisia na základe posúdenia charakteru 
projektu poskytne grant až do výšky 75 % nákladov projektu. Projekty by mali byť 
orientované na investične najnáročnejšie Smernice Európskej Komisie a to predovšetkým 
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smernice o úprave komunálnych odpadových vôd, o pitnej vode, o integrovanej prevencii a 
kontrole znečistenia, o ochrane ovzdušia, o veľkých spaľovacích zariadeniach (energetika) a o 
spaľovniach nebezpečného a komunálneho odpadu. Pre SR je predbežne v rámci programu 
ISPA alokovaných 3,5 až 5,5 % z celkovej sumy 1 mld. Euro ročne. Najväčší význam však 
pre kandidátske krajiny majú predvstupové finančné nástroje vybudovania kapacít, ktoré im v 
budúcnosti umožnia absorbovať finančnú pomoc určenú členským štátom. Prípravu SR na 
efektívne využívanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov a koordináciu a 
monitorovanie predvstupových fondov zabezpečuje Prípravný výbor pre štrukturálne fondy 
EÚ, zriadený uznesením vlády č. 69/2000 z 2. februára 2000. 
 

   
Verejné 

výdavky (ŠR    
+ št. fondy) 

ISPA Súkromné 
výdavky Spolu 

mil. EUR 87,1 - 136,9 224 1999 
mil. Sk 3 812,60 - 5 996,40 9 809,00 
mil. EUR 86 13,5 144,7 255,9 2000 
mil. Sk 3 767,30 591,6 6 335,70 11 203,00 
mil. EUR 101,4 18 - 27,5 152,1 278,6 2001 
mil. Sk 4 440,00 788,8 - 1205,2 6 659,00 12 199,00 
mil. EUR 111 18 - 27,5 166,4 302,5 2002 
mil. Sk 4 859,00 788,8 - 1205,2 7 288,00 13 247,00 
mil. EUR 124,9 18 - 27,5 187,4 337,4 2003 
mil. Sk 5 470,00 788,8 - 1205,2 8 205,00 14 775,00 
mil. EUR 139,8 18 - 27,5 209,8 374,7 2004 
mil. Sk 6 123,00 788,8 - 1205,2 9 185,00 16 408,00 
mil. EUR 156,3 18 - 27,5 234,5 416 2005 
mil. Sk 6 846,00 788,8 - 1205,2 10 268,00 18 214,00 
mil. EUR 165,3 18 - 27,5 269,6 460 2006 
mil. Sk 7 236,00 788,8 - 1205,2 11 805,00 20 141,00 
mil. EUR 169,9 0 302 497 2007 
mil. Sk 7 439,00 0 13 225,00 21 764,00 
mil. EUR 173,8 0 352,7 551,6 2008 
mil. Sk 7 608,00 0 15 445,00 24 153,00 
mil. EUR 1 315,50 121,5 - 178,5 2 156,10 3 697,70 Spolu 
mil. Sk 57 600,90 5324,4 - 7822,8 94 412,10 161 913,00 

              Zdroj: MŽP SR 
 
V podmienkach SR sa v súčasnosti pripravuje národný program environmentálneho 
manažérstva (NPEM SR), ktorý bude postupne uznaný v členských krajinách EÚ, umožní 
prekonávanie netarifných obchodných prekážok a vytvorí predpoklady na zvýšenie 
konkurencieschopnosti slovenských výrobkov na jednotnom vnútornom trhu EÚ. Cieľom 
NPEM SR je podpora neustáleho zlepšovania environmentálneho profilu podnikov a 
zosúlaďovanie podnikateľských cieľov s environmentálnou politikou štátu, požiadavkami 
verejnosti a programovými cieľmi obcí a regiónov. 
 
Environmentálna grantová schéma (EGS) (SR 9810.01) 
 
Podpora Európskej únie smeruje v rámci tohto podprogramu do oblasti ochrany vôd, 
odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.  
Cieľom investičnej podpory je: 
 výstavba a rekonštrukcia systémov na zber, triedenie, spracúvanie a zneškodňovanie 

nebezpečných a komunálnych odpadov; 
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 výstavba a rekonštrukcia systémov na zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie odpadových 
vôd a čistiarní odpadových vôd; 

 výstavba a rekonštrukcia zariadení na znižovanie znečisťovania ovzdušia; zavedenie 
vhodných technológií z hľadiska životného prostredia na prevenciu znečistenia pri zdroji, 
ako aj na znižovanie znečisťovania a predchádzanie a obmedzovanie tvorby odpadov. 

 
Environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov 
 
V rámci budovania jednotného európskeho trhu vstupuje do popredia environmentálne 
označovanie výrobkov. Environmentálnou značkou je značka, ktorou sa na základe overenia 
postupom ustanoveným zákonom osvedčuje, že príslušný výrobok spĺňa nadštandardné 
požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným výrobkom z tej istej skupiny 
výrobkov. V rámci doterajšej realizácie Národného programu environmentálneho hodnotenia 
a označovania výrobkov sa tvorba smerníc stanovujúcich environmentálne kritéria na vybrané 
výrobkové skupiny orientovala predovšetkým na také výrobkové skupiny, ktoré boli zaradené 
aj do Európskeho ekolabelingového programu, ale aj do národných ekolabelingových 
programov s potencionálnou možnosťou vývozu slovenských výrobkov., resp. vytvárania 
postupných 
 
krokov na zjednocovanie požiadaviek na znižovanie environmentálnych vplyvov výrobkov, 
procesov a služieb. Aj napriek zosúlaďovaniu týchto požiadaviek sú zachované 
environmentálne kritéria vyplývajúce z národných špecifík. Národný program kvality v 
ďalšom období sa bude realizovať v podmienkach zákona č. 469/2002 Z.z. 
o environmentálnom označovaní výrobkov, ktorým sa zabezpečuje aj plná implementácia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1 980/2000 o revidovanom systéme 
Spoločenstva pre udeľovanie environmentálnej značky. 
 
Systém environmentálne orientovaného riadenia a auditu 
 
Systém environmentálneho manažérstva je časť celkového systému manažérstva v 
organizácii, ktorá zahŕňa organizačnú štruktúru, plánovacie činnosti, zodpovednosti, praktiky, 
postupy, procesy a zdroje na prípravu, uplatňovanie, dosahovanie, preskúmavanie a 
udržiavanie environmentálnej politiky. Tento je upravený  zákonom č. 468/2002 Z.z. 
o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu. Významnosť a opodstatnenosť 
dobrovoľného prijímania záväzkov tradičných znečisťovateľov životného prostredia sa v roku 
2001 prejavila značným nárastom zavedených certifikovaných systémov environmentálneho 
manažérstva EMS podľa normy ISO 14 001. V roku 2001 získalo v SR ďalších tridsaťdva 
organizácií certifikát, ktorý im bol udelený po predchádzajúcom úspešnom audite funkčného 
EMS prevažne zahraničnými certifikačnými spoločnosťami. Podľa dostupných informácií 
Ministerstva životného prostredia podľa normy ISO 14 001 je certifikovaných 53 
podnikateľských subjektov, medzi ktoré patria popredné slovenské spoločnosti. Napríklad   
certifikáciu splnil Matador, a.s., Slovnaft, a.s. , U.S.Steel Košice s.r.o., Slovakofarma a.s., 
Duslo a.s., Chemolak a.s., Plastika a.s., Sony Slovakia a.s., Chemko Strážske a.s. Transpetrol 
a.s. a ďalšie podniky. 
 
Do certifikačného procesu sa zapojili aj slovenské certifikačné orgány:  
• SKQS Žilina, ktorá bola akreditovaná pre oblasť certifikácie EMS Slovenskou národnou 

akreditačnou službou v roku 1999 
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• Lignotesting, a.s., Bratislava a VÚSAPL a.s., Nitra, ktoré získali osvedčenie o akreditácii 
od Slovenskej národnej akreditačnej služby v roku 2001. 

 
Do konca roka 2001 bolo v SR certifikovaných 69 organizácií podľa normy ISO 14 001. 
Registrácia EMAS sa v ďalšom období bude realizovať podľa zákona č. 468/2002 Z.z. o 
environmentálne orientovanom riadení a audite, ktorým sa zabezpečuje aj plná implementácia 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 umožňujúca dobrovoľnú účasť 
organizácií v Programe spoločenstva pre ekologické manažérstvo a audity (EMAS). 
 
Hlavné úlohy zahraničnej environmentálnej politiky 
 
Hlavnými úlohami zahraničnej environmentálnej politiky ako súčasti zahraničnej politiky SR, 
vychádzajúcej z Programového vyhlásenia vlády SR sú: 
• posilňovanie postavenia SR ako štandardnej stredoeurópskej krajiny s reálnym 

potenciálom skorého plnohodnotného členstva v európskych a transatlantických 
integračných zoskupeniach a štruktúrach, 

• podpora otvoreného politického a odborného dialógu medzi EÚ, resp. členskými 
krajinami EÚ a SR o environmentálnych otázkach a spôsoboch ich riešenia, 

• maximalizácia pozitívnych dôsledkov prístupového procesu v kapitole Životné prostredie 
prostredníctvom rôznych foriem spolupráce medzi krajinami a medzi rozličnými 
štruktúrami (štátna správa, miestna samospráva, finančné inštitúcie, priemyselný a 
obchodný sektor, mimovládne organizácie) na medzinárodnej úrovni, 

• zabezpečovanie vhodných finančných zdrojov pre podporu rozvojových zámerov v rámci 
environmentalistických investícií a iných zdrojov technickej pomoci, 

• formulovanie, prijímanie a implementácia jednotlivých medzinárodných 
environmentálnych dohovorov, 

• plnenie záväzkov vyplývajúcich z tých medzinárodných environmentálnych dohovorov, 
ktorých je SR už členským štátom, 

• prijímanie zahraničného know-how v prospech posilňovania štátnej správy formou 
rozvoja jej funkčných a procedurálnych štruktúr a podpora zvyšovania kompetentnosti a 
odbornosti v personálnej štruktúre štátnej správy. 
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Dokument „Integrovaná aproximačná stratégia“, ktorý bol vypracovaný Ministerstvom 
životného prostredia Slovenskej republiky pre kapitolu životné prostredie, predpokladá pre 
rok 2003  nasledovné náklady v procese aproximácie životného prostredia (navrhovaná 
stratégia aproximácie životného prostredia, 2003): 
 

Sektor Smernica Súkromný 
Sektor 

Štátny 
rozpočet 

Ostatný 
verejný 
sektor 

Zahraničná 
podpora 

CELKOM   
v mil. Sk 

VOC-Rozpúšťadlá         0,00 
VOC-Benzín         0,00 
Čisté palivá         0,00 

Ochrana ovzdušia 

LPOV         0,00 
Chemické látky 
a geneticky 
modifikované 
organizmy  Všetky smernice   1,00 1,00   2,00 
Ochrana prírody Všetky smernice 2,04 6,12 6,12 6,12 20,40 

Staré vozidlá  95,55 1,95     97,50 
PCB          0,00 
Batérie a 
akumulátory         0,00 
Obaly a odpady       
z obalov 0,09     0,01 0,10 
Nebezpečný odpad         0,00 
Skládky 423,90 20,18 50,47 211,95 706,50 
Rámcová smernica         0,00 
Odpadové oleje         0,00 

Odpadové 
hospodárstvo 

Spaľovanie 28,38 2,36 2,37 14,19 47.3 
Pitná voda   30,75 36,00 200,25 267,00 
Dusičnany 3 712,50 13,00 5,75 18,75 3 750,00 
Kanalizácia - 
stokové siete 
a čistenie 
komunálnych 
odpadových vôd    250,00 350,00 1 800,00 2 400,00 

Ochrana vôd 

Poľnohospodársko-
potravinársky 
priemysel   15,00 10,75 77,25 103,00 

Priemyselné 
znečistenie 

LCP (52/2000)-
Emisné limity         0,00 

ŠESŤ SEKTOROV CELKOM 

  

340,36 462,46 2 328,52 7 393,80 
             Zdroj: MŽP SR 
 
Tento dokument bol vypracovaný s cieľom prezentovať postup úplného zosúladenia s 
environmentálnym acquis Európskej únie k predpokladanému dátumu vstupu –  k 1. januáru 
2004. 
 
V procese aproximácie životného prostredia prijala Slovenská republika v rokoch 2000 až 
2003 celý rad zákonov, v ktorých sú dopracované európske štandardy a požiadavky na oblasť 
životného prostredia. Slovensku sa podarilo dosiahnuť relatívnu rovnováhu medzi 
ekonomickým rastom a kritériami ochrany životného prostredia. Štatistiky zaznamenali  
výrazný pokles emisie znečisťujúcich látok – oxidov síry, dusíka, oxidu uhoľnatého, ťažkých 
kovov, najmä ortuti a mangánu. Toto zlepšenie nastalo najmä vďaka poklesu priemyselnej 
výroby, zníženiu energetickej náročnosti a zmenám palivovej základne. Taktiež sa znížilo 
znečistenie povrchových vôd, a to vďaka menším výstupom z priemyslu 
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a poľnohospodárstva. Medzi dôležité kroky uskutočnené pred vstupom do EÚ môžeme 
zaradiť zmeny v environmentálnych nástrojoch, keď počas posledných troch rokov výrazne 
vzrástli ceny energií a úžitkovej vody. Môžeme konštatovať, že čoraz viac manažérov dbá na 
environmentálny imidž firmy, k čomu prispievajú environmentálne manažérske systémy 
a plnenie noriem ISO. 
 
Na druhej strane však Slovensku chýbajú v oblasti životného prostredia finančné zdroje 
a profesionáli na zavádzanie medzinárodných a slovenských noriem do praxe. Systém 
rozsiahlych poplatkov a pokút využívaných v dodržiavaní noriem v environmentálnej politike 
je nedostatočný. Napríklad príjmy z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a vôd, poplatky za 
odber vody a zneškodňovanie odpadov, sú nižšie z dôvodu nedôsledného vymáhania. Pokuty 
a poplatky by mal štát aktualizovať a zvýšiť, rovnako ako mieru ich výberu. Na Slovensku 
zároveň niet prokurátorov, ktorí by sa špecializovali na environmentálne otázky, absentuje 
využívanie súdov pri sporoch v otázkach životného prostredia. Taktiež by sa mal vytvoriť trh 
pre recyklované odpady, ktorý na Slovensku chýba. Problémy vidíme aj vo využívaní 
daňových úľav a výnimiek za plnenie environmentálnych nariadení, ktoré sú kontroverzné 
a nedostatočne transparentné, niektoré z nich možno považovať za dotácie zahraničným 
investorom. Poplatky za znečisťovanie sú často nízke a oplatí sa nedodržiavať limity. 
Problémom budúcnosti môže byť aj likvidácia rádioaktívnych odpadov, ktoré sa zatiaľ 
skladujú v jadrových zariadeniach, no ich skladovacia kapacita postačuje len do roku 2030. 
 
Mnohí  politici  a štátni úradníci považujú prijímanie tzv. eurozákonov za prínos k zlepšeniu 
podnikateľského prostredia. Pritom aplikácia  viacerých   prinesie v blízkej budúcnosti  
slovenským podnikom komplikácie, ktoré môžu viesť k zhoršeniu podnikateľského 
prostredia. Hlavnými dôvodmi sú časový stres pri príprave a prijímaní zákonov a absencia 
diskusie o možných dôsledkoch ich uplatnenia v praxi. Napríklad novoprijaté zákony o 
odpadoch  a obaloch zavádzajú nové poplatkové povinnosti a idú vysoko nad rámec toho, čo 
si dovolia i omnoho bohatšie krajiny.  
 
V súvislosti s prijatím zákona  č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole pred 
znečistením, ktorý nadobudol účinnosť k 31. júlu 2003, budú musieť priemyselné 
prevádzkarne získať integrované povolenie na prevádzku. Ak nebudú spĺňať požiadavky 
zákona, musia sa odstaviť. Tento zákon je jeden z najnáročnejších noriem v životnom 
prostredí a  jedna z citlivých podmienok vstupu do EÚ. Novým schvaľovacím procesom bude 
musieť prejsť každá významná priemyselná prevádzka na Slovensku ovplyvňujúca životné 
prostredie. Na Ministerstve životného prostredia SR odhadujú ich celkový počet na 530, ale 
predpokladajú, že sa môže zvýšiť. Pre mnohých  slovenských výrobcov bude náročné získať 
integrované povolenie na povolenie činnosti, hlavne pre krátky časový horizont vyžadovaný 
zákonom na prijatie opatrení. V krajinách EÚ vedia o tejto smernici sedem rokov, preto sa 
mohli zahraniční podnikatelia dostatočne pripraviť na získanie povolenia.  
 
Aktuálnou a intenzívne preberanou témou je problematika Recyklačného fondu. 
Podnikateľská aliancia Slovenska upozorňuje na pretrvávajúce vážne nedostatky vo 
fungovaní Recyklačného fondu, ktoré ohrozujú zdravú hospodársku súťaž. Fond nemá 
sankčné postihy voči neplatičom, čoho dôsledkom je obchádzanie povinnosti platiť mnohými 
spoločnosťami. Týmto vytvára priestor pre diskrimináciu tých účastníkov trhu, ktorí si svoju 
povinnosť riadne splnia pred tými, ktorí zákon porušujú. To, že sa tak deje priznali aj najvyšší 
predstavitelia fondu, no k žiadnemu zlepšeniu v tejto oblasti nedošlo. Zákon nestanovuje 
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žiadny mechanizmus na meranie účelnosti vynaložených prostriedkov. Paradoxne fond 
nezodpovedá za splnenie cieľov zhodnotenia a recyklácie a táto povinnosť zostáva ležať na 
pleciach podnikateľov, ktorí do fondu odvádzajú nemalé prostriedky a sú takto ešte raz 
spoplatnení. Fond nepodlieha kontrole zo strany Národného kontrolného úradu ani Zákonu 
o verejnom obstarávaní. V Dozornej rade fondu sú nominovaní aj zástupcovia podnikov, 
prispievajúcich do fondu a  majúcich tiež nárok na prostriedky z neho. Takéto riešenie, keď 
podnikateľ rozhoduje o peniazoch pre seba, je potenciálnym miestom vzniku konfliktu 
záujmov. 
 
Vzhľadom na uvedené fakty sa Podnikateľská aliancia Slovenska pripája k ostatným 
združeniam, ktoré navrhujú zrušenie Recyklačného fondu. Vzhľadom na blížiaci sa vstup SR 
do EÚ je nevyhnutné upraviť obalovú a odpadovú legislatívu na Slovensku tak, aby 
slovenským podnikateľom nezhoršovala konkurenčnú pozíciu v rámci jednotného trhu EÚ 
a neodrádzala potenciálnych investorov od ich zámerov investovať na Slovensku.    
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1.14  NEFORMÁLNE VZŤAHY 
 
Kvalita prostredia výrazne ovplyvňuje rozvoj podnikateľských aktivít krajiny. 
S ekonomickým rastom a zvyšovaním prosperity a spokojnosti obyvateľov môžeme rátať len 
tam, kde sú vytvorené priaznivé podmienky na rozvoj podnikateľského prostredia. Základnou 
podmienkou zo strany štátu je vytvorenie formálnych pravidiel, teda legislatívy 
a inštitucionálneho zabezpečenia. Nemenej dôležitú úlohu na rozvoj podnikateľského 
prostredia však zohrávajú neformálne pravidlá a vzťahy. 
 
Ak hovoríme o neformálnych pravidlách, treba vysvetliť aj pojem medziľudský kapitál. 
Medziľudský kapitál môžeme definovať ako neformálne, nepísané spoločenské pravidlá 
založené na dôvere, ktoré zjednodušujú spoluprácu medzi ľuďmi alebo firmami. Ide o 
rešpektovanie neformálnych pravidiel či slova džentlmena. Podľa iných autorov je vhodnejšie 
používať termín symbolický kapitál. Podľa francúzskeho sociológa BOURDIEHO, P. 
„symbolický kapitál bytostne závisí od sociálne šírených štruktúr uznania, ktoré sa stelesňujú 
v praktickom konaní a ktoré sú pre účastníkov konania natoľko samozrejmé, že o nich ani 
nevedia.“  
 
V súčasnosti prevláda v Slovenskej republike stav, keď značná nedôvera medzi ľuďmi brzdí 
aj rozvoj ekonomiky štátu. Vzťahy ľudí k spoločnosti, oficiálnym inštitúciám alebo firmám sú 
pokrivené nedôverou. Zákony a zmluvy nedokážu nahradiť to, čo v spoločnosti chýba – 
nepísané pravidlá a ich dodržiavanie. 
 
Nepísané pravidlá založené na dôvere sú podľa Jurzycu, riaditeľa inštitútu INEKO, súčasťou 
„medziľudského kapitálu“, ktorý umožňuje lepšiu spoluprácu a rýchlejší hospodársky rast. 
Medziľudský či sociálny kapitál sa správa rovnako ako hocijaký iný - dá sa spotrebúvať, 
zhromažďovať aj tunelovať. 
 
Nedostatok medziľudského kapitálu vedie k množeniu formálnych dohôd, ktoré majú pokryť 
všetky predvídateľné prípady, čím sa zvyšujú transakčné náklady. Treba si uvedomiť aj 
ďalšiu skutočnosť – aj pri najlepšej vôli nie je možné formálnymi dohodami pokryť všetky 
možné situácie v spoločnosti, pretože množstvo z nich má znaky nepredvídateľných situácií. 
Táto skutočnosť je ešte vypuklejšia  v podnikateľskom prostredí, kde podiel situácií, ktoré 
nemožno pokryť formálnymi dohodami, je vyšší ako v iných sférach spoločenského 
prostredia. Nízkou kvalitou medziľudského kapitálu trpia všetky subjekty. Firmy ju pociťujú 
napríklad pri hodnotení spoľahlivosti obchodných partnerov. 
 
Prieskum inštitútu INEKO medzi dvadsiatimi firmami však ukázal, že sa dôvera v 
spoľahlivosť obchodných partnerov za roky 2001 a 2002 mierne zlepšila. Zato klesá dôvera k 
oficiálnym inštitúciám. O veľkú časť svojej dôveryhodnosti prišli polícia, parlament, vláda aj 
súdy. Iné časti medziľudského kapitálu ako kriminalita, dôvera v inštitúcie alebo 
rozvodovosť, sa však zhoršovali alebo nemenili. Minimálna dôvera panuje medzi 
zamestnancami a ich firmami. 
Oproti firmám v USA je stav dôvery a medziľudského kapitálu v slovenských firmách 
výrazne horší. Všeobecná dôvera, že podnikom záleží na záujmoch svojich zamestnancov, je 
na Slovensku podstatne nižšia než v USA. Podľa prieskumu INEKO realizovaného v roku 
2002 dôveruje podnikom len 13,1 percenta respondentov, pričom v porovnateľnom prieskume 
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amerického inštitútu Gallup Organisation Survey, ktorý bol realizovaný v USA v roku 2002, 
vyslovilo dôveru v „humánnosť“ podnikov 51 percent respondentov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Zdroj: INEKO, 2002           Zdroj: Gallup Organisation Survey, 2002 
 
Dôveru prejavili najčastejšie ľudia s úplným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, 
vo veku 30 až 35 rokov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s ďalšími dvoma osobami a príjem 
na domácnosť je 12 až 20 tisíc Sk. Najviac ľudí, ktorí uviedli na túto otázku pozitívnu 
odpoveď bolo z Prešovského kraja. 
 
Nedôveru vyslovilo až 71,7 % respondentov. Ich vek je o niečo vyšší od predchádzajúcej 
skupiny a pohybuje okolo 40-tky. Títo patria do skupiny ľudí s neúplným stredoškolským 
vzdelaním, ktorí sú najčastejšie zamestnaní ako robotníci. Platí trend, že čím vyšší vek, tým 
menšia dôvera voči zamestnávateľom. V zmysle nedôvery sa vyjadrilo najviac občanov 
z košického a trenčianskeho kraja. 
 
Rozdiel v stave dôvery a medziľudského kapitálu vo firmách v Slovenskej republike a vo 
firmách v USA vidieť aj pri odpovediach na otázku „Do akej miery veríte ľuďom, ktorí riadia 
firmu (podnik, organizáciu), v ktorej ste zamestnaní?“. Vedeniu svojej firmy podľa 
prieskumu INEKO dôveruje len niečo tesne nad 36 percent opýtaných zamestnancov. V 
porovnateľnom prieskume amerického inštitútu Gallup Organisation Survey vyslovilo dôveru 
svojim šéfom 86 percent amerických pracovníkov. 
 
Rozdelenie odpovedí na otázku: „Do akej miery veríte ľuďom, ktorí riadia firmu (podnik, 
organizáciu), v ktorej ste zamestnaní?“  v (%): 
 

Odpoveď Slovensko USA 
Veľmi 5,4 49 
Dostatočne 30,6 37 
Len málo 45,1 9 
Vôbec nie 16,5 4 
Neviem 2,4 1 

 Zdroj: INEKO, Gallup Organisation Survey, 2002 
 
Z prieskumu vyplýva zjavná pozitívna korelácia s odpoveďami na otázku „Nakoľko sa, podľa 
Vás, dá veriť slovenským podnikom a podnikateľom, že berú ohľad aj na záujmy svojich 
zamestnancov?“, hlavne pokiaľ ide o charakteristiku dôverujúcich a nedôverujúcich 
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respondentov. Veková hranica je stanovená približne na 37 rokov, pričom starší ľudia sú 
menej dôverčiví voči vedeniu spoločností v ktorých pracujú. Je vidieť koreláciu aj v súvislosti 
so vzdelaním respondentov – aj pri tejto otázke platí, že čím vyššie vzdelanie, tým vyšší 
stupeň dôvery. Od vzdelania sa ďalej odvíjajú aj pracovné zaradenie a príjmy respondentov. 
Podľa teritoriálneho rozloženia je najviac „dôverčivých“ opäť v prešovskom kraji, najviac 
„nedôverčivých“ v košickom, nitrianskom a banskobystrickom kraji. 
 
Slovensko sa nemôže pochváliť ani všeobecnou medziľudskou dôverou. Na otázku, či je 
možné dôverovať väčšine ľudí, u nás odpovedalo podľa prieskumu World Values Survey 
realizovaného v polovici 90. rokov dvadsiateho storočia kladne 26 percent opýtaných. 
Napríklad v Nórsku bolo 65 percent kladných odpovedí. 
 
Záver: 
• Fungovanie nepísaných pravidiel založených na dôvere uľahčuje obchodnú spoluprácu, 

a tým dochádza aj k zlepšeniu ekonomiky krajiny. 
• Spoločnosť si musí uvedomiť súvislosť medzi kvalitou sociálneho kapitálu a kvalitou 

života.   
• Je možné očakávať racionálnu reakciu spoločnosti v tom, že bude dobrovoľne a spontánne 

pestovať neformálne pravidlá. 
• Dôvera v spoľahlivosť obchodných partnerov za roky 2001 a 2002 mierne zlepšila. Klesá 

však dôvera k oficiálnym inštitúciám. O veľkú časť svojej dôveryhodnosti prišli polícia, 
parlament, vláda aj súdy. Iné časti medziľudského kapitálu, ako kriminalita  alebo 
rozvodovosť, sa však zhoršovali alebo nemenili. Minimálna dôvera panuje medzi 
zamestnancami a ich firmami. 

• V súvislosti s integráciou Slovenska do Európskej únie a s globalizáciou svetového 
obchodu je potrebná harmonizácia tak formálnych, ako aj neformálnych pravidiel (najmä 
medziľudského kapitálu). Harmonizácia neformálnych pravidiel neznamená identickosť, 
ale skôr kompatibilnosť jednotlivých pravidiel. 
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1.15  PROFESIJNÉ KOMORY S POVINNÝM ČLENSTVOM 
 
Profesijné komory a združenia, ktoré sú zriaďované na základe osobitného zákona, patria 
k administratívnym štruktúram ovplyvňujúcim podnikateľské prostredie. Hlavným dôvodom 
ich existencie je ochrana záujmov ich členov a možnosť ovplyvňovania tvorby legislatívy 
v oblastiach ich záujmu (lobovanie na presadzovanie parciálnych profesionálnych záujmov). 
Členstvo v komorách je úplné a čiastočné. 
 
Pôsobenie komôr ustanovuje príslušný zriaďovací zákon, ktorý aj definuje formu 
komunikácie medzi súkromným sektorom a výkonnou a legislatívnou mocou a teda aj 
vymedzuje možnosť vplyvu podnikateľov na tvorbu legislatívy. 
 
Na komory je prenesená časť pôsobnosti štátnej správy, najmä v oblasti regulačných 
kompetencií, prijímania a evidencie členov, kontroly výkonu podnikateľskej praxe, 
dodržiavania právnych a etických noriem a zásad,  odbornosti, vrátane uplatňovania sankcií 
za ich porušovanie. Tieto činnosti majú pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.  
 
V súčasnosti, podľa informácií MH SR, na Slovensku pôsobia nasledovné typy profesných 
združení:  
• 19 profesných komôr s povinným členstvom zriadených osobitnými zákonmi 
• všeobecné a prierezové komory zriadené zákonom združujú podnikateľov z viacerých 

odvetví (Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, ...). 
Nie je pre ne typické preberanie právomocí v oblasti vydávania povolení na podnikanie, 
nevyžadujú plnenie špeciálnych podmienok (napr. vykonanie skúšky - napriek tomu aj 
v týchto komorách sú takéto tendencie badateľné).   

• komory, ktoré vznikli na základe dobrovoľného združovania občanov, resp. právnických 
osôb v zmysle zákona č. 83/1990 o združovaní občanov (napr. Britská obchodná komora 
v SR, Americká obchodná komora v SR, Francúzsko-slovenská obchodná komora v SR, 
ai.). Charakteristické pre uvedené komory je najmä podpora vzájomných obchodných 
vzťahov a zlepšovanie podnikateľského prostredia 

• tri stavovské profesijné fondy (výtvarný, hudobný a literárny fond). 
 
Komory pôsobia na základe dobrovoľného členstva a princípu samosprávy vymedzenej 
štatútmi, no u prevažnej väčšiny z nich je zrejmá snaha o premenu na povinné členstvo. 
Komory dozerajú na výkon povolania. 
 
Členstvo v komorách je úplné a čiastočné. Pri úplnom povinnom členstve podnikateľ môže 
vykonávať určitú činnosť len za predpokladu, že bol prijatý a zapísaný v registri vedenom 
komorou, alebo mu komora vydala autorizáciu na vykonávanie povolania. 
Pri čiastočne povinnom členstve môže bez autorizácie komory podnikateľ vykonávať určitú 
činnosť len v obmedzenom rozsahu, spravidla jednoduchšieho charakteru.  
 
Podmienka povinného členstva znamená pre komory finančné prostriedky a delegované 
právomoci umožňujú nakladať s prostriedkami podľa uváženia komory, čo znamená, že sú od 
štátu absolútne nezávislé. Okrem toho mechanizmus povinného členstva dáva stavovskej 
organizácii možnosť kontrolovať výkon podnikateľskej praxe. Nakladanie s majetkom 
upravujú štatúty komôr, ktoré definujú orgány zodpovedné za tvorbu a plnenie rozpočtu, ale 
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definujú aj kontrolné orgány, ktoré svojou činnosťou zabezpečujú transparentnosť v oblasti 
hospodárenia. Príjmy komôr a profesijných združení plynú najmä z členských príspevkov. 
V prípade, že člen komory neuhradí povinný členský príspevok, resp. porušil podmienky na 
členstvo definované v štatúte, bude z registra komory vyčiarknutý, čo znamená, že nemôže 
naďalej vykonávať napr. lekársku prax.  
Prevažná väčšina komôr má vlastné internetové stránky, na ktorých poskytuje informácie 
o svojich aktivitách, organizačnej štruktúre, členoch, atď. Mnohé z nich poskytujú aktuálne 
informácie o dianí v legislatívnej oblasti, resp. v oblasti vstupu do EÚ.  
 
Na postavenie komôr pôsobia viaceré zákony, okrem zriaďovacieho zákona je to najmä 
živnostenský zákon, ktoré podmieňujú získanie oprávnenia k výkonu určitých druhov činností 
pozitívnym dokladom alebo aspoň vyjadrením príslušnej komory. 
 
Pozitívny vplyv pôsobenia komôr na podnikateľské prostredie spočíva najmä v činnostiach:  
• starostlivosť o odborný výkon činnosti, zvyšovanie kvalifikovanosti členov, ktoré sú 

zabezpečované organizáciou rôznych školení, seminárov, vzdelávacích kurzov, ... 
• sledovaním dodržiavania etických noriem povolania, ktoré sú stanovené v jednotlivých 

etických kódexoch a ktorých porušenie má za následok právo uložiť pokutu, obmedziť, 
resp. zakázať výkon určitej činnosti, ktorá je viazaná na členstvo v príslušnej komore 
(komory s povinným členstvom). 

 
Štát, napriek tomu, že je sám zriaďovateľom mnohých profesijných komôr, vníma komory 
s povinným členstvom ako bariéru rozvoja podnikateľského prostredia, pričom za základné  
problémy považuje nasledovné:  
• pôsobnosť komôr s povinným členstvom obmedzuje vstup nových podnikateľov na trh, 

čím sa narušujú princípy voľnej súťaže. Ambícia zvyšovať profesionalitu, kvalitu a etiku 
v danej profesii, na ktoré sa odvolávajú komory, je len kamuflovaný záujem eliminovať 
konkurenciu 

• snaha o uplatnenie minimálnej úrovne cien za poskytované služby členmi voči ich 
klientom negatívne ovplyvňuje možnosť presadiť sa v rámci výkonu svojej činnosti tým 
najlepším (napr. poplatky za úkony advokátov, komerčných právnikov, exekútorov 
a pod.), 

• delegovanie určitých právomocí jednotlivých komôr (napr. vykonanie skúšky pred 
skúšobnou komisiou príslušnej komory) dehonestuje uznanie získanej kvalifikácie 
a zvyšuje možnosť existencie korupcie 

• platenie povinných členských príspevkov treba hodnotiť ako dodatočné zdanenie. 
Možnosť profitovať z prerozdelenia členského je jedným z hlavných motívov pre 
záujmové skupiny presadzovať povinné členstvo. 

 
Elimináciu negatívneho vplyvu administratívnych inštitúcií na podnikateľské prostredie je 
možné zabezpečiť nasledovnými krokmi:  
• liberalizácia výkonu podnikateľskej činnosti bez viazania na povinné členstvo v komorách 
• jednoznačná deklarácia činností, ktoré zostávajú v kompetencii štátu a ktoré sú 

delegované na komory tak, aby sa zabránilo ich duplicite 
• oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť na základe vydania živnostenského listu, čo 

by znamenalo, že každý, kto spĺňa kritériá (najmä vzdelanie a prax), by bol oprávnený 
vykonávať konkrétnu prax. 
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Na základe výsledkov prieskumu bariér v podnikaní, boli identifikované nasledujúce námety 
sledujúce zlepšenie postavenia účinnosti komôr. 
• zrušenie povinného členstva (zo zákona) v stavovských (profesionálnych) komorách 
• podmienky členstva (registrácie) v komore stanoviť jednoznačne tak, aby každý uchádzač 

mal právo na prijatie za člena komory pri ich splnení a zrušiť obmedzenie počtu členov 
• vstupom do EÚ je potrebné, aby sa členstvo v komore SR realizovalo v zmysle platnej 

legislatívy pre členov EÚ 
• požadované absolvovanie osobitného školenia pri vstupe za člena a pri aktualizovaní 

a zvyšovaní profesionality neviazať na školenia organizované príslušnou komorou, ale 
umožniť ich organizovanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, resp. inými osobami 
za splnenia vopred stanovených podmienok 

• prehodnotiť štátom delegované činnosti od ďalších činností, ktoré si komory stanovujú 
na princípoch samosprávy a tieto vrátiť do kompetencie štátu (napr. vykonávanie skúšky), 
alebo riešiť ich všeobecne záväznými predpismi, čím sa zníži miera korporativizmu. Ak 
sa štát rozhodne delegovať niektoré činnosti na komory, je potrebné uplatniť verejné  
obstarávanie a následne uzatvoriť zmluvný vzťah 

• stanoviť právnu a hmotnú zodpovednosť komôr za štátom delegované činnosti a opatrenia 
komory voči občanom a ich preskúmateľnosť súdmi.  

• zjednodušiť štruktúru profesijných komôr 
• zrušiť stanovovanie minimálnych cien za poskytovanie daných profesionálnych služieb 

a dohliadať, aby nedochádzalo k obmedzovaniu hospodárskej súťaže. 
 
Vláda na svojom septembrovom zasadaní svojím uznesením č. 830 z 3.9.2003 schválila 
dokument Návrh zásad novelizácie zákonov upravujúcich komory, ktoré predložil minister 
spravodlivosti. V zmysle tohto uznesenia sú príslušní ministri a predsedovia Úradu 
priemyselného vlastníctva SR a Úradu geodézie, kartografie a katastra povinní v termíne do 
31.12.2003 predložiť návrhy, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí a budú v súlade so 
schválenými zásadami: 
• predložiť návrh novelizácie právnych predpisov upravujúcich profesijné komory  
• preskúmať opodstatnenosť existencie Slovenskej komory patentových zástupcov 

a komory vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v zdravotníctve 
• predložiť návrh na zrušenie komory alebo návrh právnych predpisov upravujúcich tieto 

komory 
• predložiť návrh na zrušenie komôr v ich pôsobnosti a ich transformáciu na dobrovoľné 

združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
 
Ministerstvo spravodlivosti pri spracúvaní  návrhu Zásad  vychádzalo predovšetkým 
z potreby obmedziť mieru korporativizmu, deklarovanej  v Programovom vyhlásení vlády SR.   
 
Podľa návrhu by malo zostať na Slovensku desať komôr s povinným členstvom, ktoré budú 
zriadené zákonom. Bude medzi ne patriť šesť zdravotníckych komôr a profesijné organizácie 
advokátov, notárov, audítorov a exekútorov. 
 
Návrh zákona definuje nasledovné zásady riešenia problematiky komôr:  
1. Zákonom budú ustanovené len komory regulovaných profesií a komory, na ktoré je 

prenesený výkon verejnej moci (komory ex lege) s povinným členstvom, t.j. je v záujme 
štátu, aby tieto funkcie príslušná komora vykonávala. Profesijná komora bude 
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verejnoprávnou inštitúciou zriadenou štátom, ktorá rozhoduje o právach a povinnostiach 
svojich členov. Komory združujú fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce 
podnikanie alebo povolanie v oblastiach, v ktorých je regulácia podnikania alebo 
povolania nevyhnutná (s podmienkou minimalizácie negatívnych dopadov regulácie na 
konkurenčné prostredie a hospodársku súťaž).  

 
2. Povinné členstvo sa bude vzťahovať k osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

alebo povolanie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť alebo sú  zodpovednými 
osobami za výkon danej činnosti v právnickej osobe (zodpovedný zástupca). Vydávanie 
licencií v týchto prípadoch je zárukou toho, že držiteľ licencie  na výkon podnikateľskej 
činnosti alebo povolania je odborne spôsobilý a bezúhonný. 

 
3. Štátnemu orgánu sa navrhuje ponechať právo vykonávať dohľad nad komorou v rámci 

ktorého dozerá nad dodržiavaním zákonnosti, prípadne uplatňuje zákonom ustanovené 
oprávnenia (právo podávať návrhy, sťažnosti, právo podať návrh na začatie 
disciplinárneho konania a pod.). 
 

Okrem toho udeľovanie licencie na výkon podnikania alebo povolania nesmie obmedzovať 
slobodu podnikania a brániť vstupu nových subjektov na daný trh, čo má byť zabezpečené 
nasledovnými inštitútmi: 
• udelenie licencie (registrácia) bude zákona nárokovateľné, za predpokladu splnenia 

zákonom ustanovených podmienok.  
• podmienky registrácie budú ustanovené objektívne a primerane požiadavkám na výkon 

činnosti, 
• v prípade, ak je registrácia podmienená vykonaním odbornej skúšky, komora nebude 

disponovať exkluzivitou na poskytovanie požadovaného vzdelávania ani exkluzivitou 
rozhodovania o vstupných požiadavkách, vzájomnom uznávaní a pod., žiadateľ o 
registráciu bude mať právo na preskúšanie pred štátnym orgánom. 

 
Reakcie predstaviteľov komôr na návrh zákona sú negatívne. Napr. zástupcovia komôr 
pôsobiacich v oblasti zdravotníctva tvrdia, že ak norma prejde, výrazne klesne kvalita 
zdravotnej starostlivosti, keďže podľa nich komory stratia nástroje a sankčné mechanizmy, na 
dodržiavanie kvality a profesijnej etiky. Rovnako sa nebudú môcť vyjadrovať k nečlenom  
a celkovo sa znefunkční efektívny dohľad nad odbornosťou. Obmedzenie ovplyvňovania 
trhového prostredia zo strany komôr chce štát riešiť druhostupňovým rozhodovaním, pričom 
by mal byť celý tento proces zastrešovaný novým Úradom pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou.  
 
Aj lekárnici negatívne hodnotia predložený návrh, ktorý podľa nich predstavuje 
„nezodpovednú liberalizáciu“ a hrozbu nástupu právnických osôb do poskytovania zdravotnej 
starostlivosti (podľa dnešnej legislatívy licenciu SLeK právnická firma dostať nemôže). 
Ministerstvo zdravotníctvo preto bude čakať na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý rieši 
podanie, či lekáreň môže vlastniť aj súkromná firma, keďže nový zákon tomu nemá 
vyslovene brániť.  
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2. ĽUDSKÝ KAPITÁL 
 
 
Investície do ľudského kapitálu a podpora podnikania sú úzko prepojené a spoločne tvoria 
predpoklad na zabezpečenie dlhodobého rozvoja krajiny. Kapitola venovaná ľudským 
zdrojom je zároveň hodnotením potenciálu rozvoja Slovenska v tejto oblasti v dlhodobom 
horizonte. 
 
Analýza približuje súčasný stav na trhu práce, reformu politiky zamestnanosti pripravovanú 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a vývoj nezamestnanosti podľa viacerých 
kategórií. Prináša pohľad na zmeny, ktorým slovenský trh práce čelí alebo ktoré ho v blízkej 
budúcnosti ešte len čakajú. 
 
Hodnotenie vzdelávacieho systému odhaľuje viaceré kladné stránky absolventov škôl, ktorých 
analýza charakterizuje aj z pohľadu manažérov ľudských zdrojov. Zároveň však poukazuje na 
dôležité zmeny v oblasti obsahovej implementácie reformy vysokých škôl. Od jej zvládnutia 
bude závisieť schopnosť Slovenska vychovávať kvalitných odborníkov v horizonte piatich až 
desiatich rokov. 
 
Ľudské zdroje v korporátnom sektore zaznamenali značný rozvoj príchodom zahraničných 
investorov. Ich reštrukturalizácia podnietila vznik nových procesov, ktoré si vyžiadali rozvoj 
nových služieb v oblasti ľudských zdrojov. V súčasnosti sú však aktuálne najmä otázky: Aký 
vplyv bude mať na ľudské zdroje budúcoročný vstup Slovenska do Európskej únie? Čo musia 
jednotlivé spoločnosti urobiť, aby uspeli na otvorenom európskom trhu? Ako sa zmení úloha 
ich vrcholových predstaviteľov po máji 2004? 
 
Prajeme Vám príjemné čítanie a množstvo inšpiratívnych podnetov. Vaše otázky a komentáre 
zasielajte na e-mailovú adresu krekac@ajg.sk. 
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Nezamestnanosť a jej sociálny a ekonomický dosah je určite jedným 
z najzávažnejších problémov nielen Slovenska ale aj  iných krajín. V prvej 
otázke na túto tému zisťoval prieskum plány manažérov v oblasti 

zamestnávania ľudí vo svojich podnikoch. 
 
 
Otázka:  Plánujete v horizonte jedného roku zvýšiť počet vašich zamestnancov? Ak áno, o 

koľko? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väčšina oslovených (56 %) odpovedala, že ich podnik neplánuje v horizonte jedného roka 
zvýšiť počet zamestnancov. Na druhej strane, zvyšných 44 % je dostatočne veľká skupina, 
ktorá indikuje pozitívnu očakávanú zmenu v zamestnanosti. Z podnikov, ktoré plánujú 
zvyšovať počet pracovníkov, bola najpočetnejšia skupina, ktorá uviedla plán zvýšenia 
v rozsahu 5 % až  19 %. 
 
Cieľom nasledujúcej otázky bolo identifikovať význam najbežnejších faktorov, ktoré bránia 
zvyšovaniu zamestnanosti v podnikoch. 
 
 
Otázka:  Ktoré faktory brzdia zvýšenie počtu pracovníkov vo vašej firme? 
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Najväčšou prekážkou, ktorá bráni zvyšovaniu počtu zamestnancov, je podľa výsledkov 
prieskumu výška nákladov na mzdy a odvody. Viac ako 60 % respondentov označilo tento 
faktor za rozhodujúcu alebo vážnu prekážku, pričom stupeň vážna prekážka výrazne 
prevyšoval. Druhý faktor v poradí – nedostatok zákazok však najväčšia skupina respondentov 
(24 %) označila za rozhodujúcu prekážku. Ďalšími významnými prekážkami sú 
prezamestnanosť a nízka produktivita práce. 
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 2.1  CHARAKTERISTIKA ĽUDSKÉHO KAPITÁLU V SR 
 
 
Jedným z charakteristických trendov vyspelej spoločnosti 21. storočia je starnutie jej 
obyvateľstva. Index starnutia obyvateľstva vyjadruje pomer mladého obyvateľstva (do 14 
rokov) k staršej vekovej skupine (ženy nad 55 rokov a muži nad 60 rokov). 
 
Spomínaný index dosiahol na Slovensku v roku 2001 hodnotu 98,5, čo bol oproti roku 1997 
nárast o viac ako 14 percentuálnych bodov. Predpokladá sa, že staršia veková skupina 
obyvateľstva presiahne počet mladej vekovej skupiny už v roku 20024. 
 

Obyvateľstvo SR - podľa veku
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 Zdroj: ŠÚSR 

Starnutie obyvateľstva sa prejavuje relatívnym aj absolútnym poklesom podielu obyvateľov 
v predproduktívnom veku na celkovom obyvateľstve. Hrozba výpadku pracovných síl 
v hospodárstve viedla k zmene dôchodkového veku. 
 
V uvedenom období dochádza k rastu počtu obyvateľov v poproduktívnom a produktívnom 
veku, pričom súčasne sa zaznamenal významný výpadok mladej generácie do 14 rokov5. 
Celkový počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva od roku 1998 rastie.  
 
Miera ekonomickej aktivity vyjadruje podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov k počtu 
obyvateľov v produktívnom a poproduktívnom veku. V rokoch 1998 až 2000 sa postupne 
zvyšovala o desatiny percentuálneho bodu na úroveň 60 % a v roku 2001 vzrástla na 61 %. 
V medzinárodnom porovnaní SR v tomto ukazovateli dosahuje priemerné hodnoty. 

                                                 
4 Údaj za rok 2002 bude zverejnený Štatistickým úradom SR v ročenke za rok 2003. 
5 Obyvateľstvo v produktívnom veku tvoria muži vo veku 15 - 59 rokov a ženy vo veku 15 - 54 rokov, 
obyvateľstvo v poproduktívnom veku predstavujú muži vo veku od 60 rokov a ženy vo veku od 55 rokov. 
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Ekonomická aktivita obyvateľstva
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v roku 2000
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2.2.1 Úvod do jednotlivých podkapitol 
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V analýze ľudských zdrojov sa dôraz kladie prednostne na tri oblasti: trh práce, vzdelávanie 
a hodnotenie ľudského kapitálu v komerčnom sektore. 
 
Trh práce 
 
Na Slovensku postupne rastie podiel aktívnych účastníkov trhu práce, ktorí priebežne 
vyhľadávajú možnosti ďalšieho rastu a uplatnenia. Rovnako rastie aj podiel ďalšieho 
vzdelávania financovaného z vlastných zdrojov. 
 
Obdobne ako rozvoj kapitálového trhu v moderných ekonomikách vyvoláva zvyšovanie 
významu riadenia vzťahov s investormi (investor relations), pristupuje aktívny kandidát 
k riadeniu vzťahov s potenciálnymi zamestnávateľmi. 
 
Základnou požiadavkou na uplatnenie v poznatkovo založených odboroch je schopnosť 
komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku (prioritou je angličtina), práca so základným 
balíkom kancelárskeho softvéru a zvládnutie minimálnych manažérskych a organizačných 
zručností. 
 
Spomínané charakteristiky je potrebné podporovať aj vo vekovej skupine nad 40 rokov, 
pretože práve v nej podľa aktuálnych prieskumov klesá počet ľudí, ktorí sa ďalej vzdelávajú. 
Rast dôchodkového veku nie je samoúčelný. Nevyhnutná je aktívna participácia staršej 
vekovej skupiny na tvorbe hodnôt v rýchlo sa meniacom trhovom prostredí. 
 
Pretvorenie úradov práce na job centrá s dôrazom na poradenstvo povedie k vzniku služby 
kariérových centier v komerčnom sektore. Poradenstvo v osobnom rozvoji integruje aj určitú 
časť školského vzdelávania, programov ďalšieho vzdelávania a časť psychologického 
poradenstva. 
 
Dobudovanie infraštruktúrnej siete rýchlostných komunikácií, rozvoj vnútroštátnej leteckej 
dopravy a smerovanie dlhodobej podpory zo strany verejného a úniového rozpočtu do menej 
rozvinutých sektorov bude podporovať mobilitu obyvateľstva smerom do regiónov. 
 
Ďalšie opatrenia budú musieť smerovať do rozvoja výstavby ekonomicky výhodnejších 
menších sériových rodinných domov, ktoré sa stanú domovom mladších a mobilných rodín. 
 
Trhu práce sa analýza podrobnejšie venuje v druhej časti tejto kapitoly . 
 
Vzdelávanie 
 
Rozvoj ľudského potenciálu SR sa prejavil v rastovom potenciáli krajiny, ktorý je 
v súčasnosti najvýznamnejší v regióne. V tejto súvislosti je však nevyhnutné iniciovať verejnú 
diskusiu o budúcnosti hospodárstva SR. Je potrebné stanoviť predstavu ďalšieho vývoja 
a definovať konkrétne kroky, ktoré treba urobiť skôr, ako časť investorov presunie výrobu zo 
Slovenska do nákladovo výhodnejších regiónov. 
 
Pre Slovensko je dôležité užšie naviazanie ľudského kapitálu na globálnu ekonomiku. 
Nevyhnutná je lepšia schopnosť komunikovať v anglickom jazyku, pričom žiadaná je úroveň 
druhého materinského jazyka. Podporovať treba aj flexibilitu mladých ľudí, mobilitu za 
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skúsenosťami (študijnými a pracovnými) a ich inovatívny potenciál. Práca s mládežou má 
v týchto oblastiach široké rezervy. 
 
Trh s informáciami rastie a je čoraz dostupnejší. Súčasne však klesá čas, ktorý zamestnanci 
môžu venovať získavaniu nových informácií. Tento trend môže čiastočne zmierniť pokles 
priemerných cien pripojenia do internetu a penetrácia vysokorýchlostného internetu. 
 
Vysokoškolské inštitúcie budú vystavené väčšiemu konkurenčnému tlaku, pričom kritériá 
úspechu budú určovať zamestnávatelia. 
 
Oblasť ďalšieho vzdelávania preberie časť úloh formálneho vzdelávania. Bakalársky stupeň 
vysokoškolského vzdelania sa bude postupne akceptovať ako plnohodnotné vzdelanie. 
Vzdelávacie programy určené kandidátom s praxou (napríklad Master of Business 
Administration) sa stanú dôležitým doplnkom vysokoškolského vzdelávania. 
  
Formálnemu a ďalšiemu vzdelávaniu sa analýza podrobnejšie venuje v tretej časti tejto 
kapitoly. 
 
Ľudské zdroje v korporátnom sektore 
 
Z hľadiska ľudských zdrojov v korporátnom sektore možno Slovensko považovať za 
stabilizovanú krajinu. Vlna reštrukturalizácie a príchod investorov a zahraničného know-how 
spôsobili úzke naviazanie procesov riadenia ľudských zdrojov na obchodnú stratégiu 
spoločností. To viedlo k implementácii hodnotiacich systémov, plánovaniu následníctva 
(back-up plánovanie), systematickému vzdelávaniu a iným procesom. 
 
Ľudským zdrojom v korporátnom sektore sa analýza podrobnejšie venuje v štvrtej časti tejto 
kapitoly. 
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2.2  TRH PRÁCE 
 
 
Zamestnanosť na Slovensku odzrkadľuje celkovú výkonnosť ekonomiky. Podstatné sú však 
regionálne podmienky ako prístupnosť pracovných príležitostí, prílev investícií, využívanie 
štátnych a európskych fondov, inovačná aktivita, ochota znášať riziko pri vstupe do 
súkromného podnikania a v nemalej miere aj schopnosť ľudského kapitálu presadiť sa. 
 
Príčiny súčasného vývoja na trhu práce možno hľadať v raste miery nezamestnanosti počas 
reštrukturalizácie podnikateľského sektora na Slovensku v rokoch 1996 až 2001, keď sa 
zvýšila z 12,8 % na 19,8 %. Od roku 2002 sa vývoj miery nezamestnanosti zvrátil a postupne 
klesá. V júni 2003 dosiahla miera (celkovej) nezamestnanosti 16,1 % s medziročným 
poklesom o 2,6 percentuálneho bodu. 
 
Rastúce požiadavky na kandidátov vyústili do definovania neformálneho štandardu kvality 
pracovnej sily. V súčasnosti je štandardom ukončené vysokoškolské vzdelanie, aktívne 
ovládanie angličtiny, resp. ďalšieho cudzieho jazyka, zvládnutie základného balíka 
kancelárskeho a aplikačného softvéru a práca s internetom. 
 

Medziročný vývoj celkovej a evidovanej nezamestnanosti

18,7 18,7 18,2 17,8 17,7 18,0
18,6

19,2
18,7

18,0
17,0

16,3

14,614,8
15,4

16,5
17,1

17,7
17,5

16,816,416,617,2
17,6 17,6

16,1

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

jún 02
júl 02

august 02

september 02

október 02

november 02

december 02

január 03

február 03

marec 03

apríl 03

máj 03

jún 03

Po
če

t e
vi

do
va

ný
ch

 n
ez

am
es

tn
an

ýc
h

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

M
ie

ra
 n

ez
am

es
tn

an
os

ti 
v 

%

Stav disp. počtu EN  Stav EN  Miera evidovanej nezamestnanosti (%)  MN z celkového počtu EN (%)   
 Zdroj: NÚP 

Krivka znázorňujúca celkový počet nezamestnaných od začiatku roku 1999 naznačuje 
pozitívny vývoj. 
 
Trh práce sa vyznačuje vysokou mierou konkurencie na strane uchádzačov o zamestnanie 
(kandidáti). Jej hlavnou príčinou je rast nezamestnanosti počas reštrukturalizácie 
podnikateľského sektora. Požiadavky na kandidátov, ktoré v minulosti patrili k výhode, sa 
stali samozrejmosťou. 
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Na strane zamestnávateľov dochádza ku konkurencii predovšetkým v tzv. nedostatkových 
profesiách, pričom najväčšie problémy sú na pozíciách špecialistov a odborníkov. 
 
Analýzu jednotlivých sektorov možno nájsť v časti Ľudské zdroje v korporátnom sektore. 
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2.2.1  Reforma politiky zamestnanosti 
 
Príliv investícií, technológií a know-how do podnikateľskej sféry a reštrukturalizácia tohto 
sektora spôsobili postupný pokles nezamestnanosti. Dôležitým prvkom v tejto oblasti je aj 
reforma politiky zamestnanosti. 
 
Reforma Ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny SR kladie dôraz na aktívnu politiku, 
vytváranie nových pracovných príležitostí, zvyšovanie kvalifikácie nezamestnaných a najviac 
rizikových skupín (napr. absolventi). Súčasťou reformy je aj zmena nemotivačne nastaveného 
sociálneho systému. 
 
Účastníci prieskumu HR Review Slovakia 2003 v tejto súvislosti za najväčší nedostatok 
označili neefektívnosť rekvalifikačných aktivít. Rovnako často uvádzali nepružnosť úradov 
práce pri pokusoch o spoluprácu zo strany komerčného sektora. 
 
Dôležité je zabezpečiť, aby sa financie na jednotlivé rekvalifikačné projekty prideľovali na 
aktivity, ktoré vytvoria pracovnú príležitosť, a nie len na priebežné zvyšovanie kvalifikácie.  
Negatívne možno hodnotiť aj súčasný stav akreditácie rekvalifikačných kurzov (v 
kompetencii Ministerstva školstva SR). 
 
Nová organizačná štruktúra siete úradov práce uvažuje s redukciou ich počtu, pričom 
konzultácie a dávky v nezamestnanosti sa majú vyplácať na tom istom mieste. Úsporu 
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nákladov a rast efektivity má ovplyvniť aj presúvanie administratívnych zamestnancov do 
„terénu“. 
 
Nová sieť kontaktných job centier s rozvinutými poradenskými službami si vyžiada 
preškolenie ich zamestnancov. Tieto centrá budú prostredníctvom dotykových obrazoviek 
napojené na celoslovenskú databázu voľných pracovných príležitostí (po vstupe SR do EÚ na 
spoločný systém EURES). Cieľom tohto opatrenia je aj čiastočná podpora mobility za prácou. 
Job centrá budú poskytovať sociálno-psychologické poradenstvo, lekársku posudkovú 
činnosť, poradenstvo pri výbere a zmene zamestnania a pomoc pri zostavení plánu 
rekvalifikácie. 
 
Uvažuje sa aj o zavedení informačného call centra a agentúr dočasného zamestnávania (rôzne 
formy skráteného pracovného úväzku) a špeciálnych programov na podporu zamestnávania 
rómskej menšiny. 
 
Prioritou v oblasti vzdelávania (rekvalifikácie) sa majú stať aktivity zamerané na jazykové 
kurzy, IT kurzy, rozvoj tzv. soft skills (prezentačné zručnosti, komunikácia) a sociálno-
psychologický výcvik. Odborná rekvalifikácia má na základe získania certifikátu 
nezamestnaným uľahčiť uplatnenie na trhu práce. 
 
Systém bude naďalej využívať externé služby komerčného a neziskového sektora v oblasti 
rekvalifikácie. V krátkom čase sa očakáva zverejnenie prvých požiadaviek a informácií 
o novom systéme. Ohlásenie konkrétnych podmienok na vypracúvanie projektov sa 
predpokladá koncom prvého polroka 2004. 
 
Na reformu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR využíva prostriedky 
z Európskeho sociálneho fondu. 
 
 
2.2.2  Nezamestnanosť v regiónoch 
 
Atraktívnosť regiónu z hľadiska boja o umiestnenie novej výroby, priemyselných parkov 
a spoločností realizujúcich inovácie sa prejavila rastom nezamestnanosti v Prešovskom, 
Košickom, Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, v ktorých je dlhodobo vysoký počet 
nezamestnaného obyvateľstva. 
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Porovnanie nezamestnanosti v krajoch
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Najnižší počet nezamestnaných evidujú úrady práce v hlavnom meste Slovenska Bratislave. 
Ich počet trvalo neprekračuje hranicu 17 000. 
 
Dvojnásobný počet nezamestnaných registrujú úrady práce v Trenčianskom a Trnavskom 
kraji. V boji proti nezamestnanosti je najmenej úspešný Prešovský a Košický kraj spolu 
s Nitrianskym a Banskobystrickým krajom. Od roku 1999 sa počet evidovaných 
nezamestnaných v týchto krajoch pohybuje v intervale 40 000 až 70 000. 
 
Celkový počet nezamestnaných v regióne odráža úspešnosť, s akou jednotlivé kraje 
v posledných rokoch dokázali pritiahnuť investičné zámery. V spomínaných regiónoch 
dlhodobo pretrváva dostatočný počet voľnej pracovnej sily. Napriek tomu sa však 
kvalifikovaná pracovná sila buď koncentruje do regionálneho centra alebo sa sťahuje do 
oblasti ponúkajúcej väčšie pracovné možnosti. 
 
Regióny s vyššou nezamestnanosťou 
 
Výhodou regiónov s vyššou nezamestnanosťou je dostatok pracovnej sily a nižšia cena práce. 
Týka sa to najmä regiónov so silnou tradíciou v určitom priemyselnom odvetví, v ktorých 
nezamestnanosť podmienila reštrukturalizácia podnikateľského sektora. 
 
Do menej rozvinutých regiónov bude smerovať vyšší podiel dotácií zameraných na rozvoj 
infraštruktúry, aktívnu politiku zamestnanosti a rozvoj podnikania. Z dlhodobého hľadiska 
možno očakávať, že podpora sa bude viac týkať sektorov využívajúcich moderné 
a sofistikované technológie, čo pozitívne ovplyvní výskum a inovačný potenciál regiónu. 
 
Nevýhodou vyhľadávania a výberu kandidátov na nedostatkové pozície v regiónoch (vyšší a 
stredný manažment a špecialisti) je potreba kompenzácie nákladov na zabezpečenie mobility 
zamestnanca, ktorý za prácou dochádza alebo sa sťahuje. V tejto súvislosti je nevyhnutné 
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presne odhadnúť náklady na mobilitu a vhodnú výšku finančného príspevku zo strany 
zamestnávateľa. 
 
Z hľadiska dlhodobej stratégie je vhodné podporovať vlastné vzdelávanie a regionálne 
vzdelávacie inštitúcie s programom špeciálne upraveným na potreby vlastnej výroby. 
 
Dlhodobo nezamestnané obyvateľstvo si vyžaduje dlhšiu a finančne náročnejšiu adaptáciu. Po 
prekonaní tzv. zlých návykov a obnovení pracovnej motivácie a morálky je dôležité 
zabezpečiť adaptáciu na modernú pracovnú kultúru (príkladom môže byť vyššia miera 
absencií a aktivita obmedzená len na presne zadané úlohy). 
 
V menej rozvinutých regiónoch treba uvažovať aj s investíciami do potrebnej infraštruktúry. 
Pri nových technologických centrách trvá istý čas, kým sa vybuduje sieť lokálnych 
dodávateľov s garanciou požadovanej kvality a nízkymi nákladmi. 
 
Absolventi vysokých škôl a gymnázií patria na Slovensku do skupiny s najnižším počtom 
nezamestnaných. 
 
 
2.2.3  Nezamestnanosť a vzdelanie 
 
Najviac nezamestnaných možno nájsť v radoch absolventov základných škôl a učilíšť. 
Najvyšší percentuálny počet nezamestnaných vysokoškolákov je paradoxne v Bratislavskom 
kraji. Príčinu treba hľadať v najväčšej dostupnosti tohto typu vzdelania pre obyvateľov 
Bratislavy, ktorí sú navyše najmenej mobilní a ochotní vycestovať za prácou mimo hlavné 
mesto. Okrem toho sa Bratislava v porovnaní s inými regiónmi vyznačuje trhom práce 
s najväčším konkurenčným tlakom. 
 
Najnižší percentuálny počet nezamestnaných absolventov vysokých škôl možno nájsť 
v Trnavskom a Trenčianskom kraji. 

Prehľad počtu nezamestnaných v SR - podľa vzdelania
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  Zdroj: NÚP6 

 
V rokoch 2000 až 2003 osciloval percentuálny podiel nezamestnaných vysokoškolákov na 
celkovom počte nezamestnaných v Bratislavskom kraji medzi hodnotami 8 a 12 %. Toto 
rozpätie symbolizuje každoročný prílev nových absolventov, z ktorých väčšina si nájde 
uplatnenie po troch až šiestich mesiacoch od ukončenia školy. 
 
Absolventi s úplným stredným odborným vzdelaním ukončeným maturitou patria do skupiny 
obyvateľstva s priemernou nezamestnanosťou, čo značne znižuje atraktívnosť odborného 
stredoškolského vzdelávania v prospech gymnaziálneho a na neho nadväzujúceho 
vysokoškolského štúdia. 
 
 
2.2.4  Nezamestnanosť v hospodárskych sektoroch7 
 
Medzi nezamestnanosťou najviac postihnuté odvetvia patrí spracovateľský priemysel, verejná 
správa, obrana, povinné sociálne poistenie a stavebníctvo. V rokoch 2000 až 2002 sa počet 
nezamestnaných v týchto odvetviach pohyboval v intervale 33 000 až 91 000. 
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6 Úplné stredné odborné vzdelanie (SOŠ), úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium) a úplné stredné vzdelanie je ukončené maturitou. 
Stredné odborné vzdelanie a vyučenie nie je ukončené maturitou. Z grafu sú vynechané kategórie bez vzdelania, vyššie vzdelanie a vedecké 
vzdelania. 
7 Údaje o počte nezamestnaných v nasledujúcej časti uvádzajú interval, v ktorom sa pohyboval počet 
nezamestnaných v sledovanom období, od začiatku roka 1999 do konca prvého kvartálu 2003. 
8 Poznámka ku grafu – Nezamestnanosť v SR podľa OKEČ 
OKEČ A – poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo 
OKEČ B – rybolov, podniky na chov rýb, služby v rámci rybolovu 
OKEČ C – ťažba nerastných surovín 
OKEČ D – spracovateľský priemysel 
OKEČ E – výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 
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Druhou najčastejšie nezamestnanou skupinou obyvateľstva sú ľudia pôsobiaci v ostatných 
verejných, sociálnych a osobných službách, poľnohospodárstve, poľovníctve, lesnom 
hospodárstve a obchode, oprave motorových vozidiel a spotrebného tovaru. V rokoch 2000 až 
2002 sa počet nezamestnaných v týchto odvetviach pohyboval v intervale 24 000 až 48 000. 
 
V ostatných odvetviach bol na Slovensku v uvedenom období počet nezamestnaných nižší 
ako 12 000. 
 
V Bratislavskom kraji je najviac nezamestnaných v ostatných verejných, sociálnych a 
osobných službách (3500 až 7000) a vo verejnej správe, obrane a povinnom sociálnom 
poistení (1300 až 2200). 
 
V Nitrianskom kraji je najväčšia nezamestnanosť v spracovateľskom priemysle (11 000 až 16 
000) a ťažbe nerastných surovín (3500 až 11 500). Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné 
hospodárstvo, stavebníctvo, obchod, oprava motorových vozidiel a spotrebného tovaru, 
ostatné verejné, sociálne a osobné služby zaznamenali nezamestnanosť v intervale 4000 až 
8500 nezamestnaných. 
 
V Košickom kraji je v ťažbe nerastných surovín 5000 až 19 500 nezamestnaných. V školstve, 
stavebníctve, poľnohospodárstve, poľovníctve a lesnom hospodárstve, obchode, oprave 
motorových vozidiel a spotrebného tovaru a ostatných verejných, sociálnych a osobných 
službách sa počet nezamestnaných pohybuje v intervale 5000 a 11 500. 
 
V Banskobystrickom kraji je nezamestnanosť najvyššia v ťažbe nerastných surovín (4500 až 
18 500), spracovateľskom priemysle (10 000 až 14 500) a poľnohospodárstve, poľovníctve a 
lesnom hospodárstve (4500 až 11 000). V obchode, oprave motorových vozidiel a 
spotrebného tovaru, stavebníctve, ostatných verejných, sociálnych a osobných službách 
evidujú úrady práce 2000 až 7000 nezamestnaných. 
 
Trenčiansky kraj má najviac nezamestnaných v spracovateľskom priemysle (7500 až 11 500). 
V stavebníctve, ťažbe nerastných surovín, obchode, oprave motorových vozidiel a 
spotrebného tovaru si prácu hľadá 2000 až 7000 ľudí. 
 
Trnavský kraj je na tom podobne. V spracovateľskom priemysle je bez práce 7000 až 10 000 
ľudí. V stavebníctve, ťažbe nerastných surovín, obchode, oprave motorových vozidiel a 

                                                                                                                                                         
OKEČ F – stavebníctvo 
OKEČ G – obchod, oprava motorových vozidiel a spotrebného tovaru 
OKEČ H – pohostinstvo a ubytovanie 
OKEČ I – doprava, skladovanie a spoje 
OKEČ J – peňažníctvo a poisťovníctvo 
OKEČ K – nehnuteľnosti, prenájom nehnuteľností, služby pre podniky, výskum a vývoj 
OKEČ L – verejná správa, obrana, povinné sociálne poistenie 
OKEČ M – školstvo 
OKEČ N – zdravotníctvo, veterinárne a sociálne činnosti 
OKEČ O – ostatné verejné, sociálne a osobné služby 
OKEČ P – súkromné domácnosti s domácim personálom 
OKEČ Q – exteritoriálne organizácie a spolky 
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spotrebného tovaru, poľnohospodárstve, poľovníctve a lesnom hospodárstve, ostatných 
verejných, sociálnych a osobných službách je nezamestnaných 1900 až 6500 ľudí. 
 
V Žilinskom kraji postihla najvyššia nezamestnanosť spracovateľský priemysel a 
stavebníctvo (4500 až 13 000 ľudí), ťažbu nerastných surovín (3000 až 9000 ľudí). V 
poľnohospodárstve, poľovníctve a lesnom hospodárstve, obchode, oprave motorových 
vozidiel a spotrebného tovaru, ostatných verejných, sociálnych a osobných službách nemá 
zamestnanie 2000 až 5500 ľudí. 
 
Podobne je na tom aj Prešovský kraj. Najviac nezamestnaných registruje stavebníctvo (8500 
až 18 500), spracovateľský priemysel (10 000 až 14 500), ťažba nerastných surovín (3500 až 
16 500), poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo, ostatné verejné, sociálne a 
osobné služby (4500 až 10 500) a obchod, oprava motorových vozidiel a spotrebného tovaru 
(3500 až 5000). 
 
 
2.2.5  Vývoj na trhu práce 
 
Reforma politiky zamestnanosti nie je zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR ešte ukončená. Prvé výsledky jej úspešnosti bude možné zhodnotiť najskôr v budúcom 
roku. 
 
V tejto súvislosti treba ešte raz upozorniť na niektoré kľúčové oblasti trhu práce a trendy jeho 
budúceho vývoja. 
 
Mobilita za prácou 
 
Pre rozvoj trhu práce v SR je nevyhnutné zaviesť efektívnu politiku podpory mobility 
obyvateľstva. Okrem fixného jednorazového finančného príspevku z verejného rozpočtu je 
potrebné, aby sa politika podpory zamerala na rozvoj trhu s nehnuteľnosťami. 
 
Riešením pozitívne ovplyvňujúcim rast mobility v blízkosti regionálnych centier 
a technologických parkov je okrem verejnej výstavby sériová (radová) výstavba malých 
rodinných domov na tzv. mikropozemkoch. Toto riešenie je prioritne určené predovšetkým 
pre rodiny, ktorých príslušníci by boli ochotní častejšie meniť bydlisko a sťahovať sa za 
zamestnaním. 
 
Synergický efekt by zabezpečilo kombinované financovanie (verejný rozpočet, príspevok od 
zamestnávateľa, hypotekárny úver), nižšie náklady z pohľadu jednoduchosti výstavby, 
spoločná infraštruktúra a nižšia cena pozemku v akceptovateľnej vzdialenosti dochádzania do 
zamestnania. 
 
Na pracovnú mobilitu priamo vplýva rozvoj infraštruktúrnej výstavby. Vybudovaná 
infraštruktúra podmieňuje prílev investícií do regiónu a zároveň zvyšuje dostupnosť regiónu 
z hľadiska dochádzania do zamestnania a zlepšuje jeho prepojenie s okolitými regiónmi. 
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On-line burza pracovných príležitostí 
 
V poslednom období rastie podiel pracovných pozícií inzerovaných prostredníctvom 
kariérových portálov na úkor bežnej inzercie v tlačených médiách. Tento trend bude naďalej 
pokračovať, pričom jeho prednosťou sú nižšie náklady a jednoduchý prístup k on-line 
informáciám zo strany potenciálnych kandidátov (pravidelné e-mailové upozornenia). 
 
Aktívny prístup k zmene zamestnania 
 
Trend, ktorý možno označiť slovami „určitý počet rokov a dosť“, sa postupne stáva bežnou 
súčasťou pracovnej kariéry. Súčasne sa mení postoj ľudí k zmene zamestnania. 
 
Dĺžka zotrvania v jednom zamestnaní závisí od špecifík práce. Ak je práca dynamická 
s častou zmenou typov úloh, zamestnanci zostávajú u jedného zamestnávateľa dlhšie. V rámci 
kariérového manažmentu môže odchod pracovníka oddialiť ponuka na zmenu pracovného 
zaradenia, ktorú možno chápať ako ekvivalent zmeny zamestnania. 
 
Na vyšších a strategických manažérskych pozíciách sa pracovné výsledky plne prejavujú 
približne po dvoch rokoch. Odchod z takýchto pozícií pred tretím rokom pôsobenia naznačuje 
prítomnosť konfliktov, nesplnené očakávania (manažéra alebo majiteľov) alebo vnútornú 
reštrukturalizáciu ľudských zdrojov (napríklad zmena CEO). 
 
Na stredných a odborných pozíciách dochádza k fluktuácii častejšie. Pracovné výsledky sa na 
takýchto pozíciách musia plne prejaviť po troch rokoch, pričom zotrvanie na jednej pozícii 
dlhšie ako sedem rokov sa považuje za maximum. 
 
Najvyššou fluktuáciou sú poznačené absolventské pozície alebo tzv. študentské part-time 
zamestnania. Spoločnosti, ktorých stratégia je nastavená na selekciu veľkého množstva 
mladých ľudí, na vysoké investície do ich vzdelávania a na vysoké pracovné tempo, majú 
obvykle najväčšiu fluktuáciu. Na vysokých školách sú takéto spoločnosti známe ako tradiční 
zamestnávatelia absolventov. 
 
Pracovné a vzdelávacie štandardy 
 
V súčasnosti chýbajú funkčné pracovné štandardy pre jednotlivé pracovné oblasti a pozície. 
Najhoršie sú na tom pracovné štandardy v oblastiach, v ktorých sa pracuje prevažne 
s poznatkami. 
 
Štandardy definujú požadované kritériá na jednotlivé pracovné pozície (v závislosti od 
odboru). Sú potrebné aj na zavedenie transparentného a merateľného systému vzdelávania 
zabezpečujúceho stanovené kvalitatívne štandardy. 
 
Projekt vypracovania nových pracovných štandardov by malo iniciovať Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Národným úradom práce. Súčasťou projektových 
tímov by mali byť delegovaní členovia profesijných združení, mienkotvorné autority v danej 
oblasti, univerzitní pedagógovia a zástupcovia komerčného vzdelávania. 
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Dôležité je prizvať aj zahraničných odborníkov z krajín EÚ, ktorí majú skúsenosti s tvorbou 
pracovných štandardov (napr. britský systém National Council for Vocational Qualifications, 
ktorý sa transformoval na School Curriculum and Assessment Authority). 
 
Nové pracovné štandardy by mali byť dostupné on-line s možnosťou iniciovať zmeny. 
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2.3  VZDELÁVANIE 
 
 
Formálne vzdelávanie (školský systém) garantuje zákon. Akreditácia študijných smerov 
zabezpečuje formálne pravidlá, ktoré musia vzdelávacie inštitúcie spĺňať. Formálne 
vzdelávanie sa končí záverečnou skúškou, obhajobou práce, výučným listom, maturitnou 
skúškou a diplomom. 
 
Súčasný systém vzdelávania je podľa názorov zamestnávateľov vyhovujúci. Zmeny sa 
očakávajú skôr v obsahovej implementácii novely vysokoškolského vzdelávania v SR. 
 
Ďalšie vzdelávanie sa zameriava predovšetkým na rozšírenie vedomostí a zručností 
v špecifických oblastiach a odboroch. Môže ísť o jednorazové zvýšenie kvalifikácie alebo 
systematické vzdelávanie v podobe rekvalifikácie a priebežné vzdelávanie (lifelong learning). 
Ďalšie vzdelávanie sa končí určitou formou certifikátu. V súčasnosti pre väčšinu odborov 
neexistujú pevne stanovené pracovné a vzdelávacie štandardy (predovšetkým pre profesie 
založené na práci s vedomosťami a informáciami a v oblasti služieb – knowledge workers). 
 
V oboch oblastiach dôjde k zavedeniu systému objektívneho hodnotenia, ktorý zabezpečí 
porovnateľnosť jednotlivých druhov vzdelávania a vzdelávacích programov. 
 
Systém udeľovania diplomov a certifikátov si vyžaduje zmeny zamerané na transparentnosť 
a zverejnenie procesov zabezpečujúcich obsahové a kvalitatívne štandardy vzdelávania. 
Garanciou kvality sa môžu stať napríklad systémy medzinárodných certifikátov (TOEFL), 
bankové vzdelávanie alebo Vocational Qualifications vo Veľkej Británii. 
 
V oblasti vzdelávania je rovnako dôležité zabezpečiť rozvoj využívania internetu 
a výskumných aktivít. 
 
 
 
 
 
 
2.3.1  Uplatnenie absolventov formálneho vzdelávania 
 
Najväčšie príležitosti uplatniť sa na trhu práce nachádzajú dlhodobo absolventi 
vysokoškolského štúdia. Za nimi nasledujú absolventi gymnázií a absolventi stredných 
odborných učilíšť. Najhoršie sú na tom absolventi stredných odborných škôl. 
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Evidovaní nezamestnaní absolventi - podľa vzdelania
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 Zdroj: NÚP 

Absolventi gymnázií v prevažnej väčšine pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Napriek tomu 
v posledných rokoch klesá podiel nezamestnaných absolventov gymnázií. Naznačuje to trend 
postupného zvyšovania záujmu a kvality všeobecného stredoškolského vzdelávania. 
 
Dôvodom renesancie gymnázií sú rastúce nároky zamestnávateľov na ukončené stredoškolské 
vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie. Absolventi gymnázií a vysokých škôl 
sú lepšie pripravení v oblasti jazykových zručností a ovládania práce s kancelárskymi balíkmi 
a internetom. Rovnako sa prejavuje aj trend uprednostnenia generalistov pred špecialistami. 
 
Slovenský trh práce pomaly začína akceptovať možnosť uplatnenia aj bez ukončeného 
vysokoškolského vzdelania. Absolvent gymnázia môže počas 5 až 7 rokov dohnať kolegov 
s vysokoškolským titulom, avšak len vtedy, ak sám alebo s podporou zamestnávateľa 
investuje do ďalšieho vzdelávania. 
 
Zámerom štúdia popri zamestnaní je umožniť vysokoškolské vzdelávanie tým absolventom 
stredoškolského vzdelania, ktorí uprednostnili praktické skúsenosti pred štúdiom a neskôr sa 
rozhodli pre externé štúdium. 
 
Skutočný rozvoj tohto druhu štúdia brzdí nerealizovaná reforma pred-graduálneho 
(bakalárskeho) a graduálneho (magisterského a inžinierskeho) štúdia. Bakalársky stupeň má 
byť plnohodnotným vysokoškolským vzdelaním, čo predpokladá zintenzívnenie a zhustenie 
výučby vo väčšej časti študijných špecializácií do bakalárskeho stupňa. 
 
Krivka počtu nezamestnaných absolventov vysokých škôl má každoročne špecifický tvar. 
Maximum dosahuje začiatkom tretieho kvartálu, po vstupe nových absolventov na trh práce. 
Počas tretieho kvartálu si nájdu uplatnenie približne dve pätiny absolventov. Počet 
nezamestnaných vysokoškolákov vďaka tomu klesá a zastaví sa na hodnote približne 10 %. 
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Interval počtu nezamestnaných absolventov sa v rokoch 2002 a 2003 pohyboval približne v 
intervale 2500 až 11 000. 
 
Ďalším aspektom, od ktorého sa odvíja kvalita absolventov, je financovanie školstva. To sa 
prejavuje v materiálnom zabezpečení a vo výške učiteľských platov. 
 
 
 

Priemerná mzda pedag. zamestnancov (v Sk)
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Kvalitu vyučovania možno hodnotiť aj podľa počtu študentov, ktorí pripadajú na jedného 
pedagóga. Tento pomer sa od zmeny spoločenského systému vyvíja pozitívne, avšak počas 
posledných dvoch rokov mierne vzrástol. 
V stredných odborných učilištiach je pomer žiakov k učiteľom najvyšší, na jedného učiteľa tu 
pripadá takmer 20 žiakov. Lepšie sú na tom gymnazisti s 13,5 žiakmi na učiteľa a žiaci 
stredných odborných škôl s 11 žiakmi na učiteľa. 
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Pomer žiakov a učiteľov na SŠ
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Pomer študentov vysokých škôl k pedagogickým pracovníkom vzrástol v roku 2002 oproti 
roku 1997 z 9,5 na 10,3 študentov pripadajúcich na jedného pedagogického pracovníka. 
Celkovo sa však počet pedagógov na vysokých školách zvýšil takmer o 900 (v rovnakom 
období narástol počet študentov denného štúdia o 16 000). Najvyšší rast počtu pedagógov 
zaznamenali ekonomické odbory, ktoré však napriek tomu ešte vždy majú najhorší pomer 
študentov k pedagógom. 
 

Pomer študentov k pedagogickým pracovníkom
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Dôležitým krokom je reforma udeľovania akademických hodností a ponechanie otázky 
odmeňovania v kompetencii univerzít.  
 
Tejto problematike sa analýza hlbšie venuje v odporúčaniach týkajúcich sa vysokého školstva 
v časti Vzdelávanie. 
 
Pomer investovaných prostriedkov do vysokého školstva a HDP na Slovensku zďaleka 
nedosahuje priemer krajín OECD. Napriek zlej finančnej situácii celého sektora sa do roku 
2001 realizovala reforma vysokoškolského systému, ktorej cieľom bolo zvýšenie kvality 
a dostupnosti terciárneho vzdelania. 
 
Tlak na efektívnejšie hospodárenie vysokých škôl zo strany Ministerstva školstva SR sa 
prejavil v kladnom hospodárskom výsledku niektorých vysokých škôl. 
 
 
Odborné stredné školstvo 
 
Úlohou odborného stredného školstva je príprava na konkrétne povolanie. 
Stredná odborná škola (SOŠ) pripravuje predovšetkým na výkon odborných činností. Štúdium 
trvá spravidla štyri roky a končí sa maturitnou skúškou. Absolvent získa úplné stredné 
odborné vzdelanie. Stredné odborné školy poskytujú aj pomaturitné štúdium. 
 
Stredné odborné učilište (SOU) pripravuje na výkon robotníckych povolaní a odborných 
činností. Štúdium trvá spravidla dva alebo tri roky a končí sa záverečnou skúškou. Absolvent 
získa stredné odborné vzdelanie. 
 
Od roku 1997 klesol počet žiakov SOU a SOŠ približne o 20 %. Znížil sa aj počet 
absolventov oboch smerov, pri SOŠ o 8 % a pri SOU o 28 %. Mierne poklesol aj počet 
učiteľov. V roku 2001 však v prípade SOŠ nastal obrat a vo všetkých regiónoch okrem 
bratislavského počet študentov SOŠ vzrástol. 
 
Nárast počtu žiakov stredných odborných škôl nastal v odboroch: právne vedy, špeciálne 
technické odbory, umenie a úžitkové umenie, polygrafia, spracovanie papiera, film 
a fotografia, doprava, pošta a telekomunikácie, ekonomika, obchod a služby. 9 
 

                                                 
9 Počet stredoškolských študentov v odbore právne vedy, polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia je 
zanedbateľný. Najväčší podiel (takmer 40 %) predstavujú študenti ekonomických smerov. 
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Porovnanie všeobecného a odborného stredného školstva
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Gymnáziá 
 
V porovnaní s trendom klesajúceho záujmu o stredné odborné školstvo sa v prípade 
všeobecného stredného školstva situácia vyvíja pomerne priaznivo. 
 
Záujem o štúdium na gymnáziách od roku 1989 postupne rastie. V roku 1990 študovalo na 
gymnáziách približne 14 % populačného ročníka, v súčasnosti je to približne 20 %. 
 
Príčinou je už spomínaný rast príležitostí, ktoré ponúka vysokoškolské štúdium, a zvyšujúci 
sa záujem o kandidátov generalistov a kandidátov s vysokoškolským vzdelaním. 
 
Najrozšírenejšou formou gymnázií sú štvorročné gymnáziá. Žiaci v prvých troch rokoch 
štúdia absolvujú povinné predmety. V štvrtom ročníku je štúdium založené na voliteľných 
predmetoch, pričom povinný je slovenský jazyk, cudzí jazyk a telesná výchova. Záujem rastie 
aj o bilinguálne gymnáziá. 
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Počet absolventov SŠ prijatých na VŠ
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2.3.2  Vysoké školstvo 
 
Slovenské vysoké školstvo sa nachádza v procese významných zmien. Mení sa štruktúra jeho 
financovania, dochádza k postupnému rastu zdrojov investovaných do potrieb vysokých škôl, 
zvyšuje sa počet prijatých študentov v oboch formách štúdia (denné štúdium a štúdium popri 
zamestnaní) a rastie tlak na zabezpečenie kvalitne pripravených absolventov. 
 
Kvalitná príprava absolventov si vyžaduje pružné prispôsobovanie jednotlivých študijných 
špecializácií potrebám trhu práce, pravidelnú úpravu obsahu predmetov v súlade s novinkami 
v danom odbore, zavádzanie moderných metód výučby a možnosť aplikovať naučené 
poznatky. Je potrebné, aby do tohto procesu vo väčšej miere zasahovali zamestnávatelia. 
 
Vysokoškolské štúdium treba chápať ako službu. Zmyslom existencie vysokých škôl sú 
absolventi, ktorí majú schopnosť vytvoriť pridanú hodnotu vo forme produktov na 
kvalitatívne vyššej úrovni a s vyššou možnosťou ich zhodnotenia na trhu.10 
 
Ak má vysokoškolské štúdium zabezpečiť spomínané schopnosti svojich absolventov, musia 
jednotlivé študijné špecializácie definovať garantovanú úroveň vedomostí a zručností, ktorú 
nadobudnú ich absolventi na oboch stupňoch štúdia (pred-graduálne a graduálne štúdium). 
 
Nesplnenie týchto noriem by malo znamenať vyvodenie personálnej zodpovednosti 
a v dlhodobom horizonte pokles financovania v prospech kvalitnejších škôl a vzdelávacích 
programov. 

                                                 
10 Doc. Ing. Peter Plavčan, CSc., riaditeľ odboru vysokého školstva v publikácii Slovenské školstvo na 
križovatke tisícročí 
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Je potrebné vytvoriť systém, na ktorého základe budú môcť zamestnávatelia vyvíjať tlak na 
predstaviteľov konkrétnej špecializácie v prípade nesplnenia garantovaných vedomostí 
a zručností a v prípade, ak obsahová náplň, metódy vzdelávania a hodnotenie študentov 
nespĺňajú očakávania zamestnávateľov a potreby trhu. 
 
Dôležité je, aby sa vysokoškolské štúdium skrátilo a zintenzívnilo. To znamená, že súčasný 
rozsah časti študijných špecializácií spoločenských vied (napr. ekonomického zamerania) sa 
bude poskytovať v trojročnom štúdiu. Vysokoškolské štúdium by však nemalo kompenzovať 
balík vedomostí a zručností, ktoré má zabezpečiť stredné školstvo a ďalšie vzdelávanie. 
 
Aby trh mohol akceptovať bakalársky stupeň vzdelania ako plnohodnotné vysokoškolské 
vzdelanie, treba okrem prehodnotenia súčasných osnov (skrátenie štúdia) prekonať bariéru v 
komunikácii medzi vysokými školami a zamestnávateľmi (viac v časti Kvalita vysokého 
školstva). 
 
Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (inžinierske a magisterské štúdium) má 
opodstatnenie pri aplikovanom vzdelávaní a s ním spojenom zapájaní študentov do 
výskumnej a vývojovej činnosti a sprostredkovaní rozšíreného balíka vedomostí s dôrazom na 
samostatnú činnosť. 
 
Cieľom tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) je naučiť 
študentov samostatne vedecky pracovať. Absolvent by mal byť schopný vytvoriť pridanú 
hodnotu vo forme analýzy a prognózy vývoja v určitej oblasti a sprostredkovať tieto výsledky 
ďalej, aby sa mohli zužitkovať v konkrétnom odbore. 
 
Rast záujmu o vysokoškolské štúdium 
V dôsledku rastúcich nárokov na trhu práce dochádza k rastu záujmu o vysokoškolské 
štúdium. 
 
Počet denných študentov rástol ročne priemerne o 5 %, pričom počet študentov sa v roku 
2002 oproti roku 1994 zvýšil takmer päťnásobne. Súčasne sa zvýšila aj úspešnosť oboch 
druhov štúdia11. 
 
Najviac (o 18 až 19 %) vzrástol počet denných študentov na vysokých školách 
poľnohospodárskeho a univerzitného zamerania. Na technicky a ekonomicky zameraných 
vysokých školách vzrástol počet denných študentov približne o 5 až 8 %. 
 
V rovnakom období sa zvýšil aj záujem o tretí stupeň vysokoškolského štúdia (46 %), to 
znamená o doktorandské štúdium. 
 

                                                 
11 Pri výpočte postupujeme nasledovne: Ak by sme zovšeobecnili počet rokov denného vysokoškolského štúdia 
na 5 rokov, potom by pomer absolventov vynásobený počtom rokov (tzn. 5) k celkovému počtu denných 
študentov naznačoval rast úspešnosti denného štúdia približne o 7,5 %. Výpočet je založený na zjednodušení. 
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Vysoké školy - vývoj počtu študentov a absolventov
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Najvyššiu úspešnosť zaznamenáva denné (98 %) a diaľkové štúdium (90 %) ekonomického 
zamerania. Vysokú úspešnosť má aj denné štúdium technického zamerania (93 %). 
 
Najnižšiu úspešnosť štúdia má naďalej ŠPZ na technických univerzitách (35 %). Úspešnosť 
stagnuje pri dennom štúdiu univerzitne zameraných vysokých škôl, pričom iba na 
univerzitách zaznamenáva ŠPZ mierne vyššiu úspešnosť ako denné štúdium. 
 
Priemerná úspešnosť denného štúdia na slovenských vysokých školách je 85 %. Úspešnosť 
štúdia popri zamestnaní je 82 %, pričom úspešnosť ŠPZ vzrástla od roku 1997 o 32 %. 
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Úspešnosť vysokoškolského štúdia
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Vysokoškolské vzdelávanie v európskom kontexte 
 
Bolonská deklarácia v roku 1999 vytvorila predpoklad na zbližovanie vysokoškolských 
systémov v jednotlivých európskych krajinách. Jej cieľom je, aby v prvom desaťročí 21. 
storočia vznikol systém ľahko čitateľných a porovnateľných akademických hodností, systém 
s dvoma stupňami vzdelania (pre-graduálnym – bakalárskym, a graduálnym – inžinierskym 
alebo magisterským). 
 
Uznávanie vzdelania a odbornej prípravy upravujú v rámci EÚ tri smernice, ktoré do svojej 
legislatívy implementovala aj SR. Existujú dve formy uznávania – automatické uznávanie 
a uznávanie po porovnaní. 
 
Automaticky sa uznáva len osem povolaní, nakoľko vypracovanie vzdelávacích štandardov je 
veľmi zdĺhavým procesom. Do skupiny povolaní s automatickým uznávaním kvalifikácie 
patrí lekár všeobecnej medicíny, lekár stomatológ, zdravotná sestra, pôrodná asistentka, 
farmaceut, veterinárny lekár, architekt a právnik. 
 
Uznávanie po porovnaní vychádza z predpokladu, že vzdelanie a nevyhnutná odborná prax sa 
dĺžkou a obsahom podstatne neodlišujú. Prípadné rozdiely v dĺžke štúdia sa vyrovnávajú 
praxou, rozdiely v obsahu sa vyrovnávajú prostredníctvom skúšky spôsobilosti alebo 
adaptačným obdobím. 
 
Ak je štúdium kratšie o minimálne jeden rok, absolvuje žiadateľ o uznanie kvalifikácie 
odbornú prax nepresahujúcu dvojnásobok rozdielu, nie však viac ako štyri roky. Právo výberu 
vzniká pri podstatných obsahových rozdieloch vo vzdelaní z dvoch alternatív. Rozdiel sa 
vyrovná absolvovaním maximálne trojročného adaptačného obdobia alebo vykonaním skúšky 
spôsobilosti. 
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Odborná pripravenosť sa u murárov, kaderníkov, masérov a sprievodcov cestovného ruchu 
posudzuje na základe nadobudnutej praxe. 
 
Bolonská deklarácia zaviazala SR, aby zaviedla kreditné štúdium kompatibilné s European 
Credit Transfer System, ktorý má podporiť mobilitu za vzdelávaním v rámci Európy. 
 
Cieľom ďalších programových dokumentov je podpora multimediálnych vzdelávacích 
produktov, dosiahnutie stavu, pri ktorom by každý občan členských štátov EÚ ovládal aspoň 
tri jazyky, a postavenie investícií do vzdelávania na úroveň kapitálových investícií z hľadiska 
daňového systému. 
 
Hlavnými prioritami vedeckého rozvoja v Európe sú štyri tematické okruhy: Zlepšenie kvality 
života a manažment zdrojov živej prírody, Vytváranie sociálnej informačnej spoločnosti, 
Podpora konkurencieschopného a trvalo udržateľného rastu a Energia, životné prostredie 
a trvalo udržateľný rozvoj. 
 
V rámci šiesteho rámcového programu majú aj slovenské univerzity možnosť uchádzať sa 
o európske fondy zamerané na podporu vedeckého výskumu. 
 
Reforma vysokoškolského systému v ČR 
 
Po realizovanej reforme vysokého školstva v SR sa chystá zreformovať vysoké školstvo aj 
Česká republika, ktorá chce postupovať podľa austrálskeho modelu založeného na dvoch 
podstatných systémových zmenách. 
 
Prvým bodom je doriešenie financovania vysokých škôl prostredníctvom participácie 
študentov a komerčného sektora. V prípade, že pripravovaná novela vstúpi do platnosti, budú 
študenti platiť za štúdium, až keď sa stanú plnohodnotnými účastníkmi trhu práce (po 
dosiahnutí určitého násobku priemernej mzdy). Návrh počíta s odvodom zo mzdy vo výške 3 
% pre bakalárske štúdium a 5 % pre magisterské a inžinierske štúdium. 
 
Druhým bodom je zavedenie systému, v ktorom študent najskôr absolvuje bakalársky stupeň 
vzdelania, ktorý sa má stať plnohodnotným vysokoškolským vzdelaním. Až potom si bude 
môcť podať prihlášku na nadstavbové magisterské alebo inžinierske štúdium. 
 
Reforma naraz rieši tri problémy vysokého školstva. Študenti budú za spoplatnené štúdium 
požadovať kvalitu, aby v čo najkratšom čase dokázali produkovať zvýšenú pridanú hodnotu 
a získať výhodu na trhu práce vo forme stanoveného násobku priemernej mzdy. 
 
Trhom ocenené výsledky absolventov (výška mzdy) zároveň ukážu, ktoré školy pripravujú 
študentov najlepšie. Okrem toho k vysokoškolskému vzdelaniu (bakalársky stupeň) bude mať 
prístup väčšia časť populačného ročníka. 
 
Česká reforma vysokého školstva zároveň predpokladá zabezpečenie lojality bývalých 
študentov poskytovaním celoživotného informačného servisu absolventom daného odboru. 
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Hodnotenie absolventov vysokých škôl z pohľadu zamestnávateľov 
 
Slovenskí manažéri ľudských zdrojov12 hodnotia odbornú pripravenosť (vedomosti) 
absolventov vysokých škôl ako veľmi dobrú. Špecializáciu a z nej vyplývajúcu kvalitu 
niektorých odborov technického zamerania hodnotia vysoko pozitívne. Napriek kladnému 
hodnoteniu si niektorí z nich myslia, že mnoho odborov nereaguje na moderné trendy a ich 
absolventi sú bez ďalšieho vzdelávania nepoužiteľní. 
 
Ekonomické vysoké školy poskytujú podľa manažérov ľudských zdrojov málo špecializované 
vzdelávanie. Ich absolventi spravidla musia prejsť určitou pracovnou adaptáciou, praxou 
a podnikovým vzdelávaním a až potom sú pripravení na vykonávanie svojej profesie. 
Pozitívny ohlas sa týka finančných odborov, ktoré absolventom poskytujú dobrú orientáciu 
v prierezových odboroch finančníctva, hoci aj tu sa žiada väčšia špecializácia. 
 
Jazykové vzdelávanie je kvalitné predovšetkým pri špecializáciách s ekonomickou 
orientáciou. Jazyková pripravenosť technicky orientovaných absolventov je dlhodobo 
prekážkou ich úspešnejšieho uplatnenia na trhu. 
 
V budúcnosti sa odporúča zaviesť systém, ktorý by si vyžadoval nárast počtu projektov 
a výskumných študentských prác, pričom výstupy by ich autori mali spracovať a prezentovať 
v cudzom jazyku. 
 
Vo všeobecnosti sú absolventi vysokých škôl schopní získať a analyzovať informácie a 
spracovať ich v prezentovateľnej podobe. Okrem toho získajú základný prehľad a spôsob 
myslenia charakteristický pre daný odbor, dokážu pracovať samostatne a flexibilne sa 
prispôsobiť zmenám. 
 
Nedostatočné praktické zručnosti a skúsenosti absolventov sú problémom v oboch 
hodnotených oblastiach - na ekonomických i technických vysokých školách. Hlavným 
dôvodom je, že vzdelávanie sa zameriava viac na memorovanie faktov ako na ich aplikáciu v 
modelových prípadoch. Rovnako sa vyžaduje väčšia iniciatíva v oblasti spoločných projektov 
s komerčným sektorom a v oblasti vedy a výskumu. 
 
Kvalita vysokého školstva a potenciál SR v desaťročnom horizonte 
 
Výsledky prieskumu a osobných rozhovorov poukazujú na absenciu objektívnych kritérií 
hodnotenia skutočnej úrovne pripravenosti absolventov z pohľadu potrieb trhu. 
 
Zamestnávatelia majú iba obmedzenú možnosť vplývať na obsahovú náplň jednotlivých 
špecializácií. V posledných rokoch vznikla určitá komunikačná priepasť a vysoké školstvo sa 
uberá iným smerom ako trh práce. Závisí iba od vôle a iniciatívy garantov jednotlivých 
špecializácií a predmetov, aby túto bariéru prekonali. 
 
Úroveň absolventov sa v mnohých prípadoch chápe ako parameter daný trhom, a tak 
zamestnávateľ čerstvých absolventov musí počítať s nevyhnutnou investíciou do ich ďalšieho 
vzdelávania. 

                                                 
12 Prieskum ľudských zdrojov HR Review Slovakia 2003, Amrop Jenewein Group. 
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Kritériom, ktoré sa v súčasnosti používa pri hodnotení kvality absolventov, je ich uplatnenie 
na trhu práce. Základom tohto hodnotenia však nie je posúdenie skutočnej kvality 
absolventov zamestnávateľom. Vychádza skôr z reálneho stavu, keď má absolvent vysokej 
školy prednosť pred absolventom s nižším vzdelaním. 
 
V súvislosti s tým sa vynára otázka, či súčasný systém vzdelávania, ktorého kritériá 
úspešnosti nemožno objektívne a merateľne definovať, zabezpečí kvalitu absolventov aj o 
desať rokov. Práve od tejto kvality totiž bude závisieť potenciál ďalšieho rozvoja Slovenska. 
Napriek mnohým problémom však možno konštatovať, že reforma vysokého školstva, ktorá 
sa v SR uskutočnila do roku 2001, otvorila novú kapitolu jeho existencie a vytvorila dôležité 
zákonné predpoklady na ďalší rozvoj. 
 
Definovanie základných problémov 
 
1.  Vysokoškolský diplom sa často posudzuje z hľadiska splnenia „povinnej“ podmienky, 
ktorou je absolvovanie vysokej školy. Menej sa prihliada na skutočný výkon a výsledky 
študentov. Preto je dôležité navrhnúť systém, na ktorého základe bude možné posudzovať 
výsledky a výkon študenta a zároveň ich porovnať s hodnotením v iných odboroch. 
 
2.  Vysoké školy vytvárajú pre externé prostredie nepriehľadný systém. Ich okoliu nie sú 
dostupné informácie o aktuálnom obsahu študijných špecializácií a predmetov, postupe pri 
hodnotení výsledkov a aktuálnych projektoch. 
 
3.  Nedostatky opísané v predchádzajúcom bode spôsobili medzi zamestnávateľmi 
a vysokými školami komunikačnú priepasť. Prekonať by ju mohla možnosť zasahovať do 
študijnej špecializácie a vybudovanie systému reputácie jednotlivých vyučujúcich ako 
odborných garantov (všeobecne uznávané mienkotvorné autority v odbore). Na otvorenie 
vzájomnej komunikácie by mala poslúžiť rozsiahla internetová prezentácia, rozvoj odborných 
fór a konferencií a poskytovanie informačného, analytického a poradenského servisu. 
 
4.  Rozvoj študijných špecializácií závisí predovšetkým od vôle a iniciatívy gestorov 
špecializácie a jednotlivých predmetov. V rámci vysokých škôl treba vytvoriť väčšie 
konkurenčné prostredie. Tento systém súčasne treba otvoriť mladým ľuďom – odborným 
asistentom a doktorandom. 
 
5.  Súčasné motivačné programy v nízkej miere stimulujú zamestnancov vysokých škôl k 
aktivite a dosahovaniu výsledkov.  
 
6.  Dĺžka vysokoškolského štúdia nezodpovedá pomeru vedomostí a zručností, ktoré 
niektoré študijné špecializácie poskytujú. Je dôležité, aby sa zhustili súčasné osnovy a aby sa 
vypustili predmety, ktorých zvládnutie má garantovať stredoškolské vzdelanie. Štúdium 
niektorých špecializácií by sa pri poskytovaní rovnakého rozsahu vedomostí malo skrátiť na 
bakalársky stupeň (tri roky). 
 
7. Schopnosť študentov aplikovať vedomosti na modelové situácie je pomerne nízka. 
Rovnako nízky je aj počet študentov zapojených do výskumnej činnosti. 
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Zmena prístupu vzdelávacích inštitúcií bude vplývať aj na vnímanie účasti na financovaní 
vysokého školstva zo strany komerčného sektora. Práve ono sa stane dôležitým nástrojom 
zabezpečenia kvalitných uchádzačov a reputácie dobrého zamestnávateľa mnohých veľkých 
a nadnárodných spoločností. 
 
Odporúčania 
 
1. Nezávislý audit kvality jednotlivých odborov, zverejnenie výsledkov. 
 
2.  Zmena systému odmeňovania založená na merateľných výsledkoch. 
 
3.  Projekt externej komunikácie: internetová prezentácia a zverejňovanie informácií. 
 
4.  Projekt informačného a poradenského servisu, organizovanie ďalšieho odborného 
vzdelávania, odborných fór a konferencií. 
 
5.  Nové metódy v oblasti vzdelávania, rozvoj schopností študentov aplikovať vedomosti 
na modelových situáciách, dopracovanie materiálov určených na samoštúdium študentov. 
 
6.  Vypracovanie objektívnych, verifikovateľných a zverejnených kritérií hodnotenia 
študijných výsledkov. 
 
7.  Rast aktivity a iniciatívy mladých ľudí: kariérové poradenstvo a inkubátory nápadov. 
 
8.  Rast počtu mladých odborných asistentov a doktorandov vo vysokoškolskom 
vzdelávaní. 
 
9.  Investície do jazykovej vybavenosti vysokoškolských pedagógov a podpora cirkulácie 
prednášajúcich do zahraničia a zo zahraničia. 
 
10.  Rozvoj spolupráce s komerčným sektorom (externí prednášajúci, spoločné projekty). 
 
 
Komentár k vybratým odporúčaniam: 
 
Nezávislý audit a rating 
 
Potreba nezávislého auditu kvality a pravidelného udeľovania nezávislého ratingu 
jednotlivým študijným špecializáciám a predmetom (nemyslí sa tým úloha Akreditačnej 
komisie) s pravidelným zverejňovaním informácií a odporúčaní na nápravu. 
Preskúmanie jednotlivých študijných špecializácií, predmetov a ich obsahu, dĺžky štúdia, 
definovanie garantovaných vedomostí a schopností absolventov (zapojenie zamestnávateľov 
do tohto procesu). 
 
Definovanie potrebných zmien, ktoré budú musieť realizovať konkrétne špecializácie 
a predmety, aby uspokojili potreby trhu práce. 
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Systém odmeňovania 
 
Základom zmeny systému odmeňovania vysokoškolských pracovníkov by mali byť 
merateľné výsledky. Nový systém by mal zvýšiť aktivitu vysokoškolských zamestnancov, čo 
by sa prejavilo vo forme nových projektov a výskumnej činnosti. 
 
Manažérsky bonus za vedenie ľudí a projektov by sa mal vyplácať iba v prípade, ak členovia 
tímu alebo katedry dosahujú merateľné výsledky a ak získavajú nové výskumné a komerčné 
projekty (konkurenčný aspekt). 
 
 
V prípade prosperity vysokej školy by sa mal všetkým zamestnancom vyplácať „celoškolský 
bonus“, ktorý by v nich mal vyvolať záujem o zvýšenie aktivity a kvality. 
Systém by mal vytvoriť možnosti primeraného ohodnotenia mladých asistentov 
a doktorandov. 
 
Systém čitateľných diplomov a certifikátov 
 
Do procesu definovania obsahu a formy vyučovania a hodnotenia študijných výsledkov by sa 
mali zahrnúť aj zamestnávatelia. Spomínané špecifikácie by mali byť verejne dostupné 
v internetovej prezentácii s možnosťou komentovania (odporúčanie zmien v priebehu času). 
Okrem bodového ohodnotenia by sa mal zaviesť systém overovania a komentovania 
študijných výsledkov jednotlivých študentov externým konzultantom. Študenti by sa 
s konzultantmi stretávali podľa potreby počas semestra. 
 
Konzultant, čiže externý pracovník financovaný nezávislou inštitúciou, by vypracoval 
objektívny komentár k študijným výsledkom a ďalším aktivitám študenta. Tento komentár by 
sa spolu s osobnostným profilom stal prílohou absolventského diplomu. 
 
V budúcnosti by sa mal zvyšovať podiel skúšania založeného na preverovaní schopností 
aplikovať vedomosti pri riešení zadaného modelového prípadu a problému (open-book 
exams). 
 
Rovnako sa ponúka možnosť oceniť jednotlivé predmety trhovou cenou a ponúkať ich 
externým záujemcom (neštudentom). Absolventi by získali certifikát (osvedčenie 
o absolvovaní) v dvoch úrovniach: 
- absolvoval bez preverenia úrovne garantovaných vedomostí a zručností, 
- absolvoval s preverením (uvedenie výsledkov s komentárom testu, ústnej skúšky, riešenia 
modelovej situácie alebo obhajoby práce). 
 
Systém reputácie pedagógov, študijných špecializácií a predmetov 
 
Renomé špecializácie je potrebné odvíjať od reputácie vyučujúcich, ktorá vychádza z úrovne 
zverejnených výstupov ich vedeckej, analytickej a publikačnej práce a jej použiteľnosti 
v odbore. Jeho základom by mala byť aj poradenská práca vysokoškolských pedagógov, 
spolupráca na spoločných projektoch s komerčnou sférou a výskumná činnosť. 
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Vďaka tomu by sa vytvoril predpoklad objektívneho hodnotenia absolventov vo forme: 
"Absolvent (názov špecializácie) je kvalitne odborne pripravený, pretože: 

- vzdelávací program (názov univerzity, fakulty, katedry) garantuje nasledujúce 
hĺbkové vedomosti a prehľad v aktuálnych trendoch a 

- (tieto) schopnosti, na základe využívania riešenia modelových situácií 
a problémov vo vzdelávacom procese, 

- úroveň a hodnotenie študenta možno spätne verifikovať na základe 
zverejnených vzdelávacích štandardov a hodnotiacich postupov a komentára 
nezávislého konzultanta (úloha externého konzultanta je vysvetlená vyššie 
v časti Systém čitateľných diplomov a certifikátov). 

Úroveň vzdelávania garantujú (konkrétne mená pedagógov), ktorí sú v odbore 
mienkotvornými autoritami a konzultantmi. Ich výskum, zverejnené analýzy, publikácie 
a články v slovenských a zahraničných médiách sa využili..." 
 
Posilnenie postavenia univerzít ako mienkotvorných autorít vo svojom odbore 
 
Univerzity by mali absolventom a odbornej verejnosti poskytovať informačný servis 
v oblastiach jednotlivých študijných špecializácií. Tento servis by mal obsahovať zhrnutie 
aktuálneho stavu, vývoj a naznačenie budúcich trendov. 
 
Informačný servis by mal vytvárať zázemie pre odbornú diskusiu, poukazovať na možnosti 
a potrebu ďalšieho vzdelávania, ponúkať možnosť účasti na odborných fórach 
a konferenciách organizovaných garantmi príslušných špecializácií. 
 
Poradenský servis je jednou zo základných činností univerzitných odborníkov. Ako garancia 
kvality učiteľov by mala slúžiť internetová prezentácia, ktorej prostredníctvom by sa 
záujemca dostal k analýzam, výskumom, publikáciám a článkom. Rovnako by mal možnosť 
nahliadnuť do špecifikácie minulých a súčasných projektových a výskumných aktivít. 
 
Verejnosť by vďaka tomu mohla svoje otázky a problémy adresovať univerzitným 
odborníkom prostredníctvom e-mailu. 
 
Rozšírený balík servisu by sa mohol spoplatniť. 
 
Univerzitné centrá pre kariérové poradenstvo a inkubátory nápadov 
 
Univerzity by študentom mali ponúknuť poradenstvo pri výbere špecializácie alebo budúceho 
povolania a pri tvorbe kariérových plánov. Proces výberu by sa mal realizovať na 
pravidelných stretnutiach s konzultantom počas celého štúdia. 
 
Univerzity by mali ponúkať aj program, ktorý rozvinie špecifické zručnosti študentov 
v oblasti realizácie ich nápadov a poradenstva pri tvorbe biznis plánov. 
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2.3.3 Ďalšie vzdelávanie 
 
Celkový záujem o ďalšie vzdelávanie z roka na rok rastie. Postupne však klesá podiel 
ďalšieho vzdelávania financovaného zamestnávateľmi. To znamená, že ďalšie vzdelávanie si 
čoraz častejšie financujú zamestnanci, teda prijímatelia vzdelania. 
 
Príčinou sú stupňujúce sa nároky na kvalitu kandidátov na trhu práce. Veľká časť 
zamestnávateľov sa sústreďuje predovšetkým na výber „hotových“ ľudí, pri ktorých klesajú 
náklady na potrebné rozšírenie kvalifikácie. 
 
V ďalšom vzdelávaní zohráva štát menšiu úlohu ako komerčný sektor. Štát stanovuje 
podmienky v oblasti rekvalifikácie nezamestnaných. V rámci pripravovanej reformy, ktorú 
predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sa zmení prístup pri certifikácii 
a realizácii rekvalifikačných programov, čím sa odstránia súčasné medzery v ich efektivite. 
 
Absolventi ďalšieho vzdelávania 
 
O ďalšie vzdelávanie majú v rastúcej miere záujem absolventi stredných a vysokých škôl. 
Krivka počtu absolventov vzdelávacích aktivít má rastúcu tendenciu. Viac ako 60 % zdrojov 
sa investuje do vekovej skupiny od 20 do 40 rokov. Po štyridsiatom roku života záujem 
o ďalšie vzdelávanie prudko klesá, čo je následkom poklesu ochoty a návratnosti investície 
z hľadiska produktívneho veku. 
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Záujem o vzdelávacie aktivity 
 
Približne tretina návštevníkov portálu Education.sk, ktorý je najväčšou on-line databázou 
vzdelávacích aktivít na Slovensku, má záujem o štúdium cudzích jazykov a získanie 
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základných, resp. rozšírených znalostí v oblasti informačných technológií. Obe spomínané 
kategórie patria  na súčasnom trhu práce k najzákladnejším požiadavkám na úspešného 
kandidáta. 
 
Druhou žiadanou skupinou vzdelávacích aktivít je marketing a manažment. Tento typ 
ďalšieho vzdelávania sa v porovnaní s kategóriou cudzie jazyky a IT zručnosti vyznačuje 
pomerne vysokou cenou. Manažérske a marketingové kurzy sa často organizujú v externom 
prostredí (viacdňové alebo víkendové pobyty v hotelových vzdelávacích zariadeniach). 
 
Najčastejšími objednávateľmi manažérskych tréningov sú veľké medzinárodné spoločnosti, 
ktorých vzdelávací systém čerpá z know-how materskej spoločnosti alebo investora. Tento 
druh vzdelávacích aktivít je najčastejšie „šitý na mieru“, čiže prispôsobený požiadavkám 
objednávateľa. 
 
Cena niekoľkodňového, na „mieru šitého“ kurzu v oblasti riadenia, marketingu a ľudských 
zdrojov sa môže pohybovať v intervale 50 000 až 100 000 Sk za účastníka. Pri termínových 
kurzoch, ktoré sú určené pre rôznych objednávateľov, sa cena väčšinou pohybuje od 5000 do 
15 000 Sk za účastníka. 
 
Pri špecializovaných IT kurzoch, ktoré sú určené pre administrátorov, programátorov 
a špecialistov, prevládajú tréningy zamerané na konkrétny produkt. Cena za takýto typ kurzu 
sa môže pohybovať od 50 000 do 200 000 Sk za účastníka. 
 
Jazykové kurzy v prevažnej miere patria do skupiny otvorených kurzov so slovenským 
lektorom a s nižšou kombinovanou sadzbou. Kurzy pre nižší počet účastníkov sa najčastejšie 
organizujú priamo na pracovisku pre jedného alebo úzku skupinu zamestnancov. Tento typ 
jazykového vzdelávania sa považuje za určitý typ odmeny a zároveň za nevyhnutné 
zvyšovanie komunikačnej úrovne manažéra, špecialistu alebo zamestnanca prichádzajúceho 
do styku s klientmi a so zahraničnými partnermi. 
 
Kvalita ďalšieho vzdelávania 
 
V rokoch 2004 až 2006 pripravuje Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých zavedenie novej 
certifikácie vzdelávacích programov. Podľa nej budú musieť auditované a akreditované kurzy  
spĺňať obsahové štandardy, ich lektori budú musieť preukázať ovládanie moderných 
vzdelávacích metód a jednotlivé vzdelávacie aktivity sa budú musieť uskutočňovať vo 
vyhovujúcich podmienkach s garanciou moderných prostriedkov výučby. 
 
Hodnotenie zo strany personálnych manažérov 
 
Podľa prieskumu HR Review Slovakia 2003 je najčastejšie využívanou formou interné 
vzdelávanie. Do tejto skupiny patria kurzy „šité na mieru", vlastní zamestnanci pôsobiaci v 
odbore vzdelávania a dlhodobo zmluvne zaviazaní lektori (formou živnosti). 
 
V menšej miere sa využíva externé vzdelávanie, ktoré je v porovnaní s interným vzdelávaním 
nákladnejšie. 
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Formy vzdelávacích aktivít
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Podiel tréningových programov zameraných na rozvoj manažérskych zručností a odborných 
vzdelávacích kurzov je približne vyrovnaný. Oslovené spoločnosti pomerne často využívajú 
aj interaktívne formy vzdelávania prostredníctvom workshopov, prípadových štúdií a hrania 
rolí. 
 

Druhy vzdelávacích aktivít
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V oblasti organizačného rozvoja a procesov dominujú predovšetkým kurzy zamerané na 
systém kvality a rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. 
 
Tento trend súvisí najmä s potrebou zaviesť normy kvality a ochrany životného prostredia do 
podnikových procesov a výrobných postupov. Vysoká potreba manažérov schopných viesť 
ľudí a prebiehajúca vlna reštrukturalizácie ľudských zdrojov v podnikovom sektore vyvolala 
zvýšený dopyt po kurzoch v oblasti rozvoja ľudského potenciálu. 
 
Viac ako 40 % oslovených spoločností zavádzalo v uplynulých dvoch rokoch podstatné 
zmeny vo vnútropodnikovej komunikácii, v riadení procesov a projektovom manažmente. 
Okrem odborného vzdelávania sa v uvedenom období zvýšil aj záujem o obsadzovanie pozícií 
špecialistov v spomínaných oblastiach. 
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Organizačný rozvoj a procesy
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Potrebu ďalšieho vzdelávania v oblasti financií a ekonomiky vyvolali predovšetkým 
legislatívne úpravy. Viac ako 70 % oslovených spoločností preškolilo svojich zamestnancov 
v dôsledku potreby aplikovania zmien a optimalizácie v oblasti dane z pridanej hodnoty, 
miezd, daní a tvorby daňového priznania a nového zákona o účtovníctve. Významnou témou 
v oblasti riadenia financií a ekonomiky je v súčasnosti kontroling a medzinárodné účtovné 
štandardy. 
 

Vzdelávanie v oblasti financií a ekonomiky
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V kategórii tzv. soft skills tréningov prevláda potreba rastu kompetencií vo vedení a v 
motivácii zamestnancov, v tímovej práci a vo vedení tímov. Medzi praktické manažérske 
tréningy zaradila podstatná časť slovenských riaditeľov ľudských zdrojov rozvoj zručností 
riadenia času, riešenia konfliktov, vedenia porád, asertivitu a delegovanie. 
 

Soft skills tréningy
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V ďalšom vzdelávaní predajcov naďalej dominuje obratnosť v komunikácii, pričom dôraz sa 
kladie aj na plynulú schopnosť viesť rozhovor v jednom alebo vo viacerých cudzích jazykoch. 
Rovnako podstatné sú predajné a prezentačné zručnosti. 
 
Podľa prieskumu HR Review Slovakia 2003 viac ako 80 % spoločností pristupuje 
k jazykovému vzdelávaniu svojich zamestnancov ústretovo, ďalších 10 % postupuje podľa 
dôležitosti. Z ponuky sa najviac využíva externé vzdelávanie v priestoroch jazykových 
inštitútov, 35 % jazykových kurzov z väčšej časti financovaných zamestnávateľom sa však 
uskutočňuje priamo na pracovisku. 
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2.3.3 Rozvoj vedomostného ľudského kapitálu 
 
Podpora využívania internetu 
 
Rozvoj ekonomiky založenej na poznatkoch (knowledge based economy) na Slovensku 
podmieňuje aj rozvoj informačného trhu. 
 
Jeho dôležitou súčasťou sú nezávislé a profesionálne médiá, odborné médiá, vzdelávanie 
a predovšetkým internetizácia spoločnosti. Práve internet predstavuje nízkonákladový spôsob 
sprostredkovania informácií. 
 
V SR sa len postupne rozbiehajú on-line služby, ktoré tvoria sprostredkovateľov na trhu 
informácií, pracovnej ponuky a vzdelávania. 
 
Príkladom jedinečnej služby tohto druhu je nemecký komunikačný portál Wer-weiss-was.de, 
ktorý uľahčuje komunikáciu odborníkov a záujemcov v takmer každej profesii. 
 
Na Slovensku je dôležité investovať do rozvoja telekomunikačnej infraštruktúry a vytvárať 
podmienky na ďalší pokles cien pripojenia do internetu. Potrebné je tiež sprístupniť internet v 
menej rozvinutých oblastiach, ale aj širokej verejnosti v mestách (napr. projekt iDom alebo 
prostredníctvom verejných knižníc). 
 
Veľký vplyv na využiteľnosť internetu má kvalita jazykovej vybavenosti obyvateľstva. 
S rozvojom trhu informácií distribuovaných prostredníctvom internetu bude rásť aj podiel 
anglických alebo dvojjazyčných produktov poskytovaných slovenskými spoločnosťami, ktoré 
týmto krokom oslovia viac potenciálnych zákazníkov. 
 
Zavádzaním moderných metód monitorovania činnosti a merania dosahovaných výsledkov zo 
strany zamestnávateľov bude postupne strácať význam obmedzovanie prístupu do internetu 
zamestnancom. 
 
Internet sa stane základným pracovným prostriedkom mnohých profesií a prístup 
zamestnancov do internetu bude v súlade s potrebou rastu ich odbornej kvalifikácie. 
 
Podpora výskumu 
 
Dlhodobý potenciál rozvoja SR môže garantovať iba cielená podpora výskumných projektov. 
Stratégia podpory by sa mala zamerať na zahraničných investorov a domáce spoločnosti, 
ktoré majú záujem o rozšírenie výskumných pracovísk pri priemyselných a technologických 
parkoch a o spoluprácu s vysokými školami. 
 
Podpora výskumu prináša synergický efekt pre rozvoj vysokého školstva, podnikateľských 
aktivít a sofistikovanej výroby. Ponúka aj odpoveď na aktuálnu otázku: Čo bude môcť 
Slovensko ponúknuť po odchode časti strategických investorov do nákladovo efektívnejších 
regiónov? (v súčasnosti na Slovensko smerujú prevažne investície v oblasti hrubej výroby). 
 
Podpora vzdelávania a výskumu (forma subvencií) je v súlade s legislatívou EÚ a pravidlami 
medzinárodného obchodu v rámci WTO. 
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2.4  ĽUDSKÉ ZDROJE V KORPORÁTNOM SEKTORE 
 
 
2.4.1 Vplyv zahraničných investícií na rozvoj a kvalitu ľudských zdrojov 
 
V posledných rokoch sa na Slovensku zaznamenal zvýšený záujem o rozvoj riadenia 
ľudských zdrojov, ktorý sa spája najmä s prílevom zahraničných investícií do korporátneho 
sektora.  
 
Okrem vkladu potrebného finančného kapitálu sa zahraniční investori zamerali na zvýšenie 
úrovne a kvality riadenia ľudských zdrojov najmä zavádzaním osvedčeného a kvalitného  
medzinárodného know-how. Pohľad materských spoločností zahraničných firiem pôsobiacich 
na Slovensku úplne zmenil chápanie významu pojmu „ľudské zdroje“ a prejavil sa 
komplexnými zmenami systému ich riadenia. 
 
Začiatok rozvoja riadenia ľudských zdrojov sa niesol v znamení osvojovania medzinárodných 
skúseností a zavádzania štandardov aj v iných oblastiach (napr. v oblasti riadenia obchodu, 
marketingu, financií, IT alebo výroby). Pre toto obdobie bolo príznačné, že sa do vedenia 
spoločností obsadzovali zahraniční manažéri (tzv. expatrioti), ktorých hlavnou úlohou bolo 
zavedenie procesu zmien, reštrukturalizácia, vytvorenie efektívne fungujúcich a odborne 
zdatných tímov a v konečnom dôsledku dosiahnutie vytýčených cieľov investorov. 
 
Počas uplynulých piatich rokov sa počet expatriotov v zahraničných spoločnostiach 
pôsobiacich na Slovensku výrazne znížil. V súčasnosti vykonávajú najmä kontrolnú funkciu a 
primárne sú zastúpení v strategických a kontrolných orgánoch (predstavenstvá, dozorné rady). 
Vo väčších spoločnostiach zvyčajne zastávajú strategické alebo kontrolné pozície (najmä 
finančný riaditeľ, riaditeľ stratégie alebo generálny riaditeľ). Úbytok počtu expatriotov v 
riadiacich alebo odborných pozíciách spôsobilo pomerne rýchle vybudovanie kvalitnej 
lokálnej kapacity riadiacich a odborných pracovníkov vo všetkých oblastiach riadenia 
spoločností. Tento trend potvrdila aj štúdia CEO a jeho úloha vo vedení spoločnosti z roku 
2002. Štúdia poukazuje na súčasnú medzinárodnú úroveň slovenských riaditeľov a 
vrcholových manažérov. Vysokú úroveň slovenských manažérov potvrdzuje aj skutočnosť, že 
mnohí z nich pôsobia na významných nadregionálnych pozíciách alebo priamo v centrálach 
materských spoločností. Uplatnili sa najmä v oblasti strategického riadenia obchodu a 
marketingu, financií, ľudských zdrojov a výroby. 
 
Na Slovensku sa dovŕšil proces, ktorý vyzdvihol význam riadenia ľudských zdrojov. Táto 
oblasť sa vďaka nemu chápe ako strategický nástroj vedenia spoločnosti, ktorý napomáha 
úspešne realizovať krátkodobé a dlhodobé ciele. 
 
Za najvýznamnejší prínos zahraničných investorov sa v oblasti riadenia ľudských zdrojov 
považuje orientácia na dlhodobú a koncepčne tvorenú stratégiu, snaha o optimalizáciu a 
reštrukturalizáciu a implementácia a rozvoj nových politík a nástrojov. Tento trend sa prejavil 
aj v rozvoji služieb poskytovaných externými poradenskými spoločnosťami alebo agentúrami, 
pričom najvýraznejší bol posun v oblasti rastu nárokov a požiadaviek na poradenské subjekty 
zo strany klientov. 
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Najväčšie investície a ich vplyv na ľudský kapitál 

Z hľadiska prílevu zahraničných investícií je v súčasnosti najdynamickejším odvetvím 
slovenského hospodárstva výrobný sektor, pričom ďalší nárast sa očakáva aj v najbližších 
rokoch. Jedným z najväčších investorov v tejto oblasti je spoločnosť Volkswagen, ktorá so 
sebou pritiahla aj mnohých subdodávateľov. Príchod nového zahraničného investora - 
francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën do okolia Trnavy bude mať pozitívny vplyv 
nielen na hospodárstvo Slovenska a stredoeurópsky hospodársky priestor, ale aj na samotné 
spoločnosti a dosiaľ najväčší pohyb a rozvoj trhu práce. Veď podľa odhadov sa v dôsledku 
vstupu Francúzov a ich subdodávateľov na Slovensku vytvorí takmer 10 000 nových 
pracovných miest. 

Ako jednoznačné pozitívum treba spomenúť skutočnosť, že sa v rámci slovenskej legislatívy 
začali vytvárať vhodné podmienky na vznik priemyselných parkov. Tieto zvýhodnenia 
poskytli príležitosť mestám a obciam, ktoré sa dnes môžu intenzívnejšie uchádzať o projekty 
podporené zahraničnými investormi, a tak výrazne prispieť k rozvoju v danom regióne. Z 
hľadiska manažmentu a ľudských zdrojov je v oblasti automobilovej výroby v súvislosti s 
intenzívnym rozvojom aktuálne predovšetkým vyhľadávanie a výber kandidátov na stredné a 
špecializované pozície. Ako problematický sa javí nedostatok kvalifikovaných ľudí na rôzne 
technicky náročné a špecializované pozície, pričom medzi mimoriadne exponované oblasti už 
dlhší čas patrí manažment logistiky, kvality, technológie a procesného inžinieringu. 

Nedostatok špecialistov v niektorých odboroch súvisí predovšetkým s tým, že Slovensko 
nemá v oblasti automobilovej výroby dostatočnú tradíciu a v súčasnom vzdelávacom systéme 
sa len postupne odstraňuje disproporcia medzi študijnými odbormi a požiadavkami trhu. 
Určité ťažkosti pri získavaní kvalitných ľudí na manažérske posty na strednej úrovni riadenia 
alebo vysoko špecializované technické pozície, na ktorých nie sú platové podmienky a ostatné 
výhody také atraktívne ako na vrcholových manažérskych postoch, spôsobuje nízka mobilita 
slovenskej pracovnej sily. Na top manažérskych pozíciách je špecifikom sektora skutočnosť, 
že čoraz viac investorov nahrádza zahraničných manažérov domácimi. Vo všeobecnosti však 
platí, že silnou stránkou pracovnej sily v tomto sektore je dobrá pripravenosť absolventov po 
technickej i jazykovej stránke, čo je dobrým predpokladom na ich uplatnenie na Slovensku i v 
rámci EÚ.  

Stratégia riadenia ľudských zdrojov  
 
Významnú úlohu v riadení ľudských zdrojov zohrala najmä orientácia na ich dlhodobé a 
strategické riadenie. Ťažisko práce sa v tejto oblasti presunulo na implementáciu a rozvoj 
kľúčových politík riadenia ľudských zdrojov (výbery a vyhľadávanie talentov, cielený rozvoj 
manažérskeho potenciálu a vzdelávanie, tvorba odmeňovacích systémov, stabilizácia a 
motivácia zamestnancov, zvýšenie efektívnosti vnútornej komunikácie, reštrukturalizácia 
a optimalizácia ľudských zdrojov). Úspešným zavedením týchto politík spoločnosti získali 
možnosť ľahko sledovať a vyhodnocovať efektivitu a potenciál zamestnancov, rýchlo a 
flexibilne reagovať na problémy, prispôsobovať sa novým trhovým podmienkam a dlhodobo 
rozvíjať hlavnú podnikateľskú činnosť.  
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Investície na zelených lúkach 
 
Investície na tzv. zelenej lúke sú na Slovensku charakteristické najmä pre oblasť priemyselnej 
výroby a automobilového priemyslu. Z hľadiska ľudských zdrojov predstavujú veľmi náročnú 
úlohu,  ktorá si vyžaduje, aby sa príprava a realizácia náborov začala dávno pred spustením  
výroby.  
 
Dlhodobé skúsenosti AJG z realizácie tohto typu projektov ukazujú, že jedným z prvých 
zamestnancov začínajúcej spoločnosti by mal byť riaditeľ ľudských zdrojov. V prípade 
investícií na zelenej lúke zahraniční investori vo veľkej miere spolupracujú 
s personálnoporadenskými spoločnosťami najmä v oblasti výberu vrcholového manažmentu, 
pri realizácii masových náborových projektov, nastavovaní HR procesov a tvorbe 
organizačnej štruktúry. Za uplynulé obdobie sa na Slovensku vybudoval silný potenciál 
ľudského kapitálu top a senior manažérskej úrovne, ktorého skúsenosti s úspešným 
etablovaním operačných aktivít a riadením nových spoločností využívajú zahraničné 
spoločnosti na celom svete. Zahraniční investori považujú slovenskú pracovnú silu za 
kvalifikovanú, vzdelanú, usilovnú a disciplinovanú. 
 
Reštrukturalizácia a optimalizácia ľudských zdrojov 
 
Investície formou akvizície lokálnych spoločností sa v uplynulých rokov realizovali najmä v 
oblasti ťažkého priemyslu, energetiky, plynárenstva a komunálnych podnikov. Investori, ktorí 
vstupovali do existujúcich spoločností, museli okrem ich technickej zaostalosti riešiť aj 
problémy nízkej efektivity zamestnancov a prezamestnanosti. Požiadavka zabezpečiť 
efektívne fungovanie privatizovaných spoločností viedla nielen investorov, ale aj štát (v 
období prípravy privatizácie) k hĺbkovému auditu, ktorého výsledky potvrdili akútnu potrebu 
reštrukturalizácie a optimalizácie ľudských zdrojov.                                
 
V týchto fázach zmien investori v podstatnej miere využívali a využívajú služby externých 
poradenských spoločností. Najčastejšie sa v tejto oblasti využívajú tieto poradenské služby: 
Organizačný audit, Management Appraisal a Outplacement.    
 
Organizačný audit 
 
Cieľom organizačného auditu je nezávislé a objektívne zhodnotenie organizačnej 
a personálnej štruktúry a analýza a zhodnotenie jednotlivých business procesov, ktoré sú 
založené na modeli procesného riadenia, čo vedie k: 
- optimalizácii business procesov a riadiacich procesov (organizačná štruktúra), 
- zvyšovaniu efektivity realizovaných činností (analýza pracovnej náplne), 
- optimalizácii počtu a zaradení pozícií (personálna štruktúra). 
 
Management Appraisal 
 
Management Appraisal je jedným z nástrojov riadenia ľudských zdrojov, ktorý hodnotí 
situáciu manažérskej štruktúry spoločnosti a jej ľudských zdrojov na rôznych riadiacich 
úrovniach. Využíva sa aj v obdobiach, keď je potrebné stanoviť základňu pre rozvoj ľudských 
zdrojov v spoločnosti. Poskytuje prehľad o slabých a silných stránkach v oblasti manažmentu, 
ktorých správnym nastavením možno lepšie využívať rozvojový potenciál spoločnosti. 
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2.4.2 Vývoj ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR 
 
Jedným z hlavných nástrojov hodnotenia vývoja ľudského kapitálu v korporátnom sektore je 
jeho sektorová analýza. Na základe potrieb trhu v sledovanom období, špecifík, funkčnej a 
špecializovanej náplne pracovných pozícii a s cieľom lepšieho vystihnutia rozdielov 
z hľadiska ľudského kapitálu v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR použili autori tejto 
správy sektorové členenie, ktoré nezodpovedá sektorovému členeniu využívanému v klasickej 
makroekonomickej analýze.    
 
Automobilový a výrobný sektor    
 
Do štruktúry automobilového sektora možno zaradiť spoločnosti orientujúce sa na 
automobilovú výrobu a strojárenstvo vrátane výrobcov motorových vozidiel a ich 
subdodávateľov. Automobilový sektor patrí v súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim 
sektorom na Slovensku, čo sa primárne spája s nebývalým nárastom množstva zahraničných 
investícií. Jednotliví investori sústreďujú svoje investície najmä do projektov na tzv. hnedej 
alebo zelenej lúke. Dynamika rozvoja tohto sektora má hlavný vplyv na dosiaľ najväčší pohyb 
a rozvoj slovenského trhu práce. Od začiatku zatiaľ najväčšej realizovanej automobilovej 
investície spoločnosti Volkswagen a následného prílevu ďalších automobilových dodávateľov  
vyrástlo na Slovensku množstvo technicky kvalifikovaných a manažérsky skúsených 
pracovníkov, ktorí v súčasnosti úspešne pôsobia v mnohých medzinárodných a domácich 
spoločnostiach.  
 
Na úrovni obslužných a manuálnych robotníkov zaznamenal automobilový sektor pozitívny 
vývoj najmä z hľadiska kvality, efektivity a organizácie práce. Z výsledkov prieskumu HR 
Review Slovakia 2003 a z cielených rozhovorov s jeho respondentmi vyplýva, že v súčasnosti 
už spoločnosti pôsobiace v tomto sektore nemusia riešiť problémy, s ktorými sa stretávali na  
začiatku ich fungovania alebo v období transformácie (napr. nedostatočná kvalita výrobkov 
zapríčinená chybným pracovným postupom, nízka efektivita spôsobená nedostatočnou 
organizáciou práce a pod.).  
 
Na kvalitu a rozvoj pracovníkov v robotníckych profesiách má významný vplyv regionálne 
členenie územia Slovenska, čo následne ovplyvňuje napríklad neochotu najmä zahraničných 
spoločností investovať v niektorých regiónoch.  
 
Z hľadiska kvalifikácie manažérov na strednej úrovni riadenia najviac skúsených pracovníkov 
pracuje na technicky orientovaných pozíciách, čo je zapríčinené najmä štruktúrou spoločností. 
Mnohé medzinárodné spoločnosti pôsobiace v automobilovom sektore majú na Slovensku len 
výrobné kapacity, pričom obchodné, marketingové, finančné a iné strategické aktivity sa 
väčšinou riadia z centrál materských spoločností. Na tejto úrovni patrí medzi exponované 
pracovné pozície oblasť manažmentu výroby, logistiky, kvality, technológie a procesného 
inžinieringu. Väčšinu manažérov na strednej úrovni riadenia si zahraničné spoločnosti 
„vychovali“ sami a paradoxne nečerpali zo zásoby zamestnancov bývalých štátnych podnikov 
pôsobiacich v tejto oblasti. Dôvodov voľby zdanlivo náročnejšej cesty je viacero: 
nedostatočné know-how, nijaké skúsenosti s používaním nových technológií, jazyková 
bariéra, rozdielna kultúra práce a v niektorých prípadoch strata pracovných návykov dlhodobo 
nezamestnaného obyvateľstva a iné negatívne dôsledky vyplývajúce z dlhodobej 



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 148 -       

nezamestnanosti v niektorých regiónoch. Táto skutočnosť spolu s nízkou pracovnou mobilitou 
obyvateľstva spôsobila, že v niektorých častiach Slovenska s dlhoročnou tradíciou v tomto 
sektore sa nezamestnanosť neznížila, aj keď investície do automobilovej výroby vytvorili 
niekoľko tisíc nových pracovných miest. 
 
Na vrcholovej úrovni riadenia spoločností vyrástlo v automobilovom sektore najmä zo 
strednomanažérskych kapacít uspokojivé množstvo top manažérov, ktorí v súčasnosti 
komplexne riadia jednotlivé spoločnosti alebo ich prioritné oblasti. Na trhu sú žiadaní 
predovšetkým manažéri s komplexnou skúsenosťou zo zavádzania novej výroby, čo je 
spôsobené najmä priamymi zahraničnými investíciami na tzv. zelených lúkach.   
 
Zo skúseností AJG vyplýva, že mnohí slovenskí manažéri, ktorí participovali pri zakladaní a 
rozbiehaní nových spoločností na Slovensku, sa uplatnili práve v tejto oblasti aj za jeho 
hranicami. 
 
Pre spoločnosti pôsobiace v oblasti automobilového sektora je nevyhnutnosťou kvalitné 
riadenie ľudských zdrojov. Táto skutočnosť sa premieta najmä do troch základných oblastí: 
nábor a výbery zamestnancov, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov a tvorba odmeňovacích a 
sociálnych schém. 
 
Nábor a výber zamestnancov v tomto sektore charakterizujú sofistikované prístupy. Vo 
väčších spoločnostiach možno pozorovať úsilie o tzv. objavovanie talentov z vlastných 
zdrojov najmä na pozície nižšieho a stredného manažmentu, preto sa pri výberoch na 
juniorské pozície často uprednostňujú kandidáti s potenciálom rastu. Pri obsadzovaní 
vrcholových pozícií sa v tomto prípade častejšie využívajú služby profesionálnych 
personálnoporadenských spoločností. Spoločnosti s menším počtom zamestnancov a nižším 
objemom výroby pre menšiu schopnosť čerpania ľudí z vlastných zdrojov pri vyhľadávaní 
pracovníkov na všetky úrovne pozícií pravidelne využívajú služby personálnych agentúr a 
profesionálnych poradenských spoločností. 
  
Vzdelávacie a rozvojové programy sa cielene pripravujú najmä pre technicky orientovaných 
pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu. Na začiatku vstupu zahraničných investícií  
do automobilového priemyslu sa vzdelávanie slovenských pracovníkov na všetkých 
úrovniach prioritne orientovalo na transfer know-how v oblasti nových technológií, obsluhy a 
údržby strojových zariadení, v oblasti logistiky, Just in Time systémov riadenia, plánovania a 
riadenia výroby a pod. Tento proces sa realizoval prostredníctvom odborných študijno-
pracovných pobytov v materských spoločnostiach alebo dočasnou prítomnosťou zahraničných 
pracovníkov na Slovensku. Z výsledkov prieskumu HR Review Slovakia 2003 vyplýva, že 
takýto spôsob prenosu know-how je v súčasnosti na ústupe, pretože na Slovensku už existuje 
dostatočný počet domácich pracovníkov s potrebnými skúsenosťami a schopnosťami 
zabezpečujúcimi vyškolenie nových pracovníkov. Využívanie externých subjektov v oblasti 
ďalšieho vzdelávania technických pracovníkov je v tomto sektore minimálne. Jedným z 
dôvodov je obmedzený počet vzdelávacích spoločností poskytujúcich školenia v tejto oblasti. 
Ich služby sa vo väčšej miere využívajú pri školeniach a tréningoch zameraných na riadiace a 
obchodné zručnosti a na jazykovú prípravu. 
 
Mzdová úroveň sa v automobilovom sektore plánuje v závislosti od typu a úrovne pozície, 
regiónu a konkrétnych daností spoločnosti. Vysoká koncentrácia výroby a regionálna 
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sústredenosť dodávateľov spôsobuje konkurenciu v „boji“ o kvalitné pracovné sily. S cieľom 
získať a udržať kvalitných pracovníkov si spoločnosti objednávajú rôzne druhy cielených 
porovnávacích platových štúdií konkurencie (s dôrazom na robotnícke a obslužné pozície a  
na nižší a stredný manažment). Výsledky týchto štúdií sa zohľadňujú v zostavovaných 
platových a odmeňovacích systémoch jednotlivých spoločností. Na základe výsledkov 
prieskumu HR Review Slovakia 2003 možno konštatovať, že pretrvávajúcim problémom 
tohto sektora je pomerne vysoká fluktuácia na robotníckych a nižších riadiacich pozíciách. 
Z tohto dôvodu sa spoločnosti snažia zavádzať rôzne druhy motivačných nefinančných 
benefitov a  sociálnych programov, ktorými znižujú riziko vysokej fluktuácie. 
  
V porovnaní s ostatnými krajinami sú v automobilovom sektore jednou z hlavných 
konkurenčných výhod Slovenska mzdové náklady.  
 
Aktuálny prehľad úrovne platov v automobilovom a vo výrobnom sektore 
Pozícia Rozpätie (v Sk) Meridián (v Sk) 
Generálny riaditeľ 100 000 – 300 000 160 000 
Finančný riaditeľ  80 000 – 200 000  110  000 
Manažér výroby  50 000 – 120 000   70 000 
Manažér logistiky  30 000 – 60 000   38 000 
Manažér kvality  25 000 – 50 000    45 000 
Nákupca  30 000 – 55 000   41 000 
Technologický špecialista, 
procesný špecialista, 
špecialista kvality 

 30 000 – 60 000  34 000 

Manuálny robotník  10 000 – 23 000 15 000 
 
Zdroj: AJG                              Kurz: 1 EUR / 41,328 SKK (Zdroj: NBS, stred, 23. 10. 2003) 
 
 
Automobilový sektor v SR možno z hľadiska ľudského kapitálu hodnotiť ako vysoko 
rozvinutý s vysokým potenciálom ďalšieho rastu nielen z hľadiska kvantity, ale aj kvality 
ľudských zdrojov. Z dlhodobého hľadiska však možno rýchly rozvoj automobilového sektora 
v porovnaní s rozvojom iných sektorov vnímať ako nepriaznivý z hľadiska štruktúry a 
množstva úzko špecializovaných pracovníkov. Táto skutočnosť môže pri odchode najmä 
subkontraktorov do finančne lukratívnejších krajín spôsobiť štrukturálnu nezamestnanosť 
s neschopnosťou uvoľnených pracovníkov uplatniť sa v iných sektoroch. 
 
Riešením je podpora komplexnejších investičných zámerov zameraných nielen na výrobu, ale 
aj na výskum, vývoj a dizajn a vyrovnanie množstva investícií smerujúcich do iných sektorov 
hospodárstva SR. 
 
Sektor ostatnej výroby pokrýva výrobný sektor v oblasti elektrotechnického priemyslu, 
potravinárskeho priemyslu, chémie, drevárstva a ďalších výrobných odvetví. 
 
Skutočnosťou, ktorá najviac ovplyvňuje vývoj v sektore ostatnej výroby je najmä postupne 
narastajúci počet strategických investorov. Tento vplyv má za následok reštrukturalizáciu a 
optimalizáciu ľudských zdrojov vo všetkých sférach priemyslu.  
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V porovnaní s automobilovým priemyslom je tento sektor z hľadiska ľudského kapitálu menej 
rozvinutý, avšak za posledné dva roky zaznamenal veľký posun s predpokladom neustáleho 
zvyšovania nastúpeného trendu. 
 
Pozitívnym faktorom pre rozvoj ľudských zdrojov v rámci sektora ostatnej výroby je sanácia 
a najmä reštrukturalizácia mnohých historicky tradičných spoločností pôsobiacich primárne 
v oblasti sklárskej, strojárskej, chemickej a petrochemickej výroby. Pri transformáciách 
spoločností sú žiadaní najmä pracovníci so sanačnou alebo s transformačnou skúsenosťou 
v oblasti výroby, technológie, financií, marketingu a obchodu. V prierezových oblastiach 
nachádzajú v tomto sektore uplatnenie skúsení lokálni manažéri z rozvinutejších sektorov 
(napr. rýchloobrátkový tovar a finančné služby), ktorí súčasne zabezpečujú presun 
nadobudnutých vedomostí. 
Prostredníctvom tohto trendu dochádza po období znižovania počtu zamestnancov v sektore 
ostatnej výroby k novému aktívnemu rozvoju pracovného trhu v príslušných priemyselných 
odvetviach.  
 
Rýchloobrátkový sektor 
 
V rámci tejto kapitoly sa analýza zameriava na ľudský kapitál v spoločnostiach 
s rýchloobrátkovým tovarom.  
 
Rýchloobrátkový sektor charakterizuje výrazná dynamika a neustále zmeny produktového 
portfólia. Súčasne je preň typický citlivý a cielený marketingový prístup zameraný 
predovšetkým na domácnosti. Tento sektor je z hľadiska ľudského kapitálu vysoko rozvinutý, 
pričom jeho prednosťou je najmä pridaná hodnota ľudí, ktorí v ňom pracujú. 
 
V rýchloobrátkovom sektore dominujú zahraničné spoločnosti s celosvetovou pôsobnosťou. 
Strategickí zahraniční partneri vstúpili do tradičných slovenských spoločností najmä 
v potravinárskom priemysle už začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia.  
 
Väčšina medzinárodných producentov pôsobiacich v tomto sektore má na Slovensku len 
obchodné zastúpenia, ktoré podliehajú centrálam situovaným v Českej republike, Maďarsku 
a Poľsku. Centralizácia za posledné dva roky zapríčinila presun marketingových 
a obchodných oddelení pod spomínané centrály. Na Slovensku sa v súčasnosti implementuje 
marketingová a obchodná stratégia prijatá väčšinou v rámci stredo- a východoeurópskeho 
trhu, príp. sa prispôsobuje potrebám lokálneho trhu. V dôsledku toho sa na Slovensku 
spoločnosti koncentrujú najmä na budovanie silného obchodného tímu, ktorý má výrazný 
vplyv na ich ďalší rast. Na začiatku pôsobenia zahraničných spoločností na slovenskom trhu 
bola situácia iná. Ich zastúpenia okrem obchodu lokálne riadili aj strategický marketing, 
financie a ľudské zdroje. Vplyvom neustáleho znižovania marže z predaja ponúkaných 
tovarov materské spoločnosti v rámci úsporných opatrení časť zamestnancov 
z mimoobchodných oddelení presunuli do regionálnych centrál, čím sa lokálne zastúpenia 
optimalizovali na nové podmienky.  
 
Skúsení pracovníci z rýchloobrátkového sektora, ktorí boli vplyvom reštrukturalizácie nútení 
odísť, sa veľmi rýchlo adaptovali v iných sektoroch (napr. bankovníctvo, poisťovníctvo, 
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infokomunikačné technológie a i.), kde zabezpečili transfer nadobudnutých skúseností a 
vedomostí najmä z oblasti zákazníckej orientácie, marketingu a obchodu.     
 
Systém riadenia ľudských zdrojov v rýchloobrátkovom sektore historicky patrí medzi 
najprepracovanejšie a najefektívnejšie, pretože práve ľudia a ich zručnosti a skúsenosti sú 
nosným pilierom rýchloobrátkového obchodu.  
 
Primárny význam v riadení ľudských zdrojov v rýchloobrátkovom sektore má nábor a výber 
zamestnancov. Napriek účinným motivačným politikám, ktoré sú účinné v iných sektoroch, sa 
sektor rýchloobrátkového tovaru vyznačuje najvyššou fluktuáciou zamestnancov na všetkých 
úrovniach. Medzi najexponovanejšie patria obchodné a marketingové pozície, čo spôsobuje 
nielen vysoký počet konkurentov, ale v poslednom čase aj záujem o týchto pracovníkov 
v iných sektoroch, kde sa doterajší prístup k obchodu a zákazníkom javí ako neefektívny. 
Výber zamestnancov spravidla riadia skúsení recruiteri, ktorí často v snahe zefektívniť a 
urýchliť celý proces spolupracujú s personálnymi agentúrami alebo profesionálnymi 
poradenskými spoločnosťami. Pri výberoch kandidátov na nižšie pracovné pozície dominujú 
najmä osobnostné vlastnosti ako dynamickosť, komunikatívnosť, obchodné a negociačné 
zručnosti. Najčastejšie sa využíva metóda náboru výberu zamestnancov (tzv. recruitment). Pri 
vyšších úrovniach pozícií sa často využíva cielená služba poradenských spoločností vhodná 
na výber zamestnancov s presne zadanou požadovanou kvalifikáciou a dosiahnutými 
úspechmi (Executive Search). Okrem výberov z externého prostredia využívajú spoločnosti 
pôsobiace v tomto sektore aj interné hodnotiace systémy, ktoré sú zamerané najmä na 
objavovanie talentov. 
 
Sektor rýchloobrátkového tovaru charakterizuje poskytovanie rôznych druhov tréningov 
a školení najmä pre pracovníkov marketingových a obchodných oddelení. Tréningy sú 
zamerané na rozvoj negociačných, obchodných a marketingových zručností, ale napríklad aj 
na teambuilding. Z výsledkov prieskumu HR Review Slovakia 2003 vyplýva, že z hľadiska 
množstva investícií do vzdelania a rozvoja ľudí je rýchloobrátkový sektor na druhom mieste 
za farmaceutickým sektorom. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov zabezpečujú 
z nadpolovičnej väčšiny externé subjekty. 
 
Úroveň platov v rýchloobrátkovom sektore posledný rok stagnuje. Stagnáciu spôsobilo 
viacero príčin, napríklad dlhodobá nadhodnotenosť platov alebo snaha materských 
spoločností premietnuť reálne obchodné výsledky do hodnotenia zamestnancov. V tomto 
sektore závisí finančné ohodnotenie zamestnancov pôsobiacich najmä v obchode 
a marketingu od ich individuálnych výsledkov. Ich mzdu tvorí okrem fixnej časti aj pomerne 
vysoká variabilná zložka, ktorá v niektorých prípadoch dosahuje až 40 % z celkovej mzdy. 
Úroveň miezd zamestnancov pracujúcich na podporných pozíciách (napr. IT, účtovníctvo) je 
na nižšej úrovni ako v iných sektoroch a neobsahuje variabilnú zložku. 
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Aktuálny prehľad úrovne platov v rýchloobrátkovom sektore (bez bonusov) 
Pozícia Rozpätie (v Sk) Meridián (v Sk) 
Komerčný riaditeľ  80 000 – 140 000 125 000 
Obchodný manažér 60 000 – 120 000 81 000 
Marketingový manažér 80 000 – 140 000 95 000 
Manažér obchodného 
marketingu  

60 000 – 100 000 71 000 

Manažér kľúčových 
zákazníkov 

40 000 – 70 000 55 000 

Oblastný obchodný 
manažér  

25 000 – 60 000 34 000 

Manažér značky 40 000 – 80 000 57 000 
Obchodný zástupca 15 000 – 25 000 19 000  
 
Zdroj: AJG                                 Kurz: 1 EUR / 41,328 SKK (Zdroj: NBS, stred, 23. 10. 2003) 
 
 
Sektor rýchloobrátkového tovaru možno z hľadiska úrovne kvalifikácie, vzdelania a 
skúseností ľudského kapitálu hodnotiť ako najrozvinutejší sektor. Ďalší potenciál jeho rastu 
a rozvoja má negatívnu tendenciu vyvolanú novou štruktúrou, ktorá obsahuje prevažne 
obchodné pozície, zníženými investíciami do jednotlivcov a postupným outsourcingom 
podporných činností.  
   
   
Energetika, infraštruktúra, petrochemický a ťažký priemysel 
 
Energetika   
 
Proces transformácie energetického sektora znamená pre plynárenský priemysel reguláciu 
prirodzeného monopolu, revitalizáciu a vývoj cien plynu. Z medzinárodného hľadiska hrá 
Slovensko dôležitú úlohu v tranzite a uskladňovaní zemného plynu, pričom približne pätina 
objemu zemného plynu spotrebovaného v západnej Európe prechádza cez naše územie. 
Slovensko má jednu z najhustejších rozvodných plynovodných sietí v Európe a potenciál byť 
"plynárenským centrom" s európskym významom. Reštrukturalizácia prirodzeného monopolu 
– Slovenského plynárenského priemyslu, a. s., vytvorila podmienky na privatizáciu plynární. 
Vstupom zahraničného strategického investora sa vytvoril predpoklad na efektívnejšie 
využívanie zdrojov, zmenu prístupu k zákazníkom, maximálne znižovanie prevádzkových 
nákladov, optimalizáciu plánovania výdavkov a hladký vstup na jednotný európsky 
energetický trh. 
 
Súčasná situácia v elektroenergetickom priemysle sa nesie predovšetkým v znamení 
transformačného a privatizačného procesu. Kým súkromné akciové spoločnosti a spoločnosti 
s ručením obmedzeným pôsobiace v oblasti elektroenergetiky už prešli procesom 
transformácie, rozhodujúce spoločnosti sa ešte len pripravujú na otvorenie trhu, analyzujú 
možné organizačné usporiadanie, spôsob riadenia a využitia ľudských zdrojov, aby mohli 
urýchlene reagovať na konečné rozhodnutie o ďalšom postupe reštrukturalizácie 
a pripravovanom vstupe strategického investora. Rok 2003 je štartovacím rokom prechodu 
obchodovania s elektrickou energiou na liberálnom trhu.  
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Podobne ako v ostatných vyspelých krajinách sa aj na Slovensku v energetickom priemysle 
oddelila distribúcia od výroby. Distribučné podniky sa transformovali na akciové spoločnosti, 
z ktorých sa následne vyčlenili aktivity nesúvisiace s distribúciou. Vstup zahraničných 
strategických investorov do distribučných spoločností sa už skončil. Transformácia 
distribučných podnikov závisí najmä od rýchlosti reštrukturalizácie, zreálnenia cien energie 
pre všetky skupiny odberateľov a dokončenia legislatívneho rámca upravujúceho oblasť 
energetiky. Po privatizácii sa distribučné spoločnosti stali súčasťou globálnej stratégie 
zahraničných investorov. Hoci je štát aj naďalej ich majoritným vlastníkom, strategický 
investor prebral manažérsku kontrolu nad riadením a dosahovanými výsledkami jednotlivých 
spoločností.   
 
Priemysel palív a energetiky má obmedzené zdroje v rámci fosílnych palív. Ťažba hnedého 
uhlia a lignitu v oblasti hornej Nitry a Modrého Kameňa a ťažba ropy a zemného plynu na 
Záhorí sú nedostatočné. Z toho dôvodu sa na Slovensko väčšina energetických surovín 
dováža. Uhlie sa dováža najmä z Českej republiky, ropa a plyn z Ruska. Ťažba nerastných 
surovín má na Slovensku dlhú tradíciu. Z nerastných surovín patrí k najdôležitejším domácim 
palivovo-energetickým zdrojom uhlie. Uhoľné baníctvo má sťaženú situáciu aj vďaka tomu, 
že domáce uhlie plní podmienky platnej legislatívy o emisiách len za cenu značných 
investícií. Okrem toho mu významne konkuruje plošná plynofikácia. Štátne dotácie do 
baníctva sú preto  v prípade zachovania ťažby nevyhnutné. Poskytovanie dotácií však treba 
zladiť s princípmi platnými v EÚ. Prirodzeným spôsobom tiež dochádza k znižovaniu počtu 
zamestnancov v uhoľnom baníctve. Zánik a minimalizácia ťažby spôsobili v minulom období 
v niektorých lokalitách SR vysokú mieru nezamestnanosti.   
 
Súčasným trendom je prechod na používanie iných druhov prvotných energetických surovín a 
výroba a využívanie alternatívnych obnoviteľných energetických zdrojov, čo má vplyv na 
nepriaznivú východiskovú situáciu pre spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti. Práve tu sa však 
z hľadiska tvorby pracovných príležitostí skrýva veľký potenciál Slovenska, ktoré je bohaté 
na dosiaľ nedostatočne využívané geotermálne zdroje. Budúcnosť má aj výroba biopalív, 
ktorú finančne podporuje Európska únia a v ktorej možno vytvoriť priestor na uplatnenie 
voľného ľudského kapitálu z poľnohospodárskeho sektora.  
 
Systémy riadenia ľudských zdrojov sa ako červená niť ťahajú všetkými zmenami, ktoré 
postihli spoločnosti tohto sektora. 
 
Súčasne s finančnou reštrukturalizáciou sa v roku 2003 začala aj optimalizácia a procesná  
zmena v oblasti ľudských zdrojov, ktoré charakterizuje snaha investorov o zníženie nákladov 
na výkon hlavnej činnosti, zjednodušenie a odstránenie dvojitosti v riadení i vo výkone a  
optimalizácia organizačných štruktúr.  
 
Charakteristickým javom energetického sektora je prezamestnanosť na všetkých úrovniach 
pozícií, zastarané prístupy v riadení a vysoký stupeň decentralizácie a nejednotnosti riadiacich 
pracovníkov bývalých odštepných závodov. Typické sú vysoké investície do pracovníkov bez 
reálnej návratnosti a malý prílev know-how v podobe odborníkov z rozvinutejších sektorov a 
oblastí (napr. obchod, zákaznícka orientácia, finančné riadenie). 
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Zo štúdií investorov v tomto sektore vyplýva, že prezamestnanosť sa v niektorých prípadoch 
pohybuje až na úrovni 40 %. Výhodou sektora je vysoká profitabilita, ktorá umožňuje 
rozloženie reštrukturalizácie a optimalizácie ľudských zdrojov na dlhšie obdobie.  
 
Jedným z hlavných problémov energetického sektora na Slovensku je vysoká a neefektívna 
administratívna kapacita. Mnohé spoločnosti v snahe riešiť tento problém začínajú využívať 
služby outsourcingu podporných procesov externými subjektmi nielen v oblasti IT a financií, 
ale aj v oblasti ľudských zdrojov. Vďaka tomuto prístupu sa môžu pri nižších prevádzkových 
nákladoch vo väčšej miere venovať hlavnej činnosti.    
 
Šanca na uplatnenie v inom sektore je pre odchádzajúcich pracovníkov najmä na manuálnych 
a nižších riadiacich pozíciách pomerne nízka. Dôvodom je vysoký priemerný vek, odborná 
kvalifikácia a špecializácia v špecifickej oblasti, ktorej uplatnenie v inom sektore si vyžaduje 
dodatočné náklady alebo úplné preškolenie, a častá neznalosť cudzích jazykov. V tejto 
súvislosti mnohé spoločnosti spolupracujú s personálnymi agentúrami alebo profesionálnymi 
poradenskými spoločnosťami, ktoré prostredníctvom služby Outplacement uvoľnených 
zamestnancov zorientujú na trhu práce, čím zvýšia ich šancu na ďalšie uplatnenie. 
 
Na úrovni riadiacich pozícií stredného a senior manažmentu možno pozorovať snahu o 
zefektívnenie a zrýchlenie systému rozhodovania a potrebu presného zadefinovania 
kompetencií a zodpovedností manažérov. Dôsledkom je plochejšia organizačná štruktúra 
schopná efektívnejšie a flexibilnejšie prijímať a realizovať rozhodnutia. Na tejto úrovni 
pozícií vzniká dopyt po nových manažéroch schopných účinne reagovať na zmeny a vytvoriť  
pridanú hodnotu. Cieľovou skupinou vyhľadávania sú najmä pracovníci z dynamickejších 
sektorov, ktoré prešli obdobím reštrukturalizácie už dávnejšie.  
 
Pozitívny dopad reštrukturalizačných opatrení na vznik nových pracovných miest sa v 
energetickom sektore začal prejavovať už v tomto roku. Spoločnosti vytvárajú nové pozície 
najmä v oblasti služieb zákazníkom a zákazníckej podpory predaja. Uskutočnený výskum trhu 
ukázal, že tieto pozície sa väčšinou obsadzujú absolventmi stredných škôl bez praxe. 
 
Manažérska kontrola spoločností novými investormi a zmena stratégie spôsobili významné 
zmeny na pozíciách vrcholového manažmentu. Medzi exponované oblasti patrí strategické 
riadenie obchodu, financií, investícií a stratégie. Tieto oblasti sprevádzali časté personálne 
zmeny. V oblasti vrcholového riadenia technických, servisných a IT činností investori 
oceňujú znalosti lokálnych manažérov a na týchto pozíciách ostali zväčša pôvodní riaditelia.  
 
V energetickom sektore sa udomácňuje využívanie tzv. interim manažérov, ktorých úlohou je 
previesť spoločnosť obdobím zmien. V takomto prípade spoločnosť s manažérom uzavrie 
kontrakt na určitý čas a na výkon určitej stanovenej úlohy, na ktorú sa viažu konkrétne 
finančné a kvalitatívne výsledky. Priestor pre tento typ manažérov sa vytvára na kľúčových 
pozíciách v obdobiach strategických zmien alebo sanácií spoločností. Interim manažéri 
obsadzujú predovšetkým pozície: generálny riaditeľ, finančný riaditeľ, riaditeľ stratégie, 
obchodný riaditeľ. Výbery na pozície tohto typu realizujú profesionálne poradenské 
spoločnosti. Okrem výberov na strategické pozície sa v energetickom sektore často využívajú 
poradenské služby v oblasti personálnych a organizačných auditov, procesných analýz a 
pomoc pri implementácii ich výsledkov. 
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Prítomnosť expatriotov zahraničných investorov je v energetickom sektore v súčasnosti 
aktuálna výlučne v strategických a kontrolných orgánoch, teda v predstavenstvách a 
dozorných radách. Respondenti prieskumu HR Review Slovakia 2003 v tejto súvislosti 
označili ako negatívny jav častú prítomnosť nekvalifikovaných a neskúsených zástupcov 
štátneho akcionára, ktorých schopnosť presadiť lokálne záujmy spoločnosti v strete so 
skúsenými zahraničnými manažérmi je nízka. Pri výbere štátnych zástupcov do spomínaných 
orgánov preto treba klásť väčší dôraz na ich profesionálne skúsenosti a na využívanie 
skúseností a know-how profesionálnych poradenských spoločností. 
 
Komunálne podniky a infraštruktúra 
 
Vodohospodárske činnosti majú na Slovensku dlhú a bohatú tradíciu. Vodné hospodárstvo 
predstavuje významné hospodárske odvetvie, ktoré spravuje majetok v hodnote viac ako 100 
mld. Sk a zamestnáva vyše 15 000 pracovníkov. Súčasný stav vodného hospodárstva možno 
charakterizovať rozvojom tokov, vodných diel a ich technickou bezpečnosťou, zmenami 
odtokových pomerov, rozvojom vodovodov a kanalizácií, stavom akosti vôd a ich ochrany, 
prípravou legislatívy a otázkami spojenými s ekonomikou a financovaním subjektov vodného 
hospodárstva. K najdôležitejším a technicky najzložitejším spôsobom využívania vodných 
zdrojov patrí zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. 
V súčasnosti sa realizuje transformácia vodární a kanalizácií zo štátnych podnikov na akciové 
spoločnosti. Dôvodom je potreba transformácie a privatizácie týchto subjektov.  
 
Aktivity v oblasti výroby, prenosu a využívania energie majú významný vplyv na všetky 
zložky životného prostredia, najmä na vzduch, vodu, rastliny, živočíchy a pôdu. Do štruktúry 
odpadového hospodárstva patria predovšetkým subjekty pôsobiace v oblasti prevencie vzniku 
odpadov, optimalizácie ich kvality, zhodnotenia environmentálne vhodným spôsobom 
a likvidácie. Riadenie odpadového hospodárstva v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
je veľmi zložitý proces. Harmonizácia právnych predpisov v oblasti odpadového 
hospodárstva s relevantnými smernicami EÚ predstavuje základ pre medzinárodnú 
spoluprácu. Skládky existujúce v podmienkach slovenského odpadového hospodárstva 
svojimi technickými a technologickými riešeniami nevyhovujú platným legislatívnym 
normám a stanoveným kritériám. Medzi problematické patria aj spaľovne odpadov, takže aj v 
ich prípade je nevyhnutná rekonštrukcia smerujúca k dosiahnutiu požadovanej technickej 
a technologickej úrovni. Dôležitými článkami vplývania na riadenie odpadového 
hospodárstva sú predovšetkým municipality, avšak svoju úlohu zohráva aj štát 
prostredníctvom relevantných smerníc a legislatívy. 
 
Predpokladom rozvoja Slovenska a dostupnosti jeho regiónov je dostatočne rozvinutá 
infraštruktúra. Vhodná kombinácia železničnej, cestnej, leteckej a lodnej dopravy zabezpečí 
porovnateľné postavenie SR s ostatnými významnými európskymi dopravnými uzlami. 
Existujúca infraštruktúra je dôležitým kritériom pri rozhodovaní zahraničných investorov o 
prípadnom vstupe na slovenský trh. Jednotlivé spoločnosti v oblasti dopravy a infraštruktúry 
majú monopolné postavenie s rozhodujúcim vplyvom štátu. Súčasne patria k najväčším 
zamestnávateľom na Slovensku. Ďalšími základnými charakteristikami tohto sektora sú: 
podkapitalizácia, vysoké prevádzkové náklady a prezamestnanosť. 
 
Väčšina spoločností v spomínaných sektoroch ešte len čaká na príchod strategického 
investora. Problémy vnímané z pohľadu ľudského kapitálu sú v tejto oblasti totožné s 
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energetickým sektorom. To znamená, že aj tu sa očakáva podobný priebeh riadenia a 
realizácie zmien. Nižšia profitabilita však pravdepodobne podmieni radikálnejšiu a rýchlejšiu 
reštrukturalizáciu, čo dočasne negatívne ovplyvní nezamestnanosť v tomto sektore. 
V súvislosti s prípravou SR na vstup do EÚ sa v sektore energetiky, komunálnych podnikov 
a infraštruktúry vytvorilo množstvo nových pozícií v oblasti získavania finančných grantov a 
monitorovania finančnej pomoci z prostriedkov únie.   
 
Ropný priemysel a ťažký priemysel  
 
Do štruktúry ropného priemyslu možno zahrnúť subjekty, ktoré spravujú a prevádzkujú 
ropovodný systém, poskytujú služby v oblasti prepravy, distribúcie a skladovania ropy, 
zabezpečujú rafinérske a petrochemické spracovanie ropy, a spoločnosti zaoberajúce sa 
predajom pohonných hmôt. V spracovaní ropy je trendom spájanie rafinérskych 
a petrochemických spoločností v európskom kontexte. Tento trend je príznačný aj pre 
Slovensko a prejavuje sa vstupom zahraničných investorov do strategických podnikov 
rafinérskeho a petrochemického priemyslu. 
 
Spoločnosti v tomto sektore v súčasnosti finalizujú reštrukturalizáciu a optimalizáciu 
ľudských zdrojov, pričom sa zameriavajú najmä na implementáciu nových riadiacich 
procesov a politík riadenia.  
 
Veľa pracovných miest sa v tejto oblasti vytvorilo vďaka vzniku nových čerpacích staníc 
metódou franchisingu, čo pozitívne ovplyvnilo rozvoj živnostníkov. V oblasti predaja palív sú 
na trhu práce žiadaní najmä kandidáti na obchodné a marketingové pozície.  
 
Ohlásením výstavby nového ropovodu sa očakáva výrazné posilnenie Slovenska v oblasti 
tranzitu palív a vznik nových pracovných miest v oblasti dopravy a servisných činností. 
 
V ropnom priemysle sa z hľadiska ľudského kapitálu očakáva tvorba nových pracovných 
miest súvisiacich s hlavnou činnosťou spoločností. Vplyvom postupného outsourcingu sa na 
druhej strane zníži množstvo pracovných miest zabezpečujúcich rôzne podporné aktivity.  
 
Ťažký priemysel zahŕňa najmä hutníctvo železa, výrobu ocele, hutníctvo farebných kovov 
a výrobu hliníka. Prirodzený vývoj v ťažkom priemysle podmienil likvidáciu spoločností, 
ktoré neboli konkurencieschopné. Spoločnosti, ktoré sa dokázali orientovať v nových 
trhových podmienkach a ktoré využili potenciál domáceho a zahraničných trhov, si svoje 
postavenie upevnili. Subjekty pôsobiace v ťažkom priemysle predstavujú strategické podniky 
slovenskej ekonomiky, ktoré sa vo významnej miere podieľajú na tvorbe HDP.  
 
Útlm v sektore ťažkého priemyslu spôsobil vysokú nezamestnanosť v mnohých regiónoch 
Slovenska. V súčasnosti však táto oblasť zaznamenáva oživenie, pričom pozitívny vývoj sa 
predpokladá aj do budúcnosti. Trendom bude ďalšie zefektívnenie využívania zdrojov, vstup 
strategických investorov do spoločností, v ktorých sa tak ešte nestalo, a ďalší prienik na 
európsky a svetové trhy. Pozitívny vplyv na rozvoj sektora má záujem, ktorý oň prejavili 
lokálne a zahraničné investičné fondy a spoločnosti. Z hľadiska ľudského kapitálu sa podobne 
ako v iných sektoroch optimalizujú a reštrukturalizujú spoločnosti. Súčasťou tohto procesu je 
adaptácia na nové trhové podmienky, pri ktorej sa využívajú tzv. interim manažéri. Ich 
hlavnou úlohou je príprava danej spoločnosti na predaj alebo vstup zahraničného investora.  



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 157 -       

 
Na riadiacej úrovni sú na trhu práce žiadaní najmä manažéri zahraničného obchodu. 
Najvyhľadávanejší sú bývalí zamestnanci podnikov zahraničného obchodu pre ich znalosť 
obchodných zručností na „netradičných" trhoch. Medzi ďalšie exponované oblasti patrí 
výroba a finančné a investičné riadenie. 
 
Oživenie výroby v tomto sektore pozitívne vplýva na vývoj regionálnej nezamestnanosti. V 
tejto súvislosti sa očakáva, že reálne výsledky v tvorbe nových najmä obslužných a nižších 
pozícií sa dosiahnu v strednodobom časovom horizonte.  
 
Ľudský kapitál a jeho riadenie a rozvoj sa v každom z hodnotených sektorov (energetika, 
infraštruktúra, petrochemický a ťažký priemysel) vyznačuje veľmi podobnými znakmi, medzi 
ktoré možno zaradiť organizačnú štruktúru, procesy, nedostatky, kvalifikáciu a mzdovú 
úroveň.    
 
Nový prístup k riadeniu ľudských zdrojov v týchto sektoroch je v súčasnosti len na začiatku 
svojho rozvoja. Respondenti prieskumu HR Review Slovakia 2003 označili za prioritné najmä 
tieto oblasti: stabilizácia spoločnosti, zvýšenie produktivity práce a rozvoj kvalifikácie a 
odbornosti zamestnancov na všetkých úrovniach. Definitívne naplnenie týchto priorít sa 
očakáva až po úplnom zavŕšení reštrukturalizácie a vstupe strategických partnerov.  
 
Aktuálny prehľad úrovne platov v sektore energetika, infraštruktúra, ťažký a chemický 
priemysel 
Pozícia Rozpätie (v Sk) Meridián (v Sk) 
Generálny riaditeľ / 
prezident   

250 000 – 400 000 300 000 

Výkonný riaditeľ   90 000 – 140 000   110 000 
Finančný riaditeľ            100 000 – 200 000 140 000 
Hlavný účtovník   30 000 – 50 000  43 000 
Finančný kontrolór   25 000 – 40 000  28 000 
Riaditeľ VIP klientov   50 000 – 70 000  62 000 
Riaditeľ ľudských udrojov   60 000 – 150 000  80 000 
Prevádzkovo-technický 
riaditeľ                

 60 000 – 140 000  90 000 

IT špecialista                25 000 – 30 000  26 000 
 

Zdroj: AJG                                          Kurz: 1 EUR / 41,328 SKK (Zdroj: NBS, stred, 23. 10. 2003) 
 
Finančný sektor 
 
Do finančného sektora možno zaradiť všetky spoločnosti poskytujúce finančné služby. 
Analýza hodnotí ľudský kapitál predovšetkým v segmentoch bankovníctvo, poisťovníctvo, 
lízing, kapitálový trh, podielové fondy, rizikový kapitál a mimobankové subjekty.  
 
V bankovom sektore sa na Slovensku v uplynulom období uskutočnili procesy zásadných 
zmien: ozdravenie bankových inštitúcií a ich následná reštrukturalizácia, privatizácia a vstup 
silných zahraničných strategických investorov do jednotlivých bankových domov. Na tieto 



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 158 -       

procesy v súčasnosti nadväzujú ďalšie zmeny spojené so zvyšovaním efektivity, zmenou 
prístupu ku klientom a s postupným zavádzaním overeného know-how nového vlastníka 
upraveného na lokálne pomery. V oblasti ľudského kapitálu sa tieto pohyby premietli do 
novej  stratégie v riadení ľudských zdrojov a požiadaviek kladených na ľudské zdroje.  
 
Spomínané zmeny a vysoká konkurencia ovplyvnili cielenosť obchodných aktivít bánk, ktoré 
sa zamerali na primárne cieľové skupiny (retailoví, korporátni a privátni zákazníci). Nová 
obchodná stratégia vytvorila príležitosti pre nových riadiacich pracovníkov. Exponovaný sa 
stal najmä obchodný senior a top manažment z rýchloobrátkového sektora.      
 
Nová obchodná stratégia sa implementovala aj na úroveň pracovníkov zabezpečujúcich styk 
s klientmi, kde sa vyžaduje proaktívny prístup so snahou poskytnúť každému klientovi 
nadštandardné služby a „predať“ mu čo najširší balík služieb. V posledných rokoch začali 
finančné inštitúcie na určitých úrovniach realizovať obchodné aktivity prostredníctvom 
pozície Account Manager. V tejto oblasti nachádzajú uplatnenie aj čerství absolventi 
stredných a vysokých škôl s ekonomickým zameraním.  
 
Bankové domy v súčasnosti posilňujú predovšetkým privátne bankovníctvo ako jeden 
z dosiaľ nesaturovaných produktových radov určených pre existujúcich i pre potenciálnych 
klientov. Uplatnenie v tejto oblasti nachádzajú najmä skúsení obchodníci z korporátneho 
bankovníctva, poradenských spoločností a vysoko sofistikovaného obchodu. 
 
Poisťovníctvo je sektorom s dominantným a posilneným lídrom, ktorý vznikol privatizáciou 
najväčšej slovenskej poisťovne a ktorý bude do značnej miery určovať trendy v tejto oblasti. 
Zároveň sa začal (v niektorých prípadoch sa už aj ukončil) proces postupného prepájania 
jednotlivých poisťovacích spoločností, ktorého cieľom je posilnenie ich postavenia na trhu. 
Taktiež sa zvýrazňuje posun k využívaniu iných ako tradičných distribučných kanálov a k 
vytváraniu strategických partnerstiev s bankami, príp. rôznymi maklérskymi spoločnosťami. 
Zaujímavé pohyby sa očakávajú v poistných spoločnostiach špecializovaných na dôchodkové 
poistenie v súvislosti s prudším rozvojom trhu doplnkového dôchodkového poistenia a 
očakávaným spustením trhu povinného kapitalizačného dôchodkového poistenia.  
 
Riadenie obchodu a jeho segmentácia je v poisťovníctve podobné ako v bankovníctve, avšak 
predaj najmä v oblasti životného poistenia je oveľa aktívnejší. V tejto oblasti sa využívajú  
externé maklérske spoločnosti a vlastné agentúry s obchodnými zástupcami pracujúcimi na 
živnosť.   
 
Pre oba segmenty je charakteristická vysoko rozvinutá marketingová komunikácia a tvorba 
nových produktov. Tento fakt mal za následok vytvorenie nových pozícií (napr. produktový 
manažér). Podobne ako pri obchodných pozíciách sú exponovaní strednomanažérski 
marketingoví pracovníci z rýchloobrátkového sektora. 
 
Pre vrcholové riadiace pozície je typická pomerne nízka fluktuácia a averzia voči prijímaniu 
nových top manažérov z iných sektorov.    
 
Optimalizácia ľudských zdrojov spôsobila prepúšťanie najmä administratívnych kapacít, 
avšak bývalí zamestnanci bánk a poisťovní sa väčšinou uplatnili v oblasti financií v inom 
sektore. 
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Na slovenskom trhu v súčasnosti pôsobí pomerne veľké množstvo maklérskych spoločností, 
ktoré ponúkajú produkty rôznych finančných spoločností (poisťovne, podielové fondy, 
doplnkové dôchodkové poisťovne, stavebné sporiteľne), príp. špeciálne štruktúrované 
produkty. Úspech týchto spoločností závisí predovšetkým od ich schopnosti neustále budovať 
a rozvíjať predajnú sieť. V budúcnosti pravdepodobne príde k spájaniu jednotlivých 
maklérskych spoločností, resp. k ich kompletnému prevzatiu jednou spoločnosťou, ktorá 
takýmto krokom posilní svoju vlastnú distribučnú sieť.  
 
Rozvoj ľudského kapitálu spoločností poskytujúcich služby na kapitálovom trhu je ešte vždy 
poznačený takmer nefunkčným kapitálovým trhom. Z tohto dôvodu sú v tomto segmente 
kľúčovými hráčmi najmä banky a niekoľko vybratých obchodníkov s cennými papiermi. 
Zmena príslušnej legislatívy a postupné pozdvihovanie dôvery klientov k investíciám na 
kapitálovom trhu môžu naštartovať dynamickejší rozvoj tohto sektora s posilňovaním 
postavenia mimobankových investičných spoločností.  
 
Sektor lízingu vykazuje kontinuálne každoročný nárast realizovaného objemu obchodov 
a pomerne stabilizovanú situáciu jednotlivých konkurenčných spoločností. Na trh zároveň 
vstúpili spoločnosti, ktoré sú kapitálovo prepojené s novými vlastníkmi niektorých bankových 
domov. Vďaka tomu budujú svoju pozíciu najmä na poskytovaní komplexných služieb, pri 
čom využívajú možnosť spolupráce s danou bankovou inštitúciou. Ponuka komplexných 
služieb bude pravdepodobne hlavným trendom aj v ostatných spoločnostiach.   
 
Na Slovensku pôsobí len obmedzený počet fondov rizikového kapitálu, pretože firmy pri 
zháňaní dodatočného kapitálu uprednostňujú buď tradičné bankové úvery alebo vstup 
strategického a nielen finančného partnera. Príležitosť na aktívnejší rozvoj tohto sektora sa 
skrýva v úpravách legislatívneho a daňového prostredia, sfunkčnení kapitálového trhu 
a zmene vnímania tejto formy financovania podkapitalizovanými spoločnosťami hľadajúcimi 
rozvojový kapitál. Medzi exponované patria pozície rešeršerov a analytikov, pri ktorých 
spoločnosti pre nedostatok kvalitných kandidátov a vysokú fluktuáciu uprednostňujú výchovu 
vlastných kapacít najmä zo skupiny vysokoškolských absolventov. 
 
Tento druh kapitálu sa zatiaľ uplatňuje najmä v sektoroch ťažkej a ostatnej výroby a výrazne 
pomáha pri rozvoji ľudských zdrojov .  
 
Skúsenosti z vyspelých zahraničných krajín potvrdzujú nesmierny prínos rozvoja tohto 
segmentu na naštartovanie a vývoj iných sektorov nielen z hľadiska ľudského kapitálu.     
 
Slovenský trh úverových služieb a splátkových predajov poskytovaných mimobankovými 
inštitúciami sa vyprofiloval ako pomerne konkurencieschopný voči bankovým inštitúciám, 
ktoré začali intenzívnejšie poskytovať spotrebné úvery retailovým klientom len v ostatnom 
období. Vzhľadom na doterajší úspech rôznych splátkových systémov možno očakávať, že pri 
efektívne zvolenej stratégii CRM sa poskytovateľom splátkových predajov a mikropôžičiek 
podarí udržať svoj podiel v tomto segmente trhu a naďalej úspešne konkurovať komerčným 
bankám. 
 
Podielové fondy spravované rôznymi správcovskými spoločnosťami sa pri klesajúcich 
úrokových sadzbách v komerčných bankách stávajú čoraz zaujímavejšou alternatívou pri 
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zhodnocovaní úspor jednotlivých klientov. Okrem rozvoja správcovských spoločností sa na 
trhu postupne udomácňujú aj spoločnosti, ktoré pre vysoko bonitných súkromných klientov 
ponúkajú možnosť vytvárania vlastných investičných portfólií a zhodnocovania úspor 
alternatívnym spôsobom k privátnemu bankovníctvu. Tento sektor v poslednom čase 
zaznamenáva vysoký dopyt po nových zamestnancoch, čo spôsobuje nielen vysoká 
fluktuácia, ale aj vytváranie nových pracovných pozícií.  
 
Rozvoj trhu spoločností poskytujúcich neštandardné investičné príležitosti je v dôsledku 
neseriózneho prístupu zo strany mnohých nebankových inštitúcií v útlme a s negatívnym 
imidžom. Napriek tomu možno očakávať postupný príchod serióznych spoločností, ktoré 
svojim klientom poskytnú aj alternatívne investičné príležitosti a serióznu perspektívu 
zhodnotenia ich investície aj inou príťažlivou formou ako len využitím tradičných 
investičných produktov. V dôsledku krachu viacerých nebankových subjektov na trhu zo dňa 
na deň pribudlo veľa skúsených pracovných síl najmä na stredno- a seniormanažérskej úrovni. 
Hoci postoj potenciálnych zamestnávateľov bol skôr negatívny, časom sa väčšina týchto ľudí 
uplatnila predovšetkým vo finančnom sektore.  
 
Sektor infokomunikačných technológií 
 
Telekomunikačný sektor na Slovensku ovplyvňuje predovšetkým demonopolizácia v oblasti 
poskytovania hlasových služieb v pevných sieťach. Na začiatku roku 2003 sa v tejto oblasti 
skončil monopol bývalého štátneho (neskôr privatizovaného) telekomunikačného podniku. 
Licencie na poskytovanie hlasových služieb získali prví alternatívni operátori. V najbližšom 
období sa očakáva ďalšie oživenie trhu. V dôsledku saturovanosti trhu telekomunikačných 
služieb sa spoločnosti v uplynulom roku zameriavali najmä na reorganizáciu 
a reštrukturalizáciu obchodných tímov. V rámci reorganizácie sa ľudské zdroje presúvali 
z aktívneho obchodu do oblasti rozvoja obchodu u významných korporátnych klientov a do 
oblasti CRM a rozvoja nových služieb. U súčasných stabilných hráčov telekomunikačného 
trhu badať snahu o optimalizáciu ľudských zdrojov v zmysle zvýšenia celkovej finančnej 
a nefinančnej efektivity. Najväčší telekomunikačný operátor v pevných sieťach zavŕšil hlavnú 
etapu redukcie počtu zamestnancov a v súčasnosti sa v oblasti ľudských zdrojov zameriava na 
procesnú optimalizáciu. 
 
S budúcim rozvojom súčasných a nových alternatívnych telekomunikačných operátorov 
možno očakávať vznik mnohých pracovných príležitostí najmä v oblasti obchodu, marketingu 
a nižších špecializovaných technických pozícií. Na základe dlhodobej skúsenosti a schopnosti 
dlhodobej konkurencie však možno predpokladať rýchly zánik mnohých alternatívnych 
operátorov a vyprofilovanie len niekoľkých spoločností, ktoré budú schopné konkurovať 
súčasnému lídrovi. 
 
Vývoj ľudského kapitálu v telekomunikačnom sektore je pozitívny najmä z hľadiska rozvoja 
ľudských zdrojov. V najbližšom období nemožno očakávať výraznejšiu tvorbu pracovných 
príležitostí, reálnejšie je pozvoľné znižovanie stavu zamestnancov prispôsobené klesajúcej 
ziskovosti jednotlivých služieb. V riadení ľudských zdrojov bude čoraz častejšia snaha o 
outsourcing niektorých HR procesov, vďaka čomu sa spoločnosti budú môcť lepšie sústrediť 
na hlavnú podnikateľskú činnosť. 
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Rozvoj ľudského kapitálu v spoločnostiach poskytujúcich internetové služby a riešenia sa 
očakáva najmä na strane súčasného lídra a mobilných operátorov. V špecializovaných ISP 
spoločnostiach nemožno predpokladať výraznejší pozitívny posun, pravdepodobnejšie je 
pokračovanie ich úpadku. Práve v tejto oblasti môže dôjsť ku vzniku nových technicky 
orientovaných pracovných príležitostí. Reálny prírastok zamestnanosti však vykompenzuje 
úbytok obchodných a marketingových pracovníkov v menších spoločnostiach.    
 
Dianie v segmente informačné technológie odzrkadľuje globálne trendy predovšetkým 
v oblasti fúzií významných hráčov a zavádzania celosvetovo používaných produktov. Na 
druhej strane slovenské spoločnosti získavajú čoraz viac skúseností v medzinárodnom 
prostredí a predovšetkým výrobcovia softvérových produktov nachádzajú nové možnosti na 
expanziu na zahraničné trhy. Naďalej pokračuje trend využívania relatívne lacnej 
a mimoriadne kvalifikovanej pracovnej sily slovenských IT špecialistov priamo na Slovensku, 
pri práci na zahraničných projektoch „na diaľku" alebo odchodom do zahraničia.  
 
V uplynulých rokoch tento segment vytvoril množstvo technicky špecializovaných pozícií, aj 
keď v tomto roku sa celosvetová kríza v tejto oblasti prejavila aj na Slovensku. Viaceré 
medzinárodné spoločnosti redukovali počet zamestnancov najmä na programátorskej 
a vývojárskej úrovni. Táto reštrukturalizácia však nebola taká dramatická ako v domácich 
krajinách ich materských spoločností. Na Slovensku ešte vždy pretrváva trend využívania 
vysokej konkurencieschopnosti v oblasti mzdových nákladov a odbornosti slovenských 
pracovníkov. Na druhej strane sa posilňuje počet a kvalita technických a obchodných 
pracovníkov v spoločnostiach so slovenskou majetkovou účasťou. Rozvoj ľudských zdrojov 
sa očakáva najmä v oblasti zvyšovania kvalifikácie a odbornosti pracovníkov a častejšom 
outsourcingu HR procesov.  
 
Trend budovania call centier pre európsky región naberá na Slovensku na sile aj v súčasnosti. 
V tomto segmente vznikli nové pracovné príležitosti najmä v oblasti služieb zákazníkom. 
Uplatnenie našli jazykovo vybavení absolventi stredných škôl a študenti vysokých škôl. 
Riadenie ľudských zdrojov sa v tejto oblasti stretáva s mnohými problémami (napr. vysoká 
fluktuácia, nedostatok skúsených náborových pracovníkov a obmedzený počet motivovaných 
a jazykovo vybavených mladých ľudí). Preto v tejto oblasti možno predpokladať snahu 
o outsourcing spomínaných oblastí a služieb. Zo strednodobého horizontu sa očakáva úbytok 
tohto typu investícií a presťahovanie call centier do iných krajín. Hlavným dôvodom bude 
postupné zvyšovanie životnej úrovne v SR, čo ovplyvní aj mzdové náklady, ktoré sú jedným 
z hlavných faktorov pri rozhodovaní o vstupe investora do danej krajiny. 
 
Ľudský kapitál a jeho vývoj možno v sektore infokomunikačných technológií hodnotiť 
pozitívne, pretože tvorí významnú pridanú hodnotu. V dôsledku saturovanosti trhu sa 
nepredpokladá zvyšovanie počtu ľudí zamestnaných v tomto sektore. Dôraz sa bude klásť 
skôr na rozvoj a reorganizáciu súčasných zamestnancov v zmysle tvorby nových služieb a 
CRM. Mnohí technickí, obchodní a marketingoví manažéri z tohto sektora nachádzajú 
uplatnenie vo vyspelých krajinách. Výsledky prieskumu HR Review Slovakia 2003 a 
dlhoročné skúsenosti ukazujú, že riadenie ľudských zdrojov je v sektore infokomunikačných 
technológií na jednej z najvyšších úrovní.  
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Médiálny a reklamný sektor  
 
Mediálny sektor predstavuje z hľadiska ľudského kapitálu jednu z najdynamickejšie rastúcich 
oblastí. Na Slovensku možno pozorovať snahu o profesionalizáciu médií, okrem toho počas 
uplynulých dvoch rokov vznikli nové televízne spoločnosti. Vo verejnoprávnej televízii sa 
v súčasnosti realizuje historicky najrozsiahlejšia reštrukturalizácia zameraná na optimalizáciu 
nákladov a ľudských zdrojov a zefektívnenie procesov. Ako jeden z jej výsledkov sa očakáva 
jasnejšie profilovanie a programové smerovanie. Súčasný trend v oblasti riadenia a 
uskutočnených opatrení krízového manažmentu v oblasti ľudských zdrojov možno hodnotiť 
veľmi pozitívne. Dokonca ho možno považovať za príkladný projekt reštrukturalizácie 
a optimalizácie pre celý verejný sektor. 
 
Medzi tradičnými lídrami súkromných televízií badať najjasnejšie výsledky v oblasti 
vybudovania efektívnych štruktúr, systému riadenia a kvalitných ľudských kapacít. Tento 
vývoj kopíruje nielen medzinárodné trendy, ale aj lokálne podmienky. Počas uplynulých 
rokov vychoval najmä líder medzi súkromnými televíziami mnoho kvalitných programových 
pracovníkov a pracovníkov v oblasti operatívneho a strategického marketingu a nákupu 
médií. Špecializovaní redaktori sú exponovaní najmä v oblasti public relations spoločností 
pôsobiacich v iných segmentoch.  
 
Na trhu komerčných rádiostaníc sa vyprofilovalo množstvo hráčov, ktorí sa veľmi konkrétne 
a prehľadne zameriavajú na vlastné cieľové skupiny. Očakáva sa, že tento trend bude  
pokračovať a že tento segment dodá ľudskému kapitálu na Slovensku vysokú pridanú 
hodnotu. Predpokladať možno aj vznik nových pracovných pozícií, ktorý bude súvisieť 
s posilnením konkurencie niektorých začínajúcich spoločností. 
 
Mediálne agentúry pôsobiace na Slovensku väčšinou zastrešuje silná medzinárodná sieť. 
Vzhľadom na to, že mediálne agentúry tvoria v rámci komunikačných skupín najväčší obrat, 
jedna agentúra môže exkluzívne pracovať pre dve i tri reklamné agentúry. Na druhej strane si 
niektoré médiá zakladajú vlastné tzv. Media Representative, ktoré predávajú výlučne ich 
reklamný priestor. 
 
Vnímanie reklamy prešlo od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia výraznými zmenami 
- od syndrómu „in your face", pri ktorom mal spotrebiteľ pocit, že si reklama občas až príliš 
prenikavo vynucuje svoj priestor, až po postupnú akceptáciu. Reklama sa stáva každodennou 
súčasťou bežného života, čo prispieva k jej skvalitneniu a kreatívnejšiemu prístupu k 
oslovovaniu potenciálnych zákazníkov. Reklamné spoločnosti sa snažia pretransformovať na 
full-servisové agentúry, ktoré klientom vedia poskytnúť kompletný marketingový mix. Pri 
nábore nových pracovníkov a pri ich ďalšom rozvoji sa to prejavuje kladením podstatne 
väčšieho dôrazu na kreativitu a budovanie vzťahov so zadávateľmi. V uplynulom roku boli 
exponovaní najmä kreatívni pracovníci, manažéri riadenia vzťahov so zákazníkmi 
a obchodníci s médiami.    
 
Spoločnosti pôsobiace v segmente marketingových služieb na Slovensku väčšinou zastupujú 
medzinárodné spoločnosti. Zaoberajú sa poskytovaním marketingových údajov, ktoré sú 
cenným zdrojom informácií o predaji, podiele na trhu, distribúcii, cenách a merchandisingu. 
Poskytujú aj obraz o postojoch spotrebiteľov a nákupnom správaní. V tejto oblasti sa očakáva 
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vznik nových pracovných pozícií, avšak takýto vývoj je podmienený štandardizáciou 
podnikateľského prostredia a vyprofilovaním a vyššou špecializáciou lídrov.  
 
Direct marketing patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce marketingové odvetvia. Prieskumy 
naznačujú, že zadávatelia reklamy budú z nákladového hľadiska aj v budúcnosti 
uprednostňovať tento spôsob reklamy pred televíznou alebo printovou reklamou. Na 
Slovensku pôsobí väčšie množstvo zahraničných agentúr, ktoré pracujú s vlastným know-
how. Ich slovenskí konkurenti náborom skúsených manažérov z iných rozvinutejších sektorov 
postupne profesionalizujú svoje služby, čím si zabezpečujú stabilné postavenie na trhu. 
 
Spoločnosti v mediálnom a reklamnom sektore požadujú kvalitných odborníkov pôsobiacich 
na manažérskych, obchodných a kreatívnych pozíciách. Ak ide o nadnárodné spoločnosti, 
chcú ľudí, ktorí sú porovnateľní s personálom v domovských centrálach. Keďže na Slovensku 
neexistuje dlhodobá tradícia vo vzdelávaní špecialistov pre oblasť reklamy a public relations, 
spoločnosti si museli vychovávať pracovníkov z vlastných zdrojov. Pri výberoch však 
využívajú služby personálnoporadenských spoločností, ktoré dokážu identifikovať ľudí s 
optimálnym potenciálom a požadovanými schopnosťami. 
 
Riadenie ľudských zdrojov v tomto sektore pomerne rýchlo dosiahlo vysokú úroveň najmä 
v oblasti výberov a náborov, individuálneho vzdelávania, výchovy špecializovaných 
odborníkov z vlastných zdrojov, zvyšovania efektivity práce a tvorby motivačných 
a mzdových politík. 
 
V budúcnosti sa očakáva zameranie riadenia ľudských zdrojov najmä na zníženie fluktuácie 
a outsourcing niektorých činností v oblasti riadenia a výkonu ľudských zdrojov. 
 
Aktuálny prehľad úrovne platov v reklamných agentúrach 
Pozícia Rozpätie (v Sk) Meridián (v Sk) 
Výkonný riaditeľ  80 000 – 150 000 115 000 
Manažér klientov  30 000 – 40 000  34 000 
Copywriter 20 000 – 25 000  23 000 
Grafik 20 000 – 25 000  21 000 
Mediálny riaditeľ  50 000 – 90 000  68 000 
Kreatívny riaditeľ  60 000 – 80 000  75 000 
 
Zdroj: AJG                                 Kurz: 1 EUR / 41,328 SKK (Zdroj: NBS, stred, 23. 10. 2003) 
 
 
Sektor profesionálnych poradenských služieb 
 
Poradenské spoločnosti v oblasti účtovného a daňového poradenstva sa zameriavajú na 
dôsledné analýzy a výklad jednotlivých predpisov účtovno-daňovej legislatívy platnej na 
Slovensku. V blízkej budúcnosti budú musieť prispôsobiť svoje fungovanie novej realite, 
ktorá bude aktuálna po očakávanom vstupe SR do EÚ, a rozšíriť svoje poradenstvo o 
účtovno-daňové predpisy platné či už v jednotlivých krajinách EÚ alebo vo všetkých 
členských krajinách. Uľahčiť ich fungovanie a zároveň spôsobiť odliv niektorých klientov by 
mohla avizovaná reforma daňového systému SR.  
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Po kríze tzv. veľkej päťky začínajú v tomto sektore dominovať najmä spoločnosti so 
slovenskou majetkovou účasťou, príp. nezávislé nekapitálovo prepojené medzinárodné siete. 
Mnohé slovenské spoločnosti získali po reštrukturalizácii zahraničných spoločností mnohých 
skúsených konzultantov a manažérov. To im prinieslo úspech nielen v oblasti skvalitnenia 
poskytovaných služieb, ale aj zavedenie medzinárodných štandardov a politík do všetkých 
oblastí riadenia vrátane ľudských zdrojov.   
 
 
V oblasti auditu sú kľúčovými hráčmi najmä spoločnosti tzv. veľkej štvorky. Okrem nich sa 
však na slovenskom trhu presadzujú aj lokálne audítorské spoločnosti, ktoré tiež poskytujú 
služby na kvalitatívne vysokej úrovni. Napriek tomu možno predpokladať, že dominantnosť 
tzv. veľkej štvorky bude naďalej pretrvávať najmä v centrálne riadených medzinárodných 
spoločnostiach. 
 
Trh poradenských spoločností sa do značnej miery prelína so spoločnosťami poskytujúcimi aj 
iné špecializované poradenstvo. Tieto spoločnosti podporujú rozvoj svojich klientov 
pôsobiacich vo všetkých segmentoch trhu tak, aby pomohli optimalizovať ich vnútorné 
procesy a aby sa zvyšovala ich vlastná efektivita a konkurencieschopnosť. Vstupom do EÚ sa 
tlak na slovenské spoločnosti ešte zvýši, takže budú nútené v záujme dosiahnutia úspechu aj 
na spoločnom európskom trhu ešte intenzívnejšie hľadať svoje vnútorné rezervy. Do tohto 
sektora patria aj poradenské spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov a strategického riadenia. 
Na slovenskom trhu existuje len obmedzený počet spoločností poskytujúcich služby ako 
Executive Search a Management Consulting. Hoci v ponuke ich má spolu s inými produktmi 
viacero personálnych agentúr, ich konzultanti často nemajú na realizáciu týchto typov služieb 
potrebné know-how. Mnohí z nich nedodržiavajú základné štandardy a postupy, ktoré 
stanovila medzinárodná Asociácia Executive Search konzultantov (AESC). Očakáva sa, že 
tento problém sa čiastočne vyrieši rozdelením spoločností a ich členstvom v Asociácii 
personálnych agentúr a vznikom pripravovanej Asociácie Executive Search spoločností. Jej 
vytvorenie by malo definitívne sprehľadniť trh pre klientov, poskytnúť oprávnenie 
poskytovať určité služby v stanovenej kvalite a definitívne ukončiť profilovanie hybridných 
spoločností. 
 
Právne služby a právne poradenstvo poskytujú v rámci tohto segmentu na jednej strane 
subjekty, ktoré poskytujú komplexné poradenstvo, a na druhej strane úzko špecializované 
subjekty. Súbežne s tým sa rozvíjajú služby spojené s vymáhaním pohľadávok, exekútorské 
úrady a notárske úrady. Prispôsobovanie týchto spoločností na podmienky fungovania v rámci 
EÚ prinesie ďalší impulz na užšiu špecializáciu niektorých subjektov, ktoré poskytujú právne 
poradenstvo, a rozvoj tohto segmentu trhu. V súvislosti so vstupom SR do EÚ možno 
predpokladať zánik alebo zlučovanie  menších právnych kancelárií, čo spôsobí predovšetkým 
vstup ďalších medzinárodných kapitálovo previazaných sieťových kancelárií na slovenský 
trh. Od silných lokálnych kancelárií sa očakáva väčšia orientácia na lokálne spoločnosti. 
Exponovaní pri výberoch kandidátov sú predovšetkým právnici s vybudovanou klientelou. 
 
Na slovenskom trhu s realitami pôsobí pomerne veľké množstvo rôznych realitných 
spoločností, ktoré poskytujú služby širokému okruhu klientov. Po očakávanom vypršaní 
prechodného obdobia na obchodovanie s nehnuteľnosťami v rámci budúceho pôsobenia 
Slovenska v EÚ a po následnom náraste hodnoty nehnuteľností sa očakáva rozmach 
obchodovania s nehnuteľnosťami a zvýšenie podielu tohto segmentu v hospodárstve SR. 
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Okrem toho v rámci tohto segmentu vzniká množstvo nových pozícií v spojení s privátnym 
investičným bankovníctvom v oblasti realít. 
 
Pripravenosť spoločností v tomto sektore na všetky zmeny bude závisieť najmä od kvality 
kľúčových manažérov a špecialistov a od efektívne nastavených procesov a organizačných a 
personálnych štruktúr. Líderské profesionálne spoločnosti si začínajú plne uvedomovať  
vysoké nároky na kvalitu riadenia a ľudských zdrojov v spoločnostiach, ktoré chcú presvedčiť 
svojich klientov o tom, že sú schopné poskytovať špičkové konzultantské služby.  
 
Na rozdiel od vyspelých ekonomík boli na Slovensku podobne ako v celom stredo- a 
východoeurópskom regióne zdrojom kandidátov na konzultantské pozície mladí ľudia často 
bez korporátnej skúsenosti. Ide o dôsledok skutočnosti, že začiatkom deväťdesiatych rokov 
20. storočia bol na trhu nedostatok schopných manažérov s potrebným know-how. 
V konečnom dôsledku sa však toto riešenie oplatilo, pretože napriek recesii poradenských 
služieb vo vyspelých ekonomikách zdynamizovalo a pozitívne posunulo celý sektor. 
 
Spolu s rozvojom sektora profesionálnych poradenských služieb možno očakávať vznik 
nových pracovných príležitostí predovšetkým v oblasti špecializovaných konzultantských 
pozícií. Tento sektor by sa mal v budúcnosti stať nositeľom pridanej hodnoty celého ľudského 
kapitálu SR. 
 
Z hľadiska riadenia ľudských zdrojov má veľa najmä lokálnych poradenských spoločností 
nedostatky v oblasti rozvoja vlastných ľudí a v systémoch a procesoch riadenia niektorých 
oblastí (napr. obchod, marketing, CRM a financie). 
 
Farmaceutický a zdravotnícky sektor 
 
Vývoj v oblasti farmaceutického priemyslu priamo súvisí s celkovou situáciou v 
zdravotníctve, ktorú možno v rámci Slovenska označiť za najproblematickejšiu. Ide o oblasť, 
kde sa zásadné systémové zmeny presadzujú len veľmi ťažko. Okrem problémov súvisiacich 
s reformou zdravotníctva a legislatívnymi zmenami musia podnikateľské subjekty čeliť i 
platobnej neschopnosti odberateľov i dodávateľov v súkromnom či štátnom sektore. V 
súvislosti so vstupom SR do EÚ aktuálne vyvstáva potreba harmonizácie legislatívy, 
registrácie liečiv i kategorizácie, s ktorou sa budú musieť vyrovnať relevantné štátne orgány 
aj farmaceutické spoločnosti. 
 
S cieľom posilniť svoje aktivity či diverzifikovať riziko pristúpili viaceré farmaceutické 
spoločnosti k vytvoreniu aliancií, k fúziám a akvizíciám, ktoré výrazne ovplyvnia trh s 
liečivami. Trend fúzií a akvizícií bude pokračovať, pričom sa vníma ako rozhodujúci aspekt 
dlhodobej konkurencieschopnosti farmaceutických spoločností. Trh farmaceutických 
výrobcov ovládajú medzinárodné farmaceutické spoločnosti, ktoré na Slovensku pracujú 
spôsobom kopírujúcim medzinárodné systémy a procesy.  
 
Súčasné postavenie farmaceutických spoločností a ich dosiaľ vysokú ziskovosť výrazne 
ovplyvnia zmeny v liekovej politike, čo sa už čiastočne prejavilo zastavením prijímania 
nových pracovníkov. Niektoré spoločnosti pripravujú reštrukturalizáciu či presunutie 
lokálnych riadiacich orgánov menších spoločností do regionálnych centrál v okolitých 
krajinách, čím chcú vyrovnať nižšiu ziskovosť. V dôsledku očakávaného rapídneho 
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znižovania marže najmä originálnych liekov sa očakáva podobný scenár, aký sa odohral 
v sektore rýchloobrátkového tovaru. 
 
Z hľadiska ľudského kapitálu patrí farmaceutický sektor medzi popredné sektory slovenského 
hospodárstva. Štruktúrou a systémami riadenia sa veľmi podobá na rýchloobrátkový sektor. 
Za uplynulé roky v tejto oblasti vyrástlo množstvo úspešných a kvalitných riaditeľov, 
produktových manažérov a reprezentantov s vynikajúcou úrovňou medicínskeho 
a farmaceutického vzdelania a manažérskych skúseností. Obchodní manažéri týchto 
spoločností majú ojedinelé skúsenosti s predajom a marketingom vysoko sofistikovaných 
produktov, a tak ich uplatnenie v iných sektoroch možno považovať len za otázku času. 
Veľké príležitosti sa pre nich naskytnú najmä pri reštrukturalizácii a optimalizácii štátnych 
zdravotných zariadení. 
 
Riadenie ľudských zdrojov v tomto sektore často preberá medzinárodné systémy hodnotenia, 
cieleného vzdelávania úspešných jednotlivcov, prepracované mzdové a benefitové systémy a 
iné nefinančné motivačné politiky. Medzinárodná stratégia riadenia ľudských zdrojov sa však 
väčšinou implementuje na lokálne pomery. 
 
Oblasť poskytovania zdravotníckych služieb v najbližšom období silne ovplyvní veľkosť 
disponsibilných finančných zdrojov, rastúca spotreba a technologická revolúcia.  
 
Sektor poskytovateľov zdravotníckych služieb je na Slovensku na začiatku svojho vývoja. 
Spolu s predpokladaným čiastočným odštátnením zdravotných zariadení a so zavedením 
systému pripoistenia treba počítať so zvyšovaním nárokov spotrebiteľov - pacientov na 
kvalitu poskytovaných služieb. Táto skutočnosť zintenzívni a urýchli vznik neštátnych 
zákaznícky orientovaných zariadení a zmení aj prístup pri výberoch a rozvoji zamestnancov. 
V blízkej budúcnosti možno predpokladať znižovanie počtu obchodných zamestnancov a 
zánik pozícií podporných činností (napr. účtovníctvo, IT a pod.) a následný outsourcing 
týchto činností. 
 
Aktuálny prehľad úrovne platov vo farmaceutických spoločnostiach (bez bonusov) 
Pozícia Rozpätie (v Sk) Meridián (v Sk) 
Obchodný manažér 45 000 – 85 000 59 000 
Produktový manažér  35 000 – 85 000 43 000 
Manažér vzťahov 
s regulátorom  

30 000 – 70 000 46 000 

Klinický monitor  30 000 – 50 000  37 000 
Medicínsky reprezentant  22 000 – 50 000  34 000  
 
Zdroj: AJG                                   Kurz: 1 EUR / 41,328 SKK (Zdroj: NBS, stred, 23. 10. 2003) 
 
 
2.4.3 Vybrané oblasti riadenia ľudských zdrojov 
 
V tejto časti sa analýza venuje interpretácii výsledkov prieskumu riadenia ľudských zdrojov  
uskutočneného pod názvom HR Review Slovakia 2003.  
 
Interpretácia prieskumu vychádza z vyše dvanásťročného pôsobenia poradenskej skupiny 
Amrop Jenewein Group v oblasti ľudských zdrojov, manažmentu a v súčasnosti mimoriadne 
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aktuálnej európskej integrácie a z medzinárodných skúseností vyplývajúcich z členstva v The 
Amrop Hever Group, globálnej sieti kapitálovo neprepojených Executive Search spoločností. 

Prieskum je obohatený o cenné myšlienky, názory a skúsenosti manažérov ľudských zdrojov 
pôsobiacich v korporátnom sektore na Slovensku. 

Projekt HR Review Slovakia sa začal realizovať v decembri 2002, pričom spracovanie 
výsledkov sa skončilo v  júni 2003. Výskum sa realizoval v troch základných fázach, ktorých 
výsledkom je záverečný dokument. 

Vo februári až apríli 2003 sa uskutočnil dotazníkový prieskum, ktorého prostredníctvom 
autori oslovili viac ako 200 najvýznamnejších slovenských spoločností. Ich výber sa 
realizoval na základe výšky obratu a počtu zamestnancov podľa rebríčka TREND TOP 
a trhovej pozície. 

Výsledky dotazníkového prieskumu doplnili osobné rozhovory so štrnástimi manažérmi 
ľudských zdrojov a generálnymi riaditeľmi. 

Na záver sa zistené poznatky doplnili o údaje vychádzajúce z Národného rozvojového plánu 
a sektorových operačných plánov, ďalej o údaje o investíciách a výkonnosti ekonomiky,  
štatistické údaje a znalosti a interné informácie poradenskej skupiny Amrop Jenewein Group.  

Výsledkom je prehľad ľudských zdrojov, ktorý približuje vývoj vo vybratých oblastiach  
riadenia ľudských zdrojov počas uplynulých piatich rokov. 

 
Vyhľadávanie a výber zamestnancov 
 
Na získavanie zamestnancov má podľa manažérov ľudských zdrojov najväčší vplyv reputácia 
spoločnosti na trhu z pohľadu zákazníkov a z pohľadu budovania imidžu dobrého 
zamestnávateľa. Nasleduje výška finančného ohodnotenia, ktorá by mala byť na úrovni 
porovnateľnej ponuky na trhu. Podstatný vplyv má aj možnosť ďalšieho rastu. 
 
Podľa vyjadrení respondentov sa vlastné vnútorné zdroje a odporúčania zamestnancov 
považujú za jeden z najspoľahlivejších zdrojov pre všetky druhy pozícií, aj keď na obsadenie 
pozícií na úrovni senior a vrcholového manažmentu sa častejšie využívajú služby 
profesionálnych poradenských spoločností pôsobiacich v oblasti ľudských zdrojov.  
 
Plánovanie následníctva a identifikácia kľúčových zamestnancov sa považujú za jednu 
z najdôležitejších úloh riadenia ľudských zdrojov. Ich hlavným cieľom je zabezpečenie 
plynulého prechodu pri nečakanom odchode dôležitých zamestnancov. 
 
Na identifikáciu vhodných kandidátov na senior a vrcholové manažérske pozície je 
najvhodnejšou metódou využitie potenciálovej analýzy interných zdrojov a služieb Executive 
Search pre riadené vyhľadávanie vhodných kandidátov z externého prostredia, ktoré 
minimalizujú riziko umiestnenia nevhodného kandidáta. 
 
Pri nižšej úrovni pozícií (s výnimkou manuálnych pracovníkov) je evidentný nárast vplyvu 
internetových kariérových portálov, ktorých využitie sa zvyšuje na úkor inzercie. Postupným 
rozšírením internetu sa vplyv týchto dvoch spôsobov vyhľadávania zamestnancov 
pravdepodobne vyrovná. Na tejto úrovni pozícií sa pri výberoch využíva metóda Recruitment, 
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ktorú realizuje korporátny recruiter alebo poradenská spoločnosť, resp. agentúra. Pri 
využívaní služieb externých subjektov pri tomto type výberov respondenti pozitívne hodnotia 
urýchlenie celého procesu a schopnosť poskytnúť širokú škálu kandidátov, ktorí spĺňajú 
stanovené požiadavky a majú vysoký potenciál.  
 
 
Kandidáti s profesionálnou praxou 
 
Odbornú pripravenosť kandidátov s praxou (ekonomického aj technického zamerania) 
respondenti hodnotili veľmi pozitívne. Rovnako ocenili aj ochotu podávať výkon pod čoraz 
intenzívnejším tlakom a schopnosť pracovať aj nad čas stanovený Zákonníkom práce. 
 
Medzi nedostatky možno zaradiť predovšetkým slabú znalosť cudzích jazykov pri 
technických odboroch. Ako problematické sa javí obsadenie pozície technik s dobrou 
znalosťou cudzieho jazyka, nehovoriac už o jeho schopnosti dohovoriť sa v dvoch jazykoch. 
V oblasti technickej slovnej zásoby sa názory personalistov líšia. Časť očakáva predovšetkým 
schopnosť dohovoriť sa, pre niektorých je podmienkou aj schopnosť používať odbornú 
terminológiu. 
 
Talenty 
 
Až 75 % oslovených spoločností využíva plánovanie následníctva (tzv. back-up plány), ktoré 
sa považujú za jeden z prostriedkov na zabránenie vzniku krízovej situácie v prípade odchodu 
niektorého z kľúčových zamestnancov. 
 
Pre talentovaného zamestnanca s potenciálom ďalšieho rastu je charakteristické vyhľadávanie 
príležitostí na ďalšie vzdelávanie, podávanie nadpriemerných výkonov a preberanie 
zodpovednosti za zverené úlohy. 
 
Z osobných rozhovorov vyplýva, že pomerne častým spôsobom identifikovania talentov je 
interný benchmarking výsledkov založený na pravidelných hodnotiacich rozhovoroch. 
Oveľa častejšie sa talenty identifikujú implicitne, bez jasne stanovených kritérií a formálne 
zavedeného systému. Talent sa zväčša prejaví sám a je viditeľný. 
 
Medzi najpoužívanejšie rozvojové programy pre talenty zaraďuje takmer polovica 
respondentov rotáciu na projektoch a zahraničné študijno-pracovné pobyty. V približne tretine 
prípadov sa využívajú individuálne kariérové plány, rotácia po oddeleniach a nadregionálny 
program rozvoja talentov v rámci medzinárodnej skupiny. 

 
Absolventi 
 
Za najdôležitejšie kritérium výberu absolventov považujú slovenskí manažéri ľudských 
zdrojov odborné vzdelanie a potenciál, pozitívne hodnotia aj vysokú motiváciu a očakávanie 
kariérového rastu. 
 
Kladom absolventov technických škôl je teoretická (odborná) príprava. Respondenti 
negatívne hodnotili ich jazykovú pripravenosť. 
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V poslednom čase sa prehlbuje spolupráca zamestnávateľov s technickými školami v zmysle 
ovplyvňovania výučby. Jednotlivé odborné špecializácie potrebujú vzhľadom na potreby trhu 
zlúčenie (prax si vyžaduje širšiu špecializáciu), iné technické odbory zasa potrebujú oveľa 
užšiu špecializáciu a zameranie na aktuálne riešené problémy. 
 
Zameranie ekonomických vysokých škôl je podľa respondentov pomerne všeobecné 
a abstraktné, vyčíta sa im nízka špecializácia. Tú však kompenzuje ľahšia možnosť získania 
zamestnania počas štúdia, a tým aj skúseností z praxe.  
 
Na trhu práce sa prejavuje nesúlad medzi očakávaniami a skutočnou náplňou práce 
absolventov škôl, ktorí podľa vyjadrenia riaditeľov ľudských zdrojov počas štúdia nezískajú 
objektívny pohľad na reálne podnikové prostredie. Nereálne očakávania sa však nepovažujú 
za problém, nakoľko šikovní mladí ľudia si pri kontakte so skutočnosťou svoje predstavy 
upravia pomerne rýchlo. 
 
Budovaním imidžu atraktívneho zamestnávateľa prostredníctvom diplomových prác, účasti na 
trhoch pracovných príležitostí a aktívneho kontaktu so študentmi už počas štúdia môžu 
zamestnávatelia veľmi efektívne osloviť a vyselektovať najlepších a najvhodnejších 
absolventov skôr, ako sa ocitnú na trhu práce. Zároveň môžu aspoň čiastočne ovplyvniť ich 
odbornú pripravenosť. 

 
Očakávania účastníkov trhu práce 
 
Najväčší záujem zo strany uchádzačov je o pozície nekvalifikovaných manuálnych 
pracovníkov, čo možno pri súčasnej miere nezamestnanosti považovať za logický výsledok. 
Vysoký je tiež záujem o administratívne pozície, o ktoré sa uchádzajú predovšetkým 
absolventi stredných a vysokých škôl.  
 
Zamestnávatelia majú najväčší záujem o ľudí schopných pracovať na kľúčových alebo 
špecializovaných pozíciách. Vo výrobných podnikoch sú to predovšetkým skúsení technickí 
špecialisti, najmä jazykovo zdatní procesní inžinieri, inžinieri kvality a inžinieri logistiky, 
ktorých si musí väčšina podnikov vychovať sama.  
 
V zmysle koncepcie „nie je problém vyrobiť, ale predať“ rastie význam a s ním aj nároky na 
kvalitných a kvalifikovaných predajcov. Pri obchodných pozíciách sa kladie menší dôraz na 
akademické zázemie, oveľa dôležitejší je potenciál, silná motivácia, flexibilita, 
samostatnosť, prezentačné schopnosti, komunikácia a schopnosť vyjednávať. 
 
Adaptácia 
 
Na adaptačný program kladú slovenskí manažéri ľudských zdrojov veľký dôraz. Až 70 % 
respondentov uviedlo, že ich adaptačný program má štandardizovanú podobu. Dĺžka 
adaptačného programu sa pohybuje od jedného dňa po jeden rok, pričom jeho dĺžka závisí od 
pracovnej pozície a úrovne adaptačného programu. 
 
Adaptačný program pre manuálnych pracovníkov trvá najčastejšie od jedného dňa do jedného 
mesiaca. Pri administratívnych pozíciách trvá jeden až tri mesiace, to znamená približne 
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počas celej skúšobnej lehoty. Pre predajcov, technických špecialistov a riadiacich 
pracovníkov je štandardná dĺžka adaptačného programu tri až dvanásť mesiacov. 
 
Šesť mesiacov je zároveň čas, ktorý by väčšina riaditeľov ľudských zdrojov uvítala ako 
legislatívnu zmenu v oblasti dĺžky skúšobnej lehoty. Za jej predĺženie hovorí skutočnosť, že 
pri odborných a špecializovaných pozíciách ťažko odhadnúť skutočné kvality zamestnanca 
počas prvých troch mesiacov, nakoľko prvé relevantné výsledky možno pozorovať najskôr o 
pol roka, častejšie však až po roku činnosti. 
 
Dôvody vyššie uvedenej skutočnosti možno pri obchodných pozíciách hľadať 
v nevyhnutnosti oboznámiť sa s obchodnými partnermi a vybudovať si vlastné vzťahy. 
Nových predajcov a Account Managerov má zmysel zapojiť do objektívneho systému 
hodnotenia a bechmarkingu až po pol roku činnosti. Podávanie plného výkonu v zmysle 
udržiavania starých a získavania nových zákazníkov možno očakávať po dvoch až troch 
rokoch praxe. 
 
Pri pozíciách vo vrcholovom manažmente sa strategické dlhodobé riešenia prejavia 
prostredníctvom výsledkov, ktoré možno čiastkovo merať približne po dvoch rokoch činnosti. 
Podobné je to pri špecializovaných pozíciách, ktoré si navyše vyžadujú sériu odborných 
školení. 
 
Najdôležitejšou súčasťou adaptačného programu je spoznanie základných väzieb vo vnútri 
spoločnosti, hlbšie spoznanie jej charakteristík, spoznanie potrieb zákazníka a osvojenie 
základných vedomostí a zručností. Dôležitú úlohu hrá aj spoznanie formálnych 
a neformálnych vzťahov a autorít, komunikačných kanálov, spôsobu zdieľania informácií 
a oboznámenie s pravidlami, nariadeniami a internými smernicami. 

 
Častá je počiatočná rotácia zamestnancov po viacerých oddeleniach, vďaka ktorej môžu 
spoznať všetky procesy v rámci spoločnosti. 
 
Medzi ďalšie využívané metódy adaptácie a rozvoja zamestnancov patrí mentoring a koučing. 
Stáva sa, že spoločnosť uprednostní kandidáta s menšími skúsenosťami, avšak s vysokým 
potenciálom rastu. V takomto prípade možno rozdiel v skúsenostiach preklenúť mentoringom 
alebo koučingom. Jeho cieľom je pripraviť zamestnanca, aby v určitom vopred stanovenom 
čase vedel prebrať zverené zodpovednosti. 
 
Outsourcing HR procesov 
 
Pojem outsourcing predstavuje vyčlenenie určitých činností v podporných oblastiach hlavnej 
podnikateľskej činnosti (napr. ľudské zdroje, IT, účtovníctvo), ktoré zabezpečia externé 
spoločnosti v zmluvne dohodnutom objeme a kvalite.  
 
Za outsourcingovými kontraktmi sa obyčajne skrýva dlhoročné a zmluvne zakotvené 
partnerstvo o zabezpečovaní služieb.   
 
Nezanedbateľný prínos outsourcingových služieb sa prejavuje aj v rozvoji outsourcingu 
súvisiaceho s riadením ľudských zdrojov. Tieto procesy sa v posledných rokoch stávajú čoraz 
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populárnejšie a budujú si štandardnú pozíciu na trhu profesionálnych poradenských služieb 
v oblasti ľudských zdrojov. 
 
Medzi najčastejšie globálne využívané služby outsourcingu biznis procesov patria ľudské 
zdroje, riadenie vzťahov so zákazníkmi, riadenie vzťahov s dodávateľmi, právne zastúpenie, 
vedenie účtovníctva, daňové a finančné poradenstvo. 
 
Dve tretiny respondentov označili outsourcing na slovenskom trhu za riešenie, ktoré má 
potenciál splniť očakávania a nároky kladené na zabezpečenie kvality daných činností a 
úsporu nákladov. 
 
Vyčlenenie jednotlivých procesov a ich zverenie outsourcingovej spoločnosti umožňuje lepšie 
sa sústrediť na aktivity súvisiace s hlavnou podnikateľskou činnosťou. Pri outsourcingu HR 
procesov odpadá problém s administráciou zamestnancov a nákladmi na ich ďalšie 
vzdelávanie. 
 
Najväčší záujem o outsourcingové služby v oblasti ľudských zdrojov vidia respondenti 
v podmienkach Slovenska v zabezpečení komplexných služieb súvisiacich s náborom a 
vyhľadávaním zamestnancov a administráciou oddelenia ľudských zdrojov. 

 
Argumenty vedúce k rozhodnutiu prijať outsourcingový kontrakt: 
- dlhodobý rast produktivity práce prostredníctvom hlbšieho sústredenia na hlavné 

podnikateľské činnosti, 
- znižovanie nákladov vedie v dlhodobom horizonte k rastu výsledku hospodárenia a 

k rastu hodnoty pre akcionárov (majiteľov), 
- spoločnosť sa ľahšie prispôsobuje zmenám na trhu (sústredenie sa na hlavnú 

podnikateľskú činnosť), 
- rast kvality služieb pri externom zabezpečení (zverenie biznis procesov 

outsourcingovému partnerovi, ktorý sa na danú oblasť špecializuje, čím dosahuje 
vyššiu úroveň know-how a úsporu nákladov z dôvodu špecializácie). 
 

Fluktuácia pracovnej sily 
 
Fluktuácia a mobilita majú podstatný vplyv na stav ľudských zdrojov podľa približne dvoch 
tretín respondentov. Z názorov viacerých riaditeľov ľudských zdrojov vyplýva, že fluktuácia 
je skôr očakávaný a plánovaný jav. Vo väčšine oslovených spoločností jej percento považujú 
za nízke a v porovnaní s konkurenciou v norme. 
 
Pre určitú skupinu spoločností je vyššia fluktuácia štandardným javom vyplývajúcim zo 
špecifického charakteru pracovných pozícií (napr. call centrá). Pre tento prípad majú aj 
špeciálne prispôsobený náborový proces, ktorý sa orientuje prevažne na mladých ľudí, 
študentov a čerstvých absolventov.  
 
V súčasnosti sa spoločnosti na Slovensku orientujú predovšetkým na motiváciu mzdou a 
možnosťou odborného a kariérového rastu.  
 
Z odpovedí respondentov vyplýva, že väčšina riaditeľov ľudských zdrojov nepovažuje 
obsahovú náplň a povahu práce za kľúčové faktory pri získaní a udržaní zamestnancov. Či 
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zamestnanca pridelená práca baví, je druhoradé. V tejto oblasti možno v budúcnosti vidieť 
príležitosti na ďalší rozvoj riadenia ľudských zdrojov. 
 
Hlavnou príčinou vzniku fluktuácie je ponúknutie vyššieho finančného ohodnotenia. V menej 
ako tretine prípadov je to zaujímavejšia práca, pričom približne v pätine prípadov je príčinou 
stagnácia kariérového rastu u predchádzajúceho zamestnávateľa.  
 
Najčastejšou cieľovou skupinou vzájomného lákania kľúčových hráčov sú špecialisti v 
odbore marketing, logistika, kvalita procesov, financie, kontroling a IT. K častým zmenám 
dochádza aj na pozíciách stredného manažmentu, kde je hlavnou príčinou lepšia ponuka z 
externého prostredia. 
 
Vysoká fluktuácia je negatívnym javom aj z dôvodu vzniku dodatočných nákladov na 
obsadenie uvoľnenej pozície, adaptáciu v prípade externého kandidáta a náklady na 
poskytnutie dodatočného odborného vzdelávania. 
 
V budúcnosti bude význam výšky finančného ohodnotenia v súvislosti s bojom 
o zamestnancov postupne klesať. Rozhodovať bude skôr možnosť ďalšieho rastu, obsahová 
špecifikácia pracovnej náplne a miera zodpovednosti zverená danej pracovnej pozícii. 
 
S cieľom zvýšiť odbornosť zamestnancov a motiváciu súvisiacu s kariérovým rastom 
podporujú niektoré spoločnosti špecifické vzdelávacie programy. Približne tretina 
respondentov poskytuje zamestnancom možnosť absolvovať zahraničnú stáž. Medzi 
podporované formy ďalšieho vzdelávania patria MBA programy, dištančné a doktorandské 
štúdium. 
 
Mobilita pracovnej sily 
 
Nízka mobilita pracovnej sily sa oveľa častejšie považuje za faktor, ktorý má čoraz 
podstatnejší vplyv na získavanie zamestnancov. Boj o jej zvyšovanie je však vo väčšine 
prípadov príliš nákladný, takže mnohé spoločnosti sa snažia vytvárať rezervy na dôležité 
pracovné pozície. 
 
Medzi ďalšie možnosti zvyšovania mobility patrí prispôsobenie odmeňovacieho systému pre 
kľúčové pozície z pohľadu finančných a nefinančných výhod, zabezpečenie podnikovej 
dopravy pre zamestnancov dochádzajúcich z okolia, príp. kompenzácia časti dopravných 
nákladov a nákladov spojených s ubytovaním. 
 
Najosvedčenejším prostriedkom na zvýšenie mobility sú mzdové stimuly, ktoré majú zlomiť 
odpor spojený so zmenou lokality pôsobenia. Finančné ohodnotenie musí zohľadniť aj 
zvýšené náklady daného špecialistu alebo riadiaceho pracovníka, ktorý sa sťahuje od rodiny 
alebo s rodinou. 
 
Pomerne nerozvinutá infraštruktúra a problémy so zabezpečením ubytovania znamenajú pre 
zamestnávateľov nevyhnutnosť pomôcť takémuto zamestnancovi s ubytovaním, v prípade 
presťahovania s rodinou bezúročnú pôžičku a základnú pomoc rodinným príslušníkom na 
prechodné obdobie. V prípade častejšieho cestovania za rodinou sa ponúka možnosť 
kompenzácie cestovných nákladov. 
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Po zvážení celkových nákladov spojených s bojom proti nízkej mobilite na finančnej báze 
(mzda, príplatky na dopravu, ubytovanie) sa vynára potreba hľadania alternatívnych zdrojov 
získania kandidáta s vyhovujúcimi kritériami. 
 
Často využívanou možnosťou je akceptovanie dočasného výpadku na uvedenej pozícii, 
pričom sa kompetencie rozdelia medzi viacerých skúsených zamestnancov. Na danú pozíciu 
možno súčasne identifikovať talent z interného alebo externého prostredia, ktorý po určitom 
období prevezme kompetencie pôvodnej pracovnej pozície. 
 
Ako obranný mechanizmus proti strate cenného zamestnanca mnohé spoločnosti sídliace v 
menej rozvinutých regiónoch využívajú výpočet relatívneho prírastku, o ktorý by dotyčnému 
pracovníkovi zvýšila mzdu konkurencia. Tento prírastok sa znižuje o náklady, ktoré by 
zamestnanec musel vynaložiť na sťahovanie, dopravu a zabezpečenie bývania. Konečný 
prírastok sa premietne do nového ohodnotenia zamestnanca. 
 
Ďalším problémom súvisiacim s mobilitou je potreba obsadiť vyšší počet lokálnych 
manuálnych pracovníkov do výrobného procesu. Tento problém sa vzhľadom na slabú 
infraštruktúru rieši zabezpečením podnikovej dopravy, ktorú plne hradí výrobný podnik alebo 
na ktorú čiastočne prispievajú aj zamestnanci. Len zriedka sa na jej zabezpečení podieľajú aj 
miestne samosprávy. 
 
V súvislosti s plánovaním náhrady na kľúčové pozície v poslednom období dochádza k 
identifikácii interných zamestnancov s potenciálom budúceho rastu, ktorí by boli schopní 
flexibilne nahradiť odchádzajúceho zamestnanca (tzv. back-up plány). Pre týchto 
zamestnancov sa najčastejšie vypracúva individuálny plán odborného rastu, ktorého úlohou je 
postupne ich pripraviť na prevzatie plánovanej pozície. 
 
Novela Zákonníka práce 
 
Zámerom novelizácie Zákonníka práce je spružnenie pracovno-právnych vzťahov na 
Slovensku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ňou reaguje na početnú kritiku zo 
strany zamestnávateľov a odborov. 
 
Podľa novely bude môcť zamestnanec pracovať ročne 400 hodín. Nadčasy nesmú presiahnuť 
v priemere osem hodín týždenne počas štyroch za sebou nasledujúcich mesiacov, po dohode 
so zástupcami zamestnancov najviac dvanásť mesiacov. 
 
Novela ruší dohody o pracovnej činnosti. Zostávajú dohody o vykonaní práce a brigádnickej 
činnosti študentov. Na rozdiel od minulosti manželia môžu navzájom uzatvárať pracovné 
dohody. 
 
Pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť, predĺžiť alebo opätovne dohodnúť na tri 
roky. Dĺžku pracovného pomeru na dobu určitú možno predĺžiť pri zastupovaní zamestnancov 
a pri príležitostnej práci najdlhšie osem mesiacov v kalendárnom roku, tak isto pri dočasných 
úlohách vymedzených výsledkom, dohode v kolektívnej zmluve, vedúcich zamestnancoch 
v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a vedúcich zamestnancoch v priamej 
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riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca a zamestnancoch v podniku s najviac 
dvadsiatimi zamestnancami. 
 
Skúšobná lehota je naďalej stanovená na tri mesiace. Výpovedná lehota je dvojmesačná. Pri 
zamestnancoch, ktorí v podniku pracovali viac ako päť rokov, predstavuje tri mesiace. 
Odchodné sa vypláca vo výške poslednej mesačnej mzdy. 
 
Pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať výpoveď, ak zamestnávateľ 
zamestnanca v posledných šiestich mesiacoch na to písomne upozornil. 
 
Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou ženou, ktorá o svojom 
stave písomne informuje zamestnávateľa a predloží lekárske potvrdenie), ďalej so 
zamestnankyňou na materskej a rodičovskej dovolenke, s osamelou zamestnankyňou alebo 
osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so zamestnancom, 
ktorý sa stará o blízku osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 
Na pracovisku môžu pôsobiť odborové organizácie spolu so zamestnaneckými radami. Ani v 
prípade zistených nedostatkov nemôžu zastaviť výrobu. 
 
Minimálne mzdové tarify sa neodvádzajú od dosiahnutého vzdelania. Dovolenka pre bežných 
zamestnancov je stanovená na štyri týždne. 
 
 
2.4.4 Príloha 
 
Úspešný kandidát na trhu práce 
 
1.  Kariérové plánovanie: Úspešný kandidát na trhu práce bude vyhľadávať možnosť 
profesionálneho vedenia a aktívne sa zapájať do plánovania vlastnej kariéry a ďalšieho 
vzdelávania, ktoré bude čiastočne financovať zamestnávateľ. 
 
2.  Osobné vedenie: Viac sa budú využívať výhody kariérového poradenstva, koučingu 
alebo mentoringu. Ich dôležitým prínosom je motivácia, ktorá má človeka inšpirovať, aby 
začať pracovať na svojom kariérovom raste. Dlhodobá motivácia sa bez externej pomoci 
zvyčajne udržiava ťažšie. 
 
3.  Osobný rozvojový plán: Aktívny kandidát si pre odbory a pracovné pozície, v ktorých 
pôsobí alebo má záujem pôsobiť, vypracuje základnú špecifikáciu požiadaviek a potreby 
vzdelávania (obdoba pracovných a vzdelávacích štandardov). 
 
4.  Ďalšie vzdelávanie: Priebežné odborné vzdelávanie bude čoraz viac vecou vlastnej 
iniciatívy zamestnancov. 
 
5.  Aktívny monitoring pracovných príležitostí: Kandidát si bude pravidelne aktualizovať 
svoje osobné prezentačné materiály a informácie v databázach internetových personálnych 
agentúr a on-line búrz pracovných príležitosti13. 

                                                 
13 V súčasnosti sa odporúčajú predovšetkým kariérové portály  www.AskForJob.sk a www.Profesia.sk. 
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Telework – pokles nákladov a rast efektivity 
 
Z dôvodu nákladovej efektivity vzrastie počet ľudí vykonávajúcich prácu z domu. Projekt 
teleworkingu musí najskôr identifikovať pracovné pozície, ktoré možno vykonávať z domu. 
Jeho ďalšou súčasťou je prepočet úspory nákladov a počiatočných investícií. 
 
Je potrebné, aby určité pracovné pozície zostali fixne na pracovisku. Okrem toho zamestnanci 
pracujúci na čiastočný teleworking by mali určitý podiel pracovného týždňa stráviť na 
pracovisku. Je výhodou, ak sa flexibilne zosúladí počet pracovníkov doma a v práci, aby sa 
viazané pracovné priestory využili čo najlepšie. 
 
Úspora predstavuje zníženie nákladov na prenájom kancelárskych priestorov a ich vybavenie 
a ďalších nákladov spojených s pobytom zamestnanca na pracovisku (napr. občerstvenie). Na 
pracovisku prakticky zostanú len priestory pre fixných zamestnancov, teleworkingových 
zamestnancov a kancelárie na porady a obchodné stretnutia. 
 
Investičné výdavky zahŕňajú zriadenie pripojenia do internetu, lízing prenosného počítača, 
prenájom alebo kúpu tlačiarne, náklady na obstaranie mobilného telefónu a pod. 
V prípade, že zamestnanec môže pracovať so súkromným autom a jeho práca si to vyžaduje, 
uhrádza sa mu príspevok na využívanie auta a pohonné hmoty v dohodnutej miere. Rovnako 
môže vzrásť počet obchodných stretnutí mimo kancelárskych priestorov, čo predstavuje 
úhradu nákladov na pohostenie. 
 
Prístup do intranetu, podnikového servera a do ERP softvéru možno zabezpečiť 
prostredníctvom fixovania IP adresy, čo značne zvyšuje bezpečnosť proti vonkajšiemu 
prieniku. 
 
Telework sa môže využívať ako jedna zo zamestnaneckých výhod, pričom jej hlavnou 
prednosťou z pohľadu zamestnanca je flexibilný pracovný čas. V tejto súvislosti je však 
dôležité vypracovanie hodnotiaceho a odmeňovacieho systému založeného na dosahovaných 
výsledkoch. Potreba práce v tíme, možnosť vidieť výsledky svojej práce a zabezpečovanie 
toku informácií sa zabezpečuje čiastočným teleworkom – časť práce urobí zamestnanec 
z domu, časť na pracovisku. 
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Prínosy investora pre know how RĽZ
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Čím disponuje úspešný kandidát
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Aké spôsoby vyhľadávania a výberu sa v SR využívajú
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Získavanie a udržanie zamestnancov
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Čomu sa venujú manažéri ľudských zdrojov
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2.5  ĽUDSKÉ ZDROJE A ČLENSTVO SR V EÚ 
 
 
Najdôležitejším aspektom členstva SR v EÚ je kvalita ľudských zdrojov na rôznych 
úrovniach korporátneho a verejného sektora. V období tesne pred vstupom do únie je dôležité 
identifikovať vhodných kandidátov na kľúčové pozície, ktoré budú pripravovať stratégie pre 
efektívne fungovanie v novom hospodárskom a politickom priestore. 
 
Niekoľko veľkých spoločností pôsobiacich na Slovensku sa vydalo správnou cestou a v rámci 
svojich vrcholových korporátnych štruktúr určili osobu, ktorá je zodpovedná za prípravu na 
vstup do EÚ. Vo väčšine prípadov je to osoba zodpovedná za strategický rozvoj. Práve 
identifikovanie vhodnej osoby tzv. koordinátora pre EÚ (EU Affairs Manager) je prvým 
krokom pri príprave vlastnej eurostratégie.    
 
Koordinátor pre EÚ by mal byť interným zamestnancom firmy a vo firemnej hierarchii by 
mal byť súčasťou vrcholového vedenia alebo jeho bezprostredným podriadeným. Ak je 
súčasťou vrcholového vedenia, je dôležité, aby bol v intenzívnom styku s jednotlivými 
výkonnými zložkami firmy. Ak je bezprostredne pod vrcholovým vedením, je najdôležitejším 
faktorom podpora a prístup k vedeniu firmy. Ideálne však je, ak je súčasťou vrcholového 
vedenia, pretože v tomto prípade má prístup ku všetkým plánom vrátane strategických plánov 
a dokáže efektívne presadzovať zmeny súvisiace s členstvom v EÚ. 
 
Pokiaľ ide o profil ideálneho kandidáta, mal by mať dostatočné znalosti o fungovaní EÚ a jej 
politík, základné znalosti práva a ekonómie a veľmi dobrú znalosť anglického jazyka. 
Najdôležitejšou vlastnosťou by však mal byť spôsob myslenia, aby dokázal chápať aspekty 
členstva v EÚ v súvislostiach a vhodne ich prenášať a aplikovať na jednotlivé procesy vo 
firme.  
 
Koordinátor pre EÚ musí mať k dispozícii tím ľudí, ktorý bude zodpovedný za činnosti ako 
napríklad monitoring legislatívnej činnosti a aktuálneho diania v európskych inštitúciách, 
identifikovanie podporných programov EÚ, vyhľadávanie partnerov na spoluprácu na 
spoločných projektoch, vnútrofiremné vzdelávanie v problematike EÚ, komunikácia so 
zodpovednými úradmi na Slovensku a v Bruseli a pod.  
 
Niektoré slovenské firmy sa snažia túto problematiku riešiť prerozdelením úloh v tejto oblasti 
medzi jednotlivé zložky firmy. Jedným z príkladov je zadanie úlohy vyhľadávania 
podporných programov EÚ oddeleniu zodpovednému za obchod. Je to úplne nesprávne 
chápanie problematiky programov EÚ, pretože tieto sa vo väčšine prípadov zameriavajú na 
rozvoj či už ľudských zdrojov a technológií alebo na vedu a výskum. Identifikovanie 
vhodných programov v týchto oblastiach si vyžaduje iný typ osobnosti a zručností, akými 
disponujú obchodníci. 
 
Ďalšou chybou, ktorej sa mnohé firmy dopúšťajú, je presun komunikácie s kompetentnými 
úradmi na Slovensku a v EÚ na oddelenie zodpovedné za styk s verejnosťou. Opäť to nie je 
najlepšie riešenie, pretože komunikácia s úradmi si vyžaduje špecifické vedomosti a najmä 
interpersonálne zručnosti.  
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Špecifickou problematikou pri príprave na vstup do EÚ je vzdelávanie zamestnancov 
v problematike EÚ. V rámci každého oddelenia je potrebné identifikovať pracovníkov, ktorí 
sa budú primárne špecializovať na túto oblasť. Títo zamestnanci sa musia zúčastniť na 
potrebných tréningoch a primárne vycestovať na zahraničné stáže. Každý z týchto ľudí by mal 
byť odborne zdatný vo svojej oblasti a dostatočne jazykovo vybavený. Okrem toho by mal 
mať prehľad o politike EÚ v oblasti svojho pôsobenia. 
 
Najčastejšou chybou, ktorej sa slovenské firmy v súvislosti s prípravou na vstup SR do EÚ 
dopúšťajú, je snaha riešiť realizáciu súvisiacich aktivít ich prerozdelením medzi interných 
zamestnancov, ktorí nemajú potrebné vedomosti, skúsenosti a ani potenciál venovať sa 
európskej problematike. 
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2.6  ZHRNUTIE 
 
 
Kandidáti na trhu práce 
 
Úspešní kandidáti sú aktívnymi hráčmi na trhu práce. Aktívne sledujú ponuky vo svojom 
odbore, využívajú dlhodobé kariérové plány, od ktorých odvádzajú potrebné kroky 
v kariérovom raste, zabezpečujú si ďalšie vzdelávanie a sledujú novinky vo svojom odbore. 
 
Postupne rastie ochota kandidátov zmeniť prácu. V závislosti od dĺžky obdobia, v ktorom 
pôsobia na súčasnej pracovnej pozícii, sami plánujú odchod do inej oblasti alebo za lepšou 
ponukou. 
 
Z dôvodu rastúcej pracovnej vyťaženosti pracovníkov na špecializovaných a manažérskych 
pozíciách postupne dochádza k rozvoju podnikania v oblasti sprostredkovania informácií a 
vzdelávania. 
 
Kariérové centrá prinesú na trh nové služby v oblasti poradenstva a vzdelávania. Ich úlohou 
bude pomôcť kandidátom orientovať sa na trhu práce, vypracovať kariérový plán a plán 
vzdelávania. Svojich zákazníkov budú upozorňovať aj na ďalšie možnosti, ktoré ponúka trh 
v uvedených oblastiach. Kariérové centrá budú ponúkať aj psychologické poradenstvo. 
Riešenie mobility pracovnej sily bude závisieť od podpory bytovej výstavby a nových foriem 
výstavby v okolí regionálnych centier, priemyselných a technologických parkov. 
 
Stredné školstvo 
 
Vplyvom postupne rastúcich požiadaviek na trhu práce sa úspešnosť absolventov posúva od 
stredných odborných škôl k všeobecnému gymnaziálnemu vzdelávaniu so širšou možnosťou 
pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. 
 
Zamestnávatelia priamo vstupujú do vyučovacieho procesu niektorých odborných škôl 
a učilíšť, aby zabezpečili dodatočné financovanie a potrebné úpravy v učebných osnovách. 
Účastníci trhu práce so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity sú 
najpočetnejšou skupinou z celkového počtu nezamestnaných. 
 
V nasledujúcich desiatich rokoch bude z hľadiska zabezpečenia dlhodobej 
konkurencieschopnosti Slovenska potrebné rozšíriť čiastočné vzdelávanie v anglickom jazyku 
(predmety vedené priamo v cudzom jazyku) na všetky druhy stredných škôl. 
 
Vysoké školstvo 
 
Kvalita súčasných absolventov vysokých škôl je postačujúca. V závislosti od konkrétnych 
študijných špecializácií však existujú oblasti, v ktorých vysoké školstvo v plnej miere 
negarantuje úroveň požadovanú trhom práce. 
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Patrí sem jazykové vzdelávanie, moderné trendy v danej oblasti, základné pracovné zručnosti 
a schopnosť aplikovať naučené vedomosti. Tieto medzery musí následne doplniť komerčný 
sektor počas adaptácie absolventov. 
 
Očakáva sa obsahová implementácia reformy vysokého školstva, ktorá podporí kooperáciu 
vysokých škôl so zamestnávateľmi a zavedie systém objektívneho a porovnateľného 
hodnotenia absolventov. 
 
Ďalšie vzdelávanie 
 
V oblasti ďalšieho vzdelávania sa v rokoch 2004 až 2006 zavedie nový systém certifikácie 
založený na objektívnych kritériách. Akreditované kurzy budú spĺňať úroveň, ktorú si 
vyžadujú moderné trendy v oblasti vzdelávania. 
 
Financovanie ďalšieho vzdelávania priamo účastníkmi bude čoraz častejšie. Cieľom 
kandidátov na trhu práce je splniť základné požiadavky – ovládanie anglického 
alebo ďalšieho cudzieho jazyka, práca so základnými kancelárskymi balíkmi a s internetom. 
 
Očakáva sa väčší rozvoj vzdelávania v oblasti elektronických médií, hoci cieľový trh SR, 
resp. ČR má obmedzený počet potenciálnych odberateľov. Očakáva sa postupný rozvoj 
dvojjazyčných verzií e-learningových produktov, ktoré rozširujú možnosť ich realizácie na 
trhu. 
 
Rozvoj vedomostného ľudského kapitálu 
 
Rozvoj vedomostného ľudského kapitálu bude závisieť aj od vývoja priemernej ceny prístupu 
do internetu, ktorá v súčasnosti predstavuje významnú bariéru rozvoja. 
 
Dôležitá je podpora verejných knižníc, knižníc s viacjazyčnou odbornou literatúrou 
a odbornými magazínmi a  prístupu do internetu pre verejnosť v knižniciach. 
 
Dôležitú úlohu zohrá aj národná stratégia rozvoja výskumu a podpory investícií vo výskumnej 
oblasti a podpora inovačnej aktivity podnikateľského sektora. 
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3. REFORMY 
 

V súčasnosti sa pripravuje alebo beží viacero zásadných  reforiem, ktoré 
výrazne ovplyvnia kvalitu podnikateľského prostredia. Nasledujúce otázky 
skúmali vnímanie týchto reforiem manažérmi. 

 
Otázka:  Priraďte jednotlivým reformám stupeň dôležitosti pre podnikateľský sektor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za najdôležitejšiu považujú oslovení manažéri reformu daňového systému, keď viac ako 80 % 
z nich ju označilo za veľmi dôležitú a zvyšných 20 % za skôr dôležitú. Dôchodková reforma, 
sociálna reforma a reforma zdravotníctva získali hodnotenie dôležitá, avšak najvyššiu prioritu 
im priradilo len 29 %, respektíve v ďalších dvoch prípadoch len po 19 %. Výraznú prevahu 
daňovej reformy možno zdôvodniť tým, že podniky v nej vidia priamy dosah na svoju 
činnosť, pričom očakávajú pozitívne efekty jej uplatnenia. 
 
Na základe praktických skúseností i podľa výsledkov tohto prieskumu je zrejmé, že 
podnikatelia považujú vhodne zvolený daňový systém minimálne za jeden z najdôležitejších 
nástrojov motivácie a rozvoja podnikania. Z tohto dôvodu sa prieskum bližšie venoval 
súčasným problémom v zákone o dani z príjmov. 
 
Otázka:  Čo Vám najviac prekáža na zákone o daniach z príjmov? 
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Najväčší nedostatok zákona o daniach príjmov, t.j. ktorý označili respondenti za rozhodujúcu 
prekážku je nejednoznačnosť, ktorá následne vytvára riziko dodatočného postihu podnikateľa 
pri nesprávnom výklade. Tento výsledok je potvrdením výsledkov otázky o najväčších 
prekážkach podnikania, kde sa nejednoznačnosť, rôzny výklad zákonov umiestnila taktiež na 
prvom mieste. Aj nasledujúce nedostatky sú súčasťou jednej, pre podnikateľov dôležitej témy 
– zložitosť a neprehľadnosť daňového systému. 
 
Téma výška sadzby dane v súčasnosti nie je pre oslovených podnikateľov prioritnou. Výšku 
sadzby dane pre právnické osoby v súčasnosti nepatrí medzi najzávažnejšie problematické 
faktory. O niečo vážnejšou prekážkou je výška sadzby pre fyzické osoby. O oboch oblastiach 
sa v súčasnosti pripravujú zmeny. Vzhľadom na to, že až doteraz bolo umelé znižovanie zisku 
podnikateľských subjektov široko rozšírenou praxou, opýtali sme sa podnikateľov, akú 
sadzbu považujú za primeranú, aby k tomu nedochádzalo. 
 
Otázka:  Aká je maximálna sadzba dane z príjmov právnických osôb, pri ktorej by firmy vo 

Vašom odvetví začali vykazovať vyššie zisky v dôsledku nezaujímavosti daňovej 
optimalizácie, resp. umelého zníženia daňového základu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadzba dane z príjmov právnických osôb navrhovaná v rámci pripravovanej daňovej reformy 
je zrejme prijateľnou pre väčšinu podnikateľov a podniky na základe jej zavedenia začnú 
vykazovať vyššie zisky. Tento predpoklad vychádza s výsledkov prieskumu, keď takmer 
60 % manažérov uviedlo rozumnú sadzbu na úrovni 15 – 19 %. Približne 40 % opýtaných by 
si prialo sadzbu nižšiu ako 15 %. 
 
Pozitívnym trendom vo svete, ale aj na Slovensku je snaha o transformovanie verejnej správy 
na komplex inštitúcií, ktoré poskytujú obyvateľstvu a podnikateľom kvalitné a rýchle služby. 
Témou nasledujúcich otázok je vnímanie reformy cerejnej správy a kvality služieb 
poskytovaných verejným sektorom, resp. dominantnými poskytovateľmi na Slovensku. 
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Otázka:  Ako vnímate reformu verejnej správy ako užívateľ jej služieb? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reforma verejnej správy ešte nie je dokončená, z čoho vyplýva aj neštandardné fungovanie 
inštitúcií verejnej správy. Podnikatelia tento stav vnímajú vo všeobecnosti negatívne, najmä 
komunikáciu s úradmi (na úrovni regionálnej štátnej správy aj samosprávy). Neistota, ktorá 
vyplýva z plánovaného rušenia okresných úradov, presun kompetencií na samosprávu, ktorá 
má v mnohých prípadoch problémy s adaptáciou na nové úlohy a neadekvátny objem 
finančných prostriedkov na zabezpečenie nových funkcií je dôvodom negatívneho vnímania 
kvality služieb verejnej správy v súvislosti s prebiehajúcou reformou. 
 
Otázka:  Ohodnoťte prosím celkovú kvalitu služieb poskytovaných verejným sektorom, resp. 

dominantnými poskytovateľmi služieb v nasledovných oblastiach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najvyššie hodnotili manažéri kvalitu telekomunikačných služieb. Existujúce mobilné siete 
a očakávaný rozvoj pevnej telekomunikačnej siete dáva predpoklady, aby kvalitná 
telekomunikačná infraštruktúra na Slovensku ostala dobrým základom pre rozvoj informačnej 
spoločnosti. Podobne vysoko pozitívne hodnotili opýtaní aj energetickú infraštruktúru. 
S odstupom nasleduje vzdelávací systém, kde je pomer negatívnych a pozitívnych hodnotení 
vyvážený. 
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V ďalších službách výrazne prevažuje negatívne hodnotenie. Najhoršie hodnotenými 
oblasťami sú súdnictvo a zdravotníctvo, v ktorých situáciu označilo ako veľmi zlú až 47 %, 
resp. 33 %. 
 
Verejná správa ovplyvňuje kvalitou a rýchlosťou svojich služieb podnikateľom 
administratívnu náročnosť podnikania.  Medzi najdôležitejšie parametre, ktoré určujú celkovú 
kvalitu služby patria prepojenosť jednotlivých orgánov a rýchlosť vybavovania záležitostí. 
 
Otázka: Rôzne orgány verejnej správy môžu vybavovať záležitosti „pod jednou  strechou“ 

alebo je potrebné navštevovať množstvo úradov jednotlivo. Ako vnímate 
prepojenosť jednotlivých orgánov verejnej správy? 

 
Otázka: Ako vnímate rýchlosť vybavovania úradných záležitostí týkajúcich sa bežnej 

podnikateľskej činnosti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manažéri pri svojej komunikácii vnímajú prepojenosť jednotlivých orgánov verejnej správy 
ako veľmi nízku. Až 88 % odpovedí je koncentrovaných v negatívnej zóne stupnice. 
V prípade druhej otázky je hodnotenie ešte viac negatívne, keď až 92 % opýtaný považuje 
vybavovanie úradných záležitostí za pomalý až veľmi pomalý proces. 
 
Zložitosť a zdĺhavosť vybavovania aj najbežnejších úradných záležitostí považujú za 
prekážku v podnikateľskej činnosti. Nutnosť navštevovať množstvo rôznych úradov 
a viacnásobné vypĺňanie žiadostí im odoberá z času, ktorý by mali venovať hlavnému 
predmetu činnosti podniku. 
 
Mnohé problémy podnikateľov je možné vyriešiť relatívne rýchlo v prípade, že im úradník 
poskytne kvalifikované poradenstvo. Takýto prístup by uvítali najmä menšie podniky, ktoré 
nemajú špecializované oddelenia promptne aplikujúce legislatívne zmeny do podnikovej 
praxe. 
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Otázka:  Prístup úradníkov verejnej správy k podnikateľom môže byť konzultantský so 
snahou poradiť alebo autoritatívny, nadradený s tendenciou len požadovať a 
postihovať. Aké je správanie úradníkov podľa Vašich skúseností? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prístupe úradníkov k podnikateľom došlo v ostatných troch rokoch k pozitívnemu posunu. 
Kým v hodnotení stavu pred tromi rokmi až 86 % odpovedí bolo v zóne „viac nadradené 
autority“ (stupne 5 – 7), v hodnotení súčasného stavu je v tejto oblasti o 17 % menej, t.j. 
69 %. 
 
Ako následok približovania sa k vstupu do Európskej únie a postupného približovania sa 
vyspelosti EÚ, nastúpilo Slovensko cestu reformných procesov. Tieto reformné procesy 
výrazným spôsobom menia podnikateľské prostredie, ako aj  fungovanie ekonomiky. Medzi 
najdôležitejšie reformy, ktoré sú v štádiu rokovaní a prípravy a ktoré výrazným spôsobom 
zasiahnu do zmien v podnikateľskom prostredí, jednoznačne patrí daňová reforma, reforma 
verejnej správy a verejných financií a dôchodková reforma a sociálna reforma. Popri týchto 
najdôležitejších reformách bežia aj ďalšie – reforma daňovej správy, reforma zdravotníctva 
a reforma podpory zamestnávania. 
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3.1  DAŇOVÁ REFORMA 
 
Posledná výrazná reforma daňovej sústavy bola uskutočnená pred desiatimi rokmi pod 
vplyvom vážnych zmien v ekonomickej sfére - prechodu od centrálne plánovaného 
hospodárstva socialistického typu k trhovo orientovanej ekonomike. Daňové zákony platné od 
roku 1993 boli veľakrát novelizované, najmä v snahe opraviť ich nedostatky. Niektoré zmeny 
daňových zákonov boli podmienené aj politickými a ďalšími vplyvmi, na základe ktorých do 
daňových zákonov preniklo veľa nesystémových opatrení, ktoré zvýhodňovali či 
znevýhodňovali určité skupiny daňovníkov. 

 
Dôsledkom tohto procesu je výrazné skomplikovanie daňového práva. Množstvo výnimiek a 
podmienok spôsobuje nejednoznačnosť zákonov, čo vyvoláva potrebu vydávania ďalších 
usmernení či výkladov. Ďalším negatívnym javom je, že daňové zákony sú voči daňovníkom 
často príliš podozrievavé a vopred ich paušálne „trestajú“, čo väčšina daňovníkov vníma ako 
nespravodlivosť. Nespravodlivý charakter niektorých opatrení v daňových zákonoch súčasne 
vedie k tomu, že v spoločnosti rastie všeobecná tolerancia k obchádzaniu a porušovaniu 
takýchto "nespravodlivých" zákonov, čo je nepochybne celospoločensky nežiadúca tendencia. 
 
Ako nie správne sa javí aj uplatňovanie rôznych sadzieb daní, či už podľa výšky základu dane 
(napríklad pri dani z príjmov fyzických osôb podľa výšky príjmu) alebo podľa druhu 
zdaňovaného príjmu (napr. daň z kapitálových výnosov je nižšia než bežná daň z príjmu), 
prípadne rôzne daňové zaobchádzanie s rôznymi typmi daňových subjektov (napr. 
zvýhodňovanie len niektorých investorov, niektorých odvetví a pod.), čím sú daňovníci 
motivovaní k presunom svojich príjmov do iných druhových skupín, časovému rozloženiu či 
dokonca presunu na iné, výhodnejšie zdaňované daňové subjekty, aby tak "optimalizovali" 
svoju daňovú povinnosť. 
 
Navrhovaný daňový systém má za cieľ tieto nedostatky a deformácie odstrániť. Chce dokonca 
omnoho viac: zdaniť všetky druhy príjmov a všetky výšky príjmov rovnako a takto docieliť 
maximálnu možnú mieru spravodlivosti. Priame zdanenie bude neutrálne a jednoduché a bude 
plniť výlučne fiškálnu úlohu. 
 
Z pohľadu rozloženia daňového bremena Koncepcia daňovej reformy sleduje presunutie 
daňového zaťaženia z priamych daní na dane nepriame (daň z pridanej hodnoty a spotrebné 
dane), ktoré sú z hľadiska výberu daní jednoduchšie. Výsledkom daňovej reformy bude 
zníženie váhy priamych daní. 
 
Z makroekonomického hľadiska navrhnutá daňová reforma prinesie pozitívne efekty pre 
podnikateľské prostredie. V súčasnosti uplatňovaná selektívna daňová politika založená na 
zvýhodňovaní určitých odvetví alebo typov podnikateľských subjektov bude nahradená 
plošnou daňovou politikou, ktorá vytvorí všeobecne priaznivé podmienky pre podnikanie 
a investovanie (napríklad odpisovou politikou, voľnejším umorovaním daňovej straty, 
zrušením podmienky zaplatenia pri uznávaní daňových výdavkov a pod.). 
 
Pri formulovaní daňovej politiky je potrebné zohľadniť aktuálnu situáciu vo verejných 
financiách a zámer vlády splniť deklarovaný cieľ vo vzťahu k Európskej únii – dosiahnuť, 
aby v roku 2006 celkový deficit verejných financií nepresiahol úroveň 3 % hrubého 
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domáceho produktu. Preto je základnou podmienkou daňovej reformy jej fiškálna 
neutrálnosť. Navrhované úpravy jednotlivých daní sú navzájom previazané a podmienené. 
Výpadok príjmov štátneho rozpočtu vyplývajúci zo zavedenia rovnej dane z príjmov 
právnických osôb a fyzických osôb musí byť kompenzovaný zvýšením výnosov z iných daní, 
najmä DPH a spotrebných daní. Napriek tomu, že daňová reforma je fiškálne neutrálna, t. j. 
daňová kvóta sa nezmení, štruktúra daňového systému bude pre ekonomiku oveľa vhodnejšia, 
bude pôsobiť priaznivo na celkové podnikateľské prostredie, investovanie a ekonomický rast. 
 
Slovenská republika nie je jedinou krajinou, ktorá sa podujala na takúto radikálnu zmenu 
svojho daňového systému. Ako príklad odvážnych reforiem možno uviesť Nový Zéland, Írsko 
alebo Estónsko. Írsko a Nový Zéland radikálne znížili dane z príjmov, Estónsko zaviedlo 
jednotnú sadzbu dane a na zisky ponechané vo firme daň zrušilo úplne. Výsledok je 
úctyhodný. Kým ešte v roku 1996 si priemerný občan Slovenska mohol za svoj príjem 
v parite kúpnej sily kúpiť o 35 % viac ako občan Estónska, v roku 2001 to bolo už len 12 %. 
Vývoj ekonomiky Írska a Nového Zélandu po uskutočnení reforiem sa často označuje ako 
hospodársky zázrak, charakterizovaný výrazným prílevom investícií a vysokou mierou 
ekonomického rastu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Zdroj: MF SR 
 
 
 
Koncepcia daňovej reformy je založená na princípoch: 
 
• Spravodlivosť a proporcionalita 

Princíp spravodlivosti nerieši otázku, či samotné vyberanie daní je spravodlivé, ale to, aby 
spôsob ukladania a vyberania daní bol čo najspravodlivejší. Dane musia byť spravodlivé 
horizontálne aj vertikálne. 
 
Horizontálna spravodlivosť znamená, že rovnaké predmety zdanenia majú byť zdanené 
rovnako (napríklad príjmy, majetok alebo spotreba rôznych osôb majú byť zdanené 
v zásade rovnako bez ohľadu na povahu týchto osôb). 
 
Vertikálna spravodlivosť znamená, že subjekt, ktorý má vyššie príjmy, väčší majetok 
alebo spotrebu, platí vyššiu daň, pričom by však mala byť zachovaná zásada 
proporcionality, t. j.  miera zdanenia by nemala progresívne stúpať so zvyšujúcim sa 
základom dane (lineárna sadzba dane). 
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• Neutrálnosť 
Uvalenie akejkoľvek dane ovplyvňuje ekonomické správanie daňových subjektov už len 
preto, lebo týmto subjektom odčerpá časť ich disponibilných zdrojov. Úplne neutrálna 
daň preto neexistuje. Zdanenie však musí byť neutrálne v tom zmysle, že nemá 
skresľovať hospodárske procesy a má v čo najmenšej miere ovplyvňovať ekonomické 
rozhodnutia subjektov. Keď subjekty začnú svoje správanie prispôsobovať umelo a zle 
vytvoreným daňovým normám, napr. preskupovať svoje príjmy, znižuje sa tým 
celospoločenská efektívnosť alokácie zdrojov. 

 
• Vylúčenie duplicity zdanenia 

K zdaneniu príjmov má dôjsť len raz, a to pri prechode od tvorby dôchodkov k ich 
spotrebe, resp. reinvestícii. Obdobne by napr. pri majetkových daniach nemalo dochádzať 
k viacnásobnému zdaňovaniu majetku. 

 
• Jednoduchosť a jednoznačnosť 

Pravidlá zdaňovania musia byť jednoduché a jednoznačné. Daňový systém má obsahovať 
len nevyhnutné minimum noriem, tieto musia byť ľahko pochopiteľné a smú mať len 
jeden výklad. Čím sú právne predpisy zložitejšie, tým sú vyššie náklady a nároky na 
výpočet, výber a správu dane. K vybranému objemu dane musia byť náklady na jej výber 
minimálne. 
Daňové predpisy majú byť jednoduché a zrozumiteľné aj preto, že daňové zákony nie sú 
určené len pre správcov dane a odborníkov v oblasti daní, ale aj pre niekoľko miliónov 
daňových subjektov. 

 
• Účinnosť 

Daň musí byť účinná. To znamená, že nesmie poskytovať legálne možnosti vyhnutia sa 
plateniu dane a nesmie uľahčovať nelegálny daňový únik, alebo dokonca subjekty k tomu 
nabádať alebo motivovať. Tak isto nesmie neprimeranými zásahmi a nelogickými 
opatreniami subjekty k daňovému úniku nepriamo nútiť. Čím viac výnimiek zákon 
obsahuje, tým ľahšie sa nájdu možnosti úniku. Účinnosť tiež znamená, že výnos z dane 
musí byť primerane vysoký, aby daň plnila svoju fiškálnu funkciu, t. j.  celkové náklady 
na aplikáciu dane na strane daňových subjektov (napr. administratívne náklady) i štátnych 
orgánov (náklady na správu dane) musia byť primerané vo vzťahu k výnosom z dane. 

 
• Ďalšie tézy 

Okrem uvedených všeobecných princípov zdaňovania sú v novom daňovom systéme 
zohľadnené nasledovné tézy:  
- Priame zdaňovanie príjmov má slúžiť na plnenie fiškálnych cieľov a v zásade sa nemá 

používať na plnenie iných cieľov, ako napr. sociálna politika, štrukturálna či 
regionálna politika a hospodárska politika. Zavádzanie špecifických daňových 
režimov, a to z akýchkoľvek dôvodov, vedie ku zvyšovaniu zložitosti daňového 
systému, nárastu celospoločenských nákladov na jeho aplikáciu a k zvyšovaniu rizika 
obchádzania daní.  

- Daňové princípy sa musia realizovať bez ohľadu na záujmy, zámery a ciele rôznych 
parciálnych záujmových skupín.  

- Nevyhnutné potreby štátneho rozpočtu sa premietnu do výšky sadzieb, ale nesmú 
ovplyvniť realizáciu daňových princípov.  
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- Zmeny v rámci daňovej reformy je vhodné realizovať podľa možností naraz a čo 
najskôr, aby daňovníci čím skôr pociťovali jej výhody a aby nový daňový systém 
reálne fungoval ešte počas tohto volebného obdobia. Najskorší možný termín 
nadobudnutia účinnosti nových daňových zákonov je 1.1.2004. 

 
Niektoré vyššie uvedené zásady nie je možné v plnej miere dodržať súčasne. Napríklad 
zásada jednoduchosti môže byť niekedy v protiklade so zásadou jednoznačnosti - presné 
definície pojmov môžu vyžadovať zložitejšie slovné vyjadrenie. Zásada, že potreby štátneho 
rozpočtu sa premietnu do výšky sadzieb, tiež neplatí absolútne, pretože vysoké požiadavky na 
rozpočtové zdroje by mohli viesť k neprimerane vysokým sadzbám dane, ktoré by daňové 
subjekty mohli pociťovať ako nespravodlivé (so všetkými negatívnymi dôsledkami) 
a napokon by ani nemuseli viesť k naplneniu zamýšľaných rozpočtových cieľov vzhľadom na 
vyššiu pravdepodobnosť obchádzania daňových povinností, atď.. Vysoké sadzby daní tiež 
nepriaznivo ovplyvňujú celkové podnikateľské prostredie. Výsledný návrh daňového systému 
by teda mal predstavovať optimálnu kombináciu pri čo najlepšom možnom zohľadnení 
každého z vyššie uvedených princípov. 
 
Daňová reforma sa bude uskutočňovať v kontexte ďalších spoločenských zmien, napr. 
reformy sociálneho systému, dôchodkového zabezpečenia, zdravotníctva. Je nevyhnutná 
koordinácia týchto reforiem a ich vzájomné zladenie tak, aby výsledný efekt bol optimálny 
a aby pozitívne pôsobili na hospodársky rast, rast pracovných príležitostí a neznižovali 
motiváciu k podnikaniu a k legálnemu zamestnávaniu. V tomto procese sa neskôr môže 
ukázať ako nevyhnutné korigovať niektoré predstavy o daňovom systéme s ohľadom na 
zámery vlády v iných oblastiach. Napríklad podpora rodín prostredníctvom nezdaniteľnej 
časti základu dane na dieťa sa môže ukázať ako efektívnejšia než systém rodinných 
prídavkov, pretože podpora formou nezdaniteľnej časti základu dane neznižuje motiváciu 
dosahovať príjmy prácou. Takýto záver by bol v rozpore s vyššie uvedenou zásadou, že 
zdaňovanie príjmov má slúžiť len na plnenie fiškálnych cieľov a nie ako nástroj napr. 
sociálnej politiky, avšak čiastočný odklon od tejto zásady v danej čiastkovej otázke by sa 
mohol javiť ako dobré riešenie. Je preto potrebné ďalej diskutovať o otázkach, ktoré 
presahujú rámec čisto daňových opatrení, a hľadať optimálne riešenia. 
 
Realizácia niektorých opatrení si tiež môže vyžadovať dlhší časový horizont. Napríklad 
prípadný prechod na zdaňovanie nehnuteľností na hodnotovom princípe si vyžaduje 
vypracovanie vhodného a administratívne relatívne jednoduchého spôsobu oceňovania 
nehnuteľností, a preto termín jeho zavedenia k 1. 1. 2004 (najmä u stavieb) nie je reálny. 
 
Súlad s právom Európskej únie 
 
Všetky opatrenia v oblasti daní budú prijímané tak, aby boli v súlade so záväznými 
dokumentmi Európskej únie, t. j.  najmä so smernicami EÚ v oblasti daní, s prihliadnutím na 
výsledky rokovaní o prístupe Slovenskej republiky k Európskej únii. 
 
Cieľ novej právnej úpravy 
 
Cieľom nového zákona o dani z príjmov je jednoduchými a jednoznačnými pravidlami, 
jednou nízkou lineárnou sadzbou rovnakou pre všetky daňové subjekty zdaniť vytvorený zisk. 
Tým sa na nediskriminačnej báze podporia všetky druhy ekonomických aktivít. 
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Tento cieľ sa má dosiahnuť uplatnením zásad: 
• všetky druhy príjmov sa zdania rovnako 
• všetky príjmy sa zdania len raz pri prechode od ich tvorby k ich použitiu; príjmy, ktoré už 

boli zdanené, nebudú predmetom dane 
• všetky subjekty sa zdania rovnako 
• cieľom je, aby sa uplatnila len jedna percentuálna sadzba (zámer odstrániť progresivitu 

zdanenia). 
 
Pre účely zdanenia teda nebude podstatné, kto predmetný zisk vytvoril a o aký druh zisku ide. 
 
Okrem sadzby dane je kľúčová aj konštrukcia základu dane, ktorý bude koncipovaný 
priaznivejšie pre podnikateľské prostredie v porovnaní so súčasným stavom. Voľnejšie 
pravidlá budú zavedené pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku, pre umorovanie 
daňovej straty, pre  uznávanie daňových výdavkov a pod. 
 
Rovná daň 
 
Navrhovaný systém rovnej dane znamená zjednotenie daňovej sadzby platenej fyzickými 
a právnickými osobami na úrovni 19 %. V praxi to znamená, že fyzické osoby použijú pri 
zdaňovaní svojich príjmov jednotnú daňovú sadzbu 19 %, ktorá nahradí doterajší progresívny 
systém zdanenia s viacerými daňovými sadzbami v závislosti od výšky príjmu. Táto zmena je 
dôležitá najmä pre zamestnancov a podnikateľov podnikajúcich na základe živnostenského 
oprávnenia.  
 
Koncept rovnej dane, ktorý zdaňuje príjmy rovnakou daňovou sadzbou, býva často v praxi 
zamieňaný s konceptom založeným na platbe dane v rovnakej výške. Je nutné vysvetliť, že 
všetky daňové subjekty nebudú platiť rovnakú daň napr. 1000 Sk mesačne, ale že príjem bude 
zdaňovaný rovnakou daňovou sadzbou 19 %. Ak bude daňový základ po odrátaní 
odpočítateľných položiek 20 000 Sk, tak daňovník zaplatí daň vo výške  3 800 Sk. Ak bude 
daňový základ 120 000 Sk, tak daňový subjekt zaplatí daň 22 800 Sk. Za vyšší príjem zaplatí 
úmerne aj vyššiu daň. 
 
Existuje viacero negatívnych postojov na navrhovanú reformu, z hľadiska jednotnej daňovej 
sadzby. Podľa týchto protichodných názorov by mala zostať progresivita zdanenia a vyšší 
príjem by mal byť zdaňovaný aj vyššou daňovou sadzbou. K tomuto problému je nutné 
poznamenať, že takýto systém znevýhodňuje pracovnú aktivitu. Jednoduchým príkladom by 
mohli byť dvaja podnikatelia (živnostníci), ktorí pôsobia v rovnakej oblasti pričom jeden 
pracuje iba 4 hodiny denne a druhý pracuje 8 hodín denne. Ten, ktorý pracuje denne viac aj 
viac zarobí a teda, podľa konceptu progresívneho zdaňovania, by mal byť zdaňovaný aj 
vyššou daňovou sadzbou. Za svoju aktivitu, je trestaný vyššou daňovou sadzbou, pričom je 
väčším prínosom pre ekonomiku už aj tým, že viacej pracuje, viac zarobí a je teda aj schopný 
viacej spotrebovať. Koncept rovnej dane, teda zrovnoprávňuje zaťaženie príjmov daňami. 
 
Koncept rovnej dane v pravom slova zmysle hovorí o zrovnoprávnení zdaňovania zisku 
fyzických a právnických osôb. Dôsledkom novej daňovej reformy je, že zdaňovanie príjmov 
fyzických a právnických osôb bude na rovnakej daňovej sadzbe 19 %. Tým sa obmedzia  
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rôzne druhy špekulácií posudzujúcich daňovú výhodnosť jednej alebo druhej formy 
podnikania. 
 
Jedným z podnetov na vytvorenie rovnej dane a daňovej reformy vôbec, bola snaha 
o vylúčenie dvojitého zdanenia. Zisk by sa mal zdaňovať iba raz pri prechode od tvorby 
k spotrebe. Malo by sa teda vylúčiť dvojité zdaňovanie zisku, ktoré bolo pri prechode zisku 
spoločnosti k jej akcionárom alebo spoločníkom. Zisk bol najprv zdaňovaný v spoločnosti 
a druhý krát bol zdaňovaný osobitnou sadzbou dane pri vyplácaní podielov na zisku 
spoločníkom alebo dividend akcionárom. Podľa nového konceptu by zisk mal byť zdanený 
len v spoločnosti, ktorá ho vytvorila, a pri prechode k spoločníkom alebo akcionárom by 
zdanený byť nemal. Tým sa odbúra dvojité zdanenie. Z pohľadu, podnikateľského sektora je 
možné tento krok hodnotiť pozitívne, avšak mierne obavy je možné naznačiť v oblasti 
odvodov a napĺňania fondov sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Tento krok môže 
navádzať niektorých malých a stredných podnikateľov, aby si vyplácali minimálne mzdy 
a teda aj platili minimálne odvody, pričom zbytok peňazí si vyplatili ako podiely na zisku. 
Takýmto krokom by štát mohol prísť a časť príspevkov do sociálneho a dôchodkového 
systému, pričom tento faktor môže byť zvýšený o plánované zvýšenie hraníc pre výpočet 
odvodov do sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. 
 
Zmeny nastanú aj v oblasti paušálnej dane z príjmov, ktorú mali možnosť si uplatňovať si 
niektoré typy živností. Nový koncept daní nepočíta s paušálnymi daňami. Pre tých 
živnostníkov, ktorí nemajú dostatočné kapacity na riadne vedenie účtovnej a daňovej 
evidencie, je pripravená možnosť odpočítať si paušálne náklady vo výške 25% z príjmu. 

 
V oblasti poukazovania 1% dane pre organizácie neziskového sektora nenastanú žiadne 
zmeny, napriek tomu, že nejde o systémové opatrenie. 
 
Daň z pridanej hodnoty 
 
Reforma dane z pridanej hodnoty je súčasťou presunutia daňového zaťaženia z priamych daní 
na nepriame. Daň z pridanej hodnoty ako jedna z daní zdaňujúcich spotrebu prispeje k vyššej 
daňovej spravodlivosti. Reforma dane z pridanej hodnoty počíta s viacerými výraznými 
zmenami: 
• zjednotí štandardnú a zníženú sadzbu DPH na úrovni 19 % 
• zníži hranicu na registráciu DPH podľa požiadavky EÚ z dnešných 3 mil. Sk na 1,5 mil. 

Sk 
• pri prechode tovaru cez hranice sa DPH bude odvádzať daňovému úradu v bežných 

platobných termínoch firiem  
• oslobodiť od dane sa umožní len v prípadoch kogentne stanovených smernicami EÚ.  

 
Prvou zmenou je zmena daňových sadzieb. Reforma počíta so zjednotení hornej a dolnej 
sadzby DPH na úrovni 19 %. Pre spotrebu ako takú to znamená, že dolná hranica na terajšej 
úrovni 14 % sa zvýši na 19 %, a horná hranica sa zníži z terajších 20 % na 19 %. Dôjde teda 
k zavedeniu jednotnej dane z pridanej hodnoty.  
 
Odporcovia tohto konceptu namietajú, že vo väčšine ekonomicky vyspelých krajín neexistuje 
jednotná daň z pridanej hodnoty a niektoré skupiny tovarov by mali zostať v nižšej daňovej 
sadzbe ako súčasť sociálnych výhod pre nižšie príjmové skupiny. Na reformu dane z pridanej 
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hodnoty je však nutné sa pozerať ako na celkový komplex zmien v celej daňovej sústave, 
ktorý pri zavedení rovnej dane umožní zaviesť aj jednotnú sadzbu DPH.  
 
Druhou výraznou zmenou v oblasti dane z pridanej hodnoty v súvislosti so vstupom do EÚ je 
systém výberu DPH pri prechode tovaru cez hranice. Doposiaľ sa DPH vyberala colným 
údajom priamo na hraniciach. Po vstupe do EÚ sa DPH bude odvádzať daňovému úradu 
v bežných platobných termínoch firiem.  
 
Treťou pripravovanou zmenou je zmena v používaní jednoduchého účtovníctva. Navrhuje sa, 
aby v sústave podvojného účtovníctva museli účtovať všetci platitelia DPH, pričom hranice 
na povinnú registráciu za platiteľa DPH by sa mali znížiť z 3 mil. Sk na 1,5 mil. SK ročne. 
 
Spotrebné dane 
 
Zmena v sadzbách spotrebných daní je súčasťou prechodu ťažiska daňových príjmov 
z priamych daní na nepriame. Pôvodný návrh daňovej reformy počítal so zmenou spotrebných 
daní spolu s ostatnými daňami s platnosťou od 1. januára 2004. Vzhľadom na medzeru 
v príjmoch štátneho rozpočtu, ktorá vznikla zlým odhadom príjmov Ministerstva financií SR, 
bolo zvýšenie spotrebných daní posunuté už na 1. august 2003. Týmto opatrením sa má 
čiastočne vykryť neplánovaný deficit štátneho rozpočtu na rok 2003.  
 
Zvyšovanie spotrebných daní takmer v polovici rozpočtových rokov väčšiny firiem možno 
označiť ako nesystémový krok zo strany Ministerstva financií SR, ktorý z pohľadu 
podnikového sektora pôsobil jednoznačne negatívne. Keďže tento krok bol ohlásený a 
očakávaný až od januára 2004, v auguste 2003 bol neočakávaný. V prípade očakávaných 
a dopredu ohlásených zmien sa podnikový sektor dokáže pripraviť na zmeny a s väčšími 
alebo menšími úspechmi im aj čeliť. Najviac touto zmenou boli postihnuté podniky 
vyvíjajúce svoju činnosť práve v sektoroch zaťažených spotrebnými daňami. Rast 
spotrebných daní predstavuje rast cien a teda aj pokles dopytu. Pokles dopytu sa prejaví na 
poklese tržieb oproti plánu, čo v konečnom dôsledku spôsobuje odklon od plánovaných 
finančných ukazovateľov a teda aj od cieľa stanoveného pre daný rozpočtový rok. 
 
Z pohľadu  vplyvu zmeny spotrebných daní na podnikateľský sektor, možno spotrebné dane 
rozdeliť do dvoch častí. Prvá časť, ktorá pozostáva z dane z liehu, dane z piva, dane z vína 
a dane z tabaku a tabakových výrobkov, nemá väčší priamy efekt na podnikateľské prostredie. 
Zmena týchto spotrebných daní ovplyvní iba podnikateľské subjekty podnikajúce v daných 
odboroch. Zo zmeny týchto daní môžeme očakávať iba menší sekundárny efekt v zmene 
kúpyschopnosti nižších príjmových skupín. Z dôvodu vyšších nákladov na alkohol a tabakové 
výrobky je možné očakávať nižší dopyt po ostatných tovaroch a službách spotrebovávaných 
touto príjmovou skupinou. 
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           Zdroj: MF SR 

 
Druhú časť tvorí spotrebná daň z minerálnych olejov. Zmena tejto dane ovplyvní celý 
podnikateľský sektor, nakoľko veľká väčšina ekonomických činností je priamo napojená na 
spotrebu minerálnych olejov (hlavne produktov z nich – benzín, nafta) cez dopravné náklady, 
ktoré priamo odrážajú cenu benzínu a nafty. Ak aj sú niektoré sektory, ktoré nie sú veľkou 
mierou závislé od cien pohonných hmôt, tieto sektory môžu očakávať sekundárne efekty vo 
forme cien výrobkov a služieb tých sektorov, ktoré sú od pohonných hmôt závislé.   
 

 
             Zdroj: MF SR 
 
 

 minimálna sadzba 
v EÚ 

Sadzba pred 
1.8.2003 Sadzba po 1.8.2003 

bezolovnatý benzín 12 054 Sk/1000 l 12 400 Sk/1000 l 13 900 Sk/1000 l 
olovnatý benzín 14 154 Sk/1000 l 14 500 Sk/1000 l 17 000 Sk/1000 l 
kerozín 10 290 Sk/1000 l 11 800 Sk/1000 l 13 900 Sk/1000 l 
nafta 10 290 Sk/1000 l 11 800 Sk/1000 l 13 900 Sk/1000 l 
vykurovací olej 546 Sk/1000 kg 600 Sk/1000 kg 1 600 Sk/1000 kg 
LPG 4 200 Sk/1000 kg 4 300 Sk/1000 kg 6 800 Sk/1000 kg 
označené plynové oleje 750 Sk/1000 l 4100 Sk/1000 l 6200 Sk/1000 l 

                      Zdroj: MF SR 
 
 
 
 



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 198 -       

Cestná daň 
 
Pri cestnej dani boli predložené návrhy, podľa ktorých sa pripravovala zmena cestnej dane, 
avšak po diskusiách a politickej zhode zostáva cestná daň na nezmenenej úrovni.  
Pôvodný návrh cestnej dane, ktorý bol predstavený v rámci celého balíku daňovej reformy, 
počítal s obmedzením cestnej dane iba na úžitkové a nákladné vozidlá, pričom sa počítalo so 
zrušením zdaňovania osobných motorových vozidiel  (používaných na podnikanie) 
a autobusov. Niektoré iniciatívy poslancov hovorili dokonca o úplnom zrušení cestnej dane.  
 
Aj keď v koncepte daňovej reformy sa počítalo s obmedzením platnosti cestnej dane, tento 
návrh bol zamietnutý. Dôvodom bol návrh na ponechanie dotácií pre MHD v slovenských 
mestách, pričom na ponechanie dotácií chýbali zdroje, resp. z opatrnosti pred možným 
zvýšením deficitu verejných financií, ministerstvo ponechalo cestnú daň v pôvodnom znení. 
Možné zrušenie cestnej dane pripadá v úvahu až v roku 2005, po tom ako bude jasnejší 
možný vývoj príjmov v roku 2005. 
 
Rozdiely oproti pôvodnej koncepcii 
 
Koncepcia daňovej reformy sa v niektorých oblastiach zmenila. Na rozdiel od pôvodného 
návrhu Ministerstva financií SR sa od budúceho roku nezvýši daň z nehnuteľností a nezruší sa 
ani daň z prevodu a prechodu nehnuteľností. Sadzba dane z prevodu a prechodu nehnuteľností 
bude pevná vo výške troch percent a jednotná pre fyzické aj právnické osoby. Nahradí dosiaľ 
kĺzavo-progresívnu sadzbu dane z prevodu a prechodu nehnuteľností. Dane z darovania a 
dedičstva nehnuteľností by však od januára 2004 mali zaniknúť. 
 

Zmeny oproti pôvodnému návrhu reformy:  
• Daň nehnuteľností, ktorá je príjmom obcí, sa od roka 2004 nebude zvyšovať  
• Daň z prechodu a prevodu nehnuteľností ostane zachovaná, od roku 2004 sa 

však bude uplatňovať jediná trojpercentná sadzba  
• Cestá daň ostane zachovaná 
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3.2  REFORMA DAŇOVEJ SPRÁVY 
 
Reforma daňovej správy síce ešte nie aktuálna, ale diskusia o zefektívnení fungovania 
daňovej správy a o zmenách niektorých problematických charakteristík daňových úradov 
a daňových kontrol neustále beží. Diskutované zmeny by sa mali hlavne týkať štruktúry 
daňových úradov, výkladu zákonov, právomocí kontrolórov a dĺžky daňových kontrol 
u jednotlivých daňových subjektov. 
 
Zmeny počtov daňových úradov 
 
V súčasnosti sa daňová správa na Slovensku skladá z daňového riaditeľstva, ôsmich krajských 
pracovísk v krajských mestách a 102 daňových úradov. Slovensko si pri tejto štruktúre žije 
nad pomery, lebo viac ako polovica úradov má menej ako 50 zamestnancov, 17 daňových 
úradov má menej ako 20 zamestnancov a štyri daňové úrady si nezarobia ani samy na seba. 
Daňové riaditeľstvo pripravuje pre Ministerstvo financií  SR návrh na podstatnú redukciu 
počtu daňových úradov.  
 
Nemalo by však dôjsť k rušeniu výkonných miest, ale k ich koncentrácii do väčších celkov, 
ktorá by umožnila kvalifikované a špecializované rozhodovanie a riadenie. Tento krok však 
nebude znamenať vzdialenie daňových úradov od občanov, nakoľko na pôvodných miestach 
by mali zostať expozitúry, ktoré by poskytovali napríklad tlačivá. K redukcii počtu daňových 
úradov by mohlo prísť v priebehu roku 2005. 
 
Daňové riaditeľstvo si dokonca vie predstaviť zmenu štruktúry daňových úradov podľa vzoru 
z Maďarska, kde majú 22 daňových úradov. Pri takejto koncepcii by na Slovensku zostalo 14 
daňových úradov. 
 
Jednotný výklad daňových zákonov 
 
Výklad toho istého zákona je zo strany pracovníkov daňovej správy rôzny, pretože často ide 
o subjektívne posudzovanie. Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov a zákona o správe 
daní a poplatkov by do značnej miery mohla znížiť mieru subjektivity pri posudzovaní 
zákonov. 
 
Existuje teda fenomén daňovej migrácie aj v rámci Slovenskej republiky, kde daňové 
subjekty menia svoju pôsobnosť podľa výkladu daňových zákonov jednotlivých úradníkov. 
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní a z príjmov by do 
značnej miery mohla znížiť mieru subjektivity pri posudzovaní zákonov, jednoznačným 
určení a definovaním pojmov. Takýmto krokom by sa dal utvoriť vcelku jednotný výklad 
daňových zákonov. 
 
Zmeny počtov kontrolórov 
 
Zmenou štruktúry daňových úradov by sa mal posilniť počet daňových kontrolórov, to 
minimálne na stav z roku 1998. Za posledných 5 rokov sa počet aktívnych kontrolórov znížil 
o jednu pätinu, pričom veľká časť z nich sa „rozplynula“ v administratíve a špičkoví 
odborníci odišli do súkromného sektora. 
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Zmeny v dĺžke trvania kontrol 
 
Prieťahy v daňových kontrolách spôsobujú obe strany. Zo strany daňových úradov je to 
zapríčinené hlavne odchodom elitných pracovníkov do súkromného sektora. Z pohľadu 
podnikateľskej sféry ide najmä o dvojaké vysvetľovanie daňových zákonov a s nimi 
spojených sporov. 
 
Podľa najnovších úvah daňového riaditeľstva by efektívna kontrola nemala trvať dlhšie než 
dva mesiace, pričom prednosť pri kontrole by mali mať vytipované rizikové subjekty 
a rizikové dane, najmä DPH, kde dochádza k najväčším únikom. 
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3.3  REFORMA VEREJNEJ SPRÁVY A VEREJNÝCH FINANCIÍ 
 
Reforma verejnej správy prináša zmenu v spôsobe riadenia štátu. Vytvorili sa samosprávne 
kraje, čo znamená, že sa vytvoril systém samosprávy, ktorá bude riadiť kraje. Zároveň sa 
znížila miera centrálneho riadenia. Ďalšie kolo decentralizácie sa uskutoční hlavne cez 
zrušenie terajších okresných a krajských úradov, pričom vzniknú úrady špecializovanej 
miestnej štátnej správy. Vytvorenie samosprávnych krajov a výrazná decentralizácia majú   
splniť dva hlavné ciele. Priblížiť výkon štátnej správy bližšie k občanovi a v dlhodobom 
výhľade zracionalizovať výdavky štátu na tieto činnosti. 
 
Celkovo možno reformu verejnej správy zhrnúť do troch tematických častí: 
• vznik samosprávy 
• decentralizácia štátnej správy 
• úspora financií pri riadení štátu. 
 
Reforma verejnej správy a vznik nových úradov prinesie kľúčovú zmenu aj v podobe jasne 
definovaných kompetencií. Doteraz jednotlivé ministerstvá neniesli plnú zodpovednosť za to, 
čo v ich kompetencii vykonávali okresné a krajské úrady. Od budúceho roka to bude inak. 
Tak ako je zodpovedný minister za to, ako mu funguje centrála a jemu podriadené úrady, 
bude zodpovedať aj za špecializovanú miestnu štátnu správu. 
 
Po prechode časti kompetencií zo štátnej správy na samosprávy vznikli viaceré pochybnosti 
o tom, či sa šetrenie podarilo vôbec naštartovať. Zatiaľ však o šetrení nie je jasný doklad, skôr 
naopak. Cieľom reformy však ani nebolo začať šetriť hneď v prvom roku. Kompetencie s 
financiami sa prenášajú  v takom rozsahu, v akom sa vykonávali na krajských a okresných 
úradoch. 
 
Naivné je predpokladať, že kompetencie sa vykonávajú okamžite po presunutí efektívne a 
kvalitne, pretože prešli zo 79 okresov na všetkých takmer tritisíc obcí – malých aj veľkých. 
Väčšie správne jednotky majú viac možností racionalizovať a lepšie hospodáriť. Preto 
existuje súhlas s tým, aby sa obce združovali – či už zo zákona alebo na základe iného 
mechanizmu, pričom rezervy tu existujú. 
 
Pri tvrdení o optimalizácií a znižovaní nákladov sa dá vychádzať z jasných údajov. Obce do 
500 obyvateľov, ktorých bolo v roku 2000 na Slovensku až 41 percent, dajú takmer polovicu 
obecného rozpočtu na chod svojich úradov. Pritom obce od tisíc do dvetisíc obyvateľov 
spotrebujú 35 percent, s viac ako 50-tisíc obyvateľmi dokonca len 12,5 percenta. Záverom je 
teda možné konštatovať, že vyššia efektívnosť prostriedkov sa dosiahne, keď sa obce 
s menším počtom obyvateľov spoja, čo znamená, že budú mať menej úradníkov a môžu viac 
investovať do služieb občanom. 
 
Decentralizácia z krajských a okresných úradov bude pokračovať aj na budúci rok. V januári 
2004 prejde na samosprávu s novými úlohami 213 zamestnancov, od júla v rámci školských 
kompetencií ďalších takmer 500 ľudí. Hoci sa o týchto úradníkov zníži počet zamestnancov 
miestnej štátnej správy, štát ich bude stále platiť a neušetrí tak ani korunu. 
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Celkovo takto štátny rozpočet posunie namiesto štátnej správe na účty samospráv 143 
miliónov korún. O pokračovaní reformy v ďalších rokoch rozhodne práve úspech komunálnej 
reformy a miera dosiahnutej optimalizácie nákladov na výkon samosprávy. Pri zachovaní 
súčasného stavu by pokračujúca decentralizácia na malé obce podporovala nehospodárne 
vynakladanie verejných financií. Z dôvodu neefektívnosti by bola reforma pozastavená. Na 
dosiahnutie efektívnosti v samospráve bude štát vytvárať ekonomický tlak. Priestor pre 
znižovanie nákladov určite existuje, najmä pri financovaní preneseného výkonu štátnej 
správy. Ak bude samospráve hroziť, že na prenesené úlohy musí prispieť aj z vlastného 
rozpočtu, bude musieť prehodnotiť, ako naloží so štátnymi peniazmi a kde nájde rezervy. 
Zlepšenie vynakladania zdrojov ako aj zvýšenie efektivity patria medzi základné ciele 
reformy, pri zachovaní predpokladu, že samospráva bude na menšom území schopná lepšie 
hospodáriť, ako štátna správa riadená častokrát z jedného centra. 
 
Výrazný racionalizačný potenciál môže priniesť fiškálna decentralizácia a posilnenie 
vlastných príjmov samosprávy. Obecné zastupiteľstvo už dnes priamo zodpovedá  voličom, 
ako nakladá s ich daňami, a teda viac dozerá, ako a na čo spotrebúvajú prostriedky jeho úrady 
a inštitúcie. Tým, že štát plne nefinancuje všetky aktivity samospráv, mestá a obce sa snažia 
nájsť rezervy a nevyužitú kapacitu, pričom sú často veľmi efektívne. 
 
Na rozdiel od samosprávy sa v prípade miestnej štátnej správy o plánovaných úsporách dá 
hovoriť konkrétnejšie. Čiastočnú kvantifikáciu výdavkov na zreformované úrady už schválila 
aj vláda. Z materiálu, ktorý pripravili rezorty vnútra a financií, vyplýva, že budúci rok štátny 
rozpočet usporí na prepustených zamestnancoch 742 miliónov korún. Konečná suma ešte nie 
je presná, zníži sa o vyplatené odstupné. Toto šetrenie má vyplynúť zo zániku okresných 
úradov a vytvorenia špecializovanej miestnej štátnej správy. Dnes miestnu štátnu správu 
vykonáva 79 okresných a osem krajských úradov spolu s vyše 12-tisíc zamestnancami. 
 
Od januára si ministerstvá zriadia špecializované úrady výlučne pre svoje kompetencie a vo 
svojej pôsobnosti. Zaniknú rozpočtové kapitoly krajských úradov, nové pracoviská si budú 
financovať zo svojich rozpočtov samy rezorty. Nová miestna štátna správa vznikne na dvoch 
úrovniach – krajskej a nižšej. Počet úradov v teréne bude individuálny. O ich sídlach už vláda 
rozhodla, presné umiestnenie určí dislokačná komisia na Ministerstve vnútra SR. Momentálne 
zisťuje možnosti tak, aby sa čo najlepšie využili dostupné priestory a budovy.  
 
Keďže nové úrady sa nebudú sťahovať do každého okresného mesta, zostanú v nich aj 
nevyužité priestory. Tie sa následne ponúknu na prenájom či predaj. Zisk bude príjmom 
štátneho rozpočtu, jeho výšku zatiaľ ťažko odhadovať. Rovnako ako ušetrené peniaze na 
údržbu a prevádzku týchto budov. 
 
Rezort financií však upozorňuje, že špecializované úrady budú náročné na obslužný personál. 
Preto budú musieť ministerstvá odolať pokušeniu rozširovať ho. 
 
Na znižovanie administratívy sa vláda zaviazala už vo svojom programovom vyhlásení. S 
prepúšťaním sa však začalo až tohto roku. Naplánované prepúšťanie sa dá považovať za 
dobrý základ na dlhodobú racionalizáciu. Po roku či dvoch od zavedenia špecializovanej 
miestnej štátnej správy bude treba vykonať audit. Musí byť overené, či počty zamestnancov 
boli nastavené správne a prípadne ich upraviť. Rezort financií si je vedomý, že škrtanie 
výdavkov v súvislosti s budúcoročným prepúšťaním je len krátkodobá úspora. Dlhodobé 
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šetrenie vzíde z nového nastavenia miestnej štátnej správy a racionalizácie v nových 
podmienkach.  
 
Znížením počtu zamestnancov v miestnej štátnej správe by sa však redukcie skončiť nemali. 
Oveľa vyššia prezamestnanosť je v zdravotníctve a v školstve, ktoré sa tiež financujú z 
verejných zdrojov. Na mzdách by sa racionalizáciou dali rádovo ušetriť stovky miliónov či 
dokonca viac ako miliarda korún. Preto by sa čo najskôr mala pozornosť upriamiť aj do týchto 
sektorov. 
 
Z pohľadu podnikateľského sektora reforma verejnej správy neprinesie citeľné zmeny. Zmeny 
nastanú len v oblasti vybavovania formalít. Aj keď väčšina úradov bude mať  expozitúry 
takmer na všetkých doterajších miestach, ich kompetencie nebudú už také ako doteraz. Časť 
kompetencií zostane špecializovanej miestnej štátnej správe, ktorá nebude mať sídlo 
v každom okresnom meste ale iba vo vybraných mestách, o ktorých už rozhodla vláda. Úrady 
miestnej samosprávy so svojimi kompetenciami umiestnia svoje  sídla na základe 
ekonomickej efektívnosti. Aj keď by úrady mali byť v každom meste a obci, je možné, že s 
cieľom optimalizovať náklady dôjde v niektorých obciach ich k zlučovaniu.  
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3.4  DÔCHODKOVÁ REFORMA 
 
V poslednej dobe najdiskutovanejšou a systémovo najrozsiahlejšou pripravovanou reformou 
je dôchodková reforma. Svojim významom dôchodková reforma zasiahne takmer celé 
spektrum slovenskej ekonomiky. Ovplyvnený dôchodkovou reformou budú zamestnanci, 
zamestnávatelia, niektoré vybrané sektory a podniky ako celok, ale aj celá slovenská 
ekonomika.  
 
Dôvody nevyhnutnosti zásadnej zmeny dôchodkového systému na Slovensku 
 
Medzi základné aspekty poskytovania dôchodkového zabezpečenia možno zaradiť výšku 
poskytovaných dôchodkov, dostupnosť a bezpečnosť ich poskytovania, ako aj udržateľnosť 
dôchodkového systému. Súčasný spôsob poskytovania a financovania dôchodkov v 
Slovenskej republike - najmä vzhľadom na očakávaný budúci vývoj - potrebuje v tomto 
ohľade zásadnú systémovú zmenu. Účelom tohto materiálu je predstaviť základnú koncepciu 
potrebnej reformy, ktorá povedie k vytvoreniu systému, v ktorom budú vyššie uvedené 
aspekty v maximálne možnej miere prítomné. 
 
Súčasné poskytovanie dávok dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike  
 
Poskytovanie dávok dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike má v súčasnosti 
viaceré formy. Dominantné postavenie zaujíma verejný systém dôchodkového zabezpečenia, 
dobrovoľné dôchodkové schémy majú z hľadiska poskytovaného zabezpečenia zanedbateľný 
význam. 
 
Základným a dominujúcim systémom je povinný verejný (dávkovo definovaný) systém 
priebežne financovaného dôchodkového zabezpečenia, ktorý je vykonávaný verejnoprávnou 
Sociálnou poisťovňou prostredníctvom jej základného fondu dôchodkového zabezpečenia. 
Príjmami systému sú:  
• odvody zamestnancov a zamestnávateľov, 
• odvody z príjmov samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb; 

spoločníkov s. r. o., 
• platby štátu a Národného úradu práce za tzv. náhradné doby, ktoré sú uhrádzané v rámci 

bežných rozpočtových výdavkov, resp. z príjmov Národného úradu práce,  
• transfery zo základného fondu nemocenského poistenia a rezervného fondu Sociálnej 

poisťovne.  
 
V rámci tohto systému sú vyplácané viaceré druhy dôchodkových dávok viac než 1,4 miliónu 
dôchodcov. Ide o starobný dôchodok, pomerný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, 
čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, dôchodok manželky, sirotský 
dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sociálny dôchodok, ako aj zvýšenie 
dôchodku pre bezvládnosť, úprava dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu a zvýšenie 
dôchodkov z titulu účasti na odboji a rehabilitácie. Výdavky tohto systému v súčasnosti 
dosahujú 8 % HDP. V širšom zmysle možno na Slovensku do dôchodkového systému 
zahrnúť aj rôzne dobrovoľné formy dôchodkového zabezpečenia, ako napr. životné poistenie, 
kolektívne investovanie, sporenie v bankách alebo iných finančných inštitúciách, alebo aj 
držbu iných aktív. Jedinou formálne inštitucionalizovanou formou poskytovania 
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dobrovoľného dôchodkového zabezpečenia je systém doplnkového dôchodkového poistenia, 
ktorý v súčasnosti kumuluje aktíva na úrovni 0,6 % HDP. 
 
Kľúčové problémy dôchodkového systému na Slovensku 
 
Hlavný problém fungovania dôchodkového systému na Slovensku spočíva v dominantnom 
podiele verejného, priebežne financovaného systému, v rámci celého systému dôchodkového 
zabezpečenia. Tento pri zachovaní princípu jeho fungovania ako systému zabezpečujúceho 
primeranú náhradu príjmu v prípade staroby, dlhodobej nespôsobilosti na prácu alebo straty 
živiteľa  nemožno pokladať v jeho terajšej podobe za dlhodobo udržateľný. 
 
Ďalším problémom je praktická absencia dobrovoľných foriem dôchodkového sporenia a 
poistenia, ktoré sú vytláčané verejným priebežným systémom, pre ktorých existenciu 
neexistujú vhodné legislatívne podmienky a ktorých rozšírenie je brzdené nerozvinutým 
finančným trhom a pod. 
 
Neudržateľnosť má svoje príčiny nielen v nepriaznivom demografickom vývoji, v 
predpoklade budúcej zvýšenej mobility a migrácie pracovnej sily po vstupe Slovenskej 
republiky na spoločný trh Európskej únie a na svetové trhy. Problém spočíva aj v neexistencii 
vlastníckych práv v rámci dôchodkového systému a v nízkej motivácii participovať na 
pracovnom procese v rámci legálnej ekonomiky a následne prispievať do dôchodkového 
systému.  
 
V doterajšej diskusii nebola problematike migrácie a významu vlastníckych práv pre 
fungovanie dôchodkového systému venovaná dostatočná pozornosť (problém demografického 
vývoja je, naopak, už pomerne známy). Avšak práve tieto aspekty, ktoré úzko súvisia s 
nastavením motivácií v dôchodkovom systéme, sú dôvodom pre uskutočnenie zásadnej 
reformy súčasného dôchodkového systému, ktorá spočíva: 
• v zavedení silného príspevkovo definovaného povinného systému starobného 

dôchodkového sporenia, 
• v znížení rozsahu priebežného systému a v zachovaní filozofie priebežného systému, ako 

systému poskytovania primeranej náhrady príjmu vo vymedzených sociálnych udalostiach 
a 

• vo zvýšení významu dobrovoľných dôchodkových schém. 
 
Nedostatky doposiaľ navrhovaných riešení 
 
Problém slovenského dôchodkového systému spočíva nielen v rozsahu a dominancii 
priebežného financovania, ale, ako sme už uviedli, predovšetkým v samotnom charaktere 
priebežného spôsobu financovania, ktorý nie je v dnešnej podobe dlhodobo udržateľný. 
Priebežný systém financovania je potrebné výrazne modifikovať a vhodne doplniť systémom 
povinného starobného dôchodkového sporenia, pričom musí dôjsť k zvýšeniu významu 
dobrovoľných foriem financovania a poskytovania dôchodkového zabezpečenia, zmene úlohy 
štátu v dôchodkovom systéme, ktorá bude pozostávať z tvorby, implementácie a efektívneho 
vymáhania pravidiel fungovania v systéme starobného dôchodkového sporenia a garancie 
minimálneho štandardu dôchodkového zabezpečenia v súlade s prijatými medzinárodnými 
záväzkami a makroekonomickými obmedzeniami. 
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Predchádzajúca Koncepcia reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike uvažovala v 
rámci reformy dôchodkového systému so zachovaním priebežného financovania v podobe 
systému poskytovania primeranej náhrady príjmu, pričom opomenula existenciu významu 
vlastníckych práv na stabilitu systému, ako aj otázky súvisiace s mobilitou a migráciou 
pracovnej sily, možnou dezintegráciou príjmovej základne na platenie poistného do 
priebežného systému prostredníctvom vyhýbania sa platbám odvodov a pod. Z tohto dôvodu 
predpoklad stability priebežného financovania, z ktorého vychádza predchádzajúca Koncepcia 
reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike, nemožno pokladať za dostatočne 
realistický. 
 
Zámerom koncepcie je predstaviť návrh reformy, ktorej cieľom by bola transformácia 
dnešného systému do udržateľnejšej podoby trojpilierového modelu, než aký predstavila 
predchádzajúca koncepcia, ktorá uvažovala so silným priebežným pilierom a menej 
významným kapitalizačným pilierom. V predkladanej koncepcii sa uvažuje s novým, dávkovo 
definovaným, priebežným pilierom (I. pilier), ktorý bude financovaný prostredníctvom 
príspevkov. 
 
Nový priebežný dôchodkový systém bude poskytovať dávku v závislosti od počtu rokov 
prispievania do dôchodkového systému a výšky príjmov, z ktorých boli zaplatené príspevky. 
Táto dávka bude poskytovaná všetkým občanom, ktorí splnia podmienky nároku na dávku, t. 
j. dovŕšenie dôchodkového veku a minimálny počet rokov prispievania do priebežného 
systému a do systému starobného dôchodkového sporenia. 
 
Náhradu príjmu bude rovnako (do určitej úrovne v závislosti od vymeriavacieho základu) 
zabezpečovať systém starobného dôchodkového sporenia (II. pilier), tzv. kapitalizačný pilier, 
ktorý bude príspevkovo definovaný a financovaný prostredníctvom príspevkov na osobné 
dôchodkové účty účastníkov systému. 
 
Občanom bude v rámci systému starobného dôchodkového sporenia umožnený individuálny 
výber jednej z viacerých dôchodkových správcovských spoločností, ktoré budú vytvárať 
dôchodkové fondy a ktoré budú spravovať dôchodkové aktíva v dôchodkových fondov. 
Dôchodkové správcovské spoločnosti budú podliehať vzájomnej konkurencii na trhu, ktorá 
bude vyvíjať tlak na skvalitňovanie služieb súvisiacich so správou dôchodkových aktív. V 
prípade nespokojnosti občana s jeho výberom dôchodkovej správcovskej spoločnosti bude 
občanovi umožnený prestup do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti. 
 
Navrhovaným spôsobom usporiadania dôchodkového systému sa bude v priebežnom systéme 
uplatňovať čiastočne princíp solidarity a zásluhovosti. Princíp zásluhovosti sa bude v plnom 
rozsahu uplatňovať najmä v systéme starobného dôchodkového sporenia.  
 
Realizácia predkladanej koncepcie výrazne posilní zainteresovanosť jednotlivcov na riešení 
ich životnej úrovne v starobe a umožní individuálny odchod do dôchodku pre tých 
účastníkov, ktorí si vlastnou aktivitou v priebehu produktívneho života ušetrili dostatok 
zdrojov na svojom osobnom dôchodkovom účte. 
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Princípy fungovania nového dôchodkového systému – východiská reformy 
 
Požiadavky na fungovanie dôchodkového systému schopného čeliť vývoju, ktorý sa dá 
očakávať v nadchádzajúcich desaťročiach, možno formulovať v štyroch základných rovinách: 
• udržateľnosť a finančná stabilita dôchodkového systému 
• primeranosť úrovne dôchodkového zabezpečenia 
• maximalizovanie bezpečnosti poskytovania dávok dôchodkového zabezpečenia 
• dostupnosť adekvátneho dôchodkového zabezpečenia pre všetky príjmové kategórie. 
 
Z týchto požiadaviek je možné odvodiť základné princípy, na ktorých základe by mal 
fungovať budúci dôchodkový systém po uskutočnení jeho reformy. Tieto princípy musia 
zohľadniť vonkajšie a vnútorné obmedzenia existujúce v rámci slovenského dôchodkového 
systému a slovenskej ekonomiky. 
 
Udržateľnosť a stabilita systému 
 
Udržateľnosť a stabilita je kľúčovou požiadavkou dlhodobého fungovania dôchodkového 
systému. Táto má dve základné roviny:  
• akceptácia prispievania do systému z hľadiska občanov, 
• odolnosť systému voči zmene vonkajších (demografických, ekonomických a iných) 

faktorov ovplyvňujúcich jeho fungovanie.  
 
Systém, ktorý si nie je schopný vytvárať a udržiavať vlastné príjmy a ktorého prevádzkové 
hospodárenie býva ohrozené zmenami na trhu práce, demografickým vývojom, momentálnym 
stavom verejných rozpočtov a pod., vytvára potrebu zabezpečovania zdrojov nesystémovými 
opatreniami.  
 
Takéto nesystémové opatrenia - či ide o arbitrárne presuny medzi jednotlivými zložkami 
verejných financií (ako je tomu dnes medzi fondmi Sociálnej poisťovne a v prípade 
neuskutočnenia reformy by bolo v budúcnosti nutné z prostriedkov štátneho rozpočtu), 
nesystémové prerozdeľovanie v neprospech súčasných daňových poplatníkov alebo 
zvyšovanie verejného dlhu na úkor budúcich daňových poplatníkov - budú v nadchádzajúcich 
desaťročiach s ohľadom na očakávaný demografický vývoj a možný vývoj na trhu práce čoraz 
ťažšie uskutočniteľné, môžu mať v dnešnom meradle obrovský rozsah, a teda neobídu sa bez 
nezanedbateľných negatívnych efektov na výkonnosť slovenskej ekonomiky a životnú úroveň 
občanov. 
 
Princíp sporenia a vlastnícke práva 
 
Z hľadiska stability príjmov dôchodkového systému je nevyhnutné, aby bolo prispievanie do 
systému občanmi akceptované a aby sa mu občania, resp. zamestnávatelia, vyhýbali v čo 
najmenšej miere. V súčasnom slovenskom priebežnom systéme, kde je výška dávok prakticky 
len málo závislá od výšky odvedených platieb, je platenie odvodov občanmi celkom 
pochopiteľne vnímané ako platenie daní, dôsledkom čoho dochádza k vyhýbaniu sa platbám 
odvodov, zatajovaniu a presúvaniu príjmov, najrôznejším úpravám vymeriavacieho základu, 
demotivácii oficiálne sa zamestnať, uprednostňovaniu neformálnej ekonomiky, migrácii na 
trhy práce krajín s menším odvodovým zaťažením, a pod. Ako sme už uviedli, v dôsledku 
pokračujúcej informatizácie spoločenských vzťahov a elektronizácie platobných systémov, 
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ktoré možno v nadchádzajúcich desaťročiach očakávať, sa tieto tendencie ešte viac zosilnia, 
čo môže mať na verejné dôchodkové systémy s poistným charakterom, akým je (alebo 
presnejšie povedané akým má ambíciu byť) aj súčasný slovenský verejný dôchodkový 
systém, dezintegračný vplyv. 

 
Prispievanie do nového dôchodkového systému by malo byť založené na týchto princípoch: 
• zásluhovosť v priebežnom systéme, najmä však v systéme starobného dôchodkového 

sporenia (výška dávok má odzrkadľovať výšku zaplatených príspevkov) zhmotnená v 
sporivom princípe, 

• adekvátna výška povinného prispievania, 
• využitie funkcie vlastníckych práv v systéme starobného dôchodkového sporenia (v 

prípade úmrtia prispievateľa sú naakumulované úspory predmetom dedenia), 
• individuálna voľba veku odchodu do dôchodku v systéme starobného dôchodkového 

sporenia (tzv. "možnosť vyviazania sa zo systému"), 
• obmedzenie a zmena charakteru redistribúcie dnešného priebežného systému znížením 

jeho rozsahu. 
 
Dobrovoľný súkromný pilier 
 
Na rozdiel od súčasnosti, dobrovoľný systém nebude stáť len na báze doplnkového 
dôchodkového poistenia, ale bude využívať aj ďalšie produkty finančného trhu. Pôjde najmä o 
životné poistenie zabezpečované životnými poisťovňami, vymedzené druhy sporenia v 
bankách a vybrané produkty kolektívneho investovania a poskytovania investičných služieb. 
Pre zaradenie finančného produktu do dobrovoľného dôchodkového systému bude 
rozhodujúca miera rizika spojeného s príslušným produktom a dlhodobý charakter, ktorý 
neumožní zneužívať prípadné daňové výhody poskytované pre túto oblasť štátom.  

 
V oblasti doplnkového dôchodkového poistenia dôjde k zásadnej zmene právnej úpravy. Tá 
musí: 
• umožniť účasť v tomto poistení všetkým občanom za rovnakých podmienok,  
• jednoznačne vymedziť majetkové vzťahy v doplnkovej dôchodkovej poisťovni a zlepšiť 

ochranu poistencov pri nakladaní s majetkom a vstupovaní doplnkovej dôchodkovej 
poisťovne do záväzkových vzťahov, 

• oddeliť majetok zakladateľov od majetku poistencov a poberateľov dávok, 
• zabezpečiť, aby správu aktív mohli vykonávať výlučne profesionálne subjekty s 

osobitným povolením - správcovské spoločnosti a 
• zabezpečiť nezávislý a efektívny dohľad. 

 
Výška dôchodkových príjmov plynúcich z III. piliera, t.j. z dobrovoľných schém, bude 
individuálna a nebude žiadnym spôsobom limitovaná. Závisieť bude výlučne od objemu 
investovaných prostriedkov počas aktívneho veku a výšky ich zhodnotenia. Spôsob daňového 
zvýhodnenia jednotlivých foriem dobrovoľného dôchodkového sporenia a poistenia by mal 
byť súčasťou Koncepcie daňovej reformy pripravovanej Ministerstvom financií SR. 
(odsúhlasená bola však len podpora pre Doplnkové dôchodkové poisťovne a nie pre viaceré 
druhy sporenia). 
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Dvojzložkový povinný systém poskytujúci primeraný štandard dôchodkového 
zabezpečenia 
 
Dávku z povinného systému možno chápať v zmysle určitého primeraného štandardu, na 
ktorého financovaní sa zúčastňujú platitelia príspevkov, či už v priebežnom systéme, tak aj v 
systéme starobného dôchodkového sporenia. Povinný dôchodkový systém bude 
dvojzložkový. 
 
Medzi dôvody nevyhnutnosti existencie povinného systému starobného dôchodkového 
sporenia sa zaraďuje: 
• morálny hazard jednotlivcov z nízkopríjmových skupín (neochota sporiť a poisťovať sa) a  
• existencia krátkozrakosti pri rozhodovaní jednotlivcov. 

 
Povinná participácia by nemala presiahnuť úroveň nutnú na zabezpečenie primeraného 
štandardu, čo umožní udržiavať príspevkové zaťaženie na nízkej úrovni a nebude spôsobovať 
rozsiahlejšie demotivačné efekty.  
 
Systém povinnej kapitalizácie v sebe zahŕňa povinné sporenie, v ktorého rámci bude riešená 
strata príjmu v starobe. 
 
Vyšší dôchodkový vek v priebežnom systéme a jeho zmenená funkcia 
 
Slovensko bude v 21. storočí vystavené starnutiu populácie, pričom podľa posledných 
prognóz Výskumného demografického centra je tento trend v časovom horizonte najbližších 
50 rokov nezvratný. 
 
Z hľadiska demografického vývoja je nevyhnutné využitie dvoch základných princípov, ktoré 
zabezpečia zvýšenú odolnosť dôchodkového systému voči starnutiu populácie: 
• zavedenie systému kapitalizácie v rámci dôchodkového systému a 
• zvýšenie dôchodkového veku a vyrovnanie dôchodkového veku mužov a žien. 
 
Aj v budúcom povinnom dôchodkovom systéme bude nevyhnutné stanoviť hranicu 
dôchodkového veku. Funkcia tohto parametra sa však bude značne líšiť od funkcie, ktorú má 
v dnešnom systéme. Jednotlivci budú mať možnosť vyviazať sa zo systému starobného 
dôchodkového sporenia v prípade, ak si z naakumulovaných zdrojov dokážu zabezpečiť 
dôchodok aj pred dovŕšením dôchodkového veku. Stanovenie dôchodkového veku bude plniť 
funkciu: 
• veku, v ktorom má občan možnosť premeniť dôchodkové úspory na jeho osobnom 

dôchodkovom účte na doživotnú anuitu ( t. j. pravidelný doživotný mesačný dôchodok) v 
systéme starobného dôchodkového sporenia, bez ohľadu na skutočnosť, či táto anuita 
dosahuje minimálnu zákonom stanovenú výšku, 

• hranice pre vznik nároku na poberanie dávky z priebežného piliera a  
• hranice pre uplatnenie nárokov vzniknutých do dátumu spustenia reformy v priebežnom 

systéme vyplývajúcu z minulých platieb odvodov do starého priebežného systému. 
 
V priebehu ďalšieho fungovania systému starobného dôchodkového sporenia bude pre veľkú 
časť občanov, ktorí prejdú do nového systému tento zákonom stanovený dôchodkový vek len 
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nezáväzným termínom pre odchod do dôchodku, nakoľko po nasporení minimálnej čiastky 
potrebnej pre zakúpenie anuity sa budú môcť zo systému vyviazať skôr. 
Pri súčasných trendoch znižovania počtu produktívneho obyvateľstva je zvýšenie 
dôchodkového veku v priebežnom systéme nevyhnutnou podmienkou zachovania súčasnej 
úrovne dôchodkového zabezpečenia a možnosti únosnej transformácie priebežného systému z 
hľadiska transformačných nákladov. Zvyšovanie dôchodkového veku netreba chápať ako 
negatívny jav, ale skôr ako logické prispôsobenie hranice medzi obyvateľstvom v 
produktívnom a poproduktívnom veku na úroveň zodpovedajúcu zvýšenej očakávanej dĺžke 
života a nevyhnutný prostriedok zvýšenia produkčnej schopnosti ekonomiky. 
 
Maximalizácia výšky a bezpečnosti poskytovaného dôchodkového zabezpečenia 
 
Úroveň dôchodkov je jedným zo základných aspektov poskytovania dôchodkového 
zabezpečenia. Jedným z cieľov nového dôchodkového systému bude poskytovanie vyššej 
úrovne dôchodkov, než je to v dnešnom systéme, čo sa dosiahne posilnením významu 
dobrovoľných dôchodkových schém (posilnenie III. piliera), zavedením systému starobného 
dôchodkového sporenia (zavedenie II. piliera) a úpravou dnešného priebežného systému 
(modifikácia I. piliera). Princípy, na ktorých základe bude dosahovaná maximálna výška 
dôchodkového zabezpečenia, budú nasledovné: 
• investovanie dôchodkových úspor, 
• čo najvyššia možná miera konkurencie v rámci systému starobného dôchodkového 

sporenia (povinného i dobrovoľného), 
• diverzifikácia dôchodkových aktív, 
• efektívna administrácia systému,  
• adresná redistribúcia vo verejnom pilieri. 
 
Sporenie, investovanie, kapitálové trhy 
 
Základným predpokladom vyššej výhodnosti systému starobného dôchodkového sporenia 
(kapitalizácie) oproti systému priebežného financovania musí byť vyššia reálna výnosnosť 
aktív, do ktorých sú dôchodkové úspory investované, v porovnaní s rastom mzdovej bázy. V 
tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že nie všetky aktíva majú vyššiu výnosnosť, než je 
implicitná výnosnosť priebežného systému.  
 
Aby malo teda vytvorenie povinného systému starobného dôchodkového sporenia pre 
prispievateľov význam, je potrebné umožniť investovanie prevažnej časti dôchodkových 
úspor do rôznych cenných papierov emitovaných súkromnými emitentami, pretože 
investovanie (prevažnej časti alebo dokonca všetkých) dôchodkových úspor do štátnych 
dlhopisov nedokáže zabezpečiť požadovanú návratnosť tak, aby bol prestup do nového 
systému pre občanov výhodnejší. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť investovania 
dôchodkových aktív však budú stanovené limity ich investovania z hľadiska ich teritoriálneho 
umiestnenia, emitenta, druhu cenného papiera a pod.  
 
Konkurencia, diverzifikácia a prísny dohľad v rámci systému povinného starobného 
dôchodkového sporenia 
 
Systém povinného starobného dôchodkového sporenia bude spravovaný na konkurenčnom 
princípe súkromnými dôchodkovými inštitúciami. Štátu bude v novom systéme pripadať 
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dôležitá funkcia tvorcu a vymáhateľa pravidiel fungovania súkromných dôchodkových 
inštitúcií a funkcia prevádzkovateľa centrálneho registra prispievateľov. Súkromné 
dôchodkové inštitúcie budú podliehať prísnemu dohľadu nezávislého orgánu. Politika 
dohľadu a regulácie bude zameraná na: 
• stanovovanie adekvátnych pravidiel pre vznik a pôsobenie súkromných dôchodkových 

inštitúcií, 
• elimináciu rizika defraudácie, alebo nebezpečenstva znehodnotenia majetku, 
• stanovenie pravidiel pre umiestňovanie aktív (diverzifikácia), 
• transparentnosť vzťahov v rámci systému starobného dôchodkového sporenia, 
• nízkej nákladovosti systému starobného dôchodkového sporenia a 
• včasné zabezpečovanie presných, kvalitných a úplných informácií pre prispievateľov a 

orgán dohľadu. 
 
Reforma v praxi – skutočne schválené opatrenia 
 
Jedným z prvých a pre občanov najciteľnejších opatrení bude zmena odchodu do dôchodku. 
Vek odchodu do dôchodku sa bude postupne zvyšovať na 62 rokov pre mužov aj ženy, 
pričom každoročne od roku 2004 sa k veku odchodu do dôchodku pripočíta deväť mesiacov. 
Aj keď sa mení vek odchodu do dôchodku, občania budú môcť odísť do dôchodku aj skôr, 
avšak ich dôchodkové dávky sa znížia o 0,5 % za každý mesiac, ktorý bude chýbať do 
zákonom stanoveného dôchodkového veku. Obmedzením predčasného odchodu do dôchodku 
je iba výška penzie, ktorá po odpočítaní percentuálnych zrážok nesmie klesnúť pod 1,2 -
násobok životného minima, čo by malo byť v budúcom roku vyše 5000 Sk. Pripravovaná 
reforma počíta s tým, že viacero ľudí bude ekonomicky aktívnych, a teda bude zarábať na 
seba a nebude zaťažovať výdavky štátu. Pri predlžovaní veku odchodu do dôchodku treba 
počítať s rozšírením skupiny znevýhodnených pracovných skupín, tzv. nelukratívnej 
pracovnej sily. Ide hlavne o možnosť výskytu nezamestnaných nad 60 rokov. Takýmto 
ľuďom, ktorí budú nezamestnaní, budú mať nárok na poberanie podpory v nezamestnanosti, 
ale o túto dávku nepožiadajú, sa nepoberanie podpory v nezamestnanosti  zohľadní v menšej 
miere zníženia dôchodku. Rovnaký mechanizmus ako pri predčasnom odchode do dôchodku 
sa uplatní aj pri osobách, ktoré po dosiahnutí dôchodkového veku zostanú naďalej pracovať.  
 
Takejto skupine osôb sa dôchodok zvýši o 0,5 % za každý odpracovaný mesiac po dosiahnutí 
zákonného dôchodkového veku. V zreformovanom dôchodkovom systéme sa posilní aj 
princíp zásluhovosti. Výška dôchodku bude v priebežnom pilieri závisieť od počtu 
odpracovaných rokov a priemernej mzdy občana, ktorú poberal od roku 1994. Ak v období od 
roku 1994 do roku odchodu do dôchodku nebude mať občan 10 odpracovaných rokov, pri 
výpočte dôchodku sa mu zohľadnia aj odpracované roky pred rokom 1994. 
 
Avizovanou novinkou v dôchodkovom systéme bude vytvorenie druhého piliera. Dôchodkové 
fondy budú spravovať súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti. Do dôchodkových 
fondov si budú ľudia ukladať peniaze na vlastné účty, čiže pôjde o sporenie na dôchodok. 
Vytvorenie  druhého piliera  bude vplývať na podnikateľské prostredie vytvorením nových 
prístupných zdrojov financovania. 
 
K zmenám dôjde aj v oblasti tretieho dôchodkového piliera, ktorý je dobrovoľný. Najväčšou 
zmenou bude spôsob zvýhodnenia tretieho dôchodkového piliera oproti ostatným sporiacim 
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a poistným produktom na trhu a uprednostnenie iba jednej formy sporenia pred ostatnými 
sporiacimi produktmi trhu. 
 
Prehľad odvodov zamestnávateľa a zamestnanca podľa súčasnej úpravy a úpravy od 
1. januára 2004 obsahujú nasledujúce tabuľky: 
 

Dnes 
  Zamestnávateľ Zamestnanec  
Zdravotné poistenie 10,00% 4,00% 
Nemocenské poistenie 3,40% 1,40% 
Dôchodkové zabezpečenie 21,60% 6,40% 
Príspevok na poistenie v nezamestnanosti 2,75% 1,00% 
Príspevok do garančného fondu 0,25% - 
  38,00% 12,80% 
   

Od 1. januára 2004 
  Zamestnávateľ Zamestnanec  
Nemocenské poistenie 1,40% 1,40% 
Starobné poistenie 16,00% 4,00% 
Invalidné poistenie 3,00% 3,00% 
Poistenie v nezamestnanosti 1,00% 1,00% 
Zdravotné poistenie 10,00% 4,00% 
Úrazové poistenie 0,8% * - 
Garančné poistenie 0,25% - 
Poistné do rezervného fondu 2,75% - 
  34,40% 13,40% 

           * poistné od 0,3 % do 2,1 % a prirážka alebo zľava k poistnému od 1.1.2007  
                            (§ 279 nového zákona o sociálnom poistení) 
 
Vplyv dôchodkovej reformy na podnikateľské prostredie a slovenskú ekonomiku možno 
podľa jednotlivých pilierov dôchodkovej reformy rozdeliť na tri časti. 
 
Prvý pilier  
 
Prvý pilier bude pokračovateľom súčasného priebežného systému. Z pohľadu 
podnikateľského prostredia neprináša žiadne zmeny. Zmenou z pohľadu zamestnancov bude 
rozdelenie odvodov na dôchodkové poistenie. Odvody sa budú aj naďalej platiť Sociálnej 
poisťovni, ktorá si ponechá v prvom pilieri 11 % a do druhého piliera bude odvádzať na účty 
jednotlivých dôchodkových fondov 9 %. 
 
Druhý pilier 
 
Najväčšou zmenou v dôchodkovej reforme je vytvorenie druhého piliera. V tomto tzv. 
kapitalizačnom pilieri si budú jednotliví občania tvoriť úspory na dôchodok. Vytvorí sa 
centrálny register, ktorý bude riadiť Sociálne poisťovňa. V ňom sa budú zbiehať informácie o 
všetkých účastníkoch dôchodkového zabezpečenia. Každý zamestnaný občan bude mať v 
registri osobný účet, ktorý bude obsahovať presné záznamy o výške zaplatených odvodov. 
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Hmatateľným výstupom zo systému bude každoročný výpis. Na poskytovanie služieb správy 
dôchodkových aktív sa musia prichystať aj súkromné finančné inštitúcie, ktoré budú 
spravovať peniaze v kapitalizačnom pilieri. Tie, ktoré budú chcieť fungovať ako dôchodkové 
správcovské spoločnosti, musia splniť podmienky stanovené zákonom.  
 
Podmienky na založenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti: 
 

1. akciová spoločnosť 
2. najmenej 51 percent akcií musí vlastniť renomovaná finančná inštitúcia 
3. minimálne základné imanie 300 mil. Sk splatné v hotovosti 
4. uzatvorená zmluva s depozitárom a životnou poisťovňou 
5. dôveryhodné osoby v manažmente 
6. sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky 

 
Každú DSS musí vlastniť renomovaná finančná inštitúcia, ktorá vo svojom odbore pôsobí 
prinajmenšom tri roky a sídli v niektorej z krajín OECD. Budúce DSS musia mať uzavretú 
dohodu s bankou, ktorá bude depozitárom dôchodkových aktív. Jej úlohou bude vykonávať 
príkazy DSS pri nakladaní s peniazmi budúcich penzistov, zároveň však bude plniť aj 
kontrolnú úlohu. Správcovská spoločnosť síce bude peniaze na účtoch dôchodkového 
sporenia riadiť, nikdy ich však fyzicky neuvidí, v rukách ich bude mať banka. 
Podmienky pre dôchodkový fond: 
 

1. 50-tisíc sporiteľov do 12 mesiacov od otvorenia fondu  

2. maximálne 3 % aktív do cenných papierov jedného emitenta  

3. maximálne 20 % aktív do štátnych cenných papierov jedného štátu  

4. maximálne 10 % aktív do hypotekárnych záložných listov (HZL) jedného emitenta; do HZL je možné 
investovať najviac 50 percent aktív fondu  

5. investície len do cenných papierov krajín OECD, EÚ a európskeho hospodárskeho priestoru  

6. najnižší prípustný rating emitenta cenných papierov je v pásme BBB14 (investičné pásmo) 

7. DSS zakladá tri dôchodkové fondy – rastový, vyvážený a konzervatívny  

8. prechod medzi jednotlivými fondmi v rámci jednej DSS je bezplatný  

9. zmena DSS je možná bezplatne raz za šesť mesiacov 

 
Ochrana vkladov v tomto systéme je dobre zabezpečená. Navrhovaný systém regulácie a 
bezpečnosti kapitalizačného dôchodkového piliera na Slovensku poskytuje pre sporiteľa ešte 
vyšší stupeň ochrany ako v iných krajinách strednej Európy so systémom sporenia na 
dôchodok. V navrhovanej legislatíve Slovensko zohľadňuje prax z iných krajín. 
 
V strednej Európe si v rámci kapitalizačného systému už začalo na dôchodok sporiť asi 20 
mil. ľudí a žiadny z týchto občanov neprišiel o svoje peniaze z dôvodu sprenevery alebo 
krádeže zo strany súkromných správcovských spoločností. Bude existovať veľmi jasný 
systém poplatkov, podľa ktorého ľudia ľahko uvidia aké príspevky budú platiť a koľko ich 
                                                 
 
14 Cenné papiere musia mať rating v pásme BBB (emitent musí byť v investičnom pásme) 
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spravovanie bude stáť. Jediným poplatkom, ktorý by mali spoločnosti účtovať svojim 
klientom, je poplatok za správu dôchodkového fondu v ročnej výške 0,4 až 0,6 % z hodnoty 
vložených prostriedkov v závislosti od druhu fondu. 
 
V súvislosti s dôchodkovou reformou a vytvorením kapitalizačného piliera sa často spomínala 
obnova likvidity slovenského kapitalového trhu. Pôvodné predpoklady hovorili o možnosti 
investovania dôchodkových správcovských spoločností do slovenských firiem. Táto možnosť 
zostala aj v navrhovanom zákone, avšak v záujme ochrany vkladov je značne oklieštená. 
Dôchodkové fondy budú môcť investovať aj do cenných papierov slovenských emitentov, 
avšak obmedzenie je zo strany ratingu spoločností. Na to, aby cenné papiere mohli kúpiť 
dôchodkové fondy, bude musieť byť rating emitenta  v investičnom pásme, teda minimálne 
v pásme BBB. Keďže súčasný rating štátu sa nachádza maximálne tri priečky nad touto 
hodnotou, dá sa očakávať, že veľká väčšina spoločností nebude spĺňať kritérium a  nebude 
môcť získať zdroje z druhého piliera. Na druhej strane, podniky, ktoré získajú investičný 
rating, budú mať ponuky od viacerých investorov a  budú môcť získať zdroje s nižšími 
nákladmi, ako keby táto podmienka neexistovala. 
 
Za občana, ktorý sa rozhodne pre vstup do kapitalizačného piliera, doň bude odvádzať deväť 
percent hrubej mzdy jeho zamestnávateľ. Ďalších jedenásť percent poputuje do SP ako 
poistné na starobný dôchodok v priebežnom systéme. Päť percent pripadne na invalidné a 
pozostalostné poistenie, 3,5 percenta pôjde do rezervného fondu. Výška odvodov sa teda 
zmení, oproti súčasnej úrovni vzrastie o pol percentného bodu. Tento nárast však bude 
kompenzovaný znížením povinných odvodov na nemocenské poistenie a poistenie v 
nezamestnanosti. 
 
Výraznou zmenou oproti pôvodne navrhovanej koncepcii reformy dôchodkového systému je 
nemožnosť dediť naakumulované peniaze v druhom pilieri. Pôvodný návrh počítal 
s možnosťou dediť  naakumulované prostriedky. Keďže dôchodkové fondy budú peniaze iba 
spravovať ale nie fyzicky vlastniť, pričom všetky vklady do fondov pôjdu cez centrálny 
register v Sociálnej poisťovni, táto možnosť bola zrušená. 
 
Tretí pilier 
 
Reforma dôchodkového systému prinesie zmeny aj do tretieho piliera. Súčasný stav na trhu 
doplnkových dôchodkových poisťovní (DDP), ktorý slúži pol miliónu klientov, sa radikálne 
zmení. Nový systém bude analogický s fungovaním budúceho druhého piliera dôchodkového 
zabezpečenia. Budúce DDP budú len spravovať aktíva a potom za ne kupovať životné 
poistky. Všetky DDP sa zmenia na fondy doplnkového dôchodkového sporenia (FDDS), 
ktoré budú spravovať dôchodkové správcovské spoločnosti. Na rozdiel od troch fondov v 
druhom pilieri počet  fondov v jednej spoločnosti v treťom pilieri nebude obmedzený. 
 
FDDS ostanú dobrovoľné, štát nepreberá garanciu za prostriedky poistencov. Riziko však 
napriek tomu nehrozí, pretože FDDS budú pod dohľadom štátu, správcu aktív a aj ich 
depozitára a navyše nebudú mať právnu subjektivitu. Na transformáciu na FDDS budú mať 
súčasné DDP celý budúci rok. Dovtedy si budú musieť nájsť správcovskú spoločnosť, ktorá 
sa postará o ich aktíva. Samy DDP potom prestanú existovať. Právom štátu ostane aj naďalej 
možnosť udeliť povolenie na prevádzku DSS len silným finančným inštitúciám, 
predovšetkým dcéram veľkých bánk či poisťovní. 
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Prechod pod DSS však nie je kritickým bodom reformy. Otázkou totiž ostáva, koľko klientov 
sa rozhodne ostať v systéme i naďalej. Ak sa totiž rozhodnú vybrať si peniaze a nepokračovať 
v sporení, DDP ich od toho počas transformácie nemôžu odradiť. 
 
Tretí pilier  nemôže existovať bez štátneho zvýhodnenia. Zvýhodnený bude formou štátneho 
príspevku podobného ako v stavebnom sporení. Jeho výška je určená na 18 percent ročného 
príspevku do FDDS, maximum je stanovené na pätinu priemernej mesačnej mzdy v 
národnom hospodárstve. Hoci sa doplnkové dôchodkové sporenie má rozbehnúť až od 
začiatku roka 2005, príspevok od štátu dostanú aj klienti DDP za rok 2004. Týmto krokom sa 
sporenie v treťom pilieri zvýhodňuje oproti iným formám dlhodobého sporenia, aj keď podľa 
začiatočných predstáv Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR mali dostať štátnu 
podporu aj životné poistky či dlhodobé termínované vklady v bankách alebo v podielových 
fondoch. 
 
Opačný názor malo Ministerstvo financií, ktoré chcelo podporu pre tretí pilier dôchodkového 
systému úplne vypustiť. Aby sa štátna podpora nezneužívala, bude viazaná na dobu sporenia. 
Ak by si klient vybral svoje peniaze skôr než pätnásť rokov po začatí sporenia, štátna prémia 
sa mu z účtu odráta. Po tejto lehote bude mať v prípade predčasného výberu nárok na 
polovicu štátneho príspevku. 
 
Výhodou nového systému podpory je fakt, že sa vzťahuje na širšiu skupinu obyvateľstva než 
daňové úľavy. Je výhodnejšia pre nižšie príjmové skupiny a pri lepšie zarábajúcich sa dá 
predpokladať, že si na dôchodok šetria aj ďalšími prostriedkami. 
 
Kým klienti FDDS sa môžu tešiť z pokračujúcej podpory zo strany štátu, zamestnávatelia už 
na daniach neušetria. Pri príspevkoch do DDP si v súčasnosti môžu odpočítať náklady na 
poistenie z daňového základu až do výšky troch percent úhrnnej výšky vyplácaných miezd. 
Podľa nového zákona na účet klienta bude môcť prispievať akákoľvek tretia osoba, nielen 
zamestnávateľ a zákon nehovorí nič o zvýhodnení zamestnávateľa pri platbách do DDP. 
Prispievanie na účet vo FDDS si bude môcť zamestnanec dohodnúť napríklad v rámci 
kolektívnej zmluvy. Zrušenie podpory zamestnávateľov sa môže odraziť v ochote súčasných 
klientov pokračovať v doplnkovom sporení. Novelizovaný zákon o DDP síce umožňuje 
klientom sporiť aj bez príspevkov zamestnávateľa, tí sú však vo výraznej menšine. Až 85 
percentám všetkých sporiteľov platí časť poistného ich zamestnávateľ. 
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3.5  SOCIÁLNA REFORMA 
 
Nemocenské poistenie 
 
Sociálna reforma prinesie viacero zmien, pričom jednou z nich je aj zmena systému 
nemocenského poistenia. Nemocenské bude od začiatku budúceho roka vyplácané Sociálnou 
poisťovňou až od jedenásteho dňa trvania práceneschopnosti zamestnanca, pričom výška 
nemocenského, ktoré bude zamestnancom vyplácať Sociálna poisťovňa, dosiahne 55 % 
hrubej mzdy zamestnanca. Toto obmedzenie sa však netýka samostatne zárobkovo činných 
osôb a dobrovoľne nemocensky poistených osôb, ktorým bude Sociálna poisťovňa hradiť 
nemocenské naďalej od prvého dňa práceneschopnosti. 
 
Prvých desať dní trvania práceneschopnosti bude podľa osobitného zákona zamestnancovi 
uhrádzať zamestnávateľ, čo pre zamestnávateľa bude znamenať jednoznačný rast nákladov na 
jedného zamestnanca. V prvých troch dňoch výška tejto dávky dosiahne 25 %  hrubej mzdy 
zamestnanca, v ďalších dňoch sa výška nemocenského upraví na 55 % hrubého príjmu. 
 
Spomenuté zvýšenie nákladov zamestnávateľa na jedného zamestnanca v súvislosti s 
poskytovaním nemocenského počas prvých desiatich dní bude čiastočne kompenzované 
znížením odvodov zamestnávateľa.  Percentuálna sadzba poistného na nemocenské poistenie 
platené zamestnávateľom sa zníži z terajších 3,4 % na 1,4 % z úhrnu hrubých miezd 
zamestnancov.  
 
Celkový efekt zmeny systému nemocenského poistenia by mal byť z pohľadu zamestnávateľa 
neutrálny. Dopad na jednotlivé firmy však bude závisieť od štruktúry zamestnancov, ich 
sklonov k predstieraniu nemocnosti a od skutočnej nemocnosti zamestnancov. 
 
Poistenie v nezamestnanosti  
 
Zmeny nastanú v poistení v nezamestnanosti. Keďže reforma počíta so zrušením Národného 
úradu práce, výber poistného na poistenie v nezamestnanosti a na garančné poistenie, ako aj 
výplatu dávok z týchto poistení bude od budúceho roka vykonávať Sociálna poisťovňa. 
Zmení sa aj nárok na podporu v nezamestnanosti. Nárok vznikne občanovi iba vtedy, ak v 
posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných platil poistné 
najmenej tri roky. 
 
Čas poberania podpory v nezamestnanosti sa mení. Dĺžka poberania dávky sa zjednocuje – 
z pôvodného systému podľa odpracovaných rokov na šesť mesiacov bez ohľadu na počet 
odpracovaných rokov. Pritom bude treba splniť podmienku uvedenú v predchádzajúcom 
texte. Výška podpory by mala predstavovať počas celého obdobia poberania 50 % hrubej 
mzdy zamestnanca. Celková sadzba na určenie poistného v nezamestnanosti sa zníži z 3,75 % 
(2,75 % platí zamestnávateľ, 1,00 % zamestnanec) na 2,50 % z vymeriavacieho základu. 
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3.6  REFORMA TRHU PRÁCE A PODPORY ZAMESTNÁVANIA 
 
Ďalšia z pripravovaných reforiem je cielená na oblasť trhu práce a podpory zamestnávania. 
Jedným z hlavných dôvodov, že v tejto sfére sa v minulom roku použilo viac ako 4 mld. Sk. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR i Národný úrad práce pochybujú 
o efektívnom využití takmer 1 mld. Sk.  
 
Z pohľadu zamestnávateľov, by príjemnou zmenou malo byť aj zrušenie povinnosti 
zamestnávateľov nahlasovať úradom voľné pracovné miesta. 
 
Zmeny by mali nastať aj v oboch politikách trhu práce – aktívnej i pasívnej. V oblasti 
pasívnej politiky trhu práce sa výška dávok zníži na jednotnú úroveň. Rozdiely vo výške 
dávok však budú aj naďalej existovať, avšak budú podmienené aktivitou nezamestnaných. 
K jednotnej výške dávky budú vyplácané štyri druhy príplatkov.  Príplatky budú odmeňovať 
aktivitu nezamestnaných a snahu vymaniť sa zo sociálnej siete.  
 
Najväčšie pochybnosti v oblasti efektívneho využívania finančných prostriedkov sú na strane 
aktívnej politiky trhu práce. Medzi programy, ktorých prínos je prinajmenšom diskutabilný, 
patrí program verejnoprospešných prác. V minulom roku bola preinvestovaná takmer  1 mld. 
Sk, pričom bolo vytvorených 40 000 miest, z toho 17 000 pre dlhodobo nezamestnaných. 
Výsledkom preinvestovanej miliardy bol len krátkodobý efekt, ktorý znamenal opätovný 
návrat dlhodobo nezamestnaných do evidencie. Otáznym zostáva, či daný program mal 
skutočne riešiť problém dlhodobej nezamestnanosti. Na jednej strane sa tento program stretol 
s obľubou, hlavne zo strany miest a obcí, ktoré používali nezamestnaných na sezónne práce, 
no na druhej strane aj keď si dlhodobo nezamestnaní obnovili pracovné návyky, nemali kde 
pokračovať v práci a vrátili sa do evidencie, nakoľko neboli vytvorené nové pracovné miesta 
v požadovanom množstve.   
 
Zánik niektorých podporných programov 
 
Výsledkom reformného procesu by mal byť zánik niektorých podporných programov. 
Niektoré by sa mali transformovať a mali by vzniknúť aj nové podporné programy, ktoré by 
boli efektívnejšie ako súčasné. Zrušiť by sa malo sedem druhov príspevkov. Medzi inými 
zaniknú projekty oživenia zamestnanosti a projekty na udržanie pracovných miest 
a podnikateľských projektov zamestnanosti. Dôvodom na zánik týchto programov je 
minimálny záujem zo strany zamestnávateľov. Zanikne aj hradenie cestovného na dopravu do 
práce. 
 
Nové podporné programy 
 
Reforma neprinesie len nové programy, ale aj celkom nový koncept a prístup k riešeniu 
nezamestnanosti a podpore zamestnávania. Zásadnou zmenou bude podpora zamestnávania. 
Podľa nových pravidiel sa nebude podporovať vytvorenie akéhokoľvek pracovného miesta ale  
pracovných miest pre znevýhodnené skupiny – zdravotne postihnutých, mladistvých, 
absolventov, dlhodobo nezamestnaných, osamelých rodičov a ľudí starších ako 50 rokov. 
Práve existencia tejto menej atraktívnej pracovnej sily spôsobila zmenu v programoch podpôr 
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zamestnávania. Zamestnávateľ dostane de facto odmenu za to, že zamestnal niekoho 
zo znevýhodnenej skupiny. 
 
Súčasných štrnásť príspevkov sa pretransformuje do novej podoby, väčšina z nich sa zlúči do 
jedného príspevku na zamestnanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a jeho 
príjemcom bude podnikateľ. Po splnení zákonom stanovených podmienok, by uchádzač mal 
dostať podporu automaticky, čím by sa odbúralo možné subjektívne rozhodovanie úradníkov 
a korupcia. Výška podpory zamestnávateľov pri tvorbe nových pracovných miest pre 
znevýhodnených bola odvodená od celkovej ceny práce. Základná mzda bola vyrátaná ako 67 
percent očakávanej priemernej mzdy v národnom hospodárstve, pričom cenu práce tvorí súčet 
mzdových a odvodových nákladov zamestnávateľa. Od toho sa potom určí výška podpory, 
ktorá bude kolísať v závislosti od vyprodukovaného HDP v danom regióne 
a nezamestnanosti. 
 
Finančná stimulácia pre začínajúcich podnikateľov, chránené dielne, menšie obecné služby 
bude založená na podobných princípoch ako podpora zamestnávania znevýhodnených skupín. 
Súčasný limit 200 000 Sk pre samopodnikateľov na rozbehnutie firmy nahradí krajovo 
diferencovaný príspevok. 
 
Počítať sa bude nie z celkovej ceny práce ako u zamestnávateľov, ale z minimálnej celkovej 
ceny práce, odvodenej od minimálnej mzdy, ktorá by mala byť na úrovni 6080 Sk. 
Vyplácanie bude ohraničené dvomi rokmi, pričom horná hranica príspevku by mala byť na 
úrovni 75 percent tejto sumy (takmer 150 00 Sk) a dolná hranica na úrovni 25 percent. 
Samopodnikatelia so zdravotným postihnutím dostanú navyše čiastočnú úhrady dodatočných 
nákladov (max. 265 000 Sk). Peniaze však budú vyplácané až po preukázaní skutočných 
výdavkov. 
 
Nástroje politiky trhu práce by sa mali doplniť o päť nových nástrojov. Pre zdravotne 
postihnutých sa vytvorí už spomínaná finančná pomoc pri samozamestnávaní a na 
pracovného asistenta. Novinkou by mal byť aj príplatok na sťahovanie za prácou vo výške 10 
000 Sk, ktorý by mal zvýšiť mobilitu obyvateľstva. Z časti by mali byť dotované aj cestovné 
náklady spojené s hľadaním si práce mimo trvalého bydliska. 
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4. DOSTUPNOSŤ EKONOMICKÝCH INFORMÁCIÍ 
 
Dostatok kvalitných informácií je nevyhnutným predpokladom efektívneho fungovania 
ekonomiky, a to na  podnikovej, odvetvovej i národohospodárskej úrovni. Informácie sú 
podkladom na rozhodovanie podnikateľa či tvorcu hospodárskej politiky. Práve od ich 
kvality, aktuálnosti a štruktúrovanosti závisí kvalita rozhodnutia. 
 

Na dostupnosť informácií sa možno pozerať aj z pohľadu trhu alebo 
investora. Vo vyspelých krajinách trh vyžaduje transparentné správanie sa 
spoločností, najmä tých, ktoré sú kótované na burze, pretože od dostatku 
a kvality informácií, ktoré firma zverejňuje o sebe, sa odvíjajú možnosti 
získať zdroje na rozvoj. V slovenských podmienkach sa firmy zatiaľ správajú 
skôr uzavreto a zverejňovanie informácií o sebe považujú za umožnenie ich 
zneužitia konkurenciou. Opýtali sme sa  manažérov na názor, ako trh vníma 
otvorenosť spoločností. 
 

Otázka: Myslíte si, že trh v súčasnosti vníma pozitívne rozdiel medzi otvorenými firmami 
zverejňujúcimi informácie o hospodárení a uzavretými firmami? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky prieskumu ukazujú, že väčšina (57 %) manažérov si nemyslí, že trh v súčasnosti 
vníma informačnú otvorenosť firmy pozitívne. Drvivá väčšina negatívnych odpovedí však 
nehodnotila otvorenosť jednoznačne negatívne (odpoveď určite nie), ale odpoveďou skôr nie, 
čo znamená, že sú si vedomí určitého rozdielu vo vnímaní otvorenej a uzavretej firmy. Do 
budúcnosti možno predpokladať, že tlaky na informačnú otvorenosť budú stúpať nielen zo 
strany legislatívy (Obchodný register v internete, Zbierka listín a pod.), ale aj zo strany trhu, 
teda obchodných partnerov a investorov. 
 
Východiskom úvahy o pozitívnom vnímaní otvorenej firmy na trhu je skúsenosť z vyspelých 
zahraničných trhov. Pravidelné a korektné informácie, ktoré spoločnosť zverejňuje o sebe, sú 
nevyhnutným predpokladom úspešnosti nielen z hľadiska získavania zdrojov od investorov na 
kapitálovom trhu, ale aj z hľadiska dôveryhodnosti v bežných obchodných vzťahoch. 
 
Napriek existencii povinnosti zverejňovať časť ročnej účtovnj závierky v Obchodnom 
vestníku, ukladať dokumenty do Zbierky listín, veľké množstvo spoločností si túto povinnosť 
neplnia. V prípade Obchodného vestníka, jeho vydavateľ nemá reálnu možnosť žiadať firmu 

Trh vníma otvorenosť firmy pozitívne
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o údaje, ak táto podklady pre zverejnenie nezašle. Vydavateľ Obchodného vestníka odhaduje 
plnenie informačnej povinnosti približne u 90 % firiem. 
 
Aj v prípade Zbierky listín existuje neplnenie si povinností. Ani hrozba pokuty (100 tis. Sk) 
nie je často dostatočnou motiváciou. Nedostatky v Zbierke listín sa riešia najmä na základe 
podnetov tretích osôb (iné orgány štátnej správy, súkromné osoby). Súlad so zákonom sa 
dosahuje len postupne aj preto, že si spoločnosti plnia povinnosť často na poslednú chvíľu 
alebo až po výzve na doplnenie dokumentov, resp. na zaplatenie pokuty. Zbierke listín sa 
bližšie venuje podkapitola 4.3 Zbierka listín. 
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4.1  BENCHMARKING 
 
Relatívne novým nástrojom podpory manažérskeho rozhodovania na Slovensku je tzv. 
benchmarking. Benchmarking možno opísať ako proces porovnávania výkonnostných, 
štrukturálnych i prevádzkových parametrov podniku s typovo rovnakými parametrami 
skupiny porovnateľných podnikov. Typovo rovnaký parameter skupiny podnikov, ktorý sa 
považuje za referenčnú hodnotu, sa nazýva benchmark. Inými slovami, podstatou 
benchmarkingu je zistenie pozície konkrétneho podniku v rámci odvetvia alebo inej skupiny 
porovnateľných subjektov. 
 
Existuje množstvo ďalších definícií procesu benchmarkingu, všetky však majú spoločnú 
podstatu, ktorou je porovnávanie jedného podniku s inými podnikmi a na základe toho 
prijímanie opatrení smerujúcich k zvýšeniu výkonnosti podniku. Rovnako refernečné hodnoty 
– benchmarky majú mnoho iných definícií. Benchmarkom môže byť okrem kvantitatívneho 
parametra (napr. rentabilita vlastného imania, celková zadlženosť alebo podiel pridanej 
hodnoty v tržbách) aj kvalitatívny parametre, často vyjadrený slovne (napr. možnosti 
osobnostného rozvoja zamestnancov, kontinuálne sledovanie potrieb zákazníkov a pod.).  
 
V prípade kvalitatívnych benchmarkov je však nevyhnutnou podmienkou akceptovateľnej 
vypovedacej schopnosti porovnávania reprezentatívna vzorka respondentov, ktorých 
odpovede na štruktúrované otázky tvoria porovnávaciu databázu. Jedinou možnosťou ako 
získať takúto databázu je dotazníkové zisťovanie, preto dotazníky musia pokrývať celú šírku 
možných odpovedí a musia obsahovať veľké množstvo triediacich znakov, ktoré umožnia 
vybrať vhodnú skupinu podnikov, s ktorou sa bude samotný podnik porovnávať. 
 
Výhodou benchmarkingu ako nástroja na porovnávanie kvantitatívnych ukazovateľov je jeho 
vysoká objektívnosť. Agregáciou výsledkov hospodárenia podnikov (z účtovných výkazov) je 
možné získať reprezentatívnu porovnávaciu bázu údajov, ktoré je možné členiť do skupín 
podľa právnej formy, kraja a najmä podľa odvetvovej príslušnosti. Výsledkom je potom súbor 
ekonomických ukazovateľov typických pre dané odvetvie (aj v podrobnejšom členení podľa 
kraja, resp. právnej formy). Pre podnik to znamená možnosť porovnania svojich 
ekonomických parametrov s parametrami podnikov s podobným predmetom činnosti 
a v podobných právnych a regionálnych podmienkach. 
 
Vzhľadom na veľké množstvo ukazovateľov, ktoré je možné vypočítať z účtovných výkazov 
sa benchmarking nestáva len jednoduchým porovnávaním výsledkov hospodárenia, ale 
vhodnou kombináciou metód finančnej analýzy je možné vytvoriť komplexný obraz 
o procesoch v podniku. 
 
Metóda benchmarkového porovnávania sa čoraz viac využíva v Európe i na celom svete. 
Stáva sa integrálnou súčasťou každého sofistikovaného systému riadenia rizík, či systému 
merania výkonnosti subjektu. Dôvodom posilňovania významu benchmarkingu je zmena v 
postoji vnímania a hodnotenia kvalitného subjektu. Zvyčajne sa podnik hodnotil najmä na 
základe plnenia ním stanovovaných plánov izolovane od ostatných subjektov pôsobiacich v 
externom prostredí. 
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V súčasnosti nastáva zásadný posun vo vnímaní kvalitného subjektu. Dobrý je taký podnik, 
ktorý dosahuje lepšie výsledky ako výsledky, ktoré sa dosahujú na trhu. Z tejto filozofie 
vyplynula potreba benchmarkových informácií, ako nástroja na zvyšovanie výkonnosti 
podniku a jeho konkurencieschopnosti. 
 
Metóda benchmarkingu je okrem porovnávania podniku s odvetvím rovnako použiteľná aj na 
charakteristiku samotného odvetvia s cieľom utvoriť si obraz o prostredí, v ktorom pôsobia 
iné podniky, napr. obchodní partneri alebo podniky, s ktorými vstupuje banka alebo iný 
veriteľ do úverového vzťahu. Benchmarking je tak možné využiť aj ako rýchly marketingový 
nástroj, ktorý poskytuje nezávislú orientáciu v posudzovanom prostredí a umožňuje tak 
zvýšenie efektívnosti akvizičných procesov.  
 
Dôležitým parametrom procesu benchmarkového porovnávania je konzistentnosť údajov 
v dlhšom časovom období. Porovnávanie je tak možné vykonávať kontinuálne počas 
viacerých rokov, čím sa získa obraz o vývojových trendoch v podniku. Kontinuálne 
porovnávanie ukazovateľov za firmu s ukazovateľmi za odvetvie tak vypovedá o napredovaní 
firmy (rýchlejšom alebo pomalšom) oproti odvetviu ako celku (konkurencii). Benchmarking 
sa tým stáva podporným nástrojom pri strategickom rozhodovaní firmy. 
 
V prípade, že na členenie podnikov podľa odvetví je použitá štandardná odvetvová 
klasifikácia (Odvetvová klasifikácia ekonomických činností – OKEČ), ktorá je kompatibilná s 
klasifikáciou odvetví používanou v zahraničí (NACE), z formálneho hľadiska je možné aj 
medzinárodné benchmarkové porovnanie. 
 
Praktické využitie benchmarku prostredníctvom finančných ukazovateľov je možné na 
porovnávanie výkonnosti a charakteristík podniku s odvetvím, ale aj na porovnávanie 
pododvetvia so širšie definovaným odvetvím, resp. sektorom. Napríklad je možné porovnanie 
potravinárskeho priemyslu s priemyselnou výrobou, keďže výroba potravín je pododvetvím 
v rámci agregácie priemyselná výroba. Takýto typ benchmarkového porovnania je vhodný 
ako súčasť rizikovej analýzy špecifického odvetvia v rámci celej ekonomiky. 
 
Benchmarking v podmienkach Slovenskej republiky 
 
V Slovenskej republike existuje v oblasti benchmarkingu iniciatíva Ministerstva hospodárstva 
– Slovenské benchmarkingové informačné centrum (SBIC), ktorého úlohou je od jeho vzniku 
v roku 1999 šíriť informácie o metódach benchmarkingu a ich praktické využívanie 
manažmentami podnikov. Reálne však SBIC začalo fungovať až začiatkom roka 2002. 
Centrum šíri informácie o benchmarkingu prostredníctvom webovej stránky 
a spolupracujúcich organizácií. SBIC vychádza zo spolupráce s Ministerstvom obchodu 
a priemyslu Veľkej Británie, ktoré za podpory Európskej komisie iniciovalo projekt 
Benchmark Index: A European Study. Tento projekt má za cieľ sprístupniť benchmarkingovú 
databázu britského ministerstva malým a stredným podnikom za výhodných finančných 
podmienok. Databáza, ku ktorej má SBIC prístup obsahuje údaje o približne 7 tisíc 
európskych firmách, ktorá je vytvorená spojením centier benchmarkingu v 9 krajinách EÚ. 
 
Začiatkom roka 2002 oslovilo SBIC reprezentatívnu vzorku 125 slovenských firiem s cieľom 
zistiť znalosti manažérov o benchmarkingu. Odpovede na dotazníky poslala približne štvrtina. 
Aj napriek ďalším výzvam k účasti na projekte bol ohlas slabý. Výsledky pilotných projektov 
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SBIC sú dôkazom nezáujmu, vyplývajúceho zrejme z nevedomosti o využiteľnosti 
benchmarkingu v podnikových procesoch. V súčasnosti prebieha druhá fáza implementácie 
benchmarkingu na podnikovej úrovni pod gesciou SBIC. 
 
Okrem tejto možnosti podnikateľov zvýšiť konkurenčnú schopnosť na základe 
benchmarkového porovnania existuje na Slovensku aj databáza údajov z finančných výkazov 
viac ako 42 000 slovenských podnikateľských subjektov vedúcich podvojné účtovníctvo, 
ktorá je tvorená kontinuálne od roku 1993. Databáza je štatisticky spracovaná (členená) podľa 
viacerých kritérií, z ktorých najdôležitešie sú odvetvová klasifikácia podľa OKEČ, členenie 
podľa krajov a právnej formy. Okrem toho databáza umožňuje operatívne vytvoriť veľkostné 
skupiny podnikov (podľa tržieb, majetku), ale aj podľa ziskovosti. 
 
Výhodou tejto databázy oproti iným je aj to, že obsahuje údaje z účtovných výkazov, ktoré 
podnikatelia odovzdávajú ako súčasť daňového priznania, čo znamená, že databáza je tvorená 
oficiálnou cestou od daňových úradov a obsahuje kompletné údaje za všetky aktívne 
podnikateľské subjekty v SR (účtujúce v podvojnom účtovníctve). 
 
Do roku 2002 bolo gestorom a štatistickým spracovateľom databázy Bankové zúčtovacie 
centrum Slovenska, a.s. Po jeho zrušení sa vlastníkom a spracovateľom databázy stala  
Slovenská ratingová agentúra, a.s. 
 
4.1.1  Aplikácia benchmarkingu – pozícia odvetvia v ekonomike 
 
Nasledujúca analýza predstavuje príklad využitia vyššie spomenutej benchmarkingovej 
databázy účtovných výkazov slovenských podnikateľských subjektov za roky 1999 až 2001. 
Je doplňujúcou analýzou k analýze vybratých odvetví slovenského priemyslu, ktorá je 
obsahom kapitoly 5 Vývoj vo vybratých odvetviach ekonomiky15 a hodnotí postavenie týchto 
odvetví v rámci priemyselnej výroby. Benchmarking samozrejme umožňuje vykonať 
porovnanie ktorýchkoľvek iných odvetví i porovnanie podniku s odvetvím. 
 
Pre samotný benchmarking sú použité dva z najpožívanejších ukazovateľov finančnej analýzy 
– celková zadlženosť a rentabilita vlastného imania (ROE). Ukazovatele boli zvolené pre ich 
schopnosť zobraziť jednak charakteristiku použitia zdrojov na fungovanie (celková 
zadlženosť) a tiež výkonnosť odvetvia – schopnosť prinášať vlastníkom zisk (ROE). Druhý 
z ukazovateľov môže byť síce v súčasnosti skreslený umelým znižovaním hospodárskeho 
výsledku, ale do budúcnosti sa predpokladá rast jeho významu pri hodnotení výkonnosti 
podnikov. 
 
Porovnanie je realizované popisnou štatistikou16 (použité sú: medián, kvartily, decily) 
zhodnotením pozície odvetvia v rámci priemyselnej výroby, ktorá predstavuje agregáciu 
výrobných priemyselných odvetví v ekonomike. Porovnáva sa medián ukazovateľa za 
odvetvie s okolitými kvartilmi vypočítanými za priemyselnú výrobu ako celok. 
 

                                                 
15 Automobilový, strojársky, elektrotechnický priemysel, komplex chemických odvetví, potravinársky a 
drevársko-nábytkársky priemysel. Kapitola 5 ďalej obsahuje poľnohospodárstvo a lesníctvo, avšak porovanie 
týchto odvetví s priemyselnou výrobou nie je možné, pretože predstavujú samostatné sektory ekonomiky. Je 
však možné porovnanie pododvetví v rámci poľnohospodárstva a lesníctva a porovnanie podnikov s nimi. 
16 Bližie vysvetlenie popisnej štatistiky je v kapitole 1.3.1 vo vyhodnotení dotazníkového prieskumu. 
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Automobilový priemysel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automobilový priemysel (OKEČ 34) sa vyznačuje nižšou zadlženosťou ako je typické pre 
priemyselnú výrobu ako celok. Hodnota celkovej zadlženosti za odvetvie je nižšia priemerne 
o 15,9 %. Hodnotou ukazovateľa celkovej zadlženosti patrí automobilový priemysel medzi 
15 % odvetví s nižšou zadlženosťou v rámci priemyselnej výroby. 
 
Rentabilita vlastného imania typická pre automobilový priemysel je približne na úrovni, ktorá 
je typická aj pre celú priemyselnú výrobu. Hodnota rentability vlastného imania za odvetvie je 
vyššia priemerne o 0,8 %. 
 
 
Strojársky priemysel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková zadlženosť strojárskeho priemyslu (OKEČ 29) je na úrovni blízkej typickej hodnote 
za priemyselnú výrobu ako celok. Hodnota celkovej zadlženosti za odvetvie je nižšia 
priemerne o 2,6 %. 
 
Rentabilita vlastného imania strojárskeho priemyslu sa pohybuje tesne nad hodnotou typickou 
pre priemyselnú výrobu. Hodnota rentability vlastného imania za odvetvie je vyššia priemerne 
o 0,4 %. 
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Elektrotechnický priemysel 
 
 
 
 
 
 
Celková zadlženosť elektrotechnického priemyslu (OKEČ 30+31+32+33) je nižšia ako je 
typické pre priemyselnú výrobu. Hodnota celkovej zadlženosti za odvetvie je nižšia priemerne 
o 7,4 %. Hodnotou tohto ukazovateľa sa elektrotechnický priemysel zaraďuje medzi 25 % 
odvetví s nižšou zadlženosťou v rámci priemyselnej výroby. 
 
Rentabilita vlastného imania elektrotechnického priemyslu je vyššia ako je hodnoty typická 
pre priemyselnú výrobu. Hodnota rentability vlastného imania za odvetvie je vyššia priemerne 
o 1,9 %. Odvetvie sa tak zaraďuje medzi 25 % odvetví s vyššou rentabilitou vlastného imania 
v rámci priemyselnej výroby. 
 
Chemický komplex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úroveň celkovej zadlženosti chemického komplexu (OKEČ 23+24+25) sa pohybuje okolo 
úrovne typickej pre priemyselnú výrobu. Hodnota celkovej zadlženosti za odvetvie je nižšia 
priemerne o 2,1 %. 
 
Rentabilita vlastného imania chemického komplexu je v blízkosti úrovne, ktorá je typická aj 
pre celú priemyselnú výrobu. Hodnota rentability vlastného imania za odvetvie je vyššia 
priemerne o 1 %. 
 
Potravinársky priemysel 
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Potravinársky priemysel (OKEČ 15) je odvetvím s o niečo nižším zadlžením ako je typické 
pre priemyselnú výrobu. Hodnota celkovej zadlženosti za odvetvie je nižšia priemerne 
o 5,1 %. Ukazovateľom celková zadlženosť sa potravinársky priemysel zaraďuje medzi 25 % 
odvetví s nižšou zadlženosťou ako je typická v rámci priemyselnej výroby. 
 
Rentabilita vlastného imania typická pre potravinársky priemysel sa pohybuje okolo úrovne, 
ktorá je typická aj pre celú priemyselnú výrobu. Hodnota rentability vlastného imania za 
odvetvie je vyššia priemerne o 0,5 %. 
 
Drevársko-nábytkársky priemysel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková zadlženosť typická pre drevársko-nábytkárskeho priemyslu (OKEČ 20+361) je nad  
úrovňou typickou pre priemyselnú výrobu ako celok. Hodnota celkovej zadlženosti za 
odvetvie je vyššia priemerne o 12,5 %. Odvetvie sa týmto ukazovateľom zaraďuje medzi 
25 % vyššie zadlžených odvetví v rámci priemyselnej výroby. 
 
Rentabilita vlastného imania drevársko-nábytkárskeho priemyslu je nižšia ako je typické pre 
priemyselnú výrobu. Hodnota rentability vlastného imania za odvetvie je nižšia priemerne 
o 6,9 %. Odvetvie sa týmto ukazovateľom zaraďuje medzi 25 % odvetví z nižšou rentabilitou 
vlastného imania v priemyselnej výrobe. 
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4.2  REGISTRE 
 
Dostatok dôveryhodných informácií o obchodných partneroch, konkurencii a všeobecne 
o trhovom prostredí umožňuje výrazne eliminovať riziká v obchodných vzťahoch, pretože 
podnikateľ môže s týmito rizikami počítať už pri vstupe do vzťahu s obchodným partnerom. 
Obchodným vzťahom pritom nemusí byť len vzťah medzi dodávateľom a odberateľom, ale aj 
úverový vzťah, prevzatie záruky a pod. 
 
Významným krokom k vyššej transparentnosti podnikateľského prostredia na Slovensku sa 
stalo zverejňovanie Obchodného registra v internete. Výpisy sú síce zatiaľ nepoužiteľné na 
právne úkony, avšak je predpoklad, že sa tak  stane čoskoro. Ďalší dôležitý posun priniesla 
novela Obchodného zákonníka z roku 2001, ktorá vytvorila inštitút Zbierky listín. Do tejto 
zbierky sú registrované subjekty povinné pravidelne ukladať základné dôležité dokumenty, 
napríklad zakladateľskú zmluvu a účtovné závierky. Zbierke listín sa osobitne venuje 
podkapitola 4.3 Zbierka listín. 
 
Význam registrov pre podnikateľskú sféru treba chápať aj z pohľadu zvýšenia rýchlosti 
vybavovania záležitostí v štátnej správe a miestnej samospráve, celkového zvýšenia 
efektívnosti štátnych inštitúcií i z pohľadu stimulovania vyššej podnikateľskej aktivity. 
Cieľom je celkové zlepšenie informačných tokov v podnikateľskom a občianskom prostredí. 
 
V oblasti získavania informácií o subjektoch pôsobiacich na Slovensku existuje viacero 
ďalších problémov. Z najznámejších možno spomenúť obtiažnosť získavania informácií 
o záujmových združeniach právnických osôb. Tieto subjekty majú oprávnenie vstupovať do 
záväzkových vzťahov, avšak dostupnosť informácií je omnoho menšia ako v prípade 
obchodných spoločností. Pre záujmové združenia neexistuje jednoducho prístupná 
univerzálna databáza. Informácie poskytujú krajské úrady na požiadanie. Ďalšou informačne 
nedostatočne pokrytou oblasťou je akcionárska štruktúra, ktorú v prípade spoločností so 
zaknihovanými akciami vedie Stredisko cenných papierov, a.s. Stredisko zverejňuje v tlači 
len údaje o prekročení limitov akcionárskeho podielu po pohybe na majetkových účtoch 
akcionárov. Informácie o stave akcionárskej štruktúry Stredisko poskytuje za poplatok na 
vyžiadanie, keďže mu zákon nenariaďuje zverejňovať takéto informácie štandardne. 
 
Podnikatelia v Slovenskej republike majú niekoľko možností získania informácií 
o potenciálnych i existujúcich partneroch. Základným zdrojom je obchodný register, ktorého 
zavedenie na internet znamenalo výrazný krok k zvýšeniu transparentnosti podnikateľského 
prostredia. Tento register však neposkytuje informácie ekonomického charakteru a sám o sebe 
vypovedá o dôveryhodnosti a riziku určitej spoločnosti len v obmedzenej miere. Z tohto 
dôvodu vzniklo na Slovensku niekoľko iniciatív (štátnych aj súkromných), ktorých cieľom je 
poskytovať komplexnejšiu informáciu o podnikateľských subjektoch, takú, ktorá by lepšie 
zachytila rizikový profil subjektu. 
 
 
4.2.1  Verejné iniciatívy 
 
Aktuálnou verejnou iniciatívou, ktorá sa pokúsila komplexnejšie riešiť zvýšenie 
transparentnosti podnikateľského prostredia je materiál s názvom „Návrh opatrení na zvýšenie 
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transparentnosti podnikateľského prostredia vybudovaním Centrálneho registra 
ekonomických subjektov (CRES), ktorý iniciatívne predložilo vláde Ministerstvo 
hospodárstva SR v októbri 2002. 
 
Filozofiou návrhu je zlepšenie podnikateľského prostredia zvýšením kvality, dostupnosti 
a aktuálnosti informácií. CRES má plniť integračnú funkciu pre obchodný register, 
živnostenský register, register osôb podnikajúcich podľa osobitného zákona, kataster 
nehnuteľností, register obyvateľov a register účtovných závierok.  Neskôr, pri zriadení iných 
registrov, ako napr. registra bankrotov, úverového registra, registra záložných zmlúv na 
hnuteľný majetok, návrh uvažuje s ich začlenením do systému CRES. 
 
Informačný obsah CRES budú tvoriť základné identifikačné, lokačné a administratívne údaje 
o registrovaných subjektoch. Sú to základné údaje, ktoré identifikujú konkrétne ekonomické 
subjekty v príslušných účelových databázach inštitúcii štátnej a verejnej správy. CRES 
nebude narušovať autonómny charakter existujúcich registrov a nebude ani nahrádzať ich 
činnosť. 
 
Realizovaním projektu CRES sa vytvorí jediná aktuálna elektronicky dostupná centrálna 
evidencia subjektov registrovaných v SR, čo je jednou z hlavných podmienok integrácie do 
systému Európskeho obchodného registra (EBR). 
 
Podľa navrhnutej koncepcie CRES má tento systém plniť združujúcu, nie nahradzujúcu 
funkciu k existujúcim, resp. pripravovaným registrom. CRES má byť distribučným nástrojom 
informácií za poplatok, pričom právoplatnosť použitia výpisov v právnych úkonoch má 
potvrdzovať registrový súd. 
 
Vláda vo svojom stanovisku k predloženému návrhu uviedla významné nedostatky, ktoré 
zabránili realizácii dokumentu, čím sa realizácia CRES odsunula. Najzávažnejšími 
nedostatkami návrhu sú neúplnosť vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania, 
existencia zásadných pripomienok Štatistického úradu SR, ktorý bol spolupredkladateľ 
návrhu, jednostranná orientácia realizácie projektu na konkrétneho dodávateľa know-how. 
 
Vláda napriek tomu považuje návrh zabezpečenia koordinovanej distribúcie výpisov zo 
spektra informačných registrov za podnetný a uložila predsedovi Štatistického úradu SR 
v spolupráci s ministrami vypracovať nový návrh Združeného registra ekonomických 
subjektov SR kompatibilného s Európskym registrom ekonomických subjektov. Návrh mal 
byť po prerokovaní v Rade vlády SR pre informatiku predložený na rokovanie vlády do 
31.5.2003. 
 
Dopracovanie materiálu zatiaľ nebolo realizované kvôli kompetenčným sporom, či je na 
mieste,  aby sa touto problematikou zaoberalo práve MH SR. Podľa informácií MH SR už 
bolo rozhodnuté, že uvedená úloha prejde do gescie Štatistického úradu SR, ktorý má 
podmienky na budovanie zdrojových databáz k uvedenému projektu. 
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4.2.2  Súkromné iniciatívy 
 
Neexistenciu verejného informačne komplexnejšieho registra sa na Slovensku snaží nahradiť 
niekoľko súkromných projektov v oblasti združovania informácií o podnikateľských 
subjektoch. Tieto registre najmä kombinujú informácie z obchodného registra, kontaktné 
údaje, finančné údaje z účtovných výkazov a tiež dopĺňajú informácie z ďalších zdrojov, ako 
sú napr. zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Štatistický úrad, Obchodný vestník, 
Národný úrad práce, informácie od niektorých obchodných partnerov subjektu a pod. 
 
Registre, ktoré fungujú na komerčnom princípe, tieto informácie združujú, aktualizujú 
a distribuujú, pričom právnu zodpovednosť za ich pravdivosť nesú spravidla inštitúcie, ktoré 
ich poskytujú. 
 
Kvôli zjednodušeniu orientácie v množstve finančných a nefinančných údajov tieto registre 
obsahujú aj hodnotenie bonity subjektu, ktorá je vyjadrená prostredníctvom vyhodnotenia 
platobnej disciplíny voči obchodným partnerom a inštitúciám a tiež prostredníctvom rýchleho 
a zjednodušeného hodnotenia hospodárskych výsledkov spoločnosti.  
 
Pri uvedenom spôsobe hodnotenia úrovne rizika subjektu sa však vynára niekoľko problémov. 
Prvým je dôveryhodnosť údajov o subjekte. Údaje by mali byť zo zdrojov, ktoré garantujú ich 
pravdivosť a mali by byť pravidelne verifikované. Druhým problémom je komplexnosť, ktorá 
je často nedostatočná, pretože registre zväčša berú do úvahy históriu vzťahov len s vybratými 
subjektami a inštitúciami. Tretím problémom je aktuálnosť údajov, ktorá je nevyhnutným 
predpokladom pravdivého obrazu o subjekte v meniacom sa prostredí.  
 
Výsledkom, ktorý kombinuje tieto ukazovatele, je hodnotenie rizika daného subjektu, často 
nazývané rating. Takéto hodnotenie však nie je porovnateľné so štandardným ratingovým 
hodnotením subjektu, pretože nevyužíva štandardné postupy rizikovej analýzy ratingového 
typu. Štandardný rating je pridelený na základe komplexného hodnotenia rizík subjektu – 
interných i externých (podnikových – finančná analýza, odvetvových – špecifické odvetvové 
faktory a makroekonomických – vplyv celkového ekonomického rámca) a nielen na základe 
vybratých informácií od obchodných partnerov, verejných inštitúcií a vybratých ukazovateľov 
finančnej analýzy. 
 
 
4.2.3  Úverový register 
 
Jedným zo zdrojov ekonomických informácií dostupných v rámci bankového sektora je 
register úverov a záruk, ktorý vznikol v roku 1997 na základe Zákona o bankách.  
 
Register bankových úverov a záruk v zmysle zákona č. 21/1992 Zb. vedie Národná banka 
Slovenska (NBS), pričom register poskytuje informácie o celkovej úverovej zaťaženosti 
právnických osôb. Podľa zákona a opatrení NBS musia údaje do registra poskytovať všetky 
banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku a tieto aj údaje z neho 
získavajú. Register neposkytuje informácie tretím osobám.  
 
V praxi však banky tento register veľmi nevyužívajú, nakoľko získajú informácie o úverovej 
angažovanosti subjektu ku konkrétnemu dátumu, ale bez informácií o platobnej morálke 
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subjektu. Tá patrí v ponímaní bánk k tým najpodstatnejším v rámci úverového procesu. 
Okrem toho komerčné banky považujú tento centrálny register za nevyhovujúci aj z dôvodu 
nesúladu údajov registra a výkazov predkladaných do NBS, čo je dôsledkom inej metodiky 
uplatňovanej v rámci centrálnej banky, ktorá nie je konzistentná s pravidlami komerčných 
banka. Táto metodická disproporcia znižuje použiteľnosť takto získaných informácií.  

Vyššie uvedené skutočnosti vyústili v roku 2001 do procesu budovania retailového úverového 
registra. Bankami iniciujúcimi vznik registra sú SLSP, VÚB, ČSOB, Unibanka a Tatrabanka, 
pričom pracujú v súčinnosti a koordinácii s Národnou bankou Slovenska.  

Ich cieľom je vytvoriť register evidujúci všetky úvery a pôžičky, ktoré poskytli členské banky 
fyzickým osobám, ako aj proces ich splácania. Tieto informácie v konečnom dôsledku 
umožnia lepšie riadenie úverových portfólií bánk a tým aj znižovanie objemu nesplácaných 
úverov. S registrami klientov majú skúsenosti aj viaceré banky v zahraničí, keď sa v 
niektorých krajinách podarilo znížiť objem „zlých úverov“ poskytnutých fyzickým osobám z 
úrovne cca 10 % na hodnotu 3 – 4 %.  

Ku koncu roka 2002 došlo k uzatvoreniu výberového konania na dodávku poskytovateľa 
služieb, ktorým by mala byť spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau (SBCB). Pilotná 
prevádzka úverového registra by tak mala byť spustená, podľa informácií zverejnených 
v septembri t.r., v prvej polovici roka 2004. Súvisí to aj s novelou zákona o bankách 
schválenou na rokovaní Vlády SR v septembri t.r., ktorý súčasne reaguje aj na požiadavky v 
oblasti osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov. Tento zákon bol 
schválený až po prijatí zákona o bankách. Prijatá novela tak umožní vytvoriť inštitút 
úverového registra, čo dosial nebolo možné. 
 
Ciele nového retailového úverového registra v porovnaní s centrálnym registrom sú 
nasledovné:  
• Poskytovanie dôveryhodných informácií o bonite fyzických osôb žiadajúcich o úver, t.j. či 

je príslušná fyzická osoba neplatičom, alebo naopak svoje záväzky uhrádza pravidelne 
a v stanovených objemoch, čo môže pozitívne ovplyvniť aj výšku úrokovej sadzby, resp. 
iné úverové podmienky.  

• register by mal byť otvorený, t. j. bude môcť poskytovať informácie aj nebankovým 
subjektom 

• register by mal umožniť lepšie monitorovanie a riadenie úverového rizika, očakáva sa od 
neho kvalitnejšie hodnotenie bonity klientov a zníženie rizika pri poskytovaní úverov. 
 

 
4.2.4  Register záložných práv 
 
Notárskej komore bolo zákonom uložené viesť Centrálny informačný systém (CIS) a 
zodpovedať za jeho plynulú a bezpečnú prevádzku. Súčasťou CIS sú notárske centrálne 
registre, ktorých vedenie je zverené v zákone o notároch alebo osobitným predpisom. Ide 
v Európe o unikátny projekt a prispieva k rozšíreniu možností financovania podnikateľských 
aktivít najmä v sektore malého a stredného podnikania. 
  
CIS bol daný do prevádzky začiatkom septembra minulého roku a súčasne s tým boli 
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nasadené aj prvé dva registre, a to NCR interných registrov a NCR právnických osôb 
oprávnených poberať 1 % zo zaplatenej dane z príjmu.  
Od nového roku funguje ďalších päť registrov: Notársky centrálny register závetov, záložných 
práv, osvedčených podpisov, notárskych zápisníc a dobrovoľných dražieb.  
 
Od januára 2003 funguje na Slovensku Notársky centrálny register záložných práv (NCR). Je 
to register, ktorý má výraznou mierou pomôcť k oživeniu a podpore podnikateľských aktivít. 
 
Register bol zriadený za účelom plnenia nasledovných úloh: 
• Poskytuje informácie, ktorý hnuteľný i nehnuteľný majetok je založený  
• Zlepšuje možnosti získania úverových zdrojov 
• Zlepšuje postavenie veriteľa v akomkoľvek občianskoprávnom alebo obchodno-právnom 

vzťahu. Nezanedbateľnou funkciou je aj lepšia vymožiteľnosť jeho práva.  
• Eliminuje nezákonné machinácie a obmedzuje problémy pri kúpe a predaji majetku (trh 

s bytmi). 
 
Podľa štatistiky ku koncu júna 2003 Notárska komora zaznamenala v tomto registri 7 536 
registrácií, z toho v júni 2003 bolo zaevidovaných 3 639 registrácií a počet registrácií má 
podľa mesiacov vzostupnú krivku. Táto skutočnosť nasvedčuje tomu, že tento inštitút sa 
postupne implementuje a bude čoraz častejšie využívaný v podnikateľskom aj občianskom 
prostredí. 
 
Pozitívne možno hodnotiť, že prevádzka registra sa priebežne vyhodnocuje a najmä sa 
zapracúvajú pripomienky notárov, ale aj užívateľov, najmä bánk, ktoré sú častými účastníkmi 
v pozícii veriteľov.  
 
Všetky údaje registra sú v plnom rozsahu a bezplatne zverejňované pre verejnosť na 
inernetovej stránke www.notar.sk. 
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4.3  ZBIERKA LISTÍN 
 
Novelou Obchodného zákonníka (zákona č. 500/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
Obchodný zákonník) pokročilo zosúlaďovanie slovenského práva obchodných spoločností 
s legislatívou Európskej únie. Významným novým inštitútom v slovenskej legislatíve 
z hľadiska informovanosti o obchodných spoločnostiach je inštitút Zbierky listín, ktorý 
upravujú najmä v § 27 a § 28a. 
 
Novelou sa súčasťou obchodného registra stala zbierka listín. Do zbierky listín sa ukladajú 
právne relevantné listiny týkajúce sa registrovaného subjektu. Právnou úpravou sa posilňuje 
zásada formálnej a materiálnej publicity, sprístupňuje sa väčšie množstvo informácií a 
zabezpečuje väčšia ochrana práv tretích osôb. 

 
Zbierka listín obsahuje dokumenty vyhotovené v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku s 
úradne overeným prekladom do štátneho jazyka (ďalej len "uložené listiny"), ktorými sú: 

 
f) spoločenská zmluva, zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva obchodnej 

spoločnosti, splnomocnenia na jej uzavretie, prípadne notárska zápisnica o konaní 
ustanovujúceho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti alebo rozhodnutie 
zakladateľov akciovej spoločnosti o jej založení, notárska zápisnica o založení družstva s 
príslušnými prílohami a stanovy, ak boli vyhotovené; pri ostatných právnických osobách 
listiny, ktoré upravujú ich založenie, v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, 

g) každá zmena spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo zakladateľskej zmluvy 
obchodnej spoločnosti, stanov akciovej spoločnosti, pri ostatných právnických osobách 
každá zmena listín upravujúcich ich založenie, 

h) úplné znenie dokumentov podľa písmena b) po každej vykonanej zmene, 
i) listina obsahujúca meno, bydlisko, rodné číslo fyzickej osoby alebo dátum narodenia, ak 

rodné číslo nebolo pridelené, ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo 
skončenie funkcie osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene podnikateľa, spolu s ich 
podpisovými vzormi, ďalej osôb, ktoré sú oprávnené kontrolovať jeho podnikanie v 
záujme spoločníkov, akcionárov alebo tretích osôb alebo spravovať jeho majetok, či už 
samostatne, alebo spoločne, a to najmä likvidátora, správcu konkurznej podstaty, 
vyrovnacieho správcu a správcu na výkon nútenej správy, tiež prokuristu alebo vedúceho 
podniku, alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra 
spolu s ich podpisovými vzormi, 

j) účtovná závierka a výročná správa zapísanej osoby, ktorej túto povinnosť ukladá zákon, 
prípadne audítorská správa spolu s menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným 
menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu 
overujúceho audítora v zozname audítorov, 

k) rozhodnutie súdu o nariadení likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie 
vrátane dátumu skončenia likvidácie, 

l) rozhodnutie súdu o zrušení zapísanej osoby, rozhodnutie súdu o neplatnosti obchodnej 
spoločnosti, rozhodnutie súdu o výmaze zapísanej osoby z obchodného registra, 

m) rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o povolení vyrovnania, rozhodnutia súdu o 
ukončení konkurzného konania alebo o skončení vyrovnacieho konania, rozhodnutie súdu 
o zmene alebo zrušení tohto rozhodnutia a rozhodnutie súdu o zmene správcu konkurznej 
podstaty, vyrovnacieho správcu alebo osobitného správcu, 
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n) znalecký posudok podľa § 59 ods. 3 a znalecký posudok podľa § 59a, 
o) zmluva o splynutí alebo zmluva o zlúčení obchodnej spoločnosti, projekt rozdelenia 

obchodnej spoločnosti, 
p) iná listina, ak tak ustanovuje zákon. 

 
Informačné povinnosti podnikateľov sú ďalej upravené v §21 Zverejňovanie údajov zákona 
o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z.z.). 
 
Účtovná jednotka, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, je povinná zverejniť účtovnú 
závierku a výročnú správu ich uložením do zbierky listín obchodného registra do 30 dní po 
ich schválení, pričom účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy. 

 
Spôsob zverejňovania údajov bankami je bližšie upravený v zákone č. 483/2001 Z.z. 
o bankách a v zákone č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. 
 
Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, nesmie 
zverejniť informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by mohol 
používateľa uviesť do omylu, že audítorom overené boli. 
 
Povinnosť zverejňovať údaje sa vzťahuje na všetky informácie účtovnej závierky aj výročnej 
správy s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahuje utajenie podľa osobitného predpisu. 

 
Zverejňovanie údajov sa týka aj konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej 
správy. 
 
Dňa 8. júla 2003 vo vláde prerokovaný návrh zákona o registrácii údajov v obchodnom 
registri a ukladaní listín do zbierky listín. Cieľom návrhu zákona o registrácii je zabezpečenie 
maximálnej možnej aktuálnosti a dostupnosti údajov v obchodnom registri a celkové 
zefektívnenie obchodného registra. Legislatívna rada po prerokovaní tohto návrhu zákona 
odporučila návrh dopracovať podľa jej pripomienok a odporúčaní a na rokovanie vlády 
predložiť jeho nové, upravené znenie. 
 
Existujúca právna úprava prináša podľa predkladateľa – Ministerstva spravodlivosti SR – 
značné problémy. Medzi ne patrí absencia lehoty na rozhodnutie o návrhu na zápis do 
obchodného registra. Z toho vyplýva niekoľkomesačné čakanie na zápis. Nová právna norma 
zavedie päťdňovú lehotu, do ktorej má byť zmena v obchodnom registri zaevidovaná. Túto 
lehotu môže ešte predĺžiť predseda okresného súdu o ďalších desať dní. V súčasnosti 
neexistovalo pre vykonanie zmeny v registri žiadne časové obmedzenie. Právna úprava tiež 
kladie nejednoznačné požiadavky na návrh zápisu do obchodného registra ako aj na druh a 
formu listín, ktoré je účastník konania povinný priložiť k návrhu na zápis do obchodného 
registra. Problematické je aj vymedzenie dňa vykonania zápisu. Značný časový odstup 
existuje tiež pri zverejňovaní rozhodnutí registrových súdov o obsahu zápisu v Obchodnom 
vestníku.  
 
Jediným riešením na odstránenie niektorých negatív je preto prechod na nový systém vedenia 
obchodného registra. Ten by mal už svojimi základnými princípmi a mechanizmami 
zabezpečovať rýchle a kvalitné vybavovanie návrhov na zápis do obchodného registra. Zákon 
o registrácii predpokladá ponechanie agendy vedenia obchodného registra v právomoci 
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súdov. Najvýznamnejšou zmenou je zmena samotného charakteru registračného konania. 
Zákon o registrácii v tejto súvislosti zavádza nový pojem „registrácia“. Ten znamená postup 
pri zápise údajov do obchodného registra, zmene údajov a výmaze údajov zapísaných do 
obchodného registra. 
 
Tento postup na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy nemá povahu občianskeho 
súdneho konania, ale spadá pod inú činnosť súdu. Skutočnosť, že v prípade registrácie údajov 
už nejde o konanie podľa Občianskeho súdneho poriadku, umožňuje aj vyňatie uvedenej 
agendy z rozhodovacej činnosti sudcov. Jej vybavovanie sa môže presunúť na vyšších 
súdnych úradníkov. 
 
Registrové súdy mali povinnosť zriadiť Zbierku listín do konca roka 2002. K poslednému dňu 
minulého roka boli zbierky zriadené, avšak neboli kompletné. V prvom rade mali podnikatelia 
povinnosť uložiť zakladateľské dokumenty. Ďalšie dokumenty dokladajú priebežne. Uloženie 
listín do Zbierky listín zverejňuje registrový súd v Obchodnom vestníku. 
 
Stále existujú spoločnosti, ktoré si povinnosť ukladať určené dokumenty do Zbierky listín 
neplnia. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí štatutárom pokuta až do výšky 100 000 Sk. Je to 
dôkaz, že pre niektoré spoločnosti je utajenie informácií cennejšie ako uvedená sankcia. 
Registrové súdy nemajú zo zákona povinnosť skúmať a upozorňovať podnikateľov na 
nesplnenie si povinnosti voči Zbierke listín. Reagujú však na podnety tretích osôb (iné orgány 
štátnej správy – daňové, okresné úrady ai., súkromné osoby). Rovnako sa kontroluje plnenie 
povinnosti pri návrhu na zápis zmien do Obchodného registra, keď bez dodania príslušných 
dokumentov do Zbierky listín súd nevykoná zápis zmenených skutočností do registra. 
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5. VÝVOJ VO VYBRANÝCH ODVETVIACH EKONOMIKY 
 
Sektorový, respektíve odvetvový pohľad na ekonomiku možno na Slovensku považovať za 
dlhodobo zanedbávaný prístup. Pritom zohľadňovanie odvetvových špecifík pri riešení 
makroekonomických problémov i pri rozhodovaní na úrovni podnikov je v zahraničí jedným 
z najdôležitejších parametrov ekonomických procesov. 
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5.1  ŠTRUKTURÁLNE SMEROVANIE SLOVENSKEJ EKONOMIKY 
 
V posledných desiatich rokoch prešla Slovenská republika výraznými zmenami. Medzi 
najväčšie jednoznačne patrila privatizácia. Po úspešnom či neúspešnom skončení privatizácie 
sa v sprivatizovaných podnikoch udiali viaceré zmeny. Niektoré podniky zanikli, iné s väčším 
či menším úspechom prežívajú dodnes. 
 
Jednoznačne sa však dá potvrdiť, že privatizácia bola jedným z najdôležitejších faktorov, 
ktoré začali ovplyvňovať štruktúru slovenskej ekonomiky. Druhým veľmi významným 
faktorom boli zahraničné investície, ktorých štruktúra a orientácia na nielen tradičné 
slovenské priemyselné výroby zapríčinila pozvoľné zmeny v celkovej štruktúre ekonomiky 
Slovenska. 
 
Nasledujúca tabuľka obsahuje zmeny v podieloch jednotlivých odvetví na tvorbe hrubého 
domáceho produktu Slovenska. Podiely v tabuľke nie sú konkrétnymi podielmi v konkrétnych 
rokoch, ale sú vypočítané na základe dlhodobého lineárneho trendu na zdôraznenie vývoja v 
sledovaných odvetviach. Takýto trendový pohľad je očistený od sezónnych vplyvov a lepšie 
vyjadruje dlhodobý makroekonomický vývoj17. 
 

  Zač. 1994 Zač. 2003 Zmena 
Pôdohospodárstvo, rybolov, chov rýb 5,59% 4,91% -0,68% 
     Poľnohospodárstvo 4,25% 4,34% 0,09% 
Priemysel 30,65% 25,29% -5,36% 
Ťažba nerastných surovín 1,12% 0,79% -0,33% 
Priemyselná výroba 22,69% 23,30% 0,61% 
     výroba potravín 3,06% 1,36% -1,70% 
     výroba chémie, z ropy a gumy 5,01% 2,76% -2,25% 
     výroba kovov a kovových výrobkov 4,10% 4,12% 0,02% 
     výroba strojov el. zar. a dopr. prostr.     4,37% 7,74% 3,37% 
Výroba elektriny, plynu, vody 6,84% 1,21% -5,64% 
Stavebníctvo 6,13% 3,20% -2,93% 
Veľko. malobch. oprava mot. voz. 12,68% 13,95% 1,27% 
Hotely, reštaurácie 1,26% 1,07% -0,19% 
Doprava, skladovanie, pošty a telekom 10,03% 9,65% -0,38% 
Finančné sprostredkovanie 4,05% 3,78% -0,27% 
Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti 9,68% 12,74% 3,06% 
Verejená správa a obrana 4,88% 6,30% 1,42% 
Školstvo 3,09% 2,82% -0,27% 
Zdravotníctvo a soc. pomoc 2,91% 4,33% 1,42% 
Ostatné spoločenské a sociálne služby 1,92% 2,78% 0,86% 
Ostatné  7,14% 9,18% 2,04% 
SPOLU 100,00% 100,00% 0,00% 

          Zdroj: ŠÚ SR 
 
Pôdohospodárstvo a rybolov z hľadiska dlhodobých trendov vykázali rast pridanej hodnoty 
kumulatívne o 22,36 %, celkovo ich podiel na celkovej pridanej hodnote poklesol z 5,59 % na 
4,91 %. V samotnom poľnohospodárstve je situácia mierne lepšia. Poľnohospodárstvo 
                                                 
17 Všetky uvedené rasty a podiely na celkovom HDP sú počítané v stálych cenách na báze 9-ročného vývojového 
trendu. 
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vykázalo v 9 ročnom období kumulovaný rast o 42,22 %, a svoj podiel na celkovom hrubom 
domácom produkte zvýšilo z 4,25 % na 4,34 %. 
 
Najväčšie zmeny z pohľadu štruktúry nastali v priemysle.  Pridaná hodnota v danom období 
kumulatívne vzrástla o 15,6 %, avšak je rast bol nižší ako rast celkovej pridanej hodnoty 
v ekonomike a priemysel neudržal svoj podiel na pridanej hodnote. Podiel priemyslu na 
celkovej vytvorenej pridanej hodnote klesol z 30,65 % na 25,29 %, čo je pokles o 5,36 % 
v absolútnom vyjadrení. Tento výrazný pokles bol zapríčinený hlavne poklesom vytvorenej 
pridanej hodnoty v ťažbe nerastných surovín, výrobe elektriny, plynu a vody, ale aj z dôvodu 
poklesu pridanej hodnoty v niektorých odvetviach priemyselnej výroby. 
 
Pridaná hodnota vytvorená ťažobným priemyslom18 poklesla v dlhodobom období o 3,62 % 
a jej aj tak malý podiel na celkovej pridanej hodnote sa ešte znížil a dosiahol 0,79 %. Ešte 
vyšší pokles zaznamenala výroba a rozvod elektriny, plynu a vody.  
 
Pridaná hodnota vytvorená sieťovými odvetviami19 poklesala z dlhodobého hľadiska 
o 68,78 %, a kým v roku 1994 sa podieľala na celkovej pridanej hodnote 6,84 %, v roku 2003 
sa podieľala na celkovej pridanej hodnote len 1,21 %.  
 
Z hľadiska pridanej hodnoty vytvorenej priemyselnou výrobou sa dá konštatovať opačný 
trend ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Pridaná hodnota vytvorená priemyselnou 
výrobou vzrástla o 42,57 %, ale jej podiel na celkovej vytvorenej pridanej hodnote vzrástol 
len nepatrne z 22,69 % na 23,30 %. Podiel na tejto, aj keď len miernej zmene, majú 
predovšetkým tri odvetia: výroba potravín, chemický komplex20 a výroba strojov, 
elektrických zariadení a dopravných prostriedkov. Pridaná hodnota vytvorená výrobou 
potravín z dlhodobého hľadiska klesla o 35,08 % a jej podiel na celkovej pridanej hodnote 
klesol z 3,06 % na 1,36 %. Aj tvorba pridanej hodnoty v chemickom komplexe klesla. Pokles 
pridanej hodnoty dosiahol 20,49 % a podiel na celkovej pridanej hodnote sa tiež výrazne 
znížil z pôvodného podielu 5,01 % na 2,76 %. Veľmi pozitívne zmeny nastali však v oblasti 
výroby strojov, elektrických zariadení a dopravných prostriedkov. Tu pridaná hodnota 
v sledovanom období vzrástla o 145,46 % a jej podiel na celkovej pridanej hodnote vzrástol 
z 4,37 % na 7,74 %. Celkovo možno zhodnotiť, že v priemyselnej výrobe došlo k miernemu 
útlmu výroby potravín a výroby chemického komplexu a zároveň k výraznému rastu výroby 
strojov, elektrických zariadení a dopravných prostriedkov, čo celkovo výrazne zmenilo 
štruktúru priemyselnej výroby. 
 
Výrazné zmeny nastali aj z pohľadu stavebníctva. Pridaná hodnota vytvorená v stavebníctve 
poklesla v deväťročnom období kumulovane o 27,58 % a podiel stavebníctva na celkovej 
pridanej hodnote poklesol z 6,13 % na 3,2 %. 
 
V oblasti služieb nastali zmeny tak v súkromných službách ako aj vo verejných službách. 
V súkromných službách najväčšie zmeny zaznamenal obchod21 a služby v oblasti 
nehnuteľností22. Pridaná hodnota v obchode vzrástla kumulovane o 52,96 % a podiel obchodu 

                                                 
18 Ťažba nerastných surovín 
19 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 
20 Výroba chemických výrobkov, rafinérskych produktov a výroba výrobkov z gumy a plastov 
21 Veľkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidiel motocyklov a spotrebného tovaru 
22 Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti 
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na celkovej pridanej hodnote vzrástol z 12,68 % na 13,95 %. Oveľa väčší nárast zaznamenala 
oblasť nehnuteľností. Pridaná hodnota v tejto oblasti vzrástla o 82,0 %, pričom podiel na 
celkovej pridanej hodnote vzrástol z 9,68 % na 12,74 %. Zmeny nastali aj vo verejných 
službách. Pridaná hodnota vo verejnej správe a obrane vzrástla za sledované obdobie 
o 78,81 % a jej podiel na celkovej pridanej hodnote vzrástlo z 4,88 % na 6,3 %. Podobný 
nárast na podiele z celkovej pridanej hodnoty zaznamenalo aj zdravotníctvo a sociálna pomoc, 
ktorej podiel vzrástol z 2,91 % na 4,33 %. Výrazný nárast pridanej hodnoty zaznamenali 
ostatné spoločenská a sociálne služby, ktorých pridaná hodnota vzrástla o 100,87 %, pričom 
ich podiel na celkovej pridanej hodnote vzrástol z 1,92 % na 2,78 %. 
 
Celkovo možno zhodnotiť, že z hľadiska štrukturálneho vývoja sa Slovenská republika začína 
približovať vyspelým ekonomikám sveta. Počas posledných 9 rokov dochádzalo 
k postupnému prechodu od pôdohospodárstva a priemyslu k posilneniu služieb. Tento jav 
možno hodnotiť nanajvýš pozitívne, nakoľko podiel služieb na celkovej pridanej hodnote 
najvyspelejších krajín prekračuje 70 % HDP.  
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5.2  VYBRANÉ ODVETVIA S ROZVOJOVÝM  POTENCIÁLOM 
 
Základnými a najpoužívanejšími ukazovateľmi vypovedajúcimi o postavení a význame 
jednotlivých odvetví v hospodárstve sú ukazovatele ako podiel na tvorbe hrubého domáceho 
produktu, podiel na exporte, importe, zamestnanosti, prípadne ďalšie ukazovatele, ktoré 
vyjadrujú príspevok odvetvia k súhrnnej hodnote makroekonomického ukazovateľa krajiny. 
 
Význam jednotlivých odvetví v ekonomike vyjadrený podielom HDP odvetvia na HDP 
priemyselnej výroby je vyjadrený v tabuľke: 
 

  
HDP v roku 2002 

(mil. Sk) 
Podiel na HDP 

priemyselnej výroby (%) 
výroba potravín 27 600 12,5
textilná a odevná výroba 10 916 5,0
spracovanie kože 3 891 1,8
spracovanie dreva 6 693 3,0
výroba papiera a tlač  17 405 7,9
výroba ropných produktov  10 885 4,9
výroba chemických výrobkov  11 018 5,0
výrobky z gumy a plastov 11 237 5,1
výroba nekovových výrobkov  15 502 7,0
výroba kov. výrobkov  36 244 16,5
výroba strojov 17 493 7,9
výroba elektrických zariadení 22 429 10,2
výroba dopr. prostriedkov 22 890 10,4
výroba inde neklasifikovaná 5 945 2,7
Priemyselná výroba 220 148 100,0

                     Zdroj: ŠÚ SR 
 
Rozvojový potenciál určitého odvetvia nie je daný len jeho podielom na tvorbe hrubého 
domáceho produktu krajiny, nevynímajúc prípady, keď z dlhodobejšieho hľadiska väčšinou 
vidieť zvyšovanie tohto podielu. Niektoré odvetvia s relatívne nízkou tvorbou HDP majú 
rozvojový potenciál daný významom pre regionálny rozvoj, zamestnanosť, prinášanie nových 
technológií či využitie dostatočných surovinových zdrojov. 
 
Ambíciou tejto kapitoly je poskytnúť základné charakteristiky odvetví, ktoré možno vždy 
z určitého hľadiska považovať za perspektívne pre celkový ekonomický rozvoj Slovenska. 
Kapitola sa venuje priemyselným odvetviam (automobilovému, strojárskemu, 
elektrotechnickému priemyslu, komplexu chemických výrob), ktoré považujeme za 
perspektívne z hľadiska ich dosahu na reštrukturalizáciu celého slovenského priemyslu. 
Do analýzy je zahrnutý agro-potravinársky komplex, ktorý zlučuje poľnohospodárstvo s úzko 
nadväzujúcim potravinárskym priemyslom a ktorý je charakteristický špecifickými 
problémami najmä v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. Posledným je lesnícko-
drevársky komplex, s podobným zlúčením nadväzujúcich odvetví. Tieto odvetvia sú 
zaujímavé najmä z hľadiska nevyužitého potenciálu drevospracujúcej výroby a potenciálu 
dostupných prírodných zdrojov. 
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Charakteristika priemyselných odvetví je v rovnakej štruktúre. Skladá sa z dvoch pohľadov na 
odvetvie: A) Makroekonomický pohľad,  B) Charakteristické znaky. Prvý pohľad je 
základnou makroekonomickou charakteristikou odvetvia opisujúcou postavenie odvetvia 
v ekonomike a vývoj základných ekonomických ukazovateľov. Druhý pohľad je zhrnutím 
vybratých najdôležitejších trendov a parametrov odvetvia, ktoré vyplývajú z hlbších 
odvetvových analýz Slovenskej ratingovej agentúry, a.s., a ktoré zachytávajú analytický 
pohľad na rozhodujúce špecifické procesy  v odvetví. Štruktúra agro-potravinárskeho 
a lesnícko-drevárskeho komplexu je trochu odlišná a vyplýva z iného zloženia dostupných 
údajov. Rovnako však zachytáva dôležité špecifické charakteristiky týchto odvetví. 
 
 
 
 
 
 
5.2.1  Automobilový priemysel 
 
 

Ukazovateľ Jedn. 2001 2002 2003 
HDP (vytvorený v odvetví) mil. Sk 18 024 22 890 5 250* 
Hrubá produkcia mil. Sk 115 624 138 307 41 561* 
Výrobná náročnosť % 84,4 83,4 87,4* 
Počet zamestnancov v odvetví tis. 24 884 26 517 30 562* 
Rast priemyselnej produkcie index 108,1 118,7 119,7** 
Vývoz tis. Sk 113 467 444 130 945 219 72 489 352** 
Dovoz tis. Sk 85 554 015 99 710 613 47 555 998** 

  * údaje sú za 1. štvrťrok 2003       Zdroj: ŠÚ SR 
 ** údaje sú k máju 2003 

 
 
A) Makroekonomický pohľad 
 
Výroba automobilov patrí medzi mimoriadne významné odvetvia slovenského hospodárstva. 
Prítomnosť zahraničných investorov naznačuje, že automobilový priemysel je plne 
integrovaný do európskeho hospodárstva. Nechýbajú najmodernejšie technologické postupy, 
ktoré, spojené s lacnou a kvalifikovanou pracovnou silou, vytvárajú konkurenčnú výhodu pre 
SR. Na druhej strane treba pripomenúť, že náročnosť výroby na dovoz je zatiaľ mimoriadne 
vysoká.  
 
Podiel odvetvia23 na hrubom domácom produkte v roku 2002 dosiahol 2,37 %. Podiel výroby 
na celkovej hrubej produkcii je oveľa vyšší (5,4 %), avšak na každú korunu výstupu je 
potrebné nakúpiť vstupy v hodnote 83 halierov. Inak povedané, medzispotreba v tomto 
odvetví je veľmi vysoká v porovnaní s ostatnými sektormi. Ak sa pozrieme len na 
priemyselnú výrobu, odvetvie je na treťom mieste z hľadiska tvorby pridanej hodnoty.  
 

                                                 
23 Z dôvodu metodiky vykazovania Štatistickým úradom SR sú údaje uvádzané za odvetvie výroby dopravných 
prostriedkov (ak nie je uvedené inak). Výroba motorových vozidiel však tvorí rozhodujúcu časť výroby 
dopravných prostriedkov, preto závery analýzy nie sú dotknuté. 
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Zaujímavé je aj porovnanie pridanej hodnoty na jedného zamestnanca. V tomto ukazovateli je 
výroba dopravných prostriedkov tiež na treťom mieste. Jednoznačne vedie výroba ropných 
produktov. Na druhom mieste je papierenský priemysel. Hrubý domáci produkt vytvorený 
v odvetví na jedného zamestnanca je takmer o 63,8  % vyšší ako priemer v priemyselnej 
výrobe. Môžeme teda povedať, že napriek nízkemu podielu odvetvia na HDP Slovenska, patrí 
automobilový priemysel medzi popredné odvetvia priemyselnej výroby z hľadiska 
produktivity práce. 
 
V roku 2002 pracovalo vo výrobe dopravných prostriedkov  v priemere 26 517 zamestnancov, 
čo predstavuje 7-percentný podiel na všetkých zamestnancov v priemyselnej výrobe (na 
základe údajov o podnikoch s 20 a viac zamestnancami). Z toho vo výrobe motorových 
vozidiel 17 600. Ak porovnáme tento údaj s rokom 2001, vidíme nárast o 6,6 %. Je to opačný 
vývoj ako v celom priemysle, kde došlo v roku 2002 k výraznému zníženiu počtu pracovných 
miest. 
 
Priemerná mesačná mzda vo výrobe dopravných prostriedkov sa v uplynulom roku zvýšila 
o 5,7 % na 18 442 Sk (20 a viac zamestnancov), čo predstavuje po očistení o infláciu rast 
reálnej mzdy o 2,3 %. Pre porovnanie, reálna mzda v hospodárstve SR v roku 2002 dosiahla 
6,5-percentnú dynamiku (v priemyselnej výrobe to bolo 4,3 %). Produkcia motorových 
vozidiel bola pre zamestnancov ešte atraktívnejšia, keď sa priemerná mzda dosiahla úroveň 
20 328 korún. (čo predstavuje 495,8 EUR pri kurze 41 SKK/EUR). Z grafu môžeme vidieť, 
že vyššia produktivita práce úzko súvisí s výškou priemernej mzdy.   
 
Význam automobilového priemyslu pre slovenský priemysel dokumentuje aj nasledujúci graf, 
ktorý sleduje trend indexu produkcie v porovnaní s trendom v celkovej priemyselnej výrobe. 
Môžeme povedať, že v roku 1998 priemyselná produkcia klesala aj napriek mohutnému rastu 
výroby dopravných prostriedkov. V roku 1999 nastal útlm v ekonomike, ktorým bola 
poznačená aj výroba dopravných prostriedkov. Od začiatku roku 2002 nastal ďalší rozvoj 
výroby dopravných prostriedkov, ktorá postupne prevýšila priemyselnú výrobu a momentálne 
patrí medzi ekonomiku najviac podporujúce odvetvia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Zdroj: ŠÚ SR 
 
Podobný je aj trend vo vývoji medziročného porovnania tržieb za vlastné výkony a tovar u 
dopravných prostriedkov a celkovej priemyselnej výroby. Aj v tomto prípade je evidentné 
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predbiehanie tržieb dopravných prostriedkov. Najvýraznejšie zmeny sú badateľné od leta 
2002, kedy najväčší slovenský výrobca dopravných prostriedkov, spustil opäť plnú prevádzku 
po takmer ročnej zníženej produkcii spojenej s prípravou na výrobu nových modelov 
automobilov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Zdroj: ŠÚ SR 
 
Slovensko zaznamenáva už niekoľko rokov vysoký deficit zahraničného obchodu. 
V posledných mesiacoch dosahuje podiel schodku na hrubom domácom produkte 7,8 % (za 
štyri mesiace 2003 na 12-mesačnej báze) a práve preto sú dôležité odvetvia, ktoré dokážu 
generovať prebytok. Z tohto hľadiska mimoriadne dôležitým odvetvím je práve výroba 
automobilov. Export (OKEČ 34) dosiahol v roku 2001 113,5 mld. Sk a v predchádzajúcom 
roku dokonca až 131 mld., kým dovoz bol na úrovni 86 mld. Sk, resp. 99 mld. Sk. Aktívne 
saldo predstavovalo v roku 2000 až 5,4 % z HDP a výraznou mierou prispelo k dramatickému 
pádu schodku zahraničného obchodu za celú ekonomiku. V roku 2001 sa situácia mierne 
zmenila, keďže prebytok v automobilovom priemysle bol už len 2,8 % z HDP (za celú 
ekonomiku bol deficit viac ako 10 % z HDP) a v minulom roku sa takisto udržal na podobnej 
úrovni (2,9 % z HDP). Pokles aktívneho salda v odvetví zapríčinili faktory tak na strane 
importu ako aj na strane exportu. Na jednej strane, nárast domáceho dopytu a prepuknutie 
odloženej spotreby sa prejavilo vo vyššom dovoze automobilov, na druhej strane, export 
stagnoval v dôsledku reštrukturalizácie výrobných liniek u významného exportéra. Vývoz 
automobilového priemyslu tvoril v roku 2000 až 20,7 % exportu tovarov zo Slovenska. 
V roku 2001 tento pomer mierne klesol na 18,5 %. V minulom roku sa však opäť vrátil na 
dvadsaťpercentnú úroveň. Dovoz do odvetvia v roku 2001 medziročne narástol z 11 % na 
12 % slovenského importu, v minulom roku dokonca tvoril vyše 13 % celkového dovozu. 
 
 
Pri hlbšom pohľade do štruktúry odvetvia je zreteľné, že kým finálna výroba (automobily 
a motory) produkuje mohutné prebytky v zahraničnoobchodnej bilancii, dovoz dielov 
a príslušenstva vysoko prevyšuje ich export. V prípade, že by sa podarilo zabezpečiť viac 
vstupov zo Slovenska, nielenže by sa rapídne zlepšila obchodná bilancia, ale citeľný by bol aj 
rast HDP na obyvateľa. 
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          Zdroj: ŠÚ SR 
 
Vývoj cien vo výrobnej sfére mal v minulom roku výrazne nižšiu dynamiku ako 
v predchádzajúcich rokoch, keď rast cenovej hladiny dosiahol iba tretinu z hodnoty roku 
2001. Zaujímavé je tempo rastu vo výrobe dopravných prostriedkov, ktoré v minulom roku 
dosiahlo iba 1,4 %, v predchádzajúcich rokoch dokonca ešte menej. Aj tento údaj do istej 
miery svedčí o výraznej orientácii výroby na export, nakoľko pri konkurencii na európskom 
trhu nie je možné zvýšenie cien v takom rozsahu ako v prípade iných výrobkov orientovaných 
na domáci trh. K prudším rastom dochádza najmä vtedy, ak sa mení sortiment výroby, alebo 
dopyt v zahraničí dovoľuje premietnutie časti zvýšených nákladov do cien. Toto potvrdzujú aj 
údaje z tohto roku - za prvé štyri mesiace tohto roka sa ceny vo výrobe dopravných 
prostriedkov medziročne zvýšili iba o 0,4 %. Je to o 8,1 percentuálneho bodu menej ako 
v celom priemysle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Zdroj: ŠÚ SR 
 
Z hľadiska finančných výsledkov podnikov s 20 a viac zamestnancami sa výrobe vozidiel 
podarilo v uplynulom roku zvýšiť hospodársky výsledok o 31,1 % na 7,6 mld. Sk. Podiel 
tohto čísla na zisku podnikov v priemyselnej výrobe je 18 %. Pomer počtu ziskových 
a stratových podnikov v automobilovom priemysle bol v minulom roku 1,7 (47 ku 28), čo je 
menej ako je podiel v celkovej priemyselnej výrobe (2,6), avšak dôvodom tohto nižšieho 
pomeru je vznik nových spoločností v roku 2002, ktoré ešte nestihli tvoriť zisk. Podiel výroby 
dopravných prostriedkov na tvorbe hrubého fixného kapitálu v priemyselnej výrobe bol 
v roku 2002 až na úrovni 17,6 %. 
 
Miesto automobilového priemyslu v rámci hospodárstva SR a priemyselnej výroby možno 
zhrnúť do týchto bodov: 
• Napriek vysokej hrubej produkcii má odvetvie relatívne nízky podiel na tvorbe HDP, čo 

pramení predovšetkým z vysokej dovoznej náročnosti. 

Podiel automobilového priemyslu na exporte a importe SR 
(v %)

10

12
14

16

18
20

22

1998 1999 2000 2001 2002

na exporte SR
na importe SR

Medziročný rast cien v %

3,3 3,8

9,8

6,5

2,1
3,1

9,1

0,2
1,4

0,2
0

2

4

6

8

10

12

1998 1999 2000 2001 2002

Priemysel SR
Automobilový priemysel



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 244 -       

• Je to jeden z mála sektorov, v ktorom narastá počet zamestnancov. Trend je pozitívny, a to 
napriek všeobecnému poklesu zamestnanosti v priemysle. 

• Priemerná mesačná mzda vo výrobe automobilov prevyšuje mzdy v priemyselnej výrobe 
o viac ako 40 %.  

• Trend produkcie v odvetví zaznamenal od roku 1998 mohutný rast. V porovnaní 
s dynamikou indexu priemyselnej produkcie je to niekoľkonásobne viac. 

• Napriek vysokej dovoznej náročnosti dokáže automobilový priemysel generovať prebytky 
v zahraničnom obchode. Podiel exportu automobilového priemyslu na celkovom vývoze 
SR je v blízkosti 20 %. 

• Výroba dopravných prostriedkov je na popredných miestach aj z hľadiska tvorby hrubého 
fixného kapitálu, čo je dôležité najmä z pohľadu zvyšovania výrobných kapacít. 

• V odvetví je významné zastúpenie zahraničného investora.  
 
 
B) Charakteristické znaky 
 
V zásade možno odvetvie automobilového priemyslu rozdeliť na finálnu výrobu (výroba 
osobných automobilov, autobusov, ľahkých úžitkových vozidiel, nákladných automobilov, 
špeciálnych vozidiel, návesov a prívesov) a výrobu komponentov. Jednotlivé zložky odvetvia 
automobilového priemyslu sú úzko prepojené a rozvoj jednej podmieňuje rozvoj druhej 
a naopak. Charakteristika celého odvetvia vychádza z tohto faktu a možno ju popísať 
nasledovne: 
 
• Podiel automobilového priemyslu na tvorbe HDP Slovenskej republiky 

 
Podiel odvetvia na tvorbe HDP dosahoval v roku 2002  2,4 %, čo je tretí najvyšší podiel 
v rámci priemyselnej výroby. Okrem toho je však potrebné vziať do úvahy jeho 
prierezový charakter. Rozvoj automobilovej výroby ovplyvňuje primárne najmä hutnícky, 
elektrotechnický, chemický priemysel ako aj výrobu gumy a plastov. Najmä v tradičnom 
strojárskom priemysle je dôležitým faktorom jeho reštrukturalizácie. Sekundárne vplýva 
na rozvoj stavebníctva v súvislosti s rozširovaním výrobných kapacít a budovaním 
priemyselných zón. 

 
• Proexportný charakter odvetvia 

 
Automobilový priemysel významne prispieva k znižovaniu pasívneho salda obchodnej 
bilancie a to i napriek stále vysokej dovoznej náročnosti. Dovozy sa týkajú komponentov, 
avšak podiel exportu na celkových tržbách automobilového priemyslu dosahuje v SR 
približne 96 %. Podiel exportu motorových vozidiel, karosérií, prívesov, návesov 
a automobilových komponentov na celkovom exporte SR dosahuje približne 21 %. 

 
• Rozhodujúci význam Volkswagenu 

 
Volkswagen Slovakia, a.s. je súčasťou nadnárodného koncernu Volkswagen Group, ktorá 
bola donedávna jediným strategickým investorom v oblasti výroby osobných automobilov 
na Slovensku. Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 1991, kedy bola podpísaná 
zmluva o vytvorení novej spoločnosti ako joint-venture medzi Volkswagen AG a BAZ, 
a.s. V januári 1999 došlo k zmene právnej formy spoločnosť s ručením obmedzeným na 
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akciovú spoločnosť. Objem výroby v závodoch Volkswagen Slovakia, a.s. od počiatku 
svojho vzniku zaznamenával vysoký rast, v roku 2002 dosahoval 59 %-ný podiel na 
celkových tržbách automobilového priemyslu v SR. Jeho rozvoj vyvolal rast objemu 
výroby mnohých slovenských producentov v rámci samotného automobilového priemyslu 
i iných odvetví. 
 

• Podpora štátu 
 
Pre automobilový priemysel je charakteristická výrazná podpora štátu v daňovej oblasti 
vo forme poskytovania daňových prázdnin a úľav, investičných stimulov i aktívna snaha 
prilákať ďalších zahraničných investorov. Najdôležitejšími normami upravujúcimi 
podporu štátu sú zákon o daniach z príjmov, zákon o podpore na zriadenie priemyselných 
parkov, zákon o investičných stimuloch a zákon o štátnej pomoci. Východiskovým 
dokumentom podpory automobilového odvetvia je Program rozvoja automobilového 
priemyslu. 
 

• Vysoká miera zahraničných investícií 
 
Prílev zahraničných investícií do slovenského priemyslu bol naštartovaný vstupom  
spoločnosti Volkswagen AG do BAZ. Vzhľadom na snahu jeho tradičných dodávateľov 
byť čo najbližšie k finálnemu výrobcovi, títo postupne otvárajú alebo presúvajú svoje 
prevádzky na Slovensko. Vďaka vysokej kvalite výroby, dostatku lacnej kvalifikovanej 
pracovnej sily (tradičná strojárska výroba) a výhodnej polohe sa rozbehli výroby 
komponentov aj pre iných svetových finálnych výrobcov (AUDI, FORD, Toyota, 
ŠKODA, Renault ai ). Podobné dôvody rozhodnutia o vstupe na Slovensko uviedla aj 
PSA Peugeot Citroën. 
 

• Vysoký stupeň koncentrácie výroby 
 
Z logistického hľadiska je záujem finálnych výrobcov sústreďovať svojich dodávateľov 
a subdodávateľov čo najbližšie k montážnemu závodu, čo vyplýva jednak z ich vzájomnej 
technologickej previazanosti, a jednak aj z dôvodu znižovania prepravných nákladov. Na 
Slovensku vznikajú priemyselné parky, ktoré koncentrujú mnohé dodávateľské 
a subdodávateľské výroby. Takýto postup je nutný z dôvodu uplatňovania plynulých, 
flexibilných a rýchlych dodávateľských vzťahov (systém just-in-time) v automobilovom 
priemysle.  
 

• Rast dodávok komponentov domácej výroby 
 
Začiatky automobilovej výroby na Slovensku sú charakteristické vysokou dovoznou 
náročnosťou, ktorá pramenila z nedostatku schopných tuzemských dodávateľov 
a subdodávateľov splniť náročné požiadavky výrobcov. Vývoj má však priaznivý trend 
a do dodávateľských vzťahov sa zapája čoraz viac domácich prevádzok. Takýto vývoj je 
pre ekonomiku veľmi dôležitý, pretože poskytuje príležitosť pre rast mnohým domácim 
subjektom a tým znásobuje efektívnosť celého odvetvia a zároveň je významnou 
podporou pre zamestnanosť v regióne. 
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• Vývoj zamestnanosti, kvalifikovaná pracovná sila 
 
Automobilový priemysel je významným zamestnávateľom. Výroba dopravných 
prostriedkov sa podľa údajov ŠÚ SR podieľa na zamestnanosti priemyselnej výroby 7 
percentami. Dostatok kvalifikovaných pracovníkov pri výhodnej cene práce je 
komparatívnou výhodou Slovenska a svetoví výrobcovia pôsobiaci v automobilovom 
priemysle túto výhodu využili. V súčasnosti prebieha spolupráca výrobcov so školami, 
najmä na úrovni učňovských a vysokých škôl, na príprave ďalších odborníkov, pričom 
vzhľadom na zvyšovanie automatizácie rastie dopyt po pracovnej sile s vyššou 
kvalifikáciou. 
 

• Proces privatizácie 
 
Najvýznamnejšie prevádzky výroby automobilov i komponentov sú už sprivatizované. 
Z hľadiska budúceho vývoja je významným faktorom dokončovanie procesu privatizácie 
podnikov Slovenskej autobusovej dopravy, kde sa od nových investorov očakávajú 
investície do obnovy vozidlových parkov podnikov a tým aj oživenie výroby autobusov 
na Slovensku. 
  

• Recyklácia, spracovanie odpadov 
 
Spolu so spoločenským rozvojom sa do popredia záujmu verejnosti a tvorcov legislatívy 
čoraz viac dostávajú otázky ochrany životného prostredia. Automobilový priemysel je 
odvetvím, o ktorom sa začalo v tejto súvislosti diskutovať v relatívne nedávnej minulosti. 
Implementácia európskych noriem v oblasti ochrany životného prostredia dáva 
predpoklad vzniku nového priemyselného odvetvia recyklácie vyradených automobilov. 
 

• Výskum a vývoj 
 
Vzhľadom na nutnosť neustálej inovácie s cieľom zabezpečiť trvalú 
konkurencieschopnosť, svetoví výrobcovia automobilov a komponentov investujú do 
výskumu a vývoja dokonalejších produktov značné sumy finančných prostriedkov. Na 
Slovensku sa spolupráca v oblasti vedy a výskumu v automobilovom priemysle prejavuje 
v spoločných projektoch zahraničných výrobcov v rámci ich koncernových politík 
a príslušných slovenských inštitúcií. Globálny charakter odvetvia determinuje postavenie 
výskumu v SR, ktorý preto nezohráva významnú funkciu zo svetového hľadiska. 
Významné úspechy napriek tomu dosiahli (za technickej a finančnej podpory VW) so 
svojimi návrhmi napríklad slovenskí dizajnéri. 

 
• Príchod koncernu PSA Peugeot Citroën 

 
Spoločnosť PSA Peugeot Citroën, ktorá je druhým najväčším európskym producentom 
automobilov, sa po posúdení viacerých lokalít v rôznych krajinách strednej a východnej 
Európy rozhodla postaviť nový montážny závod na Slovensku. Investícia do nového 
závodu v Trnave nepredstavuje podľa predstaviteľov PSA Peugeot Citroën delokalizáciu 
existujúcich výrobných kapacít koncernu, ale je ich rozšírením v súlade s expanzívnou 
stratégiou v regióne strednej a východnej Európy. Začiatok výroby v novom závode je 
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plánovaný na rok 2006 s ročnou kapacitou 300 tisíc automobilov a zamestná 3 500 
pracovníkov. Celkový objem investícií predstavuje 700 mil. EUR. 
 

• Zvyšovanie závislosti na jednom odvetví 
 

V súvislosti s rozbehnutím výroby PSA Peugeot Citroën možno očakávať zvýšenie 
podielu automobilového priemyslu na HDP na približne dvojnásobok a podobne aj 
v prípade podielu exportu. Zvyšujúci sa význam jedného odvetvia v ekonomike vytvára 
určité riziká z hľadiska citlivosti na ekonomický cyklus. Z pohľadu zahranično-platobnej 
rovnováhy však elimináciu rizík predpokladáme najmä vplyvom zvýšeného prílivu 
priamych zahraničných investícií. Do vstupu Slovenska do Európskej menovej únie sa 
nepredpokladá ani obmedzenie výroby, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť vývoz a tým 
devízové príjmy. Dôležité pre celkový ekonomický vývoj na Slovensku bude, do akej 
miery dokážu nadväzujúce odvetvia využiť rozvoj výroby automobilov v procese 
reštrukturalizácie a zvyšovaní konkurencieschopnosti. 

 
 
 
 
 
 
5.2.2  Strojársky priemysel 
 

Ukazovateľ Jedn. 2001 2002 2003 
HDP (vytvorený v odvetví) mil. Sk 17 244 17 493 4 496 
Hrubá produkcia mil. Sk 57 197 61 878 15 881* 
Výrobná náročnosť % 69,9 71,7 71,7%* 
Počet zamestnancov v odvetví tis. 46 901 41 743 39 192* 
Rast priemyselnej produkcie index 111,4 123,8 128,9** 
Vývoz tis. Sk 67 887 618 66 552 445 25 049 892** 
Dovoz tis. Sk 104 681 471 97 822 667 29 190 963** 

  * údaje sú za 1. štvrťrok 2003       Zdroj: ŠÚ SR 
 ** údaje sú k máju 2003 
 

 
A) Makroekonomický pohľad 
 
Strojárska výroba patrí medzi mimoriadne významné odvetvia slovenského hospodárstva, 
hlavne z pohľadu objemu zahraničného obchodu. Z pohľadu použitých technológií, však 
strojárska výroba ma mierne medzery, hlavne z dôvodu dlhodobej orientácie slovenskej 
strojárskej výroby na špeciálnu techniku, ktorej predaj je momentálne ovládaný svetovými 
hráčmi, a presadiť sa v čoraz silnejšej konkurencii zmenšujúcom sa trhu je obtiažne.  
 
Podiel odvetvia (strojárska výroba) na hrubom domácom produkte priemyselnej výroby 
v roku 2002 dosiahol 7,9 %. Podiel strojárskej výroby na celkovej hrubej produkcii 
v priemyselnej výrobe je nižší (6,8%), avšak na každú korunu výstupu je potrebné nakúpiť 
vstupy v hodnote 72 halierov. Z týchto ukazovateľov jasne vyplýva, že ide o odvetvie 
s relatívne vysokou pridanou hodnotou. Ak sa pozrieme len na priemyselnú výrobu, odvetvie 
je partí medzi tie lepšie odvetvia z hľadiska tvorby pridanej hodnoty.  
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Zaujímavé je aj porovnanie pridanej hodnoty na jedného zamestnanca. V tomto ukazovateli  
strojárska výroba patrí medzi horšie sektory, čo jednoznačne vypovedá o stále vysokej 
zamestnanosti v danom sektore, vzhľadom na vytvorenú pridanú hodnotu. V tomto 
ukazovateli jednoznačne vedie výroba ropných produktov. Na druhom mieste je papierenský 
priemysel. Hrubý domáci produkt vytvorený v odvetví na jedného zamestnanca je takmer 
o 28,0  % nižší ako priemer v priemyselnej výrobe. Môžeme teda povedať, že napriek 
relatívne vysokému podielu odvetvia na HDP Slovenska, nepatrí strojárska výroba medzi 
popredné odvetvia priemyselnej výroby z hľadiska produktivity práce. 
 
V roku 2002 pracovalo vo výrobe dopravných prostriedkov  v priemere 41 743 zamestnancov, 
čo predstavuje 11,0-percentný podiel na všetkých zamestnancov v priemyselnej výrobe (na 
základe údajov o podnikoch s 20 a viac zamestnancami. Ak porovnáme tento údaj s rokom 
2001, vidíme pokles o 11,0 %, čo je v súlade s trendom v celom priemysle, kde došlo v roku 
2002 k výraznému zníženiu počtu pracovných miest. Výsledky za prvý štvrťrok roku 2003 
naznačujú ďalší možný pokles zamestnanosti v tomto odvetví. 
 
Priemerná mesačná mzda v strojárskej výrobe sa v uplynulom roku zvýšila o 9,7 % na 14 536 
Sk (20 a viac zamestnancov), čo predstavuje po očistení o infláciu rast reálnej mzdy o 6,2 %. 
Pre porovnanie, reálna mzda v hospodárstve SR v roku 2002 dosiahla 6,5-percentnú 
dynamiku (v priemyselnej výrobe to bolo 4,3 %). Aj keď rast reálnej mzdy bol nižší ako 
v ekonomike ako celku, aj tak priemerná mzda je v tomto odvetví nad priemernou mzdou 
v ekonomike. Posledné výsledky za prvý kvartál 2003 naznačujú možný ďalší rast reálnych 
miezd aj v roku 2003, pričom tento rast je o to hodnotnejší, nakoľko vďaka reformným 
krokom, veľká časť slovenskej ekonomiky zaznamená v tomto roku nulové alebo záporné 
rasty reálnych miezd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Zdroj: ŠÚ SR 
 
Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v strojárskom priemysle je mierne odlišný od vývoja 
produkcie v tomto odvetví. Kým produkcia v tomto odvetví od polovice roku 1999 stúpa, aj 
keď v niektorých časových obdobiach len mierne, rast tržieb (v stálych cenách) zaznamenal 
mierne zníženie dynamiky  od roku 2001 a dokonca aj mierny pokles tržieb (merané v stálych 
cenách). Tento jav je vysvetliteľný výrobou na sklad v danom období. Od konca roku 2002, 
tržby začali opäť rásť, dokonca rast tržieb v stálych cenách predbehol rast výroby v tomto 
odvetví, čo vypovedá o zlepšenej situácií a výpredaji naakumulovaných zásob.  
 
 

Trend produkcie v strojárskom priemysle 
(index, priemer 2000 = 100)
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                   Zdroj: ŠÚ SR 
 
 
 
Deficit zahraničného obchodu, už niekoľko rokov po sebe patrí medzi najväčšie problémy 
slovenskej ekonomiky. Tento fakt je najlepšie zdokumentovaný podielom salda zahraničného 
obchodu na HDP. Tento pomer v roku 2001 dosiahol 10,4% a v roku 2002 dosiahol 9%, čo je 
ešte stále vysoká hodnota. Zahraničný obchod v strojárskom priemysle svojim deficitom 
taktiež prispieva k rastu deficitu celého zahraničného obchodu. V roku 2001 deficit strojárskej 
výroby tvoril 3,64% vytvoreného HDP a v roku 2002 2,89%. V absolútnom vyjadrení 
zahraničnoobchodný deficit v strojárskej výrobe dosiahol v roku 2002 36,8 mld. Sk a v roku 
2002 už len 31,3 mld. Sk. Priaznivejší vývoj situácie naznačujú čísla za tento rok, kedy deficit 
za prvých päť mesiacov roku dosiahol iba 4,0 mld. Sk. AK by sa zahraničný obchod v tomto 
odvetví vyvíjal takýmto tempom, tak by deficit bol na úrovni 9,6 mld. Sk, čo by bolo 
približne 0,8% z HDP v tomto roku. Na miernom pokles pasívneho salda v roku 2002 sa 
najviac podpísalo zníženie dovozu motorov a turbín, ktoré kleslo o viac ako 7 mld. Sk. 
 
Pri hlbšom pohľade na komoditnú štruktúru zahraničného obchodu v strojárskej výrobe 
zistíme, že takmer všetky komodity vykazujú negatívne salda. Vývozným artiklom číslo jedna 
slovenskej strojárskej výroby sú ložiská, prevodové hriadele a iné súčasti prevodov, ktoré 
v roku 2002 zaznamenali prebytok vo výške takmer 7,4 mld. Sk. Významný prebytok tvorí aj 
obchod s elektrickými prístrojmi pre domácnosť, stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu 
a stavebníctvo a taktiež zbrane a munícia. Na druhej strane, deficit výrazne zvyšuje 
zahraničný obchod s ostatnými účelovými strojmi, ktorý za rok 2002 skončil s deficitom 
takmer 5,8 mld. Sk. K negatívnemu saldu významne prispieva aj zahraničný obchod 
s chladiacimi a vetracími zariadeniami, zahraničný obchod s ostatnými obrábacími strojmi 
a zahraničný obchod s kohútmi a ventilmi. 
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                            Zdroj: ŠÚ SR 
 
Vývoj cien v strojárskej výrobe sa takmer vždy držal značne pod rastom cien celého 
priemyslu. Výnimku tvoria roky 1999 a 2002. V roku 2002 rast cien v strojárskej výrobe 
dosiahol 4,4 %, kým rast cien v priemysle len 2,1 %. Vysoký rast cien v strojárskej výrobe 
bol zapríčinený hlavne rastom cien obrábacích strojov, strojov pre určité hospodárske 
odvetvia  a strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Aj keď na začiatku tohto roku boli 
vládou prijaté reformné opatrenia, tieto sa však priamo nedotkli strojárskeho priemyslu. 
Priemerný medziročný rast cenovej hladiny v období január až máj 2003 dosiahol 1,3 %, kým 
cenová hladina v priemysle vzrástla v priemere o 8,4 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Zdroj: ŠÚ SR 
 
Z hľadiska finančných výsledkov podnikov s 20 a viac zamestnancami sa v strojárskej výrobe 
podarilo v uplynulom roku zvýšiť výnosy o 6,1 % na 67,9 mld. Sk. Podiel tohto čísla na 
výnosoch podnikov v priemyselnej výrobe je 7,2 %. Hospodársky výsledok tohto odvetvia 
dosiahol 1,2 mld. Sk. v roku 2002.  Pomer počtu ziskových a stratových podnikov 
v strojárskej výrobe bol v minulom roku 2,30 (174 ku 74), čo je menej ako je podiel 
v celkovej priemyselnej výrobe (2,6), avšak dôvodom tohto nižšieho pomeru je neustála 
reštrukturalizácia a prechod na novú výroby pre nových odberateľov. Podiel strojárskej 
výroby na tvorbe hrubého fixného kapitálu v priemyselnej výrobe bol v roku 2002 na úrovni 
8,4 %.  
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Miesto strojárskej výroby v rámci hospodárstva SR a priemyselnej výroby možno zhrnúť do 
týchto bodov: 
• Napriek nízkej hrubej produkcii má odvetvie relatívne vysoký podiel na tvorbe HDP, čo 

pramení predovšetkým z nízkej dovoznej náročnosti. 
• Aj v tomto odvetví zamestnanosť pomaly klesá. Vzhľadom na relatívne nízku pridanú 

hodnotu na zamestnanca je predpoklad, že trend znižovania počtu pracovníkov bude 
pokračovať. 

• Priemerná mesačná mzda v strojárskej výrobe mierne prevyšuje priemernú mzdu 
v ekonomike. 

• Trend produkcie v odvetví zaznamenal od začiatku roku 2002 rast. V porovnaní 
s dynamikou indexu priemyselnej produkcie je to mierne viac. 

• Aj napriek vysokej pridanej hodnote a nízkej dovoznej náročnosti strojárska výroba 
nedokáže vygenerovať prebytok zahraničného obchodu. 

 
 
B) Charakteristické znaky 
 
Slovenský strojársky priemysel je charakteristický neukončenou reštrukturalizáciou, čo sa 
negatívne prejavuje na celkovom postavení odvetvia a jeho nerovnomernom vývoji. 
Transformácia ekonomiky spôsobila konverziu zbrojného programu, ktorá de facto znamenala 
ukončenie významnej časti výroby odvetvia. Spoločensko-politické zmeny v strednej 
a východnej Európe zapríčinili stratu tradičných odbytových trhov a vzhľadom na 
technologickú úroveň, slovenské strojárstvo v porovnaní so západnou Európu nebolo 
konkurencieschopné. Základné charakteristiky odvetvia možno zhrnúť nasledovne: 
 
 Vstup zahraničných investorov 

 
V odvetví pôsobia podniky s veľmi rozdielnou mierou úspešnosti. Väčšina úspešných a 
perspektívnych podnikov profituje zo vstupu zahraničného investora, ktorý priniesol 
know-how a odbytové trhy. Okrem nich existuje aj niekoľko dynamicky rozvíjajúcich sa 
spoločností s čisto slovenským kapitálom. Väčšina podnikov v odvetví však nevykazuje 
priaznivý vývoj, dosahujú stratu a ich slabá konkurenčná schopnosť je príčinou 
znižovania výrobných kapacít. 

 
 Konkurzy 

 
V rámci strojárskeho priemyslu je evidovaných množstvo podnikov v konkurze. Väčšinou 
sú to podniky s neúspešne realizovanými privatizačnými zámermi, ktoré neboli 
konkurencieschopné alebo spoločnosti,  u ktorých naštartovaná reštrukturalizácia nebola 
úspešná. 
 

 Potreba vysoko kvalifikovanej pracovnej sily 
 
Pokles záujmu o štúdium strojárskych odborov, ktorý súvisí s útlmom odvetvia v prvých 
rokoch transformácie slovenskej ekonomiky vytvoril v súčasnosti nedostatočné počty 
kvalifikovaných pracovníkov pre všetky pozície strojárskej výroby. Napriek tomu má 
slovenské technické školstvo potenciál dodávať kvalitných odborníkov. 
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 Výskum a vývoj 
 
Odvetvie sa môže oprieť na pomerne široko založenú bázu výskumných pracovísk 
základného i aplikovaného výskumu ako aj o výskumný potenciál univerzít technického 
smeru. Grantový systém a celková komercionalizácia vytvára pri nedostatku zdrojov na 
modernizáciu a rekonštrukciu odvetvia mimoriadne ťažké prostredie pre rozvoj výskumu. 
Niektoré úspešné úlohy a riešenia sa napríklad nemusia dostať do realizácie a efekty 
výskumnej práce sa tak znižujú. 
 

 Podpora štátu 
 
Podporné programy štátu sú zamerané najmä na rozvoj automobilového priemyslu, ktorý 
však svojou prepojenosťou na ďalšie strojárske pododvetvia vytvára predpoklady aj pre 
ich rozvoj. Jednou z najvýraznejších foriem pomoci je podpora budovania priemyselných 
parkov. 
 

 Dovozná náročnosť 
 
Zahraničný obchod odvetvia vykazuje záporné saldo hlavne pre vysoký podiel nárastu 
dovozu obrábacích a účelových strojov pre široké spektrum odvetví. Trend rastu vývozu 
zaznamenáva najmä produkcia ložísk, kde zahraničný obchod vykazuje najvyššie kladné 
saldo. V budúcnosti sa očakáva znižovanie záporného salda v dôsledku zvyšovania 
podielu domácej výroby komponentov pre automobilový priemysel a zvyšovanie objemu 
vývozu týchto komponentov ako aj rast výroby a exportu bielej techniky. 

 
 Závislosť na ekonomickom vývoji 

 
Strojársky priemysel je odvetvie, ktoré vyrába produkty investičného charakteru. Z toho 
vyplýva závislosť predaja od investičnej aktivity podnikov v samotnom strojárskom 
priemysle a ďalších odvetviach. Stroje a zariadenia, ako investične náročné vybavenie 
podnikov sú v období negatívnych očakávaní prvými produktmi, ktorých nákup je 
odložený, obmedzený alebo zrušený. 

 
 Aproximácia technických noriem 

 
Slovenská republika výrazne pokročila v oblasti aplikácie európskej technickej legislatívy 
a v súčasnosti je možné konštatovať, že z hľadiska kvalitatívnych a bezpečnostných 
parametrov neexistujú závažné prekážky uplatnenia slovenskej strojárskej produkcie na 
trhoch EÚ. Vysoká úroveň kvality je v mnohých prípadoch potvrdená medzinárodnými 
certifikátmi. 
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5.2.3  Elektrotechnický priemysel 
 

Ukazovateľ Jedn. 2001 2002 2003 
HDP (vytvorený v odvetví) mil. Sk 19 802 22 429 6 149* 
Hrubá produkcia mil. Sk 68 407 79 273 20 982* 
Výrobná náročnosť % 71,1 71,7 70,7* 
Počet zamestnancov v odvetví tis. 45 166 48 765 52 126* 
Rast priemyselnej produkcie index 153,0 165,4 179,2** 
Vývoz tis. Sk 64 058 604 70 098 214 32 685 557** 
Dovoz tis. Sk 102 615 310 110 425 070 45 231 491** 

  * údaje sú za 1. štvrťrok 2003       Zdroj: ŠÚ SR 
 ** údaje sú k máju 2003 

 
 
A) Makroekonomický pohľad 
 
Výroba elektrických a optických zariadení patrí medzi významné odvetvia slovenskej 
ekonomiky. Silná dynamika produkcie v posledných mesiacoch robí z tohto sektora dôležitý 
pilier priemyslu. Každý desiaty zamestnanec v spracovateľskom priemysle pracuje v tomto 
odvetví. 
 
Podiel odvetvia24 na hrubom domácom produkte v roku 2002 dosiahol 2,3 %. Podiel výroby 
na celkovej hrubej produkcii je vyšší (3,1 %), avšak na každú korunu výstupu je potrebné 
nakúpiť vstupy v hodnote takmer 72 halierov. Inak povedané, medzispotreba v tomto odvetví 
je relatívne vysoká v porovnaní s ostatnými sektormi. Ak sa pozrieme len na priemyselnú 
výrobu, odvetvie je na štvrtom mieste z hľadiska pridanej hodnoty.  
 
Ak zoberieme do úvahy pridanú hodnotu na jedného zamestnanca, odvetvie už nefiguruje na 
popredných miestach. Tento ukazovateľ zaostáva totiž za priemerom v spracovateľskom 
priemysle o 21 %. Podľa nášho názoru to do istej miery môže súvisieť s vysokým dovozom 
vstupov, nakoľko vo vyspelých krajinách je produktivita práce v tomto odvetví vysoká.   
 
V roku 2002 pracovalo vo výrobe elektrických a optických zariadení v priemere 48 765 
zamestnancov, čo predstavuje 12,9-percentný podiel  všetkých zamestnancov v priemyselnej 
výrobe (na základe údajov o podnikoch s 20 a viac zamestnancami). Štruktúra zamestnanosti 
za jednotlivé subodvetvia je znázornená v nasledujúcej tabuľke: 
 

Zamestnanosť Priemerná mesačná mzda 
  2001 rast v %* 2002 rast v %* 2001 rast v %* 2002 rast v %* 
Výroba elektrických a optických zariadení 45 166 2,5 48 765 8,0 12 696 7,5 13 221 4,1 
     Výroba kancelárskych strojov a počítačov 1 460 9,8 1 393 -4,6 13 830 9,6 14 757 6,7 
     Výroba elektrických strojov a prístrojov 29 520 6,6 33 394 13,1 11 906 8,1 12 356 3,8 
     Výroba rádiových, televíznych, spojových zar. 9 192 -5,7 8 616 -6,3 13 316 9,6 14 619 9,8 
     Výroba zdravotníckych, presných optických prístr. 4 944 -5,6 5 363 8,5 15 889 5,1 15 968 0,5 

 * medziročne               Zdroj: ŠÚ SR 
 

                                                 
24 V tejto časti budeme vzhľadom na dostupnosť dát pri niektorých ukazovateľoch charakterizovať agregáty za 
výrobu elektrických a optických zariadení (podľa definície ŠÚ SR: OKEČ 30+31+32+33 – Výroba elektrických 
a optických zariadení). 
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Najviac zamestnancov pracuje vo výrobe elektrických strojov a prístrojov, kde za minulý rok 
došlo k medziročnému rastu zamestnanosti o 13,1 %. Relatívne vysokým tempom rastie aj 
počet pracujúcich vo výrobe zdravotníckych a presných optických prístrojov. Na druhej 
strane, v posledných mesiacoch dochádza k výraznej likvidácii pracovných miest u výrobcov 
rádiových, televíznych a spojových zariadení, pričom pokles zaznamenala aj výroba 
kancelárskych strojov a počítačov.  
 
Priemerná mesačná mzda v odvetví sa v uplynulom roku zvýšila o 4,1 % na 13 221 Sk (20 
a viac zamestnancov), čo po očistení o infláciu predstavuje rast reálnej mzdy o 0,8 %. Pre 
porovnanie, reálna mzda v hospodárstve SR v roku 2002 dosiahla 5,8-percentnú dynamiku (v 
priemyselnej výrobe to bolo 4,3 %). Pri pohľade do štruktúry zistíme, že jediným sektorom, 
kde v uplynulom roku došlo k poklesu reálnej mzdy, bola výroba zdravotníckych a presných 
optických prístrojov. Na druhej strane však treba uviesť, že priemerná nominálna mesačná 
mzda bola najvyššia práve v tomto sektore. 
 
Zaujímavé je, že priemerná mesačná mzda za celé odvetvie nedosiahla úroveň priemeru 
v spracovateľskom priemysle – v roku 2002 zaostala o 9,7 %. Podľa nás to súvisí s nižšou 
produktivitou práce.  
 
Index produkcie vo výrobe elektrických a optických zariadení zaznamenal v prvých troch 
mesiacoch roka 2003 medziročný rast o 25,4 %, čo je najvyššia dynamika medzi odvetviami 
spracovateľského priemyslu. Priemyselná výroba sa za rovnaké obdobie zvýšila o 12,7 %. 
Podobný obraz dostaneme aj pri pohľade na rast produkcie v uplynulom roku. Výrazne 
odlišné tempá rastu ilustruje aj nasledujúci graf, ktorý porovnáva index produkcie od januára 
1998 pri rovnakej východiskovej hodnote (100). V polovici roku 2000 došlo k značnému 
odklonu a kým index produkcie v odvetví v júli tohto roka už presiahol úroveň 170, celý 
spracovateľský priemysel sa dostal iba k hladine 120. Rozmach v odvetví súvisí podľa nášho 
názoru predovšetkým so zvýšenou investičnou aktivitou a s príchodom zahraničných 
investorov.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Zdroj: ŠÚ SR 
 
Dobré výsledky odvetvia dokumentujú aj medziročné nárasty tržieb za vlastné výkony 
a tovar, ktorých dynamika v poslednom čase poklesla. Tržby vo výrobe elektrických 
a optických zariadení dosiahli v roku 2002 hodnotu 90,0 mld. Sk, čo je o 8,6 % viac (v stálych 
cenách) ako v roku 2001. Hodnota predaja sa na celkových tržbách v priemyselnej výrobe 
podieľala 9,5 %.  

Trend produkcie vo vybraných odvetviach (priemer 2000 = 100)
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                     Zdroj: ŠÚ SR 
 
Deficit zahraničného obchodu Slovenska je naďalej na vysokej úrovni aj v dôsledku značného 
pasívneho salda pri obchode s výrobou elektrotechnického priemyslu (OKEČ 
30+31+32+332). V roku 2002 síce došlo k významnému nárastu exportu odvetvia, avšak 
vysoké tempo rastu mal aj import a celkovo prevýšil export o 36,0 mld. Sk. Schodok 
v odvetví mal na celkovom deficite zahraničného obchodu približne tretinový podiel. 
V pozadí nárastu dovozu vidíme najmä tieto faktory: postupný rast spotrebného dopytu, 
vyššia medzispotreba a skutočnosť že priame zahraničné investície v prvej fáze spôsobujú 
vyšší nákup nových technológií.  
 
Pri hlbšom pohľade do štruktúry zahraničného obchodu odvetvia vidíme, že vývoz bol 
v uplynulom roku najvyšší vo výrobe elektrického vybavenia pre motory a vozidlá (17,6 mld. 
Sk), vo výrobe elektromotorov, generátorov a transformátorov (12,9 mld. Sk) a v produkcii 
televíznych a rozhlasových prijímačov (10,3 mld. Sk). Aktívne saldo vygenerovala iba výroba 
elektrického vybavenia pre motory a vozidlá a výroba elektromotorov, generátorov 
a transformátorov. 
 
Na druhej strane, import prevýšil export najmä vo výrobe počítačov, elektrických rozvodných 
a televíznych a rozhlasových vysielačov. Dá sa teda povedať, že odvetvie je veľmi 
nehomogénne vzhľadom na zahraničnoobchodné relácie.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Zdroj: ŠÚ SR 

Rast tržieb za vlastné výkony a tovar (medziročne v %, stále ceny)
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Vývoj cien v odvetví nebol v uplynulých rokoch výrazný a nedosiahol úroveň rastu cien vo 
výrobnej sfére.  Aj tento údaj do istej miery svedčí o značnej orientácii výroby na export, 
nakoľko pri konkurencii na európskom trhu nie je možné zvýšenie cien v takom rozsahu ako 
v prípade iných výrobkov orientovaných na domáci trh. K prudším nárastom dochádza najmä 
vtedy, ak sa mení sortiment výroby, alebo dopyt v zahraničí dovoľuje premietnutie časti 
nákladov do cien. V prvých štyroch mesiacoch tohto roka sa ceny vo výrobe elektrických 
a optických zariadení medziročne zvýšili o 1,3 %. Je to hodnota 6,5 – krát menšia ako 
zdraženie výroby v celom priemysle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Zdroj: ŠÚ SR 
 
Z hľadiska finančných výsledkov podnikov s 20 a viac zamestnancami sa výrobe elektrických 
a optických zariadení v uplynulom roku podarilo zvýšiť hospodársky výsledok o 8,9 % na 4,0 
mld. Sk. Podiel tohto čísla na zisku podnikov v priemyselnej výrobe je 8,2 %. Pomer počtu 
ziskových a stratových podnikov bol v minulom roku 3,3 (141 ku 43), čo je viac ako je podiel 
v celkovej priemyselnej výrobe (2,6). 
 
Miesto elektrotechnického priemyslu v rámci hospodárstva SR a priemyselnej výroby možno 
zhrnúť do týchto bodov: 
• Odvetvie tvorí relatívne veľkú časť pridanej hodnoty spracovateľského priemyslu 

(10,2 %), avšak HDP na jedného zamestnanca nedosahuje priemer v priemyselnej výrobe. 
• Z hľadiska zamestnanosti možno konštatovať, že napriek negatívnym trendom 

zamestnáva odvetvie stále viac ľudí. Dynamika je najvyššia vo výrobe elektrických 
strojov a prístrojov (OKEČ 31).  

• Priemerný mesačný plat v odvetví zaostáva za priemernou mesačnou mzdou 
v priemyselnej výrobe o 9,7 %.  

• Index produkcie vo výrobe elektrických a optických zariadení má v súčasnosti tretie 
najvyššie tempo rastu v spracovateľskom priemysle.  

• Odvetvie generuje približne tretinu schodku zahraničného obchodu SR. Na druhej strane, 
sektor výroby elektrického vybavenia pre automobilový priemysel operuje so značným 
prebytkom.  
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B) Charakteristické znaky 
 
Jednotlivé výroby v rámci elektrotechnického priemyslu sa líšia ako svojim charakterom, tak 
aj stupňom finalizácie výstupov výroby. Spoločným znakom odvetvia však je: 

 
 Vysoký podiel malých a stredných podnikov (viac ako 80 % tvoria podniky s r.o.) 

 
Elektrotechnický a elektronický  priemysel majú na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Počas 
transformačného procesu v 90-tych rokoch a najmä privatizáciou však došlo k zániku 
tradičných výrobcov. Namiesto nich vznikali nové spoločnosti odkupovaním, resp. 
prenájmom častí pôvodných výrobných kapacít. Odvetvie ponúka možnosti na rozvoj 
malého a stredného podnikania, keďže menšie prevádzky sú flexibilnejšie a pracujú 
s nižšími režijnými nákladmi. Umožňuje im to rýchlejšie prispôsobovanie sa požiadavkám 
trhu. 
 

 Vstup zahraničných investorov 
 
Rozpad tradičných elektrotechnických a elektronických výrobných spoločností na 
Slovensku umožnil vstup zahraničných investorov na slovenský trh. Svetové značky 
v slovenských podnikoch dnes zabezpečujú export slovenskej produkcie na zahraničné 
trhy, ich ďalší rozvoj na Slovensku znamená zvyšovanie zamestnanosti, zlepšenie riadenia 
kvality a výkonnosti podnikov v odvetví. 

 
 Vývoj zamestnanosti, kvalifikovaná pracovná sila 

 
Elektrotechnický a elektronický priemysel je s 12,9-percentným podielom všetkých 
zamestnancov v priemyselnej výrobe (v roku 2002, na základe údajov o podnikoch s 20 
a viac zamestnancami) významným zamestnávateľom. Dostatok kvalifikovaných 
pracovníkov pri výhodnej cene práce je komparatívnou výhodou Slovenska a svetoví 
výrobcovia pôsobiaci v odvetví túto výhodu využívajú.  Existuje viacero pozitívnych 
príkladov spolupráce výrobcov so školami na príprave odborníkov, najmä na úrovni 
učňovských a vysokých škôl. Vzhľadom na zvyšovanie sofistikovanosti výroby pritom 
rastie dopyt po pracovnej sile s vyššou kvalifikáciou. 

 
 Výskum a vývoj 

 
Vzhľadom na nutnosť neustálej inovácie s cieľom zabezpečiť trvalú 
konkurencieschopnosť, spoločnosti v elektrotechnickom odvetví investujú do výskumu 
a vývoja dokonalejších produktov značné sumy finančných prostriedkov. Na Slovensku 
bol elektrotechnický výskum a vývoj v transformačnom období utlmený, v súčasnosti 
však možno konštatovať existenciu prospešnej spolupráce so zahraničnými výrobcami. 

 
 Prevaha produktov tzv. menej sofistikovanej elektrotechniky a elektroniky a 

pomalšie rozširovanie sortimentu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou ako vo 
vyspelých krajinách 
 
Prílev zahraničného kapitálu je však dôležitou podmienkou pre udržanie si 
konkurencieschopnosti našich výrobkov, avšak v nedávnej minulosti boli 
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v elektrotechnickom a elektronickom priemysle priame zahraničné investície spájané 
najmä s menej sofistikovanou výrobou, ktorú v súčasnosti pomaly nahrádza výroba 
sofistikovanejších výrobkov s väčšou pridanou hodnotou. 

 
 Dovozná náročnosť 

 
Elektrotechnický priemysel tvorí až približne tretinu schodku zahraničného obchodu SR, 
čo je spôsobené najmä tým, že mnohé spoločnosti podnikajúce v odvetví si tu zriadili iba 
montážne závody, kým výrobu komponentov si ponechali na trhoch svojich či iných 
krajín. Za ďalšie príčiny sa dá považovať postupný rast spotrebného dopytu a teda aj 
dovozov a skutočnosť, že priame zahraničné investície v prvej fáze spôsobujú vyšší nákup 
nových technológií. 
 

 Závislosť na ekonomickom vývoji  
 
V odvetví v SR podniká niekoľko veľkých svetových výrobcov (Siemens, SONY, 
Matsushita, Bosh, Molex, Alcatel, ON  Semiconductor a ďalšie), ktorých produkcia je 
určená na cieľové trhy po celom svete. Zmeny dopytu po výrobkoch odvetvia v závislosti  
na svetových trhoch môže spôsobovať cyklickosť odvetvia i na domácom trhu, resp. sa 
môže priamo dotknúť výrobných kapacít svetových výrobcov podnikajúcich v Slovenskej 
republike.   
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5.2.4  Chemický komplex 
 

Ukazovateľ Jedn. 2001 2002 2003 
Chemický komplex 33 278 33 140 9 206* 
Rafinérska výroba 11 377 10 885 3 550* 
Výroba chemikálií 13 218 11 018 2 882* 

HDP (vytvorený 
v odvetví) 

Výroba výrobkov z gumy a plastov 

mil. Sk 

8 683 11 237 2 774* 
Chemický komplex 174 728 173 915 46 220* 
Rafinérska výroba 88 575 85 915 23 129* 
Výroba chemikálií 53 669 49 188 12 358* 

Hrubá 
produkcia 

Výroba výrobkov z gumy a plastov 

mil. Sk 

32 484 38 812 10 733* 
Chemický komplex 81,0 80,9 80,1* 
Rafinérska výroba 87,2 87,3 84,7* 
Výroba chemikálií 75,4 77,6 76,7* 

Výrobná 
náročnosť 

Výroba výrobkov z gumy a plastov 

% 

73,3 71,0 74,2* 
Chemický komplex 37 046 36 211 35 281* 
Rafinérska výroba 4 773 4 703 4 330* 
Výroba chemikálií 18 973 17 506 16 217* 

Počet 
zamestnancov  
v odvetví 

Výroba výrobkov z gumy a plastov 

tis. 

13 300 14 002 14 734* 
Chemický komplex - - - 
Rafinérska výroba 105,2 118,8 117,6* 
Výroba chemikálií 98,9 109,9 100,4* 

Rast 
priemyselnej 
produkcie 

Výroba výrobkov z gumy a plastov 

index 

112,8 133,2 144,0* 
Chemický komplex 106 572 170 110 577 968 47 307 793* 
Rafinérska výroba 36 839 269 34 259 044 15 216 149* 
Výroba chemikálií 46 873 665 47 651 707 19 463 570* 

Vývoz 

Výroba výrobkov z gumy a plastov 

tis. Sk 

22 859 235 28 667 217 12 628 075* 
Chemický komplex 109 988 624 124 852 471 53 914 635* 
Rafinérska výroba 11 786 510 13 276 222 5 187 875* 
Výroba chemikálií 68 443 766 74 678 411 31 747 506* 

Dovoz 

Výroba výrobkov z gumy a plastov 

tis. Sk 

29 758 348 36 897 837 16 979 254* 
  * údaje sú za 1. štvrťrok 2003          Zdroj: ŠÚ SR 
  ** údaje sú k máju 2003 
 
 
A) Makroekonomický pohľad 
 
Výroby chemického komplexu (rafinérska výroba, výroba chemikálií, výroba výrobkov 
z gumy) patria v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia ekonomiky 
SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od výroby koksárenských pecí 
a ropných rafinovaných produktov, cez organické a anorganické, priemyselné hnojivá, farby, 
laky a liečivá až po výrobky z gumy a plastov.  
 
Podiel chemického komplexu na hrubom domácom produkte v roku 2002 dosiahol 3,4 %, čo 
je mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Výroba ropných produktov a kosu 
tvorila v roku 2002 1,1 % z celkového HDP a tak isto zaznamenala mierny pokles oproti roku 
2001. Podobný vývoj zaznamenala aj výroba chemických výrobkov, ktorá tvorila taktiež iba 
1,1 % z celkového vytvoreného HDP. Výroba výrobkov z gumy zaznamenala v roku 2002 
rast, aj jej podiel na celkovom HDP vzrástol z 1,0 % v roku 2001 na 1,2 % v roku 2002. 
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HDP (vytvorený v odvetví) HDP v roku 
2001 (mil. Sk) 

Podiel na 
HDP (%) 

HDP v roku 
2002 (mil. Sk) 

Podiel na 
HDP (%) 

HDP v 1Q 
2003 (mil. Sk) 

Podiel na 
HDP (%) 

výroba rop. produktov  11 377 1,3 10 885 1,1 3 550 1,4
výroba chemických výrobkov  13 218 1,5 11 018 1,1 2 882 1,2
výrobky z gumy a plastov 8 683 1,0 11 237 1,2 2 774 1,1

            Zdroj: ŠÚ SR 
 
Ak porovnáme pridanú hodnotu na jedného zamestnanca zistíme, že chemický komplex patrí 
medzi odvetvia s nadpriemernou pridanou hodnotou na jedného zamestnanca. V chemickom 
komplexe má jednoznačne najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca rafinérska výroba, 
ktorá druhú najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca spomedzi všetkých sektorov 
v ekonomike. Nadpriemernú pridanú hodnotu na zamestnanca dosiahla aj výroba výrobkov 
z gumy a plastov. Výroba chemických výrobkov dosiahla nižšiu pridanú hodnotu na 
zamestnanca ako bol priemer za celú ekonomiku.  Celkovo však možno zhodnotiť, že 
chemických komplex patrí medzi popredné odvetvia pri porovnávaní pridanej hodnoty na 
zamestnanca medzi výrobnými odvetviami.  
 

HDP na zamestnanca              
v odvetví 

HDP        
v roku 2001 

HDP        
v roku 2002 

HDP        
v roku 2003 

výroba rop. produktov  2 383 616 2 314 480 819 861 
výroba chemických výrobkov  696 674 629 384 177 715 
výrobky z gumy a plastov 652 857 802 528 188 272 

                     Zdroj: ŠÚ SR 
 
Celkovo možno zhodnotiť, že výrobná náročnosť chemického komplexu je dosť vysoká. Na 
jednu korunu výstupu sú potrebné vstupu v hodnote 0,80 Sk.. Táto vysoká výrobná náročnosť 
je zapríčinená najmä vysokou výrobnou náročnosťou rafinérskej výroby, kde na jednu korunu 
výstupu je potrebných takmer 85 halierov vstupov. Situácia je o niečo lepšia v oblasti výroby 
chemických výrobkov. V tomto sektore možno už za 77 halierov vstupov vyprodukovať jednu 
korunu výstupu. Najlepšia je situácia v oblasti výroby výrobkov z gumy a plastov. Tu na 
dosiahnutie jednej koruny výstupov je potrebných 74 halierov vstupov. 
 
V roku 2002 pracovalo  chemickom komplexe v priemere 36 211 zamestnancov, čo 
predstavuje 2,925-percentný podiel na všetkých zamestnancov v Slovenskej republike. Pri 
porovnaní s rokom 2001 môžeme pozorovať mierny pokles zamestnancov, ktorý bol 
zapríčinený poklesom počtu zamestnancov v rafinérskej výrobe ako aj vo výrobe chemických 
výrobkov. Vo výrobe ropných produktov pracovalo v roku 2002 priemerne 4 703 osôb, čo 
tvorilo iba 0,4% všetkých zamestnancov ekonomiky. Vo výrobe chemických výrobkov 
pracovalo v roku 2002 v priemere 17 506 osôb, pričom aktuálne čísla naznačujú ďalší možný 
pokles počtu zamestnancov v tomto roku. Opačná situácia je vo výrobe výrobkov z gumy 
a plastov. V roku 2002 pracovalo v tomto odvetví 14 002 zamestnancov, čo bol nárast oproti 
predchádzajúcemu roku o takmer 5,3% a aktuálne výsledky prieskumov ukazujú ďalší rast 
zamestnanosti v tomto odvetví. 
 
Priemerná mesačná mzda v chemickom komplexe sa v uplynulom roku zvýšila o 12,5 % na 
18 896 Sk (20 a viac zamestnancov), čo predstavuje po očistení o infláciu rast reálnej mzdy 
o približne 8,4%.    Pre porovnanie, rast reálnej mzdy v hospodárstve SR v roku 2002 

                                                 
25 Podniky s 20 a viac zamestnancami 
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dosiahol 5,8% dynamiku. Priemerná mzda v chemickom komplexe bola o 39,6% vyššia ako 
priemer v ekonomike za rok 2002. Najvyššiu priemernú mzdu v chemickom komplexe 
dosiahla výroba ropných produktov, kde priemerná mesačná mzda za rok 2002 dosiahla 26 
734 Sk, čo znamená, že bola o 97,5% vyššia ako priemer v ekonomike. Aj výroby 
chemických výrobkov a gumy a plastov taktiež prekonali priemernú mzdu v ekonomiku. 
Priemerná mzda vo výrobe chemických výrobkov dosiahla 17 506 Sk, čo je dokonca viac ako 
vo výrobe gumy a plastov aj keď pridaná hodnota na zamestnanca by mohla naznačovať 
opačný pomer medzi priemernými platmi.  
 

  

Mzda v roku 
2001 

Násobok 
priem. 
mzdy 

Mzda v roku 
2002 

Násobok 
priem. 
mzdy 

Mzda v roku 
2003 

Násobok 
priem. 
mzdy 

Výroba rop. produktov 21 544 163,2% 26 734 184,2% 29 885 210,6% 
Výroba chemických výrobkov 16 172 122,5% 17 825 122,8% 16 778 118,2% 
Výroba výrobkov z gumy a plastov 15 979 121,0% 17 602 121,3% 17 273 121,7% 

           Zdroj: ŠÚ SR 
 
Chemický priemysel sa v podstate za posledné obdobie vyvíja v súlade s vývojom 
priemyselnej produkcie ekonomiky. Tak ako celé hospodárstvo v roku 1999 aj chemický 
komplex zaznamenal mierne zníženie produkcie ako následok implementovaných reformných 
krokov. Od polovice roku 1999 sa začal opätovný nárast produkcie aj v chemickom 
komplexe. Najdynamickejší rast zaznamenala výroba výrobkov z gumy a plastov, ktorá 
momentálne má výrobu na úrovni, ktorá je o 44% vyššia ako bola priemerná produkcia 
v tomto odvetví v roku 2000. Pri tej istej porovnávacej úrovni, výroba ropných produktov je 
o 17,6% vyššia. Najhorší výsledok zaznamenala výroba chemických výrobkov, ktorá 
zaznamenal v minulosti mierny nárast, avšak momentálne sa nachádza na úrovni roku 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Zdroj: ŠÚ SR 
 
Mierne odlišný obraz dostaneme, ak sa pozrieme na tržby za vlastné výkony a tovar. Podiel 
tržieb rafinérskej výroby na celkových tržbách priemyslu dosiahol 5,1%. Podiel tržieb výroby 
chemických výrobkov na celkových tržbách priemyslu dosiahol 4,0% a výroba výrobkov 
z gumy a plastov dosiahla v tom istom ukazovateli 3,6%. Z grafu možno zistiť, že tržby za 
posledné dva roky viac-menej stagnujú, čo nie je pozitívnym obrazom o danom sektore. 
Tento faktor spolu s rastúcou priemyselnou produkciou v tomto sektore a rastúcej pridanej 
hodnote, hovorí o neustálej reštrukturalizácii sektoru. Táto stagnácia tržieb v chemickom 

Trend produkcie v chemickom komplexe
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komplexe je do určitej miery ovplyvnená a zmenou celkových celosvetových politických 
podmienok, najmä terorizmom a z toho vyplývajúcou neistotou na trhoch. 
 
Deficit zahraničného obchodu patrí v Slovenskej republike medzi chronické problémy, 
pričom chemický komplex taktiež prispieva k rastu deficitu. V roku 2003 negatívne saldo 
zahraničného obchodu v chemickom komplexe tvorilo takmer 14,3 mld. Sk, čo je 14,8% 
celkového deficitu slovenskej ekonomiky. V roku 2002 export chemického komplexu 
dosiahol 110,6 mld. Sk, čo bolo takmer 17% slovenského exportu. Import chemického 
komplexu v tom istom roku dosiahol 124,9 mld. Sk, čo bolo 16,7 % celkového slovenskej 
ekonomiky. 
 
Všetky tri odvetvia tvoriace chemický komplex, sa však nevyvíjali rovnako. Pozitívny vývoj 
zaznamenal zahraničný obchod s rafinérskou výrobou, ktorý zaznamenal prebytok takmer 
21,0 mld. Sk. Zahraničný obchod s výrobkami chemickej výroby a výrobkov z gumy a plastu 
však skončil s vysokým deficitom a teda celkový zahraničný obchod chemického komplexu 
skončil s deficitom. Zahraničný obchod s výrobkami chemického priemyslu skončil v roku 
2002 s deficitom 27,0 mld. Sk, čo znamenalo nárast o 25,2% oproti roku 2001. Deficit 
zahraničného obchodu vo výrobe gumy a plastov dosiahol v roku 2002 8,2 mld. Sk, čo 
znamenalo rast o 18,8% oproti roku 2001. 
 
Podľa štandardu vykazovania klasifikácie zahraničného obchodu, najväčším obchodným 
partnerom Slovenska v oblasti chemikálií je Nemecko. V roku 2002 vývoz chemikálií do 
Nemecka dosiahol 15,75% všetkých exportovaných Chemikálií. Dovoz chemikálií dosiahol 
z Nemecka 22,25% celého importu chemikálií. Druhým najväčším medzinárodným 
obchodným partnerom v tejto oblasti je Česká republika. Dovoz chemikálií z tejto krajiny 
v roku 2002 dosiahol 13,54% dovozu všetkých chemikálií a vývoz dosiahol 27,14% celého 
vývozu chemikálií. Medzi významných obchodných partnerov partií ešte Poľsko, Taliansko, 
Rakúsko a Maďarsko. 
 
Vývoj cien v chemickom komplexe mal miernejšiu dynamiku v porovnaní s rastom indexu 
cien priemyselných výrobcov. Najmarkantnejší rozdiel bolo možné pozorovať v porovnaní 
s výrobou ropných produktov, kde cena v rokoch 2001 a 2001 rástla iba minimálne alebo 
stagnovala. Naproti tomu v roku 2003 nastal v cenách rafinérskych výrobkov obrovský skok. 
Tento skok bol zapríčinený rast spotrebných daní na nieto produkty, ktoré spôsobili ich 
enormný rast. Rast cien vo výrobe chemických výrobkov a vo výrobe výrobkov z gumy 
a plastov bol pomalší ako rast indexu cien priemyselných výrobcov. Ani toto odvetvie však 
nemohlo nezareagovať na reformné kroky z januára 2003, a tak cenová hladina stúpla aj 
v týchto výrobách, prevažne ako dôsledok sekundárnych efektov. AJ keď cenová hladina 
v roku 2003 zaznamenal nárast vo výrobe chemických výrobkov a vo výrobe výrobkov 
z gumy a plastov, je dynamika nedosiahla ani polovičnú dynamiku rastu indexu cien 
výrobcov. 
 

Rast cien PPI v roku 
2001 

PPI v roku 
2002 

PPI v roku 
2003 

Výroba rop. produktov  0,1% 0,0% 17,6% 
Výroba chemických výrobkov  2,0% -1,1% 1,7% 
Výroba výrobkov z gumy a plastov 2,0% 1,1% 4,0% 
Index cien výrobcov 6,6% 2,1% 8,5% 

                   Zdroj: ŠÚ SR 
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          Zdroj: ŠÚ SR 
 
Z hľadiska finančných výsledkov podnikov s 20 a viac zamestnancami sa chemickému 
komplexu v roku 2002 príliš nedarilo. Všetky tri odvetvia zaznamenali pokles výnosov, 
pričom výroba výrobkov z gumy a plastov zaznamenala pokles výnosov o 18,1%, pričom 
tento pokles znamenal pokles zisku26 v danom sektore o 44,9%. Vysoký pokles výnosov a aj 
zisku zaznamenala aj výroba chemických výrobkov, keď v roku 2002 výnosy klesli o 10,7% 
a zisk klesol o 25,7%. Najlepšie z chemického komplexu sa v roku 2002 darilo rafinérskej 
výrobe. Aj keď výnosy klesli o 1,2%, zisk sa naopak zvýšil o 7,7%.  V chemickom komplexe 
celkom podnikalo 162 podnikov s 20 a viac zamestnancami. V rafinérskej výrobe to boli 4 
podniky a všetky boli ziskové. Vo výrobe chemických výrobkov podnikalo 58 podnikov, 
z ktorých 44 bolo ziskových a 14 bolo stratových. Vo výrobe výrobkov z gumy a plastov 
podnikalo 10 subjektov s 20 a viac zamestnancami, z ktorých 80 bolo ziskových a 20 bolo 
stratových. 
 
Miesto chemického komplexu v rámci hospodárstva SR možno zhrnúť do týchto bodov: 
• Odvetvie má nízky podiel na tvorbe HDP Slovenska, pridaná hodnota na jedného 

zamestnanca je však na vysokej úrovni.  
• Zamestnanosť vo výrobe chemických výrobkov a v rafinérskej výrobe v posledných 

rokoch klesá, naopak vo výrobe výrobkov z gumy a plastu rastie. 
• Priemerná mzda v chemickom komplexe je vysoko nad priemerom (+39,6 %). 
• Najdynamickejší rast produkcie zaznamenala produkcia výrobkov z gumy a plastov, 

pričom produkcia chemických výrobkov s väčšími odchýlkami stagnuje. 
• Na rozdiel od krajín v EÚ odvetvie značne prispieva k schodkovosti slovenskej obchodnej 

bilancie.  
• Podiel počtu ziskových podnikov na celkovom počte firiem v odvetví (20 a viac 

zamestnancov) bol v roku 2002 vyšší ako v priemyselnej výrobe. 
 
 
B) Charakteristické znaky 
 
Rafinérska výroba má v v slovenskej priemyselnej výrobe špecifické postavenie a mnohé 
z trendov typických pre výrobu chemikálií a chemických výrobkov, alebo pre výrobu 

                                                 
26 zisk pred zdanením 
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výrobkov z gumy a plastov nezodpovedajú skutočnosti vo výrobe rafinovaných ropných 
produktov. 
 
V rafinérskej výrobe je na Slovensku dominantným subjektom spoločnosť Slovnaft, a.s., 
Bratislava, preto je charakteristika trendov v odvetví vlastne charakteristikou samotného 
podniku, čo nie je cieľom tejto kapitoly Správy o stave podnikateľského prostredia. Okrem 
toho sa nepredpokladá, že by do tohto odvetvia vstúpil ďalší potenciálny investor. Z týchto 
dôvodov sa nasledujúce charakteristiky zameriavajú na zvyšné dve pododvetvia chemického 
komplexu. 
 
Základnú charakteristiku výroby chemikálií a chemických výrobkov a výroby výrobkov 
z gumy a plastov možno zhrnúť nasledovne27: 
 
 Vysoká exportná výkonnosť, ale i dovozná náročnosť 

 
Chemický komplex sa vyznačuje vysokou exportnou výkonnosťou, keď väčšina 
produkcie je určená na export, avšak výroba je aj vysoko dovozne náročná. V slovenskom 
chemickom komplexe je to dané jednak nutnosťou dovážať strategické suroviny, ktoré sú 
hlavnými výrobnými vstupmi (ropa, zemný plyn), ale tiež nízkou mierou tvorby pridanej 
hodnoty v pododvetví výroby chemikálií.  
 
 

 Závislosť od vývoja menových kurzov 
 
Z otvorenosti odvetvia vyplýva aj ďalší dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje vývoj 
v chemickom komplexe – zmeny menového kurzu, najmä eura a dolára. Posilňovanie 
koruny voči euru znižuje konkurencieschopnosť slovenskej produkcie na trhoch 
Európskej únie. Posilňovanie dolára zase zdražuje výrobné vstupy – ropu a zemný plyn, 
keďže tieto sa obchodujú v dolároch. 
 

 Závislosť od vývoja cien ropy a plynu 
 
Ropa a zemný plyn sú obchodované na medzinárodných komoditných burzách, kde ceny 
reflektujú aktuálny stav ponuky a dopytu. Okrem toho je faktorom aj vplyv politickej 
a vojenskej nestability v hlavných regiónoch dodávajúcich ropu (Blízky Východ), 
nedôveryhodné záväzky Združenia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) k dodržiavaniu 
stanovených ťažobných kvót, prírodné katastrofy a pod. Z tohto dôvodu je konkurenčná 
schopnosť a stabilita marží chemických podnikov vysoko závislá od schopnosti podniku 
eliminovať vplyv cenových výkyvov. 

 
 Vysoká energetická a materiálová náročnosť výroby 

 
Používanie zastaralých technológií, ktoré sa týka najmä výroby chemikálií je dôvodom 
energetickej a materiálovej náročnosti výroby v tomto odvetví. Tradičná výroba 
produktov s nízkou pridanou hodnotou je realizovaná na výrobných zariadeniach často 

                                                 
27 V prípade, že je možné charakteristiku aplikovať na celý chemický komplex, je táto skutočnosť uvedená. 
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nespĺňajúcich energetické a environmentálne štandardy vyspelého chemického priemyslu 
vo svete. 
 

 Vplyv spotrebných daní a regulácie cien na odvetvie 
 
K dôležitým faktorom ovplyvňujúcim hospodárenie podnikov v chemickom komplexe sa 
najmä v tranzitívnych ekonomikách pridáva vplyv spotrebných daní na minerálne palivá 
a regulácia cien elektrickej energie. Kým vo vyspelých krajinách sú v popredí záujmu 
chemických podnikov faktory cenového vývoja ropy a plynu, v transformujúcich sa 
krajinách sa musia podniky prispôsobovať aj liberalizácii trhu s energiami. 
 

 Prevaha produktov tzv. ťažkej chémie a pomalšie rozširovanie sortimentu výrobkov 
s vyššou pridanou hodnotou (sofistikovanejších) ako vo vyspelých krajinách 

 
Vzhľadom na akútny nedostatok domáceho kapitálu a nutnosť reštrukturalizácie 
výrobkovej štruktúry odvetvia a vzhľadom na pomalší prílev zahraničných investícií je 
realizácia procesu sortimentnej a  technologickej inovácie v SR prispievajúca 
k zvyšovaniu podielu sofistikovaných výrobkov s vyššou pridanou hodnotou oveľa 
pomalšia. Prílev zahraničného kapitálu je však dôležitou podmienkou pre udržanie si 
konkurencieschopnosti našich výrobkov.   

 
 Široký záber odvetvia v ekonomike 

 
Chemický komplex ako celok, t.j. všetky tri chemické pododvetvia sú charakteristické 
svojím širokým záberom v ekonomike. Chemické produkty sa v najrôznejších formách 
používajú vo všetkých odvetviach ekonomiky (poľnohospodárstvo, priemysel, 
stavebníctvo, služby). Z tejto charakteristiky vyplýva závislosť odvetvia od ekonomické 
cyklu na odbytových trhoch. Ekonomický útlm spojený s poklesom konečnej spotreby 
i investičnej aktivity vedie k zníženiu odbytu väčšiny produktov iných priemyselných 
odvetví i služieb a tým aj k zníženému dopytu po chemických produktoch. 
 

 Potreba vysoko kvalifikovanej pracovnej sily 
 
Tuzemská vedecko-výskumná základňa disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných 
pracovníkov. Problematickým sa stáva aj udržanie si vysoko kvalifikovaných síl 
v odvetví. Nevyhnutnou je preto podpora tuzemského výskumu a využitie jeho výsledkov 
v kombinácii s nákupom technológií, licencií a know-how.   

 
 Značná náročnosť na výskum a vývoj 

 
Hlavne u výrobkov s vysokou pridanou hodnotou (napr. chemické špeciality, liečivá, 
substancie v subodvetví farmaceutického priemyslu). Náklady vynakladané na výskum 
a vývoj sú však v porovnaní s EÚ v priemere niekoľkonásobne nižšie a tvoria približne 
1 % z tržieb z činnosti odvetvia. Naše podniky si však uvedomujú nutnosť investovania do 
vedy a výskumu, problematické ostáva jeho financovanie. Príkladom v tomto smere je 
Slovakofarma, a.s. Hlohovec,  ktorá sa so svojim  4,5 %-ným podielom investícií 
použitých na výskum a vývoj na tržbách približuje európskemu priemeru. V EÚ, kde  je 
dopyt po vysokosofistikovaných výrobkoch determinovaný neustálou inováciou 
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a implementáciou výskumu a vývoja do výroby sa tento podiel pohybuje na úrovni 
približne 5 % z tržieb. 

 
 Vysoký stupeň  koncentrácie výroby 

 
Chemický komplex je charakteristický vysokou koncentráciou výroby, keď nízky počet 
veľkých podnikov tvorí rozhodujúcu väčšinu tržieb odvetvia. V Slovenskej republike 
prevažná väčšina podnikov vznikla v procese transformácie a privatizácie štátnych 
podnikov,  pričom sa zachovali ekonomické silné podnikateľské subjekty. Napriek tomu 
je ich veľkosť v porovnaní so subjektami chemického a farmaceutického priemyslu EÚ 
neporovnateľná.   

 
 Ukončený proces transformácie a privatizácie 

 
Z hľadiska štruktúry vlastníckych vzťahov v odvetví chemického priemyslu majú 
podnikateľské subjekty transparentnú vlastnícku štruktúru. Proces transformácie bol 
ukončený v roku 2000, kedy bola ukončená transformácia posledného štátneho podniku 
na akciovú spoločnosť.  Naďalej však pokračuje proces fúzií a akvizícií, ako aj  predajov 
časti podnikov, ktoré boli vo vlastníctve Fondu národného majetku SR.  

 
 Zameriavanie sa na nosný výrobný program 

 
Znakom chemického a farmaceutického odvetvia v globálnom prostredí je odčleňovanie 
nevýrobných aktivít a zameriavanie sa na nosné výroby. Dôvodom je snaha o znižovanie 
nákladov a maximalizovanie ziskov špecializovaním sa na výrobu, resp. hlavnú 
podnikateľskú činnosť. Tento trend sa však v chemickom a farmaceutickom priemysle SR 
neprejavil v plnej miere a tendencie zamerania sa na tzv. core business nie sú u nás také 
výrazné.  

 
 Silnejúca environmenálna regulácia odvetvia 

 
Chemický priemysel je tradičným znečisťovateľom životného prostredia. Emisné limity, 
podmienky pre skladovanie a likvidáciu odpadov i prevádzkové parametre zabezpečujúce 
ochranu životného prostredia sa neustále sprísňujú. Pre podniky odvetvia znamená 
zvýšená regulácia a požiadavky zvýšené náklady na prevádzku, ktoré sa následne 
prejavujú v zníženej marži i zisku. Chemické produkty okrem toho musia prechádzať 
procesom povinnej certifikácie, ktorá preukazuje zdravotnú neškodnosť. 
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5.2.5  Agro-potravinársky komplex 
 
A) Makroekonomický pohľad 
 
Agro-potravinársky komplexu (poľnohospodárstvo a výroba potravín) zaujíma v slovenskej 
ekonomike dôležité miesto. Medzi ekonomické činnosti v tomto sektore patrí 
poľnohospodárska výroba (rastlinná  a živočíšna výroba) a výroba potravín, nápojov 
a spracovanie tabaku.  
 
Podiel agro-potravinárského komplexu na hrubom domácom produkte v roku 2002 dosiahol 
6,4 %, čo je mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Poľnohospodárstvo tvorilo 
v roku 2002 3,76 % z celkového HDP a tak isto zaznamenalo mierny nárast oproti roku 2001. 
Podobný vývoj zaznamenala aj výroba potravín, ktorá tvorila  iba 2,5 % z celkového 
vytvoreného HDP. Podiel dotácií do poľnohospodárstva ako percento z HDP sa v roku 2002 
znížil na 0,71 % HDP z 0,93 % HDP v roku 2001. 
 
HDP (mil. SK, bežné ceny) 2001 Podiel na 

HDP 2002 Podiel     
na HDP 2003* Podiel     

na HDP 
HDP (Agro-potravinársky komplex) 61 068 6,17% 67 971 6,33% 15 133 5,64% 
HDP (Poľnohospodárstvo) 36 468 3,69% 40 371 3,76% 8 263 3,08% 
HDP (Výroba potravín) 24 600 2,49% 27 600 2,57% 6 870 2,56% 
              Zdroj: ŠÚ SR 
 
Ak porovnáme pridanú hodnotu na jedného zamestnanca zistíme, že agro-potravinársky 
komplex patrí medzi odvetvia s podpriemernou pridanou hodnotou na jedného zamestnanca. 
V agro-potravinárskom komplexe má jednoznačne vyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca 
výroba potravín, pričom poľnohospodárstvo má nižšiu pridanú hodnotu na zamestnanca. 
Celkovo možno zhodnotiť, že agro-potravinársky patrí k vysoko podpriemerným odvetviam, 
čo do pridanej hodnoty na zamestnanca.  
 
Z pohľadu výrobnej náročnosti sa výroba potravín dá hodnotiť ako výroba s nadpriemerne 
vysokou výrobnou náročnosťou. Na jednu korunu výstupu je potrebných takmer 77 halierov 
vstupov, pričom priemer v ekonomike v roku 2002 bol 62 halierov stupov na jednukoruny 
výstupu.   
 
V roku 2002 pracovalo  agro-potravinárskom komplexe v priemere 110 091 zamestnancov, čo 
predstavuje 8,7-percentný podiel28 na všetkých zamestnancov v Slovenskej republike. Pri 
porovnaní s rokom 2001 môžeme pozorovať mierny pokles zamestnancov, ktorý bol 
zapríčinený poklesom počtu zamestnancov vo výrobe potravín ale najmä 
v poľnohospodárstve. Vo výrobe potravín pracovalo v roku 2002 priemerne 4 145 osôb, čo 
tvorilo 3,4 % všetkých zamestnancov ekonomiky. V poľnohospodárstve pracovalo v roku 
2002 v priemere 66 946 osôb, pričom aktuálne čísla naznačujú ďalší možný pokles počtu 
zamestnancov v tomto roku. 
 
Priemerná mesačná mzda v agro-potravinárskom komplexe sa v uplynulom roku zvýšila o 7,4 
% na 11 868 Sk (20 a viac zamestnancov), čo predstavuje po očistení o infláciu rast reálnej 
mzdy o približne 4,0 %. Pre porovnanie, rast reálnej mzdy v hospodárstve SR v roku 2002 

                                                 
28 Podniky s 20 a viac zamestnancami 
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dosiahol 5,8 % dynamiku. Priemerná mzda v agro-potravinárskom komplexe bola o 12,3 % 
nižšia ako priemer v ekonomike za rok 2002. Vyššiu priemernú mzdu v agro-potravinárskom 
komplexe dosiahla výroba potravín, kde priemerná mesačná mzda za rok 2002 dosiahla 13 
858 Sk, čo znamená, že bola o 2,4 % vyššia ako priemer v ekonomike. V poľnohospodárstve 
dosiahla priemerná mzda 10 586 Sk a bola o 21,8 % nižšia ako priemerná mzda v ekonomike. 
 
 

Priemerná mzda 2001 % z priem. 
mzdy 

2002 % z priem. 
mzdy 

2003 % z priem. 
mzdy 

Poľnohospodárstvo 9 933 80,33% 10 586 78,35% 9 833 75,16% 
Výroba potravín 12 844 103,87% 13 858 102,57% 13 785 105,37% 

           Zdroj: ŠÚ SR 
 
Podľa predbežných údajov sa hrubá poľnohospodárska produkcia v roku 2002 medziročne 
zvýšila najmä vplyvom rastlinnej produkcie, čo sa prejavilo v náraste jej podielu na celkovej 
hrubej poľnohospodárskej produkcii. 
 
 

Hrubá poľnohospodárska produkcia v cenách roku 2000 (mil. Sk) 
Podiel v %  2001 2002* Index 

2002/2001 2001 2002 
HPP 
z toho : Hrubá rastlinná produkcia 
             Hrubá živočíšna produkcia 

58 029 
25 597 
32 213 

61 243 
27 253 
33 990 

105,54 
106,47 
105,60 

100,00 
44,11 
55,89 

100,00 
44,50 
55,50 

Zdroj: ŠÚ SR 
* Definitívne údaje budú spracované v auguste až v septembri vrátane odhadov za samostatne hospodáriacich 
roľníkov a producentov nezapísaných v registri. 

 
V rastlinnej výrobe sa zvýšila hlavne produkcia zemiakov, kukurice, strukovín, repky olejnej, 
cukrovej repy a poklesla produkcia pšenice (tým aj obilnín) a zeleniny. Nárast produkcie 
kukurice ovplyvnili vyššie hektárové úrody aj zberové plochy. Nárast produkcie ostatných 
uvádzaných plodín bol zásluhou vyšších hektárových úrod. V roku 2002 sa v živočíšnej 
výrobe produkcia jednotlivých komodít a následne aj predaj zvýšili s výnimkou jatočných kôz 
a ovčej vlny. Vývoj produkcie bol sprevádzaný poklesom počtu hovädzieho dobytka, dojných 
kráv, prasníc, oviec a nárastom počtu kráv ostatných, hydiny a sliepok. 
 
Výroba potravín je špecifickým odvetvím vo viacerých smeroch, čo potvrdzuje aj vývoj 
výroby potravín na Slovensku. Výroba potravín patrí medzi najstabilnejšie výroby z časového 
hľadiska, nakoľko nepodlieha ekonomickým cyklom tak ako ostatné odvetvia. Aj keď v roku 
1999 priemyselná výroba mierne klesla, výroba potravín sa vyvíjala bez väčších výkyvov. 
Stabilitu vývoja tohto odvetvia potvrdzuje aj fakt, že po prekonaní vládnych zásahov v roku 
1999, keď priemyselná výroba zaznamenala rast, výroba potravín sa vyvíjala tak ako predtým.  
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             Zdroj: ŠÚ SR 
 
Podobný obraz dostaneme, ak sa pozrieme na tržby v poľnohospodárstve a za vlastné výkony 
a tovar vo výrobe potravín.  Z grafu možno zistiť, že tržby za posledné dva roky rástli 
(rýchlejšie ako tempo inflácie), čo  je pozitívnym obrazom o danom sektore. Tento faktor 
spolu s rastúcou produkciou v tomto sektore a rastúcej pridanej hodnote, hovorí o neustálom 
miernom raste sektoru. Rast tržieb v agro-potravinárskom sektore je do značnej miery závislí 
od vývoja celkovej cenovej hladiny ako aj od ekonomickej sily obyvateľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Zdroj: ŠÚ SR 
 

Tržby (mil. Sk) 2000 2001 2002 2003 
Poľnohospodárstvo* 34 092 40 322 42 573 6 026 
Výroba potravín* 105 965 118 266 123 119 27 210 

      * Prvé 3 mesiace roku 2003                  Zdroj: ŠÚ SR 
        
 
Deficit zahraničného obchodu patrí v Slovenskej republike medzi chronické problémy, 
pričom agro-potravinársky komplex taktiež prispieva k rastu deficitu. V roku 2003 negatívne 
saldo zahraničného obchodu v agro-potravinárskom komplexe tvorilo takmer 21,7 mld. Sk, čo 
je 22,5% celkového deficitu slovenskej ekonomiky. V roku 2002 export agro-potravinárskeho 
komplexu dosiahol 24,5 mld. Sk, čo bolo takmer 3,8% slovenského exportu. Import agro-
potravinárskeho komplexu v tom istom roku dosiahol 46,2 mld. Sk, čo bolo 6,2 % celkového 
slovenskej ekonomiky. 
 

Trend produkcie v potravinárskom priemysle 
(index, priemer 2000 = 100)
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Dovoz 2001 2002 2003* 
Poľnohospodárstvo 13 677 259 12 133 978 5 675 990
Výroba potravín 32 860 019 34 086 723 12 582 744
Vývoz      
Poľnohospodárstvo 5 041 718 5 985 376 1 830 689
Výroba potravín 18 090 526 18 559 103 7 827 258
Saldo      
Poľnohospodárstvo -8 635 541 -6 148 602 -3 845 301
Výroba potravín -14 769 493 -15 527 620 -4 755 486

             * Údaje za jan.-máj 2003          Zdroj: ŠÚ SR 
 
Z pohľadu komoditnej štruktúry dovozu agro-potravinárskeho komplexu sa v roku 2002  
najviac na Slovensko  doviezlo ovocia, v celkovej sume viac ako 4,7 mld. Sk.. Medzi 
významné položky slovenského importu patrí aj  dovoz obilnín a iných kultúrnych plodín 
(takmer 4,0 mld. Sk) a dovoz čerstvého a konzervovaného mäsa okrem hydiny (3,2 mld. Sk). 
Medzi položky, ktoré jednoznačne prispievajú k rastu dovozov v agro-potravinárskom sektore 
možno zaradiť aj dovoz kakaa, čokolády a cukroviniek a dovoz tabakových výrobkov. 
Z pohľadu vývozu je situácia mierne odlišná, aj keď existujú niektoré položky, ktoré figurujú 
na popredných miestach v dovoze a aj vo vývoze. Najväčší vývoz v agro-potravinárskom 
komplexe bol zaznamenaný vo vývoze obilnín a iných kultúrnych rastlín (takmer 3,0 mld. 
Sk). Medzi komodity s vysokým exportom patria aj kakao, čokoláda a cukrovinky, mliečne 
výrobky, slad a minerálne vody.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Zdroj: ŠÚ SR 
 
Negatívne saldo zahraničného obchodu v agro-potravinárskom komplexe je tvorené väčšinou 
obchodovaných komodít tzn., že u veľkej väčšiny komodít, dovoz prevyšuje vývoz. Medzi 
komodity s najväčším obchodným deficitom patrí ovocie (4,3 mld. Sk), čerstvé 
a konzervované mäso (2,1 mld. Sk), tabakové výrobky (2,1 mld. Sk), živočíšne a rastlinné 
oleje a tuky (2,0 mld. Sk) a spracované a konzervované ryby (1,5 mld. Sk). V komoditnej 
štruktúre agro-potravinárskeho zahraničného obchodu existujú aj komodity, ktorých 
zahraničný obchod je prebytkový. Najvýznamnejšou komoditou z tohto pohľadu je slad 
(prebytok 1,7 mld. Sk) a ďalšími významnými sú mliečne výrobky a živí hovädzí dobytok. 
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Ukazovateľ (v mil. Sk FOB/FOB) potraviny nápoje 
 SPOLU     
    Dovoz 32 253 6 272 
    Vývoz 18 329 2 772 
 OECD     
    Dovoz 26 887 5 885 
    Vývoz 15 361 2 677 
 EÚ     
    Dovoz 11 702 1 174 
    Vývoz 3 232 934 
  z toho: Nemecko     
    Dovoz 3 473 390 
    Vývoz 804 244 
  Taliansko     
    Dovoz 1 587 141 
    Vývoz 503 7 
 CEFTA     
    Dovoz 13 887 4 631 
    Vývoz 12 520 1 699 
  z toho: Česko     
    Dovoz 9 583 4 391 
    Vývoz 7 241 1 522 
  Poľsko     
    Dovoz 2 285 45 
    Vývoz 2 703 11 
  Maďarsko     
    Dovoz 1 774 129 
    Vývoz 2 014 165 

            Zdroj: ŠÚ SR 
 
Z pohľadu teritoriálnej štruktúry zahraničného obchodu agro-potravinárskeho sektora medzi 
najväčších obchodných partnerov patria tak ako v ostatných sektoroch krajiny EÚ, z ktorých 
hlavne Nemecko a Taliansko, a krajiny CEFTA, konkrétne Česká republika, Poľsko 
a Maďarsko. 
 
Vývoj cien v agro-potravinárskom komplexe je do značnej miery ovplyvnený vývojom 
klimatických podmienok v danom roku a regióne. To je aj jedna z najvážnejších príčin, prečo 
sa vývoj cien v tomto sektore odlišuje od vývoja cien v iných sektoroch. Od vývoja cien 
poľnohospodárskych produktov sa potom odvíja aj cena výrobkov potravinárskej výroby. 
Najmarkatnejšie sú tieto výkyvy viditeľné v roku 2001, ktorý bol považovaný za neúrodný 
rok a naopak rok 2002 bol považovaný za nadpriemerne úrodný rok a to je viditeľné aj na 
cenách poľnohospodárskych produktov ako aj výrobkov výroby potravín. 
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                              Zdroj: ŠÚ SR 
 
Z hľadiska finančných výsledkov podnikov s 20 a viac zamestnancami sa výrobe potravín 
v roku 2002 celkom darilo. Výnosy vzrástli o 2% a kladný hospodársky výsledok vzrástol 
o 2,6 násobne oproti predchádzajúcemu roku. V roku 2002 celkovo vo výrobe potravín 
podnikalo 334 podnikateľských subjektov s 20 a viac zamestnancami, pričom 240 podnikov 
bolo ziskových a 94 podnikov bolo stratových. 
 
Miesto agro-potravinárskeho komplexu v rámci hospodárstva SR možno zhrnúť do týchto 
bodov: 
• Odvetvie má relatívne vysoký podiel na tvorbe HDP Slovenska, pridaná hodnota na 

jedného zamestnanca je však v porovnaní s ostatnými odvetviami na nízkej úrovni.  
• Zamestnanosť v agro-potravinárskom komplexe v posledných rokoch klesá. 
• Priemerná mzda v agro-potravinárskom komplexe je pod priemerom (- 12,3 %). 
• Odvetvie značne prispieva k schodkovosti slovenskej obchodnej bilancie.  
• Podiel počtu ziskových podnikov vo výrobe potravín na celkovom počte firiem v odvetví 

(20 a viac zamestnancov) bol v roku 2002 vyšší ako podiel stratových podnikov. 
 
 
B) Charakteristické znaky 
 
Výroba potravín v širšom zmysle, teda spolu s poľnohospodárskou prvovýrobou patrí 
k tradičným odvetviam slovenskej ekonomiky. Oddávna je súčasťou krajinotvorby, čo je dané 
najmä geografickou charakteristikou územia Slovenska. Tieto danosti poskytujú široké 
možnosti rozvoja, či už v oblasti pestovania poľnohospodárskych plodín (nížiny) alebo 
úžitkového chovu dobytka, oviec (pasienky) alebo ošípaných. Logicky sa 
v poľnohospodárskych oblastiach začali budovať podniky, ktoré vytvárali uzatvorený reťazec: 
chov, bitúnok, spracovanie mäsa. 
 
Slovenské poľnohospodárstvo bolo ešte pred 2. svetovou vojnou úplne v rukách  súkromných 
vlastníkov a v súkromnom podnikaní. Násilná kolektivizácia spolu s nástupom 
komunistického zriadenia znamenala odstránenie súkromného vlastníctva 
a poľnohospodárska politika sa realizovala na princípe centrálneho plánovania a masívnych 
subvencií do odvetvia. Toto sa následne negatívne odzrkadlilo vo vysokej zamestnanosti 
odvetvia a nízkej efektívnosti a produktivity. Význam poľnohospodárstva sa však časom 
znižoval najmä z pohľadu podielu tvorby na HDP.  
Vstup Slovenska do EÚ  je nielen pre spracovateľský sektor problémom. Na jednej strane sa 
pre tuzemských  výrobcov otvárajú možnosti na vstup s 500 miliónmi spotrebiteľov, na strane 
druhej vysoké požiadavky na splnenie hygienických, kvalitatívnych a veterinárnych noriem 
už dnes mnohých z nich odsúdili na zánik a to nielen z pohľadu medzinárodnej konkurencie, 
ale aj z pohľadu domáceho postavenia na trhu, keďže Slovensko postupne aproximuje 
európsku legislatívu do národnej. Splnenie požadovaných noriem si vyžaduje investície do 
technológií a rekonštrukcie súčasných zariadení, čo pre mnohé podniky nie je reálne 
vzhľadom na ich ekonomické výsledky. Je zrejmé, že konkurencieschopnými budú len 
kapitálovo dostatočne vybavené podniky a spoločnosti, ktoré už dnes spĺňajú podmienky 
európskeho trhu s dostatočne kvalitným manažmentom, ktorý je schopný zabezpečiť aj 
odbytové trhy. 
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Slovenské poľnohospodárstvo prešlo zložitým obdobím transformácie s postupnou zmenou 
produkčnej štruktúry. Viaceré poľnohospodárske podniky boli schopné preorientovať sa na 
komodity zodpovedajúce požiadavkám trhu. Pri niektorých komoditách sa rozvinula 
spolupráca potravinárskych podnikov a poľnohospodárskej prvovýroby v oblasti 
zabezpečenia dodávok vstupov na strane prvovýroby a financovania na strane výrobcu 
potravín. 
 
V programe reštrukturalizácie potravinárskeho priemyslu, ktorý prerokovala a schválila vláda 
SR 13. októbra 2000, ako súčasť „Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky do roku 2005“29 
sú na základe posúdenia stavu výrobnej základne, hygienickej situácie 
a konkurencieschopnosti jednotlivých odborov potravinárskeho priemyslu definované 
nasledujúce ciele potravinovej politiky: 
 
• zníženie nadbytočných kapacít, ktoré nedokážu obstáť v konkurenčnom boji na 

domácom a medzinárodnom trhu alebo nemajú predpoklady takých investícií, ktoré by 
dokázali natoľko zlepšiť ich hygienické a výrobné podmienky, aby obstáli v zmysle 
domácich a európskych noriem, 

• modernizácia výrobného procesu s cieľom zvýšiť produktivitu práce na európsku 
úroveň, zvýšiť využitie  výrobných kapacít a zlepšiť hygienu výroby potravín, 

• zvýšenie konkurenčnej schopnosti potravinárskeho priemyslu na domácom trhu 
a exportu vybraných komodít, čo je determinované splnením prvých dvoch cieľov. 

 
V roku 1999 sa začala výrazne meniť štruktúra maloobchodnej predajnej siete. Zahraničné 
maloobchodné reťazce začali s intenzívnym budovaním supermarketov a hypermarketov vo 
väčších mestách. Predajné siete začali rokovania priamo s výrobcami o dodávkach tovaru do 
všetkých svojich predajných prevádzok. Centralizovaný systém nákupu vo veľkých 
množstvách umožňuje maloobchodu získavať zľavy a zároveň ho stavia do výhodnej polohy 
v rokovaní s výrobcami. Výrobcovia v záujme udržať si trhový podiel musia akceptovať ceny 
ponúkané zo strany maloobchodu. Dôsledkom je znižovanie realizačných cien finálnych 
výrobkov, čo nepriaznivo vplýva na ekonomiku domácich výrobcov. 
 
Maloobchodné reťazce využívajú svoju ekonomickú silu voči dodávateľom najmä z dôvodu 
ich rozdrobenosti. Riešením môže byť spájanie distribučných síl zakladaním odbytových 
organizácií, prostredníctvom ktorých by mohli účinnejšie presadzovať svoje záujmy voči 
obchodu. V súčasnosti je takéto riešenie obmedzované vysokou konkurenciou na domácom 
trhu. 
 
Podľa štúdie VÚEPP sa dôsledky vstupu Slovenska do EÚ premietnu do jednotlivých 
odborov potravinárskeho priemyslu diferencovane. Významne ich ovplyvní úroveň 
produkčných obmedzení (produkčných kvót) poľnohospodárskej prvovýroby. Účelom 
produkčných kvót je zamedzenie tvorby poľnohospodárskych prebytkov, ktoré by 
spôsobovali neúmerný pokles cien a tým negatívne ovplyvňovali príjmy prvovýrobcov.  
 
Rast nákladov v súvislosti s nevyhnutnou modernizáciou výroby bude musieť byť 
kompenzovaný rozsahom produkcie, čo bude viesť k pokračovaniu tlaku na koncentráciu. 

                                                 
29 Koncepcia je základným strednodobým rozvojovým dokumentom v rezorte pôdohospodárstva SR, ktorá 
pokrýva obdobie zásadných zmien (2001-2005) najmä v súvislosti so vstupom Slovenska so EÚ. 
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V potravinárskom priemysle možno predovšetkým v prvých rokoch po vstupe do únie 
očakávať spomalenie rastu zisku spôsobené cenovými vplyvmi, čiastočne rozsahom 
produkcie, ale najmä nákladovou úrovňou. Ceny potravín sa po vstupe budú musieť čiastočne 
prispôsobiť príjmovej parite spotrebiteľov na domácom trhu. Ak by sa v plnej miere prejavili 
ceny okolitých krajín únie, bude rásť spotreba menej kvalitných potravín, pretože rast 
nominálnych príjmov pravdepodobne neumožní akceptovanie tejto úrovne. 
 
Podnikateľské prostredie v poľnohospodárstve sa tvorí na základe vývoja vzťahov ponuky a 
dopytu, pričom dopyt výrazne determinuje kúpna sila obyvateľstva, ktorá na Slovensku 
nezaostáva len za priemerom únie, ale napríklad aj za susednou Českou republikou. Získanie 
členstva v EÚ by malo viesť k zvýšeniu nákupných cien väčšiny rastlinných výrobkov, najmä 
cukrovej repy a repky olejnej. Na druhej strane z hľadiska obilnín možno očakávať pokles 
cien jačmeňa a vzostup cien pšenice, vrátane potravinárskej. Rastovú dynamiku by mala 
zaznamenať tiež živočíšna produkcia, pričom cena mlieka by mala stúpnuť približne o 50 
percent a hovädzieho mäsa ešte viac. V prípade cien jatočných ošípaných však bude nárast len 
mierny a u hydiny treba dokonca počítať s poklesom. 
 
V súčasnosti patrí medzi najväčšie problémy slovenského agro-potravinárskeho sektora najmä 
zastaralá, fyzicky a morálne opotrebovaná technológia spracovania surovín, nízka 
produktivita práce, hygiena a sanitácia a nedostatok finančných prostriedkov. V súvislosti s 
tým sú potrebné najmä investície do nákupov resp. obnovy technologických zariadení a na 
celkovú modernizáciu prevádzok (aj napriek tomu, že už niektoré zodpovedajú základným 
predpisom EÚ) k dosiahnutiu vyššej kvality ich produkcie, dosiahnutiu a udržaniu 
konkurencieschopnosti a pokrytia požiadaviek trhu. 
 
Zvýšenie konkurencieschopnosti je možné dosiahnuť predovšetkým obnovou a 
modernizáciou výrobných a spracovateľských technológií. Použité investície by mali pomôcť 
dosiahnutiu dodržiavania základných hygienických, veterinárnych a ekologických noriem a 
kritérií EÚ, zvýšiť pridanú hodnotu výrobkov a produktivitu práce. Zavádzaním nových 
technológií dôjde k zautomatizovaniu niektorých činností, čo sa negatívne prejaví aj na 
zamestnanosti v sektore a očakáva sa aj zmena štruktúry pracovnej sily z pohľadu 
požadovanej vyššej kvalifikácie. 
 
 
 
V súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ predpokladáme nasledovné dopady na odvetvie: 
 
• Uzavreté kapitoly upravujúce vzťahy medzi SR a EÚ v oblasti agro-potravinárskeho 

sektora znamenajú, že proces zosúlaďovania so Spoločnou poľnohospodárskou politikou 
EÚ je  nezvratný. 

• Absolútne vyšší objem priamo vyplácaných prostriedkov zo spoločného rozpočtu EÚ 
(priame platby) spolu s možnosťou navŕšenia priamych platieb zo štátneho rozpočtu bude 
znamenať celkovo vyššiu podporu agro-potravinárskeho sektora. 

• Prístup k prostriedkom z fondov na rozvoj vidieka, ktorými je možné doplniť zdroje na 
reštrukturalizáciu a modernizáciu. 
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• Uplatňovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) získajú farmári stabilnejšie 
ceny produkcie, stabilita cien povedie k stabilizácii príjmov poľnohospodárskych 
podnikov. 

• Produkčné kvóty povedú k zníženiu obrábanej plochy poľnohospodárskej pôdy 
i k zníženiu stavov v živočíšnej výrobe. 

• Posilnená úloha Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zodpovednej za monitorovanie 
dodržiavania platných aproximovaných noriem s právom postihu subjektov nespĺňajúcich 
požadované kritériá. 

 
 
 
 
 
 
5.2.5  Lesnícko-drevársky komplex 
 
A) Makroekonomický pohľad 
 
Výroba drevárskeho komplexu (lesníctvo, spracovanie dreva, výroba nábytku) patrí v rámci 
slovenskej ekonomiky medzi tradičné odvetvia. Výrobný program tvorí široké spektrum 
produktov od surového dreva a drevnej guľatiny, cez rezivo a dyhy až po drevené obaly 
a nábytok.  
 
Podiel drevárskeho komplexu na hrubom domácom produkte v roku 2002 dosiahol 
1,8 %, čo je mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V roku 2002 vytvorilo 
lesníctvo 0,5 % z celkového HDP slovenskej ekonomiky, pričom podiel na tvorbe HDP sa 
oproti predchádzajúcemu roku znížil. Spracovanie dreva vytvorilo 0,7 % celkového HDP 
Slovenska a udržalo si svoj podiel na tvorbe HDP z predchádzajúceho roku. Podobná je 
situácia aj vo výrobe inde neuvedenej a nábytku, ktorá vytvorila 0,6 % HDP v roku 2002, a jej 
podiel na HDP sa oproti roku 2001 nezmenil. 
 

HDP 
HDP v roku 
2001 (mil. 

Sk) 

Podiel     
na HDP 

HDP v roku 
2002 (mil. 

Sk) 

Podiel     
na HDP  

HDP v roku 
2003 (mil. 

Sk)** 

Podiel     
na HDP  

Lesníctvo* 5 100 0,6 5 000 0,5 - 0,0 
Spracovanie dreva 6 253 0,7 6 693 0,7 1 584 0,6 
Výroba i.n. + nábytok 5 394 0,6 5 945 0,6 1 944 0,8 

 * - údaje za lesníctvo na základe Správy o lesnom hospodárstve v SR 2003        Zdroj: ŠÚ SR 
 ** - údaje za prvý štvrťrok 2003 

 
Ak porovnáme pridanú hodnotu na jedného zamestnanca zistíme, že drevársky komplex patrí 
medzi odvetvia s podpriemernou pridanou hodnotou na jedného zamestnanca. V drevárskom 
komplexe má jednoznačne najvyššiu pridanú hodnotu na zamestnanca spracovanie dreva, 
ktoré však dosahuje iba 84,7 % priemeru ekonomiky. Výroba inde neklasifikovaná a nábytok 
dosahuje 57,9 % priemeru pridanej hodnoty na zamestnanca a najnižšiu pridanú hodnoty na 
zamestnanca má lesníctvo, ktoré dosahuje iba 43,5 % priemeru ekonomiky a patrí medzi 
s najnižšou pridanou hodnotou na Slovensku. 
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HDP na zamestnanca HDP v roku 
2001  

HDP v roku 
2002  

HDP v roku 
2003** 

Lesníctvo* 305 939 331 675 - 
Spracovanie dreva 597 801 646 479 163 823 
Výroba i.n. + nábytok 406 849 442 172 140 402 
* - údaje za lesníctvo na základe Správy o lesnom hospodárstve v SR 2003 
** - údaje za prvý štvrťrok 2003 

                                     Zdroj: ŠÚ SR 
 
Celkovo možno zhodnotiť, že výrobná náročnosť drevárskeho komplexu je dosť vysoká, resp. 
pridaná hodnota je nižšia ako priemer na Slovensku.. V spracovaní dreva na jednu korunu 
výstupu sú potrebné vstupy v hodnote 0,71 Sk.. Situácie je ešte mierne horšia vo výrobe inde 
neklasifikovanej a nábytku, kde na jednu korunu výstupu je potrebných viac 80 halierov 
vstupov 
 

Medzispotreba (mil. Sk) Výrobná náročnosť 
2001 2002 2003** 

spracovanie dreva 69,78% 71,39% 76,43% 
výroba inde neklasifikovaná + nábytok 76,50% 80,63% 79,50% 

                ** - údaje za prvý štvrťrok 2003         Zdroj: ŠÚ SR 
 
 
V roku 2002 pracovalo  drevárskom komplexe v priemere 38 873 zamestnancov, čo 
predstavuje 3,1-percentný podiel30 na všetkých zamestnancov v Slovenskej republike. Pri 
porovnaní s rokom 2001 môžeme pozorovať mierny pokles zamestnancov, ktorý bol 
zapríčinený poklesom počtu zamestnancov v lesníctve ako aj v spracovaní dreva. Vo výrobe 
inde neklasifikovanej a výrobe nábytku počet zamestnancov naopak vzrástol. V spracovaní 
dreva pracovalo v roku 2002 priemerne 10 353 zamestnancov, čo tvorilo iba 0,8 % všetkých 
zamestnancov ekonomiky. V lesníctve pracovalo v roku 2002 v priemere 15 075 osôb, pričom 
aktuálne čísla naznačujú ďalší možný pokles počtu zamestnancov v tomto roku. Opačná 
situácia je vo výrobe inde neklasifikovanej a výrobe nábytku. V roku 2002 pracovalo v tomto 
odvetví 13 445 zamestnancov, čo bol nárast oproti predchádzajúcemu roku o  1,4 % 
a aktuálne výsledky prieskumov ukazujú ďalší rast zamestnanosti v tomto odvetví. 
 
Priemerná mesačná mzda v drevárskom komplexe sa v uplynulom roku zvýšila o 9,4 % na 12 
214 Sk (20 a viac zamestnancov), čo predstavuje po očistení o infláciu rast reálnej mzdy 
o približne 6,0 %. Pre porovnanie, rast reálnej mzdy v hospodárstve SR v roku 2002 dosiahol 
5,8 % dynamiku. Priemerná mzda v chemickom komplexe bola o 9,6 % nižšia ako priemer 
v ekonomike za rok 2002. Najvyššiu priemernú mzdu v drevárskom komplexe dosiahla 
výroba inde neklasifikovaná a výroba nábytku, kde priemerná mesačná mzda za rok 2002 
dosiahla 12 966 Sk, čo znamená, že bola o 4,0 % nižšia ako priemer v ekonomike. Aj 
lesníctvo a spracovanie dreva taktiež nedosiahli priemernú mzdu v ekonomike. Priemerná 
mzda v lesníctve dosiahla 12 446 Sk, čo je dokonca viac ako v spracovaní dreva aj keď 
pridaná hodnota na zamestnanca by mohla naznačovať opačný pomer medzi priemernými 
platmi. 
 
 
 
                                                 
30 Podniky s 20 a viac zamestnancami 
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Mzda v 

roku 2001  
Podiel na priem. 

mzde SR 
Mzda v 

roku 2002  
Podiel na priem. 

mzde SR 
Mzda v roku 

2003**  
Lesníctvo* 11 426 86,55% 12 446 85,74% 12 263 
spracovanie dreva 10 120 76,66% 10 898 75,08% 10 966 
výroba inde neklasifikovaná + nábytok 11 649 88,24% 12 966 89,32% 13 074 
* - údaje za lesníctvo na základe Správy o lesnom hospodárstve v SR 2003       Zdroj: ŠÚ SR 
** - údaje za prvý štvrťrok 2003          
 
Jednotlivé odvetvia drevárskeho komplexu sa za posledné obdobie vyvíjali odlišne od vývoja 
priemyselnej produkcie, ale aj od seba navzájom. Zatiaľ čo celé hospodárstvo v roku 1999 
zaznamenalo mierne zníženie produkcie ako následok implementovaných reformných krokov 
a neskôr nastúpilo cestu mierneho rastu, spracovanie dreva taktiež zaznamenalo mierny 
pokles v roku 1999, avšak k ďalšiemu rastu produkcie nedošlo. Môžeme hovoriť o stagnácií 
resp. iba miernom raste v spracovaní dreva. Iná situácia je pri výrobe inde neklasifikovanej 
a výrobe nábytku. Táto výroba zaznamenala pokles až na prelome rokov 1999/2000, pričom 
od konca roku 2000 zaznamenala výrazný nárast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Zdroj: ŠÚ SR 
 
V tržbách sa jednotlivé odvetvia drevárskeho komplexu vyvíjali v zhode. Za rok 2002 
dosiahli všetky odvetvia rasty tržieb. Najnižší rast tržieb zaznamenalo lesníctvo iba 3,46 %. 
Najvyšší rast tržieb zaznamenala výroba inde neklasifikovaná a výroba nábytku, ktorá 
vzrástla v roku 2002 o 23,1 %. Tržby v oblasti spracovania dreva vzrástli v roku 2002 o 11,39 
%. Podľa súčasných vývoja sa dá očakávať, že tržby vo všetkých odvetviach prevýšia v roku 
2003 ich minuloročnú úroveň. 
 

  2001 2002 2003* 
Tržby v sektore (Drevársky komlex) (mil. Sk) 72 188 83 152 29 154 
Tržby v sektore (Lesníctvo) 9 460 9 787 - 
Tržby v sektore (Spracovanie dreva) 32 900 36 646 12 209 
Tržby v sektore (Výroba inde neklasifikovaná + nábytok) 29 828 36 719 16 945 

  * - január až máj 2003                       Zdroj: ŠÚ SR  
 
 
Deficit zahraničného obchodu patrí v Slovenskej republike medzi chronické problémy, 
pričom drevársky komplex ako celok prispieva k jeho znižovaniu. V roku 2002 prebytok 
zahraničného obchodu v drevárskom komplexe tvoril 18,6 mld. Sk, čo znížilo deficit 

Vývoj produkcie v drevárskom komplexe
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zahrasničného obchodu o 19,2 %. V roku 2002 export drevárskeho komplexu dosiahol 
40,3 mld. Sk, čo bolo takmer 6,6 % slovenského exportu. Import drevárskeho komplexu 
v tom istom roku dosiahol 21,7 mld. Sk, čo bolo 3,0 % celkového dovozu slovenskej 
ekonomiky. 
 
Všetky tri odvetvia tvoriace drevársky komplex sa vyvíjali rovnako a dosiahli prebytok 
v zahraničnom obchode. Pozitívny vývoj zaznamenal zahraničný obchod s výrobkami z dreva 
a s výrobou inde nezaradenou a nábytkom. Tieto dve odvetvia zaznamenali postupný nárast 
prebytku v zahraničnom obchode. V roku 2002 zahraničný obchod s výrobkami z dreva 
skončil s prebytkom viac ako 6,5 mld. Sk a zahraničný obchod s nábytkom a výrobou inde 
nezaradenou skončil s prebytkom viac ako 10 mld. Sk. Trochu odlišná situácia je v oblasti 
zahraničného obchodu s lesníckymi produktmi. Aj tu síce zahraničný obchod skončil v roku 
2002 s prebytkom viac ako 2,0 mld. Sk, avšak došlo k výraznému poklesu prebytku, a to 
najmä z dôvodu poklesu exportu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Zdroj: ŠÚ SR
  
Vývoj cien v drevárskom komplexe mal miernejšiu dynamiku v porovnaní s rastom indexu 
cien priemyselných výrobcov. Markantné rozdiely boli vo vývoji cien priemyselných 
výrobcov a cien výrobkov z dreva a výrobkov inde neuvedených a nábytku. Index cien 
priemyselných výrobcov v období rokov 2001 a 2002 zaznamenal nárast (6,6 % a 2,1 %), čo 
pri porovnaní s vývojom cien v v sektore spracovania dreva dáva odlišný obraz na vývoj cien, 
pretože v danom období v tomto sektore ceny klesali. Mierne odlišný vývoj cien zaznamenala 
aj výroba inde neuvedená a nábytok, kde ceny v roku 2001 klesli, ale v roku 2002 nastúpili 
rastový trend. 
 
 

  2001 2002 2003* 
Rast cien v sektore (Lesníctvo - Produkty ťažby dreva) 3,50% 3,20% 1,50% 
Rast cien v sektore (Spracovanie dreva) -1,80% -2,30% 3,70% 
Rast cien v sektore (Výroba inde neklasifikovaná + nábytok) -4,90% 0,90% 4,00% 

           * - január až máj 2003                            Zdroj: ŠÚ SR 
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                  Zdroj: ŠÚ SR 

 
Z hľadiska finančných výsledkov podnikov s 20 a viac zamestnancami sa drevárskemu 
komplexu v roku 2002 celkom darilo. Rast výnosov zaznamenalo spracovanie dreva a výroba 
inde neklasifikovaná. Lesníctvo v roku 2002 zaznamenalo pokles výnosov, avšak zisk31 
v sektore vzrástol o 94,0 %.   Zisk v roku 2002 dosiahlo aj spracovanie dreva, avšak výroba 
inde neklasifikovaná a nábytok dosiahli za účtovné obdobie stratu. V drevárskom komplexe 
celkom podnikalo 268 podnikov s 20 a viac zamestnancami. V lesníctve to bolo 46 podnikov. 
Z ktorých 38 bolo ziskových a 8 bolo stratových. V spracovaní dreva podnikalo 112 
podnikov, z ktorých 74 bolo ziskových a 38 bolo stratových. Vo výrobe inde neuvedenej 
a nábytku 110 subjektov s 20 a viac zamestnancami, z ktorých 74 bolo ziskových a 36 bolo 
stratových. 
 
Miesto drevárskeho komplexu v rámci hospodárstva SR možno zhrnúť do týchto bodov: 
• Odvetvie má nízky podiel na tvorbe HDP Slovenska, aj pridaná hodnota na jedného 

zamestnanca je na nízkej úrovni.  
• Zamestnanosť v lesníctve a spracovaní v posledných rokoch klesá, naopak vo výrobe inde 

neklasifikovanej a nábytku rastie. 
• Priemerná mzda v drevárskom komplexe je pod priemerom slovenskej ekonomiky. 
• Najdynamickejší rast produkcie zaznamenala výroba inde neuvedená a nábytok. 
• Odvetvie prispieva  k znižovaniu schodkovosti slovenskej obchodnej bilancie.  
• Podiel počtu ziskových podnikov na celkovom počte firiem v odvetví (20 a viac 

zamestnancov) bol v roku 2002 nižší ako v priemyselnej výrobe.  
 
 
 
B) Charakteristické znaky 
 
Drevospracujúci priemysel a priemysel výroby nábytku nepatria medzi kľúčové odvetvia 
hospodárstva Slovenska, avšak z dôvodu dostatočnej surovinovej základne patria k jeho 
významným článkom. Hlavné charakteristiky lesnícko-drevárskeho komplexu možno zhrnúť 
nasledovne: 
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 Nezávislosť na dovoze materiálových vstupov  
 
Slovensko má z hľadiska vstupných surovín výraznú komparatívnu výhodu vzhľadom na 
dostatočnú surovinovú základňu, čo mu umožňuje ďalej sa rozvíjať na báze domácich 
obnoviteľných zdrojov dreva.  
 

 Vysoký podiel malých a stredných podnikov (viac ako 80 % tvoria podniky s r.o.) 
 
Drevospracujúci priemysel i výroba nábytku majú na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Počas 
transformačného procesu v 90-tych rokoch a najmä privatizáciou došlo k zániku týchto 
tradičných spracovateľov dreva ako aj výrobcov nábytku. Namiesto nich vznikali nové 
spoločnosti odkupovaním, resp. prenájmom častí pôvodných výrobných kapacít s nižším 
počtom zamestnancov. Odvetvia ponúkajú možnosti na rozvoj malého a stredného 
podnikania najmä vo výrobe nábytku a stavebno-stolárskej výrobe, keďže menšie 
prevádzky sú flexibilnejšie a pracujú s nižšími režijnými nákladmi, čo im umožňuje 
rýchlejšie prispôsobovanie sa požiadavkám trhu. Spoločnosti s ručením obmedzeným sú 
hlavným tvorcami zisku v odvetví, zatiaľ čo akciové spoločnosti sú naopak významným 
tvorcom strát v odvetví a čo je dôsledok  že množstvo tradičných výrobcov je v konkurze. 
 

 Nízka miera finalizácie výrobkov v drevárskom priemysle  
 
Píly na Slovensku po  ekonomickej transformácii upúšťajú od budovania tradičných píl 
a investori sa snažia budovať  komplexné výrobné zariadenia, napriek tomu je však pre 
drevársky priemysel charakteristická ich rozdrobenosť, rozpory medzi ponukou a 
dopytom producentov dreva a spracovateľmi dreva spôsobujú, že významná časť dreva sa 
exportuje. 
 

 Vysoká exportná výkonnosť v porovnaní s ostatnými odvetviami priemyslu  
 
vyplývajúca z vývozu prvotne spracovaného dreva a re-exportu, pričom postupné 
zvyšovanie exportu je badateľné aj vo výrobe nábytku najmä vďaka vstupu zahraničných 
investorov. 
 

 Závislosť na kúpyschopnosť obyvateľstva v SR 
 
Výrobky z dreva majú charakter dlhodobej spotreby. V uplynulom období bola spotreba 
nábytku na Slovensku výrazne obmedzovaná ekonomickou klímou, a to ako z pohľadu 
reálnej kúpyschopnosti obyvateľstva, tak aj z pohľadu útlmu stavebníctva a sním 
súvisiacej výstavby bytov a domov. Slovenskí spotrebitelia sú však aj pomerne 
konzervatívni, čo znamená, že uprednostňujú výrobky úžitkové a účelné pred 
dizajnérskymi výrobkami Novela zákona o hypotekárnych úveroch, inštitút Štátneho 
fondu rozvoja bývania, stavebné sporiteľne ako aj ďalšie tržne fungujúce mechanizmy 
a rozvíjajúca sa bytová výstavba dávajú predpoklady zvýšenia spotreby výrobkov 
nábytkárskeho priemyslu a využitia drevo v priemyselnej činnosti.  
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 Dostatok pracovnej sily a rozhodujúci zdroj pracovných príležitostí v niektorých 
regiónoch Slovenska 
 
Vzhľadom na pomerne nenáročné technologické zriadenia najmä v drevárskom priemysle, 
ale aj v súvislosti s trendom automatizácie výroby nábytku, je odvetvie schopné pokryť 
veľkú časť pracovnej sily s nižšou kvalifikáciou. Na zamestnanosť má vplyv aj sezónnosť 
v odvetví, pričom samozrejme najviac je pokrytá časť regiónov Prešovského 
a Bystrického kraja. 
 

 Nízka ekonomická sila slovenských podnikov a vysoká zadlženosť 
 
Podniky v oboch odvetviach sú kapitálovo poddimenzované, podniky v konkurzoch zatiaľ 
neprešli procesom likvidácie, čo spôsobuje, že počet stratových podnikov je takmer 
dvojnásobne vyšší ako počet ziskových podnikov v odvetví (spoločnosti s ručením 
obmedzeným) a nimi vyprodukovaná strata odčerpáva celý zisk, ktorý generujú nové, 
resp. ozdravené spoločnosti. Kumulované straty minulých odvetví spôsobujú, že odvetvie 
nemá dostatok finančných prostriedkov na rozbeh nových kapacít, obozretnosť bankového 
sektoru s pri financovaní odvetvie vyplývajúca z vysokého objemu nesplácaných úverov 
v minulosti spôsobuje, že podniky sa financujú dodávateľskými úvermi. Nevyhnutným sa 
preto javí kapitálový vstup zahraničných partnerov, investície sú potrebné najmä v oblasti 
technológií. 
 

 Nedostatočné komerčné aktivity podnikov v odvetví a slabá propagácia dreva 
a výrobkov z neho 
 
Transformácia hospodárstva a prechod na tržné hospodárenie spôsobil tuzemským 
výrobcom stratu tradičných trhov. Vstup tuzemských investorov do krachujúcich 
podnikov nezabezpečil v dostatočnej miere vstup na zahraničné trhy,  čo je dané ich  
nízkou konkurencieschopnosťou. V podstate iba zahraničný investor dokáže zabezpečiť 
vstup na zahraničné trhy. Rovnako je na Slovensku slabá aj propagácia dreva ako 
suroviny slúžiacej na rôzne účely použitia (výroba nábytku, stavebný materiál, palivo, ...), 
čo v podstate predurčuje jeho vývoz a pridaná hodnota sa tak realizuje mimo územia SR. 
 

 Certifikácia lesa 
 
Slovensko v súčasnosti zaostáva  za krajinami EÚ v oblasti certifikovania lesov 
(certifikácia dokladuje, že lesné hospodárstvo je obhospodarované v súlade s  
požiadavkami na trvalo udržateľné hospodárenie v  lesoch podľa moderných 
ekologických zásad). Táto skutočnosť v konečnej miere znevýhodňuje tuzemských 
spracovateľov dreva ako aj výrobcov nábytku, keď významné nadnárodné obchodné 
reťazce si kladú podmienku certifikovaných výrobkov z dreva. Slovenská produkcia 
potom prestáva byť konkurencieschopná. 
 

 Vstup zahraničných investorov 
 
Rozpad tradičných nábytkárskych spoločností na Slovensku umožnil vstup zahraničných 
investorov na slovenský trh. Svetové značky v slovenských podnikoch dnes zabezpečujú 
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export  slovenskej produkcie na zahraničné trhy, ich ďalší rozvoj na Slovensku znamená 
zvyšovanie zamestnanosti, zlepšenie riadenia kvality a výkonnosti podnikov v odvetví. 
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5.3  REGIONÁLNE EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY 
 
Eliminovanie výrazných rozdielov v ekonomickej vyspelosti regiónov je jednou z tém, 
o ktorých sa v súčasnosti najviac diskutuje. Platí to rovnako pre strednú a východnú Európu i 
pre vyspelú západnú Európu. Regionálna politika je jedným z pilierov Európskej únie. 
Regionálnemu rozvoju sa venuje vysoká pozornosť. 
 

Spolupráca s mestami a obcami otvára podnikateľom široké možnosti 
rozvoja. Regionálny rozvoj patrí aj na Slovensku medzi priority 
hospodárskej politiky. Prieskum sa preto venoval aj skúsenostiam 
podnikateľov a perspektíve   spolupráce s komunálnou sférou. 

 
Otázka:  Aké máte skúsenosti v oblasti spolupráce s komunálnou sférou? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väčšina oslovených manažérov (55 %) má dobré skúsenosti v oblasti spolupráce s mestami 
a obcami, i keď je tu aj významná skupina (36 %), ktorá hodnotila  skúsenosti ako zlé. 
Hodnotenia veľmi dobré a veľmi zlé boli vyrovnané a predstavujú len po 5 % hlasov. 
 
Otázka:  Plánujete spoluprácu s komunálnou sférou v oblasti investičných projektov? 
 
Otázka:  Vidíte perspektívu v spolupráci s mestami a obcami v rámci regionálneho rozvoja za 

pomoci fondov EÚ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspektívu spolupráce s komunálnou sférou v oblasti investičných projektov vidí 34 % 
respondentov, v oblasti regionálneho rozvoja za pomoci fondov EÚ je táto skupina širšia 
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(52 %). Tieto výsledky nemožno hodnotiť jednoznačne ako zlé vzhľadom na to, že nie každá 
firma vôbec vstupuje v nejakej forme do spolupráce s mestami a obcami. 
 
Táto podkapitola má cieľ prezentovať základné charakteristiky jednotlivých regiónov 
Slovenska (v členení podľa krajov) a poskytnúť základnú informáciu pre podnikateľov 
a potenciálnych zahraničných investorov, ktorí by mohli využiť regionálne rozdiely v rozvoji 
podnikania. 
 
Slovenská republika je členená na 8 krajov. Štruktúra hrubého domáceho produktu podľa 
kraja, v ktorom bol vytvorený je zrejmá z tabuľky a grafu: 
 
Kraj HDP       

v mil. Sk  
Podiel     
na SR 

Bratislavský 209 452 23,61% 
Trnavský 91 940 10,36% 
Trenčiansky 85 845 9,68% 
Nitriansky 102 264 11,53% 
Žilinský 95 054 10,71% 
Banskobystrický 96 970 10,93% 
Prešovský 81 008 9,13% 
Košický 124 665 14,05% 
SR 887 198 100,00% 
                           Zdroj: ŠÚ SR 
 
Priame zahraničné investície hrajú dôležitú úlohu v reštrukturalizácii slovenskej ekonomiky, 
majú zväčša priaznivý dopad na modernizáciu výrobnej základne i služieb, pričom zároveň 
využívajú výhody nízkej ceny pracovnej sily, jej kvalifikácie, geografickej polohy 
a vybudovanej infraštruktúry. 
 
Tieto parametre sú však v jednotlivých regiónoch rozdielne. Rôzna atraktivita regiónov sa 
prejavuje aj v rôznej miere zahraničných investícií. Prehľad PZI od roku 2000 uvádza 
tabuľka: 
 

2000 2001 2002 03/2003 Kraj 
v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk v mil. Sk 

Bratislavský 83 915 92 954 158 037 158 214 
Trnavský 9 674 10 273 10 842 10 814 
Trenčiansky 6 749 7 022 8 880 8 923 
Nitriansky 4 503 7 597 8 128 8 454 
Žilinský 8 527 10 216 11 669 11 538 
Banskobystrický 5 440 8 169 10 499 8 167 
Prešovský 4 743 5 509 3 352 5 741 
Košický 38 437 37 554 32 335 31 956 
SR 161 988 179 294 243 742 243 807 
kurz NBS SKK/USD 47,39 48,47 40,04 38,63 

           Zdroj: NBS 
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Podiel jednotlivých krajov SR na stave priamych zahraničných investícií k 31. marcu 2003 
dokumentuje nasledovný graf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Zdroj: NBS 
 
 
5.3.1  Bratislavský kraj 
 
Priemysel v regióne zahŕňa všetky sektory. Pozoruhodný fakt je vysoký stupeň koncentrácie 
priemyslu. V Bratislave je zamestnaných takmer 70 % všetkých pracovníkov priemyslu kraja. 
Juh regiónu sa špecializuje na odvetvia, ktoré sú svojim charakterom komplementárne 
k poľnohospodárstvu. 
 
Hlavné produkčné odvetvia sú chemický, automobilový, strojársky, elektrotechnický 
a potravinársky priemysel. Tieto sektory využívajú silné výhody, ktoré kraj poskytuje – 
vysokú vzdelanostnú úroveň, rozvinutú dopravnú a technickú infraštruktúru, aktívny 
zahraničný obchod a najvyšší dopyt po tovaroch a službách. Bratislavský kraj je prvým 
regiónom Slovenska, kde obchod a služby získavajú prevahu nad priemyselnou produkciou.  
 
V minulosti zastával Bratislavský kraj pozíciu významného poľnohospodárskeho producenta. 
Súčasnosť je charakterizovaná presunom ťažiska aktivít do priemyslu a služieb. Napriek tomu 
sú priaznivé podmienky pre pestovanie obilnín a zeleniny základom pre fungovanie množstva 
poľnohospodárskych družstiev, ktoré priťahujú aj zahraničné investície.  
 
Najvýznamnejší zahraniční investori32 v Bratislavskom kraji: 
 

Investor Krajina Spoločnosť Odvetvie /   
Priemysel 

Volkswagen AG Nemecko Volkswagen Slovakia, a.s., Bratislava Automobilový  
MOL Maďarsko Slovnaft, a.s., Bratislava Chemický  
Coca-Cola Beverages Holandsko Coca-Cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava Potravinársky  

Holcim Nemecko Holcim Slovensko, a.s., Rohožník Výroba stavebných 
materiálov 

Atlantic West USA EuroTel Bratislava, a.s. Telekomunikácie 
Orange Francúzsko Orange Slovensko, a.s., Bratislava Telekomunikácie 

                                                 
32 Zoznam zahraničných investorov v jednotlivých krajoch je indikatívny, cieľom nie je poskytnúť vyčerpávajúci 
zoznam subjektov, ale poukázať na využité príležitosti investovania v regiónoch. 
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Deutsche Telecom Nemecko Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava Telekomunikácie 
Imperial Tobacco Nemecko Slovak International Tabak, a.s., Bratislava Tabakový  
Henkel Nemecko Henkel Slovensko, s.r.o. Chemický  
Sasol Italy S.p.A. Taliansko SLOVECA, Sasol Slovakia, s.r.o., Bratislava Chemický  
Allianz Group Nemecko Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava Poisťovníctvo 
Meggle AG Nemecko Rajo, a.s., Bratislava Potravinársky  
Tesco Veľká Británia Tesco Stores SR Maloobchod 
Erste Bank Rakúsko Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava Bankovníctvo 
Gruppo Banca Intesa Taliansko Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava Bankovníctvo 
Johnson Controls USA (Holandsko) Johnson Controls International, a.s., Bratislava Automobilový  

 
 
5.3.2  Trnavský kraj 
 
Hospodárstvo kraja charakterizuje priemysel, ktorý má v regióne dlhú históriu 
a poľnohospodárstvo. Kým na úrodnom juhu prevláda potravinársky priemysel, sever je 
domovom spotrebného priemyslu. V priemyselnom centre Trnava možno nájsť zastúpenie 
všetkých odvetví, siahajúcich od strojárstva až po produkciu skla. Dominantné postavenie 
v rámci celej republiky patrí energetickému a automobilovému priemyslu. V Trnavskom 
kraji sa nachádzajú najväčšie zdroje výroby elektrickej energie – Jadrová elektráreň 
Jaslovské Bohunice a vodné elektrárne Gabčíkovo a  Madunice.  
 
Ďalšie významné odvetvia pôsobiace v kraji sú polygrafia, hutníctvo, chemický a sklársky 
priemysel. Tieto sa podieľajú až 90 % na exporte regiónu. Vo všeobecnosti však Trnava 
nepatrí medzi proexportne orientované kraje. Tento stav sa však mení vplyvom presunu 
ťažiska produkcie do odvetví s vyššou mierou pridanej hodnoty, ako presné strojárstvo a 
elektrotechnika. Tento proces je viditeľný najmä v súvislosti s aktivitami viacerých 
zahraničných investorov v kraji.  
 
Poľnohospodárstvo je rozvinuté najmä v južných okresoch kraja. Poľnohospodárska pôda sa 
dnes nachádza na takmer troch štvrtinách plochy celého kraja. Na poľnohospodárstvo 
nadväzuje potravinársky priemysel, ktorý spracúva obilie, mäso, mlieko, tabak, ovocie 
a zeleninu, vyrába slad, pivo, víno a destiláty. 
 
 
Najvýznamnejší zahraniční investori v Trnavskom kraji: 
 

Investor Krajina Spoločnosť Odvetvie /   Priemysel 

Pharma Holding Rakúsko Slovakofarma, a.s., Hlohovec Farmaceutický  
Eastern Sugar Francúzsko Eastern Sugar Slovensko, a.s., Dunajská Streda Potravinársky  
Amylum Group Holandsko Amylum Slovakia, a.s., Boleráz Potravinársky  

Haniel Bau-Industrie Nemecko Xella Pórobetón, a.s., Šaštín - Stráže Výroba stavebných 
materiálov 

Sachs Nemecko Sachs Slovakia, a.s., Trnava Strojársky  
ON Semiconductor USA ON Semiconductor Slovakia, a.s., Piešťany Elektrotechnický  
INA Schaeffler Nemecko INA Skalica, s.r.o. Strojársky  
Punch International Belgicko Punch Products Trnava, s.r.o. Elektrotechnický  
BOGE Nemecko BOGE Slovakia, a.s., Trnava Strojársky  
Swedwood Švédsko Swedwood Slovakia, s.r.o., o.z. Spartan Trnava Drevospracujúci  
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Compagnie Gervais Danone  Francúzsko Danone, s.r.o., Trnava Potravinársky  
Rieber & Son Nórsko Vitana Slovensko, s.r.o., Trnava Potravinársky  
SONY Japonsko SONY Slovakia, s.r.o., Trnava Elektrotechnický  
Samsonite Belgicko Samsonite Slovakia, s.r.o., Šamorín Výroba batožiny 
Backert Belgicko Drôtovňa, a.s. Hlohovec Strojársky  
Delphi Automotive Systems USA Delphi Slovensko, s.r.o., Senica Automobilový 
Johns Manville USA Skloplast, a.s., Trnava Výroba sklených vláken 

 
 
5.3.3  Trenčiansky kraj 
 
Trenčiansky kraj  patrí k ekonomicky silnejším regiónom Slovenska. Dlhoročnú tradíciu tu 
má priemysel odevný a textilný, potravinársky, ale aj chemický, gumárenský, sklársky 
a ťažobný. Strojárska výroba bola v minulosti orientovaná najmä na zbrojné účely 
a prechádza do dnešného dňa neukončeným procesom reštrukturalizácie. 
 
Vďaka geografickej charakteristike Trenčianskeho kraja v ňom oddávna zohrávalo dôležitú 
úlohu lesníctvo. Lesy pokrývajú takmer 49 % celkovej plochy kraja. V kraji sa nachádzajú 
ložiská hnedého uhlia v Handlovej a tiež ložiská rôznych stavebných materiálov ako 
pieskovec, vápenec, štrk a tehliarsky íl. Veľký význam majú aj rezervoáre minerálnych vôd, 
ktoré tvoria základ pre existenciu viacerých  kúpeľov. 
 
Najvýznamnejší zahraniční investori v Trenčianskom kraji: 
 
Investor Krajina Spoločnosť Odvetvie /   

Priemysel 

Sauer - Danfoss Nemecko Sauer - Danfoss, a.s., Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica Strojársky  
Continental Nemecko Continental Matador, s.r.o., Púchov Gumárenský  
Yazaki Corporation Japonsko Yazaki Slovakia, s.r.o., Prievidza Elektrotechnický  
Nestlé Švajčiarsko Nestlé Slovensko, s.r.o., Prievidza Potravinársky  
Emerson Electric USA Emerson, a.s., Nové Mesto nad Váhom Elektrotechnický  
Exall Resources Ltd. Kanada Novácke chemické závody, a. s., Nováky Chemický  
Leoni Nemecko Leoni Slowakia, s.r.o., Nová Dubnica Elektrotechnický  
Leoni Nemecko Leoni Autokabel Slowakia, s.r.o., Trenčín Elektrotechnický  
Gabor Rakúsko Gabor Slovensko, s.r.o., Bánovce nad Bebravou Obuvnícky 

ContiTech Profile Nemecko ContiTech Profile Slovakia, s.r.o., Dolné Vestenice Výroba výrobkov 
z gumy a plastov 

 
 
5.3.4  Nitriansky kraj 
 
Nitriansky kraj môžeme charakterizovať ako priemyselno-poľnohospodársky. Vďaka 
geografickým a klimatickým podmienkam v Nitrianskom kraji vždy prevládala orientácia na 
poľnohospodárstvo a výrobu k poľnohospodárstvu doplnkovú. Až v období po II. svetovej 
vojne sa jeho charakter začal meniť. 
 
V súčasnosti sú v kraji zastúpené takmer všetky odvetvia hospodárstva, ktoré sa sústreďujú 
v najvýznamnejších mestách kraja. V kraji sú najviac rozvinuté tri odvetvia – celulózovo-
papierenský, chemický a strojársky priemysel (automobilový). Tieto odvetvia predstavujú 
takmer 90 % exportu (najmä vďaka chemickej produkcii) a okolo 80 % celkovej výroby 
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v kraji. Rozloženie priemyslu v kraji má špecifický charakter, pretože sa sústreďuje 
v mestách, ktoré tak získavajú homogénny charakter. Napríklad Šaľa je centrom chemickej 
produkcie, Komárno je centrom lodiarstva, Tlmače sú centrom strojárstva, Štúrovo je centrom 
celulózovo-papierenského priemyslu.  Jedine krajské mesto Nitra má výrazne diverzifikovaný 
priemysel. Vznik viacerých joint-ventures a dcérskych spoločností zahraničných podnikov 
značne posilnil podiel elektrotechnickej výroby na celkovej produkcii Nitrianskeho kraja. 
 
Nitriansky kraj má najlepšie podmienky pre poľnohospodársku produkciu z celého Slovenska. 
Jeho mierna a suchá klíma a pôda tej najvyššej kvality dávajú vynikajúce predpoklady pre 
pestovanie obilnín a kukurice. Región je tiež známy produkciou kvalitných vín. 
 
Z nálezísk nerastných surovín ako významné možno hodnotiť tehliarsku hlinu, vápenec, 
stavebný kameň a štrkopiesky, ktoré sa priemyselne využívajú. Surovinová základňa kraja sa 
nachádza v jeho severnej časti. Významné sú aj minerálne a geotermálne vody,  ktoré sa 
v južných okresoch využívajú na rekreačné účely a vykurovanie. Vo všeobecnosti však 
Nitriansky kraj nezohráva v celoslovenskom rámci významnú úlohu ako zdroj surovín.  
 
Najvýznamnejší zahraniční investori v Nitrianskom kraji: 
 

Investor Krajina Spoločnosť Odvetvie /   Priemysel 

Heineken Holandsko Heineken Slovensko, a.s., Nitra Potravinársky  
Inalfa Metal Group Holandsko Pal - Inalfa, a.s., Vráble Automobilový  
Volkswagen Bordnetle  Nemecko Volkswagen elektrické systémy, s.r.o., Nitra Káblové zväzky 
Teleflex USA Teleflex Automotive Slovakia, a.s., Vráble Automobilový  
Siemens Nemecko Osram Slovakia, a.s., Nové Zámky Elektrotechnický  
Kappa Packaging Group Holandsko Kappa Obaly Štúrovo, a.s. Celulózovo-papierenský  
Sumitomo Japonsko SEWS Slovakia, a.s., Topoľčany Strojársky  
Rieker Holding Švajčiarsko Rieker Slovakia, s.r.o., Komárno Kožiarsky a obuvnícky  
Frint Beheer XIX Holandsko Friesland Slovensko, s.r.o., Nitra Potravinársky  
Silfox Nemecko Silfox Slovakia, s.r.o., Nitra Obchod a doprava 

Koninklijke Sphinx  Holandsko Sanker, s.r.o., Nitra Výroba keramických 
a porcelánových výrobkov 

BRAMAC Dachsysteme Rakúsko Bramac - strešné systémy, s.r.o., Ivanka pri Nitre Výroba stavebných 
materiálov 

Rexel Austria & C.E. Rakúsko Hagard: Hal, a.s. , Nitra Obchod 

PPC Insulators USA Ceram Čab, a.s., Nové Sady Výroba keramických 
izolátorov 

SIIX Europe Nemecko Služba SIIX Electronics, s.r.o., Nitra Elektrotechnický  
Samsung Južná Kórea Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta Elektrotechnický  

 
 
5.3.5  Žilinský kraj 
 
Ekonomika kraja je zastúpená všetkými odvetviami, pričom rozhodujúci je priemysel 
a stavebníctvo. Priemyselný charakter kraja ovplyvňuje blízkosť priemyselných zón susednej 
Českej a Poľskej republiky a taktiež nedostatok úrodnej pôdy. Ťažiskovými odvetviami 
priemyslu sú spracovanie kovov, chemická výroba, textilná výroba, energetika, celulózovo-
papierenská výroba. V kraji má ďalej zastúpenie aj strojársky a elektrotechnický priemysel. V 
okrese Liptovský Mikuláš je jedna z najlepšie prosperujúcich mliekární, do ktorej vstúpil 
zahraničný kapitál. V porovnaní s ostatnými krajmi SR má v Žilinskom regióne silnú pozíciu 
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stavebníctvo, ktoré sa podieľa na ročnom obrate 13 %. Región má veľkú šancu prosperovať aj 
z vysokej lesnatosti.  
 
Poľnohospodárstvo v Žilinskom kraji nie je dominantné, v štruktúre pôdy dominujú lúky 
a pasienky nad ornou pôdou. Prevláda živočíšna výroba, v rastlinnej sa pestujú obilniny, 
krmoviny a najmä zemiaky. 
 
Najvýznamnejší zahraniční investori v Žilinskom kraji: 
 
Investor Krajina Spoločnosť Odvetvie /   

Priemysel 

Alcatel Nemecko Alcatel Slovakia, a.s., Liptovský Hrádok Elektrotechnický  
Punch International Belgicko Punch Assemblies Námestovo, s.r.o. Elektrotechnický  
INA Schaeffler Nemecko INA Kysuce, a.s., Kysucké Nové Mesto Strojársky  
Neusiedler Rakúsko Neusiedler SCP, a.s., Ružobmerok Celulóz.-papierenský  
Matsushita Japonsko Matsushita Electronic Components, s.r.o., Trstená Elektrotechnický  
Aventis Pharma Holding Nemecko Hoechst - Biotika, s.r.o., Martin Farmaceutický 
Ecco Dánsko Ecco Slovakia, a.s., Martin Obuvnícky  
Swedwood Švédsko Swedwood Slovakia, s.r.o., Závažná Poruba Nábytkársky  
Gabor Rakúsko Gabor Slovensko, s.r.o., o.z. Liptovský Mikuláš Obuvnícky  
Schafstall Nemecko Schafstall, s.r.o., Liptovský Mikuláš Kožiarsky  
BM Beteiligung & Managment Nemecko Tatra - Leder, s.r.o., Liptovský Mikuláš Kožiarsky  
Louis Gerrit Webbink  Holandsko Webbink, s.r.o., Liptovský Mikuláš Strojársky  
Paul Craemer GmbH Nemecko Craemer, s.r.o., Liptovský Mikuláš Strojársky  
Bongrain Francúzsko Liptovská mliekareň, a.s., Liptovský Mikuláš Potravinársky  
Volkswagen Nemecko Volkswagen Slovakia, a.s., závod Martin Automobilový 
Johnson Controls, Araco Corp. USA, Japonsko Trim Leader, a.s., Košťany nad Turcom Automobilový 
Barlo IRG Plastics Belgicko Barlo Plastics Slovakia, s.r.o., Žilina Chemický 
Aquafil Textile Yarns Taliansko Aquachemia, s.r.o., Žilina Chemický 
AFE Metal Francúzsko AFE Foundry, s.r.o., Martin Hutnícky, strojársky 

 
 
5.3.6  Banskobystrický kraj 
 
Severná časť kraja sa vyznačuje pomerne vysokým stupňom industrializácie – prevláda 
drevársky, metalurgický, strojársky, elektrotechnický, textilný, potravinársky, farmaceutický 
priemysel, stavebníctvo a výroba stavebných hmôt. Najmä vďaka banskej histórii kraja, je 
dominujúcim odvetvím priemyslu v regióne hutníctvo (z hľadiska tržieb a zamestnanosti), 
ktoré predstavuje viac ako 60 %  celkového priemyselného exportu kraja. Ďalšími 
významnými sektormi sú celulózový a papierenský priemysel, farmaceutický priemysel, 
chemický priemysel a strojárenstvo. Južná časť kraja je základňou potravinárskeho priemyslu 
a ostatných odvetví, komplementárnych k poľnohospodárstvu. 
  
Banskobystrický kraj patrí medzi stredne produktívne oblasti z hľadiska poľnohospodárskej 
výroby. Poľnohospodárska výroba prevláda v južnej časti kraja. Veľký význam má lesné 
hospodárstvo, ťažba a spracovanie drevnej hmoty, ale aj pestovanie a výchova lesných 
porastov. Významná je tiež pozícia kraja z hľadiska zásob a ťažby nerastných surovín (hnedé 
uhlie, nerudné aj rudné suroviny) i bohatého výskytu minerálnych, termálnych a liečivých 
vôd. 
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Najvýznamnejší zahraniční investori v Banskobystrickom kraji: 
 

Investor Krajina Spoločnosť Odvetvie /   
Priemysel 

Degussa Nemecko Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča Farmaceutický  
Agrana Rakúsko Slovenské cukrovary, a.s., Rimavská Sobota Potravinársky  
Hydro Aluminium Nórsko Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom Hutnícky  

Radex Heraklith, Termo Rakúsko, Slovinsko Izomat, a.s., Nová Baňa Výroba stavebných 
materiálov 

Witzenmann Nemecko Witzenmann Slovakia, s.r.o., Vlkanová Strojársky  
Doka Industrie Rakúsko Doka Drevo, s.r.o., Banská Bystrica Drevospracujúci  

 
 
5.3.7  Prešovský kraj 
 
Hospodárstvo kraja charakterizuje vo vysokej miere priemysel a poľnohospodárstvo. Čo sa 
týka rozloženia priemyslu, na jeho území má zastúpenie chemický priemysel, pomerne 
rovnomerne rozmiestnený je potravinársky priemysel. Priemysel je ďalej reprezentovaný 
strojárskym, textilným a odevným, elektrotechnickým a drevospracujúcim priemyslom. 
 
Prešovský kraj má svojou geografickou polohou všetky predpoklady na rozvoj cestovného 
ruchu, z čoho by kraj mohol v budúcnosti výrazne profitovať. Na jeho území sa nachádza 
najvyššie horstvo Slovenska - Vysoké Tatry, jednotlivé mestá kraja majú bohatú históriu a je 
možné v nich nájsť množstvo historických a kultúrnych pamiatok. V kraji sa nachádza 
množstvo minerálnych prameňov a rovnako kúpeľné zariadenia. 
 
Najvýznamnejší zahraniční investori v Prešovskom kraji: 
 

Investor Krajina Spoločnosť Odvetvie /   
Priemysel 

SAB Miller Veľká Británia Pivovar Šariš, a.s., Veľký Šariš Potravinársky  
ZVL Italia Taliansko ZVL Auto, s.r.o., Prešov Automobilový  
Mediconf Taliansko Svik, s.r.o., Svidník Textilný  
Rhodia Industrial Yarns Francúzsko Rhodia Industrial Yarns, a.s., Humenné Chemický  
Kronospan Holdings Limited Cyprus Kronospan Slovakia, s.r.o., Prešov Drevársky  
Nylstar  Taliansko Nylstar Slovakia, a.s., Humenné Chemický  
Raniplast Fínsko Terichem, a. s., Svit Chemický  
Abital Cofezioni Taliansko Egotex, s.r.o., Prešov Odevný  
BF Investment Luxembursko Spinea, s.r.o., Prešov Strojársky  
Tex West B.V.B.A. Belgicko Betatex, s.r.o., Prešov Odevný  
Manderley Fashion Holandsko Gemor Fashion, s.r.o., Prešov Odevný  
Whirlpool Corporation USA Whirlpool Slovakia, s.r.o., Poprad Strojársky  
Julius Schüle Druckguss Nemecko Schüle Slovakia, s.r.o., Poprad Strojársky  
Lorenz AG Rakúsko Shoe Fashion Group, s.r.o., Bardejov Obuvnícky  

 
 
5.3.8  Košický kraj 
 
Košický kraj je druhý najvýznamnejší kraj Slovenska vzhľadom na exportnú výkonnosť 
a produkciu HDP na obyvateľa. Je tiež osobitne významný svojou produkčnou základňou, 
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ktorá má kľúčovú pozíciu v hospodárstve celej republiky. Hospodárstvo kraja charakterizuje 
vo vysokej miere priemysel a poľnohospodárstvo. V kraji sa tiež nachádzajú ložiská rôznych 
nerastov, ktoré majú celoslovenský význam. Za zmienku stojí aj zásoba zemného plynu, 
náleziská čierneho a hnedého uhlia a viaceré kameňolomy. 
 
Z pohľadu priemyselnej štruktúry sú najvýznamnejšími sektormi v kraji hutnícky, chemický, 
a elektrotechnický priemysel. Dominujúce je bezpochyby hutníctvo, ktoré tvorí 60 % 
priemyselnej produkcie regiónu a 50 % jeho exportu. 
 
Poľnohospodárstvo zohráva kľúčovú rolu v južnej časti kraja. Poľnohospodársky fond 
Košického kraja sa vyznačuje značnou heterogenitou produkčnej schopnosti v závislosti od 
reliéfnych a pôdnoklimatických podmienok. Prevažná časť územia Košického kraja patrí do 
východoslovenskej obilninárskej výrobnej oblasti s rôznorodou živočíšnou výrobou.  
Súčasťou je vinohradnícka  oblasť. Úrodná pôda Východoslovenskej nížiny je základňou pre 
pestovanie obilnín a olejnín. Takmer 40 % územia Košického kraja pokrývajú lesy. 
 
Najvýznamnejší zahraniční investori v Košickom kraji: 
 

Investor Krajina Spoločnosť Odvetvie /   
Priemysel 

United States Steel USA U.S. Steel Košice, s.r.o. Hutnícky  
SCA Hygiene Products Švédsko SCA Hygiene Products, s.r.o., Gemerská Hôrka Textilný  
Embraco Europe Taliansko Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves Strojársky  
BSH Bosch und Siemens Nemecko BSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce Elektrotechnický  
Matsushita Japonsko Panasonic AVC Networks Slovakia, s.r.o., Krompachy Elektrotechnický  
Molex USA Molex Slovakia, a.s., Kechnec Elektrotechnický  
Rautaruukki Oyj Fínsko Rannila Slovakia, s.r.o., Košice Hutnícky  
AQUAFIL Taliansko Cenon, s.r.o., Žilina Chemický  
S-Y Wiring Technologies Nemecko S-Y Wiring Technologies Slovakia, s.r.o., Michalovce Elektrotechnický  
Trancerie Emiliane Taliansko Trancerie Emiliane Slovakia, s.r.o., Michalovce Strojársky  
Fromageries Bel Francúzsko Zempmilk, a.s., Michalovce Potravinársky  
Eurovia Francúzsko Cestné stavby, a.s., Košice Stavebníctvo 
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6. INTEGRÁCIA 
 
Dôležitým dôsledkom prístupového procesu Slovenska do Európskej únie je nielen postupné 
osvojovanie si pravidiel platných v únii prostredníctvom  aproximácie práva, ale aj 
aplikovanie zásad do zmluvných vzťahov v podnikaní. Tieto zásady  zahrňujú používanie 
nových produktov v platobnom styku, v preprave tovaru, využívanie nových foriem 
financovania a záruk, ochranu práv v medzinárodnom prostredí a mnohé iné. 
 
Bez zaužívania týchto zásad by nebol možný rozvoj podnikania na jednotnom trhu, ktorého 
súčasťou sa stane Slovensko  po vstupe do EÚ. Pre slovenských výrobcov a poskytovateľov 
služieb sa otvára prístup na trh s 500 miliónmi obyvateľov rozšírenej Európskej únie. Na 
druhej strane sa, samozrejme, otvorí aj možnosť zahraničných subjektov podnikať na území 
Slovenska, čo znamená zvýšenie miery konkurencie. 
 
Možnosť podnikať na celom jednotnom trhu EÚ bez obmedzení je pre podnikateľský sektor 
najdôležitejším dôsledkom vstupu do únie. Len pripravení budú schopní túto možnosť  
využiť. Pritom treba  poznamenať, že už súčasný stav na Slovensku sa veľmi približuje stavu 
po vstupe do EÚ, a preto zásadné zmeny v podmienkach podnikania na Slovensku nenastanú. 
Napriek tomu existujú rezervy v pripravenosti na podmienky vstupu na jednotný trh, a to 
najmä v poľnohospodárstve a potravinárstve, ktoré vo viacerých prípadoch nespĺňajú 
veterinárne a hygienické požiadavky EÚ. Bezpečnosť a ochrana zdravia je pritom 
v súčasnosti prioritou v politike EÚ voči podnikateľskej sfére. 
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6.1  PRÍPRAVA SLOVENSKÝCH PODNIKOV NA VSTUP DO EÚ 
 
Väčšina slovenských podnikov sa sťažuje na nedostatok konkrétnych informácií o dopadoch 
členstva v EÚ. 
 
Okrem čiastkových nekoordinovaných informačných aktivít organizovaných obchodnými 
komorami neexistuje žiadne koncepčné informovanie o dopadoch členstva v EÚ na jednotlivé 
segmenty. V tejto činnosti značne zaostávajú aj profesijné združenia a komory, ktoré by mali 
vyvíjať najviac iniciatívy. Skúsenosti z iných krajín však poukazujú na to, že ani najlepšia 
informačná kampaň nepomôže, ak podnikatelia a manažéri sami nezačnú pokladať otázku 
prípravy na členstvo v EÚ za prioritnú úlohu. 
 
Členstvo v EÚ bude mať rozličný dopad na firmy v závislosti od veľkosti (veľké, malé a 
stredné podniky, individuálni živnostníci), segmentu a miesta pôsobenia a pod. 
 
Každá firma sa musí v tejto fáze zaoberať troma oblasťami: 
1. výhody a konkurečné tlaky z účasti na spoločnom trhu EÚ 
2. právne zmeny súvisiace so zavedením acquis communautaire 
3. budúca stratégia firmy na jednotnom trhu EÚ. 
 
Z doterajších skúseností vyplýva, že mnohé firmy sa úzko špecializujú iba na analýzu 
obchodných aktivít bez súvislostí vyplývajúcich z členstva v EÚ. Rozširenie počtu 
spotrebiteľov, posilnenie spotrebiteľských nárokov a prienik na nové trhy núti firmy dôkladne 
analyzovať dopady členstva v únii primárne v oblastiach distribúcie, predaja a marketingu. 
Sekundárne firmy analyzujú možnosti prístupu ku kapitálu a k investíciam kde sú veľké 
očakávania najmä z prílevu štrukturárnych fondov. Existuje však niekoľko ďaľších rovnako 
dôležitých oblastí, ktorým sa zanedbávajú pri príprave na členstvo v EÚ:  
 
• Voľný pohyb tovaru: zrušenie colných formalít na vnútorných hraniciach, zavedenie 

preferečných ciel voči tretím krajinám, certifikácia tovarov ... 
• Voľný pohyb osôb: možný odchod kvalifikovaných pracovníkov 
• Pracovné právo: ochrana pracujúcich, bezpečnosť a hygiena na pracovisku (napr. normy 

týkajúce sa hluku, zamestnávania mladistvých a tehotných žien)  
• Slobodné poskytovanie služieb: napr. právo zriaďovať a prevádzkovať podniky v 

ktoromkoľvek  členskom štáte 
• Hospodárska súťaž:  ochrana hospodárskej súťaže, protimonopolná politika, kontrola 

koncentrácií, dohody obmedzujúce súťaž a zneužívanie dominantného postavenia, 
prísnejší postih za porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže(v kompetencii EK) 

• Štátna pomoc: poskytovanie štátnej pomoci v rámci pravidiel EÚ 
• Ochrana spotrebiteľov: napr. smernice týkajúce sa reklamy... 
• Životné prostredie: environmentálne a ekologické normy (napr. recyklácia a odpadová 

politika) 
• Daňová politika, účtovníctvo a výkazníctvo (iná colná agenda a režim DPH a 

spotrebných daní, nove štatistické povinnosti atď.) 
• Právne a poisťovacie služby ( dominantné postavenie európskeho práva nad domácim v 

niektorých oblastiach, zodpovednosť za škodu, registrácia a ochrana patentov atď.) 
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• Public Affairs a Public Relations (budovanie európskej značky, intenzívna komunikácia 
s úradmi doma a v Bruseli, monitorovanie diania v Bruseli atď.) 

 
V každej z týchto oblastí bude členstvo v EÚ mať určitý dopad na aktivity firiem. Preto je 
dôležité realizovať prípravu na členstvo v EÚ v niekoľkých etapách: 
 
1. Uvedomiť si výzvy a príležitosti, ktoré vstup do únie prinesie pre danú firmu/ priemyselné 

odvetvie. 
2. Výber a menovania „EÚ koordinátora“ na firemnej úrovni. 
3. Identifikovanie dopadov pre jednotlivé činnosti firmy. 
4. Vytvorenie vyhodnocovacích a kontrolných mechanizmov. 
5. Vypracovanie komunikačného plánu. 
 
Pre úspešnú realizáciu tohto projektu je kľúčovou osobou „EU koordinátor“. Koordinátor pre 
EÚ by mal byť interným zamestnancom firmy a vo firemnej hierarchii bezprostredne pod 
vrcholovým vedením. Je dôležité aby mal podporu a prístup k vedeniu firmy, ale zároveň aby 
bol v styku s jednotlivými výkonnými zložkami firmy. Je dôležité aby tento človek mal 
znalosti o fungovaní európskej únie, základné znalosti práva a ekonómie a veľmi dobrú 
znalosť anglického jazyka. Najdôležitejšou vlastnosťou by však mal byť spôsob myslenia, 
aby dokázal chápať aspekty členstva v EÚ v súvislostiach a vhodne ich prenášať a aplikovať 
do firemnej stratégie.  
 
Samozrejme, že pre úspešnú realizáciu prípravy na členstvo v únii sú dôležité aj kontrolné a 
vyhodnocovacie mechanizmy a komunikačný plán na základe ktorého dôjde k prenosu 
informácií k jednotlivým zložkám firmy. 
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6.2  PRIPRAVENOSŤ NA ČERPANIE FONDOV EÚ 
 
S prístupovým procesom do Európskej únie, ktorý Slovensko v súčasnosti završuje, je spätá 
okrem legislatívnej aproximácie aj možnosť čerpania financií z predvstupových fondov. Ich 
hlavnou úlohou je čo najlepšie pripraviť kandidátsku krajinu na vstup po ekonomickej stránke 
a  po  inštitucionálnej stránke. Predvstupové fondy sú pre budúcich členov únie akýmsi 
trenažérom čerpania fondov po vstupe do EÚ. Skúsenosti s programovaním, predkladaním 
projektov a  vyplácaním prostriedkov majú krajinu pripraviť na plynulý prechod na čerpanie 
povstupových fondov. Stav čerpania predvstupových fondov do značnej miery indikuje, aký 
bude stav čerpania fondov po vstupe. 
 

Podnikateľská sféra sa podieľa na realizácii projektov financovaných za 
pomoci fondov EÚ, či už predkladaním vlastných projektov (napríklad 
SAPARD) alebo ako dodávateľ tovarov a služieb vo verejných projektoch 
(napríklad PHARE). Rovnako to bude aj po vstupe do EÚ. V prieskume 
dostali manažéri  otázku, ktorá skúmala vnímanie procesu využívania 
prostriedkov z fondov EÚ. 

 
Otázka:  Ako vnímate možnosti čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie z hľadiska 

podmienok získania podpory, transparentnosti procesu schvaľovania a 
informovanosti? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysoké percento (82 %) označilo náročnosť podmienok na získanie prostriedkov z fondov 
EÚ za veľmi vysokú alebo vysokú. Z toho približne polovica respondentov považuje 
podmienky za príliš náročné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transparentnosť procesu schvaľovania projektov so spolufinancovaním z fondov EÚ vníma 
ako nízku až veľmi nízku polovica oslovených manažérov. V porovnaní s transparentnosťou 
procesu schvaľovania projektov v rámci štátnych podporných programov (pozri kap. 1.3.2) je 
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výsledok u fondov EÚ lepší, kde transparentnosť vníma ako vysokú alebo veľmi vysokú 20 % 
a ako strednú 29 % respondentov. 
 
Závažnosť problému slabej informovanosti o fondoch EÚ sa prejavila aj v tomto prieskume. 
V prípade možností čerpania prostriedkov z fondov EÚ považuje informovanosť za nízku 
alebo veľmi nízku takmer 80 % opýtaných. 
 
Hlavným zmyslom pomoci Európskej únie budúcim členom, či už v predvstupovej fáze alebo 
po vstupe, je naštartovanie takých ekonomických procesov, aby boli základom trvalo 
udržateľného rozvoja. Okrem veľkých, najmä infraštruktúrnych projektov, v ktorých sa musí 
angažovať štát, je prostriedkom na čerpanie fondov najmä predkladanie individuálnych 
projektov podnikateľmi, respektíve komunálnou sférou. Inými slovami, cieľom pomoci je 
mobilizácia a stimulácia obyvateľov, aby začali a dlhodobo dokázali vykonávať činnosti, 
ktoré budú zlepšovať ich ekonomickú situáciu. 
 
Na programy PHARE a ISPA nadväzuje po vstupe do EÚ Kohézny fond. Skúsenosti 
s programami PHARE a ISPA budú  využiteľné pri Kohéznom fonde. Predvstupovým 
nástrojom, ktorý je podobný budúcim štrukturálnym fondom po vstupe do EÚ, je program 
SAPARD. Programovanie, predkladanie projektov, ich vyhodnocovanie a vyplácanie 
prostriedkov z tohto fondu je v podstate  rovnaké,  aké bude po vstupe do EÚ v prípade 
štrukturálnych fondov. 
 
Európska únia  poskytuje viaceré programy, pre členské a kandidátske štáty. Cieľom je 
vyrovnávať životnú úroveň na celom území pôsobenia Európskej únie. Pomoc, ktorú ponúka 
Európska únia Slovensku možno z časového obdobia rozdeliť na dve samostatné etapy. Prvou 
je predvstupová etapa, v ktorej má Slovenská republika možnosť čerpať z fondov PHARE, 
ISPA, SAPARD. Po vstupe do Európskej únie bude môcť Slovensko čerpať zdroje zo 
štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu, čo znamená, že objem pomoci sa zväčší nielen 
z hľadiska objemu ale aj štruktúry podpory. 
 
 
6.2.1  Predvstupová etapa 
 
Slovenská republika využíva predvstupovú pomoc Európskej únie už od roku 1990. V tom 
čase sa pomoc koncentrovala vo fonde PHARE, predovšetkým formou odbornej pomoci. 
V roku 2000 boli zriadené ďalšie dva investične orientované predvstupové fondy: ISPA 
a SAPARD. Všetky predvstupové nástroje mali za cieľ aj prípravu Slovenskej republiky na 
štrukturálnu politiku EÚ a jej fondy. 
 
V období 2004-2006 bude v SR existovať dobiehajúca predvstupová pomoc z fondov 
PHARE, ISPA, SAPARD a súčasne popvstupové príjmy, ktoré okrem príjmov zo 
štrukturálnych fondov a kohézneho fondu zahŕňajú aj priame platby pre poľnohospodárov, 
alokáciu na odstavenie jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, na budovanie Schengenského 
systému, na ďalšie posilnenie inštitúcií a na existujúce politiky. 
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PHARE 
 
Prekladateľmi projektov v rámci Národného programu PHARE sú vždy ústredné orgány 
štátnej správy, ktoré sú zodpovedné za riadenie určitého rezortu. Dôvodom je, že pomoc je 
poskytovaná vláde SR, ktorá aj podpisuje finančnú dohodu s Európskou komisiou a priamo 
zodpovedá za správne využitie poskytnutých prostriedkov.  
 
a) Projekty budovania inštitúcií 

Cieľom je príprava na vstup do EÚ v oblasti prijímania a uplatňovania legislatívy, noriem 
a praktík EÚ a budovania inštitúcií potrebných na ich účinné uplatnenie. K projektom 
budovania inštitúcií sú zaradené aj na podporu mimovládnych organizácií , kde 
najdôležitejším administrátorom je Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA). 

 
b) Projekty regionálneho rozvoja 

Prispievajú k realizácii Národného plánu regionálneho rozvoja  v súlade s jednotlivými 
operačnými programami. V roku 2002 tvorili tento komponent grantové schémy, ktoré 
predložilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v spolupráci s Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo hospodárstva SR. 

 
c) Projekty cezhraničnej spolupráce 

Sú určené predovšetkým mestám a obciam, občianskym združeniam, ale aj ďalším 
neziskovým organizáciám a samotným občanom prihraničných oblastí. Všetky projekty 
musia mať jasný cezhraničný dopad a musia byť zamerané:  
 Na zlepšenie dopravnej infraštruktúry spájajúcej regióny susediacich štátov 
 Na ochranu životného prostredia 
 Na podporu ekonomickej spolupráce 

 
d) Komunitárne programy 

Asociované krajiny strednej a východnej Európy  sa môžu uchádzať o účasť 
v programoch Európskych spoločenstiev. Z programu PHARE sa hradí časť tzv. 
vstupenky do komunitárnych programov. Slovenská republika sa zapojila do 
najvýznamnejších programov v oblasti hospodárstva, financií, životného prostredia, 
školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a kultúry. 

 
Stav čerpania a pripravenosť na ďalšie obdobie (k 31.8.2003) 
 
V súčasnosti sú uzavreté finančné memorandá (FM) Phare na roky 1998, 1999 a 2000. 
Dosiahnutá miera čerpania týchto prostriedkov je uvedená v tabuľke: 
 

Finančné 
memorandum Nakontrahované Reálne čerpanie 

1998 92,35 % 90,78 % 
1999 85,13 % 81,24 % 
2000 99,46 % 91,77 % 

 
Počas roku 2004 budú realizované projekty Národného programu Phare 2001, 2002 a 2003. 
Kontraktácia FM 2001 bude ukončená v tomto roku, kontraktácia FM 2002 musí byť 
ukončená do 30.11.2004. 
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Konečný termín kontrahovania prostriedkov Phare FM 2001 je stanovený na 30.11.2003. 
K 13.8.2003 predstavovala úroveň kontrahovania 15,2 %. Podľa Správy o pripravenosti SR na 
čerpanie predvstupových nástrojov, Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov k 30. júnu 
2003 (uznesenie vlády č. 684/2003) vláda na základe analýz predpokladaného vývoja 
kontrahovania predpokladala na konci doby kontrahovania prostriedkov Phare FM 2001 
(30.11.2003) konečnú úroveň kontrahovania 90 %. Podľa aktuálnej verzie tejto správy 
(uznesenie vlády č. 848/2003) sa predpokladaná úroveň kontrahovania FM Phare 2001 
pohybuje v rozmedzí 80-85 %. 
 
Projekty FM 2002 v celkovej výške 61,1 mil. EUR sú k 13.08.2003 nakontrahované na 
11,8 % (bez komunitárnych programov). Konečný termín kontrahovania prostriedkov 
PHARE FM 2002 je stanovený na 30.11.2004. V rámci FM 2002 sa opakuje situácia, keď 
boli počas programovania predložené a schválené projekty s nezabezpečenými základnými 
podmienkami realizácie (nevysporiadané vlastníctvo pôdy, nevydané územné a stavebné 
povolenia). 
 
Vláda SR na svojom zasadaní dňa 11.6.2003 schválila zoznam 33 projektových návrhov (tzv. 
Project Fiche) v celkovej výške 57,1 mil. EUR z finančných prostriedkov Národného 
programu Phare, ktoré Národný koordinátor zahraničnej pomoci SR zaslal Európskej komisii. 
Vláda SR tiež odsúhlasila výšku spolufinancovania projektov zo štátneho rozpočtu vo výške  
12,991 mil. EUR. 
 
Najväčším problémom pri čerpaní fondu Phare je nesplnenie základných podmienok 
realizácie projektov pri ich predkladaní a schvaľovaní (chýbajúca dokumentácia, nevydané 
stavebné povolenia a pod.). Z tohto dôvodu dochádza k oneskoreniu začiatku realizácie 
projektov a samotná realizácia musí byť tak namiesto niekoľkých plánovaných rokov 
vykonaná v priebehu jedného roka i menej. Splnenie základných podmienok má byť pritom 
vyriešené v štádiu programovania nie v štádiu plánovanej realizácie projektu. 
 
V kontrahovaní FM Phare 2001 existuje vysoké riziko kontrahovania na poslednú chvíľu, keď 
v prípade výskytu problému a zrušenia výberového konania nie je z časových dôvodov možné 
verejnú súťaž opakovať. Až 50 % alokovaných prostriedkov bude pritom kontrahovaných na 
poslednú chvíľu počas novembra 2003, kedy Delegácia Európskej komisie v SR nemôže v 
dôsledku obmedzeného časového priestoru zaručiť spracovanie a schválenie výsledkov 
výberových konaní a kontraktov. 
 
 
ISPA 
 
Predvstupový fond ISPA slúži na financovanie opatrení v dopravnej infraštruktúre 
a v životnom prostredí. Ročný príspevok určený kandidátskym krajinám pre fond ISPA je 
1 mld. EUR. Všeobecne ide o projekty, ktoré tvoria príspevok k realizácii environmentálnej 
politiky EÚ a k budovaniu transeurópskej dopravnej siete a realizácii dopravnej politiky EÚ. 
ISPA sa zatiaľ sústreďovala na „investične náročnejšie“ environmentálne smernice, ktorých 
implementácia je veľmi drahá. 
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Program ISPA sa riadi strategickými dokumentmi, ktoré určujú prioritné aktivity 
financovania . Sú to: 
 Národná stratégia ISPA – doprava 
 Národná stratégia ISPA – životné prostredie 

 
Stav čerpania a pripravenosť na ďalšie obdobie (k 31.8.2003) 
 
V sektore životného prostredia prebiehajú práce na základe už podpísaných zmlúv v projekte 
Trenčín, v projektoch Banská Bystrica a Komárno boli vyhodnotené tendre na služby, 
v prípade ostatných 10 projektov pokračujú práce na tendrovej dokumentácii a príprave 
spustenia tendrov. 
 
V oblasti železničnej infraštruktúry bežia 3 projekty ISPA, pričom k 31.7.2003 bolo 
čerpaných v rámci projektu Rača – Šenkvice z ISPA 14 291 311,28 EUR a nakontrahovaných 
81,7 % prostriedkov. Ostatné projekty sú v stave prípravy opakovaného tendra (Šenkvice – 
Cífer), resp. novej tendrovej dokumentácie (Trnava – Piešťany). 
 
V sektore cestnej infraštruktúry je realizovaný projekt výstavby Diaľnice D1 v Bratislave, 
Viedenská cesta – Prístavný most, kde k 31.7.2003 bolo nakontrahovaných 53 520 000 EUR 
(102 % celkových nákladov). Vaplatených bolo 4 623 766,82 EUR. 
 
Alokácia finančných prostriedkov pre sektor dopravy bola naplnená na 100 % schválením 
finančného memoranda ISPA – Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad 
Váhom, úsek Trnava – Piešťany vládou SR dňa 6.11.2002 (uznesenie vlády č. 1205/2002). 
Alokácia pre sektor životného prostredia pre SR na programovacie obdobie 2000 – 2003 bola 
rovnako naplnená schválením poslednej žiadosti ISPA uznesením vlády č. 544/2003 zo dňa 
2.7.2003. Vyčerpaním alokovaných finančných prostriedkov je programovanie ISPA na 
Slovensku ukončené. 
 
Program ISPA je svojím charakterom, stratégiou, prioritami ako aj pravidlami implementácie 
stavaný tak, aby sa budúce členské krajiny naučili pripravovať a implementovať veľké 
infraštruktúrne projekty životného prostredia a dopravy v Kohéznom fonde. V rámci 
predvstupového nástroja ISPA boli podľa vlády prijaté opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť 
plynulý prechod z ISPA na Kohézny fond ako aj prípravu projektov pre Kohézny fond.  
 
SAPARD 
 
Predvstupový fond SAPARD je určený na financovanie rozvoja poľnohospodárstva a vidieka. 
Z predvstupových fondov EÚ na obdobie rokov 2000-2006 je na ročný príspevok 
kandidátskym krajinám v tomto období 520 mil. EUR. Program SAPARD je jediný program 
v rámci kandidátskych krajín, ktorý je už v predvstupovom období riadený a  
implementovaný na decentralizovanom základe. 
 
Predvstupovou pomocou podľa programu SAPARD sa financujú aktivity smerujúce k rozvoju 
poľnohospodárstva a vidieka v súlade s prioritami a opatreniami stanovenými v Pláne rozvoja 
poľnohospodárstva a vidieka jednotlivých krajín. Základné priority a opatrenia, stanovené 
v tomto pláne sú: 
 



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 300 -       

Priorita/číslo a názov opatrenia 
Počet 

prijatých 
žiadosti 

Počet 
schválených 

žiadostí 
Priorita 1:  Zlepšenie poľnohospodárskeho výrobného sektora vrátane potravinárskeho priemyslu 
     Opatrenie č. 1 - Investície do poľnohosp. podnikov 58 34 
     Opatrenie č. 2 - Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohosp.  
                               produktov 128 72 

     Opatrenie č. 3 - Podpora zriaďovania skupín výrobcov (Podpora  
                               zakladania odbytových organizícií) 0 0 

Priorita 2: Trvalo udržateľný rozvoj vidieka 
     Opatrenie č. 4a - Diverzifikácia činností vo vidieckom priestore –  
                                 neinfraštruktúrne investície 40 16 

     Opatrenie č. 4b - Diverzifikácia činností vo vidieckom priestore –  
                                 infraštruktúrne investície 161 0 

     Opatrenie č. 5 - Lesníctvo (Lesné hospodárstvo) 17 9 
     Opatrenie č. 6 - Poľnohospodárske výrobné postupy smerujúce  
                               k ochrane životného prostredia a krajiny 0 0 

     Opatrenie č. 7 - Pozemkové úpravy 51 51 
Priorita 3: Rozvoj ľudských zdrojov 
     Opatrenie č. 8 - Rozvoj ľudských zdrojov 0 0 
     Opatrenie č. 9 - Technická pomoc 0 0 

 
Hlavným princípom pomoci programu SAPARD je princíp spolufinancovania. Znamená to, 
že prijímateľ pomoci musí v prvom rade zabezpečiť vlastné zdroje na realizáciu projektu 
a potom požiadať o príspevok z programu SAPARD. Pri opatreniach vytvárajúcich zisk môže 
byť projekt spolufinancovaný z verejných zdrojov do 50 % celkových nákladov, z toho môže 
EÚ uhradiť 75 % a zvyšných 25 % musí predstavovať národný príspevok. Čo sa týka 
neziskových opatrení, môže byť spolufinancovanie z rozpočtu EÚ zabezpečené až do 75 % z 
celkových nákladov projektu. Výška finančnej pomoci pri spolufinancovaní projektu je 
zrejmá z tabuľky: 
 
 

Celkové náklady projektu 
Uznateľné náklady – z toho: 

Nepodporovateľné 
investície kryté zo 
zdrojov žiadateľa 

Zdroje žiadateľa 
min. 50 % z uznateľných 

nákladov 

Zdroje z programu SAPARD  
(výška finančnej pomoci) 
max. 50 % z uznateľných 

nákladov 
 
 
Stav čerpania a pripravenosť na ďalšie obdobie (k 31.8.2003) 
 
Agentúra SAPARD prijala od 15.4.2002 do 25.8.2003 celkovo 511 žiadostí v celkovej výške 
verejných výdavkov 84 860 000 EUR (zo zdrojov Európskych spoločenstiev a Slovenskej 
republiky hradených z programu SAPARD), z ktorých bolo 22 vyradených a 222 
schválených. Schválené projekty v celkovej výške verejných zdrojov 28 110 000 EUR 
predstavujú 54 % disponibilných zdrojov pre roky 2000 a 2001. K 25.8.2003 boli 
zrealizované platby v celkovej výške verejných zdrojov 5 175 000 EUR, čo predstavuje 10 %-
né čerpanie. Ostatné žiadosti sú v procese posudzovania a sú schvaľované priebežne. 
V súčasnosti sú akreditované všetky uvedené opatrenia a je tak zabezpečené prijímanie 
projektov pre program SAPARD v plnom rozsahu. 
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Na  základe  doterajšieho trendu predkladania a posudzovania projektov, po potvrdení 
akreditácie zostávajúcich opatrení Plánu rozvoja poľnohospodárstva a vidieka SR a rozšírení 
plánu o nové opatrenia zo strany EK je možné predpokladať, že do 28.2.2004 bude Agentúre 
SAPARD predložených a schválených cca 400 – 450 projektov, pričom sa k 30.11.2003 
predpokladá čerpanie finančných prostriedkov v rámci programu SAPARD – verejné zdroje 
vo výške 1 478,7 mil. Sk. 
 
Pre získanie prostriedkov z programu SAPARD je nevyhnutné splniť jednak všeobecné 
kritériá, ktoré hodnotia životaschopnosť subjektu a tiež špecifické kritériá pre jednotlivé 
opatrenia. 
 
Agentúra SAPARD, ktorá je Európskou komisiou akreditovanou inštitúciou na riadenie 
a implementáciu programu SAPARD pravidelne zverejňuje výzvy – oznamy o možnosti 
podania žiadostí o finančnú pomoc z programu SAPARD. Vydáva tiež metodické pokyny 
k predkladaniu žiadostí, ktoré obsahujú špecifické kritériá získania pomoci v rámci 
jednotlivých opatrení.  
 
Cieľom tejto kapitoly je zhodnotenie pripravenosti na čerpanie prostriedkov programu 
SAPARD porovnaním všeobecných kritérií (finančných ukazovateľov) so stavom 
v odvetviach, ktorých sa program SAPARD týka. Táto kapitola sa zameriava na program 
SAPARD z dôvodu jeho podobnosti so systémom využívania prostriedkov štrukturálnych 
fondov po vstupe do EÚ, ktoré budú hlavným nástrojom využívaným širokou podnikateľskou 
sférou. Vzhľadom na to, že kritériá životaschopnosti budú podobné, zhodnotenie spĺňania 
všeobecných kritérií v súčasnosti naznačuje schopnosť splniť budúce kritériá pri čerpaní 
fondov po vstupe do EÚ. 
 
Zhodnotenie spĺňania všeobecných kritérií 
 
Finančnú podporu z programu SAPARD dostanú len životaschopné subjekty, čiže tie, ktoré 
vytvorenými finančnými zdrojmi zabezpečia reprodukciu svojich výrobných faktorov. Ide 
o subjekty, ktoré nie sú závislé len na cudzích zdrojoch (dotáciách, bankových úveroch), ale 
svojou výrobnou a ostatnou doplnkovou činnosťou vytvoria pridanú hodnotu.  
 
Žiadateľ predkladá účtovné výkazy k 31.12. minimálne za posledné dva roky a maximálne za 
4 roky dozadu, t.j. má možnosť sám rozhodnúť, či kratšie alebo dlhšie obdobie preukáže 
priaznivejší obraz o ekonomickej situácii podniku. 
 
Pre posúdenie kritérií ekonomickej životaschopnosti subjektov budú použité nasledujúce 
ukazovatele a kritériá k 31.12. za posledný účtovný rok. Podnik uchádzajúci sa o podporu 
musí splniť minimálne dve zo štyroch kritérií. 
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Ukazovatele   Vzorec  Zdroj  Kritériá 

Celková likvidita  
Zásoby + kr. pohľadávky + fin. majetok / 
Kr. záväzky + bežné ban. úvery + kr. fin. 
výpomoci  

S029+S042+S051/S091+S103+S104 CL >1 

Krytie prevádzkových 
nákladov prevádzkovými 
výnosmi 

(Prevádzkové výnosy x 100) / 
Prevádzkové náklady 

(V01+V04+V19+V21+V23+V25+V27) / 
(V02+V08+V12+V17+V18+V20+V22+ 
V24+V26+V28)*100 

KPNPV >100% 

Podiel pridanej hodnoty 
na výrobe a obchode (Pridaná hodnota x 100) / Výroba a tovar V11/(V04 + V01)*100 PPHV >10% 

Celková zadĺženosť aktív (Cudzí kapitál x 100) / Celkové aktíva S79/S1*100 CZA < 70% 

                    Zdroj: Agentúra SAPARD 
 
Prostriedky fondu nie sú nárokovateľné a žiadatelia musia spĺňať stanovené kritériá. 
Vzhľadom na nízky počet schválených projektov, súvisiacich s neschopnosťou plniť 
stanovené ukazovatele, došlo v roku 2002 k zmierneniu hodnôt ukazovateľov. Zmena bola 
zaznamenaná v podmienke splnenia ktorýchkoľvek dvoch ukazovateľov ekonomickej 
životaschopnosti oproti pôvodne stanovenej podmienke splnenia ukazovateľa zadlženosti 
a ktoréhokoľvek iného stanoveného ukazovateľa. Aj napriek tomu je však percento 
uchádzačov, ktorí by boli schopní tieto ukazovatele spĺňať nízke. 
 
Najčastejším dôvodom vylúčenia z podpory je vysoká úverová zadlženosť, ktorá súvisí najmä 
s dlhovým financovaním privatizácie. Pre posúdenie ekonomickej situácie subjektov 
žiadajúcich o podporu sú používané nasledujúce ukazovatele a kritériá (pre poskytnutie 
podpory SAPARD je nutné splniť aspoň dve). 
 
Hodnotenie finančných kritérií bolo vykonané na základe prepočtu jednotlivých 
požadovaných ukazovateľov za dané odvetvie. Pri vyhodnotení jednotlivých odvetví sa 
vychádza zo zjednodušujúceho predpokladu, že najlepšie podniky spĺňajú všetky kritéria 
pričom, čím je situácia v danom podniku horšia tým menej kritérií spĺňa. (Zanedbáva sa fakt, 
že by mohol existovať podnik, ktorý nespĺňa 3 kritériá, ale spĺňa najprísnejšie kritérium.) Pri 
vyhodnotení sa teda používa systém „úzkeho miesta“, ktorý znamená, že dané štyri kritériá 
spĺňa také percento podnikov, ktoré plní najprísnejšie kritérium a a kvalifikuje sa pre pomoc 
také percento podnikov, ktoré spĺňa dve najvoľnejšie kritériá. 
 
 Investície do poľnohospodárskych podnikov – Investície do sektoru oviec 

 
Finančné kritéria pre pomoc sú v tomto sektore vcelku vyvážené, nakoľko 78,9 % 
podnikov podnikajúcich v tomto sektore sa kvalifikuje pre pomoc z fondov EÚ. Treba 
však tiež podotknú, že ak by podniky mali spĺňať všetky finančné kritériá, tak by sa pre 
pomoc kvalifikovalo iba 26,3 %. 
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Ďalším problémom, môže byť taktiež splnenie ostatných špecifických kritérií pre toto 
opatrenie. 
 
 Investície do poľnohospodárskych podnikov – Investície do sektoru hydiny (klietkové 

technológie) a investície do poľnohospodárskych podnikov – Investície do sektoru hydiny 
(klimatizované prepravníky) – spojené do jednej kategórie ako následok faktu, že dve 
rôzne podpory sú poskytnuté tomu istému sektoru 

 
Situácia v tomto sektore je dosť zložitá. Finančné kritéria pre kvalifikáciu na pomoc 
z fondov EÚ spĺňa iba 44,4 % podnikov, pričom všetky kritériá spĺňa 35,6 % podnikov.  

 
 

Veľmi dôležitým kritériom v špecifických podmienka pre tento typ pomoci je doba 
podnikania v danom sektore, nakoľko EÚ požaduje, aby podniky, ktoré majú záujem 
o využitie týchto prostriedkov, podnikali v uvedenom sektore minimálne 5 rokov. Pri 
žiadosti o financie na klimatizované prepravníky existujú ďalšie obmedzenia ohľadom 
veľkosti produkcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Investície do poľnohospodárskych podnikov – Investície do sektorov ovocie, zelenina, 

malotonážne rastliny (aromatické a liečivé rastliny) 
 

Plnenie finančných kritérií v sektore výroby zeleniny, patrí medzi najlepšie, kde sa pre 
pomoc z fondov EÚ kvalifikuje až 69,2% podnikov. Plnenie všetkých finančných kritérií 
spĺňa 38,5% podnikov zo sektoru pestovania zeleniny. 
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 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych a rybích výrobkov 
 
Toto opatrenia sa zaoberá podporou podnikov, ktoré podnikajú v oblasti spracovania mäsa, 
rýb a zeleniny. 
 
V sektore spracovania mäsa, finančné kritériá pre kvalifikovanie sa pre pomoc zo zdrojov EÚ, 
spĺňa kritériá iba 40,3% podnikov. Všetky finančné kritériá na pomoc, spĺňa len 25,0% 
všetkých podnikov z oblasti spracovania mäsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V oblasti spracovania rýb, je situácia oveľa lepšia. Až 55,6% podnikov sa kvalifikuje pre 
pomoc z fondov Európskej únie a 44,4% podnikov spĺňa všetky finančné kritériá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istou nevýhodou  pre implementáciu tohto programu je veľmi prepracovaná agenda potrebná 
pri žiadosti o podporu. Druhou podmienkou sú veterinárne kritériá EÚ. 

 
 Diverzifikačné činnosti vo vidieckom priestore – neinfraštruktúrne investície 

 
Projekty spadajúce pod toto opatrenie, zahŕňajú firmy z viacerých odvetví a sektorov, 
pričom, podpora nie je poskytovaná výlučne nejakému sektoru, ale je poskytovaná na 
konkrétne projekty, ktoré by sa mali zaoberať rozvojom agroturistiky. 
Relatívne obmedzujúcim kritériom v tomto programe je návratnosť investície, ktorá musí 
byť pri stavebných investíciách maximálne 9 rokov a u technológií maximálne 6 rokov. 
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 Lesné hospodárstvo 
 

Finančné ukazovatele lesníctva sú veľmi pozitívne, a dávajú veľkú šancu podnikom získať 
finančné prostriedky z fondov EÚ. Viac ako 68,9% podnikov sa kvalifikuje pre dotácia až 
47,5% všetkých podnikov spĺňa všetky kritériá pre získanie fondov. Ani špecifické 
kritériá neobsahujú žiadne podmienky, ktoré by výrazne ovplyvnili možnosti podnikov 
ohľadom financovania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zhrnutie 
 
Celkovo možno zhrnúť predvstupovú pomoc EÚ ako pomoc jednoznačne orientovanú na 
rozvoj ekonomiky ako celku. Dva z troch programov sú orientované na pomoc štátu, ktorý 
ďalej sám reguluje tok finančných prostriedkov prostredníctvo schválených programov. Ide 
o programy PHARE a ISPA, kde je využitie pre jednotlivé firmy iba sprostredkované. Ide 
predovšetkým o dodávky pre štát, ktorý za to platí nie len vlastnými zdrojmi ale aj zdrojmi 
z Európskej únie. 
 
Odlišne koncipovaný je program SAPARD. Poskytuje priamu podporu pre podnikateľov na 
zlepšenie poľnohospodárskeho výrobného sektoru vrátane potravinárskeho priemyslu a na 
trvalo udržateľný rozvoj vidieka. Finančné kritéria, ktoré je nutné splniť ako dôkaz 
životaschopnosti projektu, sú nastavené na slovenské podmienky trochu prísnejšie, avšak 
umožnia prirodzený vývoj v daných sektoroch. Úspešné podniky sa budú ďalej rozvíjať, kým 
neúspešné podniky zaniknú. 
 
 
6.2.2  Členstvo v Európskej únii 
 
Predvstupové programy Európskej únie mali okrem kompenzačnej a pomocnej úlohy, aj 
úlohu pripraviť prostredie v danom štáte na využívanie podpory členských krajín EÚ, 
nakoľko podpora zo štrukturálnych fondov EÚ ako aj z Kohézneho fondu  vyžaduje podobné 
schvaľovacie procesy ako predvstupové fondy. Objem prostriedkov bude približne 5 krát 
vyšší a ich administrácia ich čerpania vyžaduje skúsených odborníkov. 
 
Po vstupe do EÚ bude môcť Slovenská republika čerpať zdroje z nasledujúcich fondov: 
• Európsky fond regionálneho rozvoja 
• Európsky sociálny fond 
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• Európsky poľnohospodársky a usmerňovací a garančný fond 
• Finančný nástroj pre usmerňovanie rybolovu 
• Kohézny fond 
 
Aj keď názvy fondov sú nové, väčšina z nich je iba logickým pokračovaním fondov 
predvstupovej pomoci, pričom na roky 2004-2006 je plánovaná dobiehajúca predvstupová 
pomoc z fondov PHARE, ISPA a SAPARD. 

 
Podpora z fondov EÚ pre členské štáty sleduje nasledovné ciele: 
Cieľ 1. – podpora rozvoja a štrukturálnych zmien regiónov so zaostávajúcim rozvojom, tzv. 

„zaostalé regióny“ 
Cieľ 2. – podpora hospodárskej a spoločenskej premeny oblastí, ktoré čelia štrukturálnym 

ťažkostiam 
Cieľ 3. – podpora prispôsobovania a medernizácia politík a systémov vzdelávania, školenia 

a zamestnanosti. Tento cieľ poskytuje finančnú pomoc regiónom okrem regiónov, na 
ktoré sa vzťahuje Cieľ 1 

 
 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
Priamo nadväzuje na súčasné aktivity PHARE a bude financovať: 

 
• Cezhraničnú spoluprácu medzi regiónmi a medzi štátmi 
• Podporu konkurencieschopnosti podnikov so zameraním na malé a stredné podniky 
• Miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť (vrátane oblasti cestovného ruchu a kultúry, 

ktoré napomáhajú tvorbe pracovných miest) 
• Rozvoj vedy a technológie 
• Rozvoj miestnych a regionálnych sietí (dopravná infraštruktúra, telekomunikácie 

a energetika) 
• Ochranu a opatrenia na zlepšenie životného prostredia (efektívne využívanie energie, 

rozvoj obnoviteľných zdrojov energie) 
• Podporu rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi 
 
Európsky sociálny fond 
 
Podporuje opatrenia, ktoré: 
 
• Znižujú nezamestnanosť a bojujú proti nej 
• Zachovávajú zamestnanosť 
• Podporujú rovnaké príležitosti pre všetkých pri vstup na trh práce 
• Podporujú a zlepšujú úroveň vzdelania, poradenstva a školení 
• Podporujú vznik pracovných miest, ľudský potenciál v oblasti vedy a výskumu 
• Podporujú pracovnú mobilitu 
• Podporujú väzby medzi svetom praxe a vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu 
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Európsky poľnohospodársky a usmerňovací a garančný fond 
 
Je jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ podporujúci 
adaptáciu poľnohospodárskych štruktúr na dlhodobé štrukturálne zmeny 
v poľnohospodárstve, rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry, rozvoj a obnovu vidieka, 
vidieckeho dedičstva a lesov. Opatrenia na rozvoj vidieka sú: 
 
• Podpora investícií v poľnohospodárskych podnikoch 
• Podpora začínajúcim mladým poľnohospodárom 
• Vzdelávanie 
• Podpora pri predčasnom odchode poľnohospodárov do dôchodku 
• Podpora v prípade znevýhodnených oblastí a oblastí s ekologickými obmedzeniami 
• Agroenviromentálna podpora 
• Investičná podpora s cieľom zlepšenia a racionalizácie spracovania a marketingu 

poľnohospodárskych výrobkov, čím sa prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti 
a pridanej hodnoty týchto výrobkov 

• Lesné hospodárstvo 
• Podpora prispôsobenia a rozvoja vidieckych oblastí 

 
Finančný nástroj pre usmerňovanie rybolovu 
 
Slúži na zlepšenie konkurencieschopnosti štruktúr v rybárskom odvetví a na rozvoj 
životaschopných obchodných podnikov v oblasti rybárskeho priemyslu pri zachovaní 
rovnováhy medzi zdrojmi a ich využitím, na zvýšenie pridanej hodnoty v rybolove. 
 
Kohézny fond 
 
Kohézny fond nie je zaradený medzi štrukturálne fondy, hoci tematicky (finančná pomoc 
ekonomicky slabším členom EÚ) sa k nim pridružuje. Hlavný rozdiel medzi Kohéznym 
fondom a štrukturálnymi fondmi je ten, že základnou bunkou Kohézneho fondu je štát. 
V prípade štrukturálnych fondov sú to regióny, ktorým je smerovaná finančná pomoc. 
Kohézny fond financuje: 
 
• Projekty životného prostredia 
• Projekty dopravnej infraštruktúry spoločného záujmu 
• Predbežné štúdie, ktoré súvisia s realizáciou projektov 
• Štúdie, ktoré prispievajú k schvaľovaniu a implementácii ostatných projektov 
• Protipovodňové opatrenia 
 
 
Po vstupe Slovenska do Európskej únie bude finančný rámec štruktuálnych fondov 
predstavovať cca 62 mld. Sk na obdobie rokov 2004-2006. Táto čiastka predstavuje ročne 
približne 5-násobok ročnej alokácie fondov Phare, ISPA a SAPARD v rokoch 2001-2003. 
 
Predpokladané príjmy z predvstupových fondov a príjmy zo štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu v roku 2004 sú uvedené v tabuľke (v mld.EUR): 
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Predvstupové fondy  Povstupové fondy 
Phare 2,66  Štrukturálne fondy 5,31 
ISPA 3,21  Kohézny fond 0,17 
SAPARD 1,59    
Spolu 7,47  Spolu 5,48 

 
V samotnom roku 2004, ktorý bude prvým rokom čerpania prostriedkov štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu bude zostávajúci objem prostriedkov Phare, ISPA a SAPARD 
v rámci prebiehajúcich programovacích období vyšší ako objem zo samotných povstupových 
fondov. Z tohto dôvodu sa má podľa predstavy vlády Slovensko sústrediť na efektívne 
čerpanie finančných prostriedkov z predvstupových fondov. 
 
Problémy v pripravenosti na čerpanie fondov EÚ 
 
Celkovo možno zhodnotiť, že predvstupové fondy tvoria len malú časť finančnej pomoci, 
ktorá bude k dispozícii po vstupe do EÚ. Viac ako 75 % príjmov po vstupe do EÚ bude 
projektovo orientovaných. To znamená, že nárok na finančnú podporu vzniká až po 
vypracovaní kvalitného projektu a pri zaručení vyžadovanej finančnej spoluúčasti 
predkladateľa. Reálne čerpanie finančných prostriedkov alokovaných pre Slovenskú 
republiku na obdobie 2004 až 2006 bude  závisieť od kvality projektov, ich realizácie, výšky 
verejných a súkromných zdrojov vyžadovaných na spolufinancovanie a pripravenosti 
administratívnych kapacít. 
 
Vláda svojím uznesením č. 684 z 16. júla 2003 prijala identifikáciu problémových oblastí v  
pripravenosti na čerpanie fondov EÚ: 
 
• problémy s kontrahovaním investičných projektov Phare, ktoré spočívajú 

v nezabezpečené základných podmienok realizácie pri predkladaní a schvaľovaní 
projektov. Ide najmä o nevysporiadané vlastníctvo k stavebným pozemkom, chýbajúca 
projektová dokumentácia, venydané územné a stavebné povolenia a nezabezpečené 
spolufinancovanie v dostatočnej výške, 

• nedostatočné skúsenosti pracovníkov s projektovým manažmentom, ktoré by mali byť 
vyriešené organizovaním školení orgánov na centrálnej, regionálnej a lokálnej úrovni za 
pomoci prostriedkov Phare FM 2002 a 2003 i za pomoci zahraničných expertov, 

• nedobudované a nestabilizované administratívne kapacity (vysoká miera fluktuácie 
a neobsadené miesta), ktoré sú dôsledkom nedostatočnej finančnej motivácie. 
Administratívne kapacity sa predpokladajú doplniť v rámci prebiehajúcich výberových 
konaní. Náročnosť súčasnej metodiky výberových konaní však predlžuje proces 
prijímania zamestnancov a skracuje tak disponibilný čas na ich zaškolenie. Tento problém 
by mala vyriešiť pripravovaná novela zákona o štátnej službe s účinnosťou od 1.1.2004 
a zvýšením finančnej motivácie zamestnancov, 

• zdĺhavosť a komplikovanosť tendrových procedúr podľa pravidiel EÚ, ktoré by mali byť 
vyriešené prijatím nového zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.1.2004, 

• proces schvaľovania štátnej pomoci na Úrade  pre štátnu pomoc, ktorý je zdĺhavý 
v dôsledku administratívnej nepripravenosti Úradu. Štátna pomoc musí byť zároveň 
v súlade s pravidlami EÚ, ktoré sú v tejto oblasti prísne. Vyriešeniu tohto problému by 
malo napomôcť dobudovanie administratívy Úradu a apel na príslušné rezorty aby pri 
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vypracovávaní programových dokumentov a programových doplnkov zintenzívnili 
komunikáciu s Úradom pre štátnu pomoc. 

• nedobudovaný systém štátnej pokladnice, ktorý v záujme bezproblémového čerpania 
fondov EÚ musí byť funkčný k 1.1.2004, 

• oneskorenie vybudovania IT monitorovacieho systému, ktoré kvôli meškaniu tendra na 
dodávateľa systému ohrozuje zabezpečenie monitorovania projektov od 1.1.2004, 

• nedostok vlastných zdrojov u prijímateľov pomoci. Túto otázku má riešiť osobitný 
materiál, ktorý sa pripravuje na základe uznesenia č. 458/2003, bod B.9 -  Koncepcia 
spolufinancovania projektov z predvstupových fondov, štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu pre roky 2004 až 2006. Materiál zatiaľ nebol predložený na rokovanie 
vlády SR. Súčasťou riešenia uvedeného problému majú byť rokovania s bankovým 
sektorom, ktoré by mali zabezpečiť základné zdroje pre prijímateľov podpory. 

 
 



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 310 -       

 
6.3  PLNENIE MAASTRICHTSKÝCH  KRITÉRIÍ 
 
Slovenská republika sa 1. mája 2004 stane členom Európskej únie. Súčasťou prístupovej 
zmluvy do EÚ je záväzok, že krajina sa stane členom Hospodárskej a menovej únie 
(Economic and Monetary Union). Vstupujúca krajina sa teda stane členom hospodárskej únie 
a po splnení stanovených kritérií aj členom menovej únie. Pre žiadnu z krajín, ktoré sa 
v budúcom roku stanú členmi EÚ neplatí vo vzťahu k menovej únii štatút opt-out (ako má 
Dánsko a Veľká Británia) – to znamená, že krajina sa nemôže rozhodovať o tom, či vstúpi 
alebo nevstúpi do menovej únie.  
 
Pred vstupom do Európskej menovej únie (EMÚ) musí krajina  plniť tzv. Maastrichtské 
kritériá. Národná banka Slovenska spolu s Ministerstvom financií SR predstavila Stratégiu 
vstupu SR do Európskej menovej únie, v ktorom presadzujú najskoršie možné prijatie eura za 
národnú menu. V materiáli je ako najskorší možný dátum vstupu do EMÚ označený rok 2008, 
čo vzhľadom na súčasný stav považujeme za optimálny scenár. To však predpokladá  plnenie 
kritérií nominálnej konvergencie už v priebehu roka 2006, pravdepodobnosti čoho sa 
v ďalšom texte budeme venovať. 
 
Inflácia – Kritérium cenovej stability, pri ktorom priemerná miera inflácie nesmie o viac ako 
1,5 percentuálneho bodu prekročiť mieru inflácie troch krajín EÚ s najnižšou mierou inflácie. 
Vývoj cenovej hladiny v SR je do značnej miery ovplyvňovaný administratívnymi 
opatreniami, preto treba prevažnú časť deregulácií a zmien nepriamych daní uskutočniť 
v rokoch 2003 a 2004, aby tieto vplyvy infláciu nezvyšovali. Problém môže vzniknúť aj 
z dôvodu Balassa-Samuelsonovho efektu (keďže produktivita práce, mzdy a ceny v 
neobchodovateľnom sektore, do ktorého patria najmä služby, sú u nás nižšie ako v krajinách 
EÚ, čo znamená, že ich rastový potenciál je vyšší ako vo vyspelých krajinách), čo môže 
pôsobiť aj na vyšší rast indexu spotrebiteľských cien, situácia sa však bude dať čiastočne 
riešiť cez apreciáciu meny. Ďalší tlak na rast cenovej hladiny bude spôsobovať aj postupné 
prispôsobovanie sa legislatíve EÚ – ide najmä o technické, ekologické a sociálne normy. 
Tieto sa však budú implementovať v dlhšom časovom horizonte, aj po vstupe do EÚ, takže na 
rozdiel od deregulácií budú vplyvy rozložené do viacerých rokov.  
 
Výrazné riziko pre dezinfláciu a na ňu nadväzujúce splnenie inflačného kritéria v najbližších 
rokoch však predstavuje indexácia miezd. Indexácia miezd je škodlivá najmä vtedy, keď 
prevyšuje rast produktivity. Taktiež sa v podmienkach Slovenskej republiky mzdy indexujú 
na základe ex-post inflácie, čo môže v rokoch po uskutočnených dereguláciách vytvárať tlak 
na rast cenovej hladiny. Kolektívne vyjednávania o nominálnych mzdách by preto mali 
reagovať na očakávanú infláciu Národnou bankou Slovenska prípadne Ministerstvom financií 
SR v danom roku. Za predpokladu prísnej fiškálnej politiky je podľa nás toto kritérium 
splniteľné. 
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Zdroj: Aktualizovaný menový program NBS na rok 2003, máj 2003 
* odhad  ** jún 2003 

 
 
Verejný dlh – Celkový verejný vládny dlh nesmie prekročiť 60 % HDP. Toto kritérium 
nevidíme ako problémové (ak bude rýchlo znížený schodok verejných financií) a súčasnosti 
ho už plníme, avšak otázne je posúdenie nákladov na dôchodkovú reformu (či sa budú počítať 
do celkového verejného dlhu pre účely plnenia maastrichtských kritérií alebo nie). 
 
Verejné financie – Schodok verejných financií nesmie prekročiť 3 % HDP. Toto kritérium 
patrí medzi najťažšie dosiahnuteľné aj pre ostatné kandidátske krajiny z V4. Rok 2006 je na 
Slovensku rokom parlamentných volieb, preto ideálne by bolo zníženie deficitu pod 3 % 
z HDP už v roku 2005, keďže pred voľbami už tradične dochádza k uvoľneniu rozpočtovej 
disciplíny. Rizikové sú v prípade verejných financií pripravované reformy (dôchodková, 
daňová), ich financovanie a vplyv na hospodárenie štátu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Predvstupový ekonomický program MF SR, jún 2003 
* odhad 

 
Dlhodobé úrokové sadzby – Dlhodobé úrokové miery nesmú o viac ako dva percentuálne 
body presiahnuť úrokové miery troch krajín EÚ s najnižšou mierou inflácie. V súčasnosti 
vďaka poklesu rizikovej prémie a úrokových sadzieb na domácom ako aj zahraničných trhoch 
už Slovenská republika dané kritérium plní. Ak nepríde nepredvídateľný veľký negatívny šok 
pre ekonomiku, toto kritérium bude aj v budúcnosti ľahko splniteľné. 
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Kurz – Členská krajina musí po dobu posledných dvoch rokov dodržiavať stanovené rozpätie 
(±15 %) svojej meny v kurzovom mechanizme ERM II a to bez devalvácie centrálnej parity. 
Pokiaľ sa budú dostatočne presvedčivo napĺňať ostatné maastrichtské kritériá, udržanie 
kurzovej stability vrámci ERM II by malo byť dosiahnuteľné - nemusí však byť reálne. Pri 
rozumnom nastavení centrálnej parity je toto dvojročné obdobie zmanažovateľné. Rizikovým 
faktorom je najmä špekulatívny kapitál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Zdroj: NBS 
 
Dôležitý bude aj postoj ďalších kandidátskych krajín. Výhodou je totiž vstúpiť medzi prvými. 
O „vynechané“ krajiny môže byť menší záujem zo strany investorov. Dvojročné obdobie pre 
menu v ERM II je obmedzujúcim kritériom pre všetky krajiny. Ak teda predpokladáme vstup 
do EÚ 1. mája 2004, je reálne že krajiny majúce currency board systém a fixný kurz 
(Estónsko, Lotyšsko, Litva, Malta) budú mať záujem vstúpiť do systému výmenných kurzov 
ERM II hneď „na druhý deň“ po vstupe do EÚ. Ostatné krajiny predpokladáme, že vstúpia do 
ERM II najskôr v rokoch 2005 až 2006, čo by znamenalo ich členstvo v EMU v rokoch 2008- 
2009 pri naplnení podmienky minimálneho dvojročného obdobia v ERM II pred 
konvergenčnou hodnotiacou správou.  
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7. PRÍLOHA: HODNOTENIE PLNENIA ODPORÚČANÍ ZO SPRÁVY 
O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SR - 2002 
 
V minuloročnej Správe o stave podnikateľského prostredia PAS formulovala 123 odporúčaní 
na zlepšenie podnikateľského prostredia, s ktorými boli oboznámení aj predstavitelia vlády 
a Národnej rady Slovenskej republiky.  Cieľom tejto prílohy je zhodnotiť, v akej miere boli 
tieto odporúčania v uplynulých dvanástich mesiacoch implementované do legislatívy.  
 

Prehľad počtu splnených, čiastočne splnených a nesplnených odporúčaní zo 
Správy o stave podnikateľského prostredia 2002 podľa jednotlivých kapitol 

 

Počet odporúčaní  
podľa miery naplnenia 

Názov kapitoly v Správe 2002 áno čiastočne nie 
7.1 Kapitál a financovanie podnikov 1 3 5 
7.2 Pracovná sila 13 9 7 
z toho: Zamestnanosť a nezamestnanosť 6 1 3 
            Vzdelávanie 1 4 3 
            Sociálna politika - zosúladenie sociálneho a     
                 odvodového systému s trhom práce 2 2 0 

            Pracovné právo 4 2 1 
7.3 Právny rámec podnikania na Slovensku: 4 6 12 
z toho:  Živnostenský zákon 0 3 0 
             Obchodný zákonník 1 0 3 
             Občiansky zákonník – úprava záložného práva 2 0 1 
             Zákon o účtovníctve 0 2 2 
             Zákon o konkurze a vyrovnaní 0 0 5 
             Občiansky súdny poriadok – civilný proces 1 1 1 
7.4 Súdnictvo 2 2 4 
7.5 Daňová politika 3 2 2 
7.6 Verejné financie 6 2 4 
7.7 Sociálna solidarita - - - 
7.8 Verejné obstarávanie 0 1 4 
7.9 Súťažná politika 0 1 1 
7.10 Štátna pomoc 0 1 1 
7.11 Dotácie 3 1 1 
7.12 Licencie 0 0 5 
7.13 Povinná certifikácia 3 1 0 
7.14 Katastre nehnuteľností 1 2 2 
7.15 Environmentálna regulácia 2 0 1 
7.16 Neformálne pravidlá - - - 
7.17 Profesijné komory s povinným členstvom 0 2 3 
SPOLU 38 33 52 

Zdroj: PAS 
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7.1  KAPITÁL A FINANCOVANIE PODNIKOV 
 
Odporúčania: 
1. Znížiť mieru zdanenia reinvestovaných ziskov. 
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Nový zákon o dani z príjmov, prijatý v rámci daňovej reformy, znižuje zdaňovanie všetkých 
ziskov o 6 percentuálnych bodov. Pojem reinvestovaný zisk však zákon nezavádza a preto 
nemôže byť daňovo zvýhodnený oproti zisku určenému na rozdelenie. 
 

2. Zjednodušiť a stabilizovať zákony, najmä daňové. 
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
V uplynulých 12 mesiacoch boli začaté zásadné reformy vo viacerých oblastiach a pri tvorbe 
príslušných zákonov sa so zvýšenou pozornosťou prihliada aj na požiadavku jednoduchosti. 
Jednoduchosť systému a zákonov sa spomínala najčastejšie pri realizácii daňovej reformy. 
Legislatíva vzťahujúca sa na podnikateľské prostredie je však veľmi široká a jej postupné 
zjednodušovanie je dlhodobý proces. 
 

3. Skvalitniť rozhodovanie súdov v obchodných veciach, odstrániť prieťahy. (IPP) 
 
Splnenie odporúčania: nie 
Položka vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva zostáva dlhodobo najhoršie hodnotenou 
položkou indexu IPP. 
 

4. Právne upraviť (napríklad nariadením vlády) podrobnosti fungovania zbierky listín 
pri obchodnom registri. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Fungovanie zbierky listín formuje až prax registrových súdov. 
 

5. Urýchliť preberanie medzinárodných účtovných štandardov.  
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Od 1. januára 2003 je platný nový zákon o účtovníctve, do ktorého boli prevziaté niektoré 
medzinárodné účtovné štandardy. S hodnotením zákona však treba počkať do konca roka, 
nakoľko až vtedy sa ukáže, či podniky budú uplatňovať opatrenia zákona a či niektoré 
ustanovenia nespôsobia problémy pri realizácii v praxi. Prípadné nedostatky zákona bude teda 
možné zhodnotiť až pri predkladaní uzávierok na konci účtovného obdobia. Ministerstvo 
financií SR sa v súčasnosti pripravuje na zavedenie medzinárodných štandardov IAS/IFRS, 
pričom realizácia sa predpokladá v roku 2005. V novele zákona by potom mali byť 
premietnuté viaceré medzinárodné účtovné štandardy.  
 

6. Definovať povinnosti a zodpovednosti audítorov v zákone (vrátane sankcií). 
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Splnenie odporúčania: áno 
Povinnosti a zodpovednosti obsahuje zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej 
komore audítorov, ktorý platí od 1.1.2003. 
 

7. Zabezpečiť kvalitné informácie a prípadne aj poradenstvo pre uchádzačov o 
prostriedky z európskych podporných fondov. Redukovať byrokraciu na minimum 
vyžadovanú Európskou úniou. 

 
Splnenie odporúčania: nie  
Zatiaľ neexistuje dostatočný informačný zdroj na získavanie kvalitných informácií, hoci 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja urobilo na svojej internetovej stránke prvé 
pokusy. S tým priamo úmerne súvisí aj byrokratická náročnosť procesu získavania zdrojov 
z Európskej únie. 
 

8. Zabezpečiť transparentnosť a férovosť pri posudzovaní žiadostí o prostriedky 
z podporných fondov. 

 
Splnenie odporúčania: nie  
Viď odpoveď  k bodu 7. 
 

9. Podporiť pro-podnikateľské vzdelávanie a osvetu (napríklad viazaným štátnych 
dotácií pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas na takéto programy). 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Takéto aktivity sa nerealizovali. 
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7.2  PRACOVNÁ SILA 
 
 
7.2.1  Zamestnanosť a nezamestnanosť 
 
Odporúčania: 
1. Zvážiť význam zákona o zamestnanosti. Ak má existovať, treba ho nahradiť 

stručnejšou       a pružnejšou normou (súčasný zákon č. 387/1996 Z.z. za šesť rokov 
novelizovali 17-krát). 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo nový návrh zákona o službách 
zamestnanosti, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť k 1.januáru 2004. 
 

2. Zrušiť krajské úrady práce a okresné úrady prispôsobiť spádovým oblastiam trhu 
práce. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Nový návrh zákona o organizácii štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb 
zamestnanosti zlučuje existujúce úrady práce s odbormi sociálnych vecí na okresných 
úradoch a ich územnú pôsobnosť prispôsobuje regionálnym potrebám.  
 

3. Znížiť počet nástrojov aktívnej politiky zamestnanosti. Uplatňovať len tie, ktorých 
funkčnosť a efektívnosť bola vopred pilotne overená. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Nástroje sa sprehľadnili a zjednodušili. Väčšina z nich bude nárokovateľná, čo eliminuje 
riziko korupcie pri prideľovaní jednotlivých príspevkov. Nedošlo však k ich výraznejšej 
redukcii. 
 

4. Urýchliť vznik centrálneho informačného systému o pracovných miestach, ktorý 
bude dostupný okrem úradov práce aj cez internet, prípadne terminály na 
frekventovaných miestach. 

 
Splnenie odporúčania: nie (realizácia sa však pripravuje) 
Na základe britských skúsenosti z fungovania Job-centre plus by sa mal v priebehu budúceho 
roka aj na Slovensku rozbehnúť projekt zavádzania informačných kioskov.  
 

5. Zaviesť jednoznačnú identifikáciu zamestnaní. 
 
Splnenie odporúčania: áno 
Klasifikáciu zamestnaní vydáva v zmysle kompetenčného zákona Štatistický úrad SR. Na jej 
presnejšej identifikácii sa podieľajú tiež zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR a zamestnanci úradov práce. 
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6. Pri povinnom nahlasovaní voľných pracovných miest ponechať na 
zamestnávateľovi, či pri ich obsadzovaní využije alebo odmietne služby úradu práce. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Takéto opatrenie je zapracované v návrhu zákona o službách zamestnanosti. 
 

7. Vyradiť z evidencie úradov práce ťažko prispôsobivých nezamestnaných. 
 
Splnenie odporúčania: áno 
Zvýšila sa frekvencia kontaktov nezamestnaného s úradmi práce, najmä pre neprispôsobivých 
a nespolupracujúcich občanov. Zároveň sa sprísnili podmienky pre evidenciu s dôrazom na 
vyššiu aktivitu a participáciu nezamestnaných pri hľadaní zamestnania. 
 

8. Zlepšiť informovanosť o uplatnení jednotlivých profesií pri výbere študijného 
zamerania. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
 

9. Dôsledne potláčať čiernu prácu a sprísniť sankcie za nelegálne zamestnávanie. 
 
Splnenie odporúčania: áno 
Za posledných 12 mesiacov nastali zmeny v Zákonníku práce, čím sa vytvorili lepšie 
podmienky na legálne zamestnávanie zo strany zamestnávateľov a zároveň sa sprísnili 
podmienky na evidenciu nezamestnaných (viď odpoveď k bodu 7.), čím miera evidovaných 
nezamestnaných klesla v septembri na 13,9 %. 
   

10. Krátkodobé rekvalifikácie nahradiť odborným vzdelávaním v školskom systéme. 
 
Splnenie odporúčania: nie 
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7.2.2  Vzdelávanie 
 
Odporúčania: 
1. Reformovať školský systém. Treba zredukovať rozsah vyžadovaných vedomostí                

a rozvíjať schopnosť ich praktického využitia (samostatné práce a ich prezentácia). 
 
Splnenie odporúčania: nie 
Systém vzdelávania sa nezmenil a žiadne nové prístupy sa nezavádzajú. 
 

2. Namiesto dlhého jednorazového štúdia prejsť k pružnejším kratším formám 
vyššieho odborného vzdelávania, doplňovaného v priebehu kariéry. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Dominantnú pozíciu má 5, resp. 6 ročné vysokoškolské štúdium v individuálnych prípadoch 
doplnené doktorantským štúdiom.  
 

3. Skrátiť vysokoškolské štúdium a uvoľnené kapacity (vzdelávacie i ubytovacie), 
využiť na zvýšenie dostupnosti vyššieho vzdelávania (najmä bakalárskeho). 
Skrátením štúdia sa zároveň zmiernia sociálne dopady nevyhnutného spoplatnenia 
vysokoškolského štúdia. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Význam bakalárskeho štúdia je na trhu práce naďalej podceňovaný a preto oň študenti 
prejavujú len minimálny záujem. Pozri tiež odpoveď k bodu 2. 
 

4. Podporiť záujem o kratšie bakalárske štúdium výraznejším spoplatnením štúdia vo 
vyšších ročníkoch. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Poslanci schválili novelu zákona o vysokých školách, ktorou sa od budúceho akademického 
roka spoplatní vysokoškolské štúdium. Poplatky zvýšia záujem aj o kratšie formy vyššieho 
vzdelávania. 
 

5. Prispôsobovať ponuku študijných odborov (na stredných i vysokých školách) na 
základe sledovania úspešnosti uplatnenia absolventov jednotlivých odborov na trhu 
práce. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Národný úrad práce vedie evidenciu nezamestnaných absolventov podľa vyštudovaných 
odborov, no flexibilnejšiemu prispôsobovaniu študijných odborov stále chýba intenzívnejší 
dialóg medzi podnikateľským sektorom a školstvom. Pozitívnym príkladom môže byť 
prispôsobenie študijných odborov na Trnavských odborných učilištiach budúcim potrebám  
podniku PSA Peugeot. 
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6. Zlepšiť možnosti medziodborového štúdia, kombinovateľnosť rôznych študijných 
odborov podľa preferencií študentov a požiadaviek ich potenciálnych 
zamestnávateľov. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Na vysokých školách existuje možnosť individuálnej špecializácie študentov prostredníctvom 
voliteľných predmetov. Kreditný systém štúdia zjednodušil podmienky pre medziodborové 
štúdium. Systém vzájomného uznávania kreditov je však značne individuálny 
a medziodborové štúdium komplikujú aj administratívne prekážky. 
 

7. Odstraňovať prekážky, ktoré zamestnávateľov odrádzajú od investícií do 
vzdelávania zamestnancov. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Väčší priestor na vzdelávanie zamestnancov poskytuje novela Zákonníka práce. Podporu 
investícii do vzdelávania obsahuje aj návrh zákona o službách zamestnanosti.  

 
8. Podporovať pro-podnikateľské vzdelávanie a osvetu s cieľom zvýšenia prestíže 

malého podnikania – prebudiť vyšší záujem o samozamestnávanie. 
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Čiastkovo naplnené v návrhu zákona o službách zamestnanosti, kde dochádza k finančnej aj 
osvetovej podpore samozamestnávania.  
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7.2.3  Sociálna politika - zosúladenie sociálneho a odvodového systému s trhom práce 
 
Odporúčania: 
1. Sprehľadniť a zjednodušiť systém sociálnych transferov, znížiť ich počet. 
 
Splnenie odporúčania: áno 
Toto odporúčanie je zohľadnené v novom zákone o sociálnom poistení. 
 

2. Zaviesť osobné účty, aby bolo možné u každého jednotlivca zistiť, aký sociálny 
príjem zo všetkých dávok a podpôr v skutočnosti dostáva. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
V súvislosti so zmenami od 1. januára 2004 sa pripravuje zavedenie jednotného informačného 
systému medzi  Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou. 
 

3. Zvyšovať rozdiel medzi životným minimom a čistými zárobkami u najnižších 
príjmových skupín. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Systém sociálnych dávok sa mení a od budúceho roka bude prísnejší. Tieto zmeny majú 
poberateľov sociálnych dávok motivovať k hľadaniu si práce. Minimálna mzda vzrástla 
v októbri 2003 z 5 570,- Sk na 6 080,- Sk. Od januára sa pripravuje jej ďalšie zvýšenie na 
6 220,- Sk. Motivácia pracovať rastie so zväčšujúcim sa rozdielom medzi sociálnymi dávkami 
a minimálnou mzdou. 
 

4. Odhaľovať a postihovať kombinovanie sociálnych príjmov s nelegálnou prácou, 
respektíve so zamestnávaním sa v zahraničí. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Pre nezamestnaných sa vytvorili opatrenia vo forme častejších kontaktov nezamestnaných 
s úradmi práce, čím sa znížila možnosť zneužívať systém. Pre poberateľov sociálnych dávok 
sa od budúceho roka sprísnia podmienky poberania dávok. Samotné odhaľovanie či 
postihovanie čiernej práce je však nedostatočné. 
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7.2.4 Pracovné právo 
 
Odporúčania: 
1. Vypracovať analýzu dopadov nového Zákonníka práce na hospodárenie podnikov, 

zamestnanosť, trh práce a celkovú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. 
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
V roku 2003 bol novelizovaný Zákonník práce, pričom zmeny vyplynuli práve z očakávaných 
nepriaznivých dopadov dovtedajšieho predpisu na hospodárenie podnikov, zamestnanosť, trh 
práce a celkovú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Hoci sa brali do úvahy dopady 
nevhodného pôvodného Zákonníka práce na podniky a úroveň zamestnanosti, špeciálna 
analýza nebola vypracovaná.   
 

2. Bezodkladne prepracovať zákon na základe analýzy dopadov súčasnej právnej 
úpravy. Pri jeho zostavovaní využiť aj analýzu pracovného práva neeurópskych 
rozvinutých ekonomík, voči ktorým EÚ stráca konkurencieschopnosť.  

 
Splnenie odporúčania: áno 
Zákonník práce bol komplexne prepracovaný. Pri jeho tvorbe sa brali do úvahy len dopady 
nevhodného pôvodného Zákonníka práce. Analýzy pracovnej legislatívy v iných krajinách 
neboli realizované. Nový zákonník práce je zo strany domácich ale aj zahraničných 
podnikateľov hodnotený veľmi pozitívne. 
 

3. Opraviť chyby, ktoré vznikli pri preberaní smerníc Európskej komisie.  
 
Splnenie odporúčania: áno 
Chyby vyplývajúce zo zlého prekladu európskej legislatívy boli odstránené. 
 

4. Zvážiť vypustenie ustanovení, ktoré ešte neuplatnili ani členské štáty EÚ (a možno sa 
vzhľadom na rastúcu kritiku časom vypustia aj zo smerníc Európskej komisie). 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Novelizáciou sa zo Zákonníka práce vypustili viaceré nadštandardné ustanovenia (napríklad 
povinnosť zakladania zamestnaneckých rád, zákaz opätovného uzatvárania pracovného 
pomeru na dobu určitú), niektoré však ostali nedotknuté (napríklad povinnosť prerokovania 
výpovede s odbormi, zákaz diskriminácie zamestnanca, kde ostáva povinnosť tzv. obráteného 
dôkazného bremena zo strany zamestnávateľa pri jeho obvinení zo strany zamestnanca).     
 

5. Zmeniť filozofiu Zákonníka práce, ktorý chápe zamestnanca ako utláčaného 
robotníka a zamestnávateľa ako bezcitného vykorisťovateľa. V moderných 
ekonomikách tento mýtus nemá opodstatnenie. Pracovný vzťah by mal byť 
dobrovoľnou dohodou, výhodnou pre obe strany.  

 
Splnenie odporúčania: áno 
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Zrovnoprávnenie postavenia zamestnanca a zamestnávateľa bolo pri tvorbe nového 
Zákonníka práce spomínané medzi prioritami novely.  
 

6. Korigovať ustanovenia, ktoré si v praxi vynucujú ignorovanie či obchádzanie 
Zákonníka práce (napríklad obmedzenie dĺžky pracovného času, obmedzenie zmlúv 
na dobu určitú). 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Nový zákonník práce umožňuje flexibilnejšie zamestnávanie a je kompaktný s pracovnou 
legislatívou platnou v zahraničí. Už nepredstavuje bariéru pri zamestnávaní. Tá v súčasnosti 
tkvie najmä vo vysokom odvodovom zaťažení. 
 

7. Vypustiť zo zákona o kolektívnom vyjednávaní ustanovenia umožňujúce rozšírenie 
záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Zákon o kolektívnom vyjednávaní sa nemenil. 
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7.3  PRÁVNY RÁMEC PODNIKANIA NA SLOVENSKU 
 
 
7.3.1  Živnostenský zákon 
 
Odporúčania:  
1. Zrušiť povinnosť nahlasovať zriadenie prevádzkarne duplicitne dvom 

živnostenským úradom. 
 
Splnenie odporúčania: nie 
 

2. Okamžité nahlasovanie prevádzkarne ponechať v platnosti len pre úzky okruh 
koncesovaných živností. Pre ostatné prípady stanoviť lehotu obvyklú na 
nahlasovanie iných skutočností (napríklad osem dní).  

 
Splnenie odporúčania: nie 
 

3. Pokračovať v nastúpenom trende znižovania počtu koncesovaných, remeselných 
a viazaných živností ich rozpustením medzi voľné živnosti.  

 
Splnenie odporúčania: nie 
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7.3.2  Obchodný zákonník  
 
Odporúčania:  
1. Zrýchliť registrový proces a vyňať ho spod formálnych pravidiel Občianskeho 

súdneho poriadku.  
 
Splnenie odporúčania: áno 
Novela zákona o obchodnom registri skráti registrový proces na 5 dní. Agenda sa presúva na 
vyšších súdnych úradníkov a pri realizácii zápisov bude možné využívať elektronickú 
komunikáciu. 
 

2. Zaviesť časovú lehotu, dokedy možno podať na súd návrh vyhlásenie spoločnosti za 
neplatnú.  

 
Splnenie odporúčania: nie 
 

3. Upustiť od limitovania počtu jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným na 
tri. Problém zodpovednosti osôb za svoje záväzky treba riešiť iným spôsobom.  

 
Splnenie odporúčania: nie 
Dňa 31.12.2003 uplynie dvojročná lehota, dokedy sa mali majitelia viac ako troch 
jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným vysporiadať s týmto problémom. Možno 
predpokladať, že väčšina dotknutých podnikateľov si túto povinnosť v termíne nesplní. Súd 
môže potom všetky tieto  spoločnosti s ručením obmedzeným aj bez návrhu zrušiť a  nariadiť 
ich likvidáciu. To by bol vážny zásah do ústavou garantovaného vlastníckeho práva. Podľa 
skúseností z minulosti však registrové súdy na tento krok nebudú mať zrejme odvahu. Pre 
porovnanie: túto možnosť mali registrové súdy aj v prípade povinného preregistrovania 
listinných akcií na doručiteľa na zaknihované. Napriek tomu, že si túto povinnosť v termíne 
nesplnilo viac ako 2000 akciových spoločností, žiaden registrový súd nevymazal ani jednu 
z nich. 
 

4. Riešiť nezákonný stav, keď sú v obchodnom registri zapísané tisícky spoločnosti 
nevykonávajúcich činnosť alebo roky nespĺňajúcich zákonné podmienky.  

 
Splnenie odporúčania: nie 
Registroví sudcovia sa vyjadrili, že „nestíhajú včas zapisovať novo založené obchodné 
spoločnosti, nieto sa ešte vysporiadavať s minulosťou.“ 
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7.3.3  Občiansky zákonník – úprava záložného práva 
 
Odporúčania:  
1. Garantovať bezpečnosť údajov počítačového systému registra záložných práv. 

Podľa odborníkov na počítačové technológie je to citlivá otázka, lebo v ňom bude 
takmer tristo prístupových miest.  

 
Splnenie odporúčania: áno 
Naplnené najmä vďaka Notárskej komore SR, ktorá si na celý informačný systém centrálneho 
registra záložných práv vzala bankový úver. Register záložných práv a vôbec slovenská 
reforma záložného práva sú vysoko hodnotené odborníkmi v zahraničí. Jeho presadenie sa 
v praxi si však vyžaduje svoj čas, treba aby ho podnikatelia začali v širšej miere využívať.   
 

2. Stanoviť nízke notárske poplatky za registrovanie záložnej zmluvy v registri 
záložných práv.  

 
Splnenie odporúčania: áno 
Cenník je prístupný na www.notar.sk 
 

3. Vypracovať nový Občiansky zákonník.  
 
Splnenie odporúčania: nie 
V tejto záležitosti nebola vyvinutá žiadna aktivita 
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7.3.4  Zákon o účtovníctve 
 
Odporúčania:  
1. Neviazať možnosť určenia hospodárskeho roku ako účtovného obdobia na súhlas 

daňového úradu – zmeniť to na oznamovaciu povinnosť.  
 
Splnenie odporúčania: nie 
Táto možnosť nebola zapracovaná do zákone o účtovníctve. 
 

2. Určiť overenie výročnej správy audítorom presne podľa smernice EÚ. 
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Zákon o účtovníctve bližšie špecifikuje údaje, ktoré treba zverejňovať vo výročnej správe 
zverejnené. Jedná sa však len o čiastočnú zhodu so smernicami EÚ. 
 

3. Obmedziť riziko svojvôle úradníkov pri udeľovaní pokút, vypracovať jasné 
pravidlá.  
 
Splnenie odporúčania: nie 
V zákone neboli robené žiadne úpravy. 
 

4. Do zákona o účtovníctve plne zapracovať medzinárodné účtovné štandardy. 
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Preberanie Medzinárodných účtovných štandardov bude dlhodobejším procesom. Niektoré 
ustanovenia sú zapracované v súčasne platnej legislatíve a budú sa skúmať ich dopady na 
podniky pri tvorbe ročných účtovných závierok. 
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7.3.5  Zákon o konkurze a vyrovnaní  
 
Odporúčania:  
1. Vypustiť zo zákona o správe daní a poplatkov zbytočnú povinnosť daňového 

subjektu žiadať daňový úrad o súhlas s výmazom z obchodného registra, ak bol 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.  

 
Splnenie odporúčania: nie 
Odporúčanie nebolo v novele zákona o konkurze a vyrovnaní zohľadnené. 
 

2. Zúžiť možnosti konkurzného sudcu ohľadom predĺženia zákonom stanovenej 18-
mesačnej lehoty trvania konkurzu.  

 
Splnenie odporúčania: nie 
 

3. Stanoviť pre súd lehotu na vyhlásenie konkurzu. 
 
Splnenie odporúčania: nie 
 

4. Znížiť výšku preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu.  
 
Splnenie odporúčania: nie 
 

5. Zaviesť kontrolu konkurzných sudcov pri vymenúvaní správcov konkurznej 
podstaty v jednotlivých prípadoch. Dôsledne uplatňovať princíp rotácie podľa 
poradia osôb v zozname správcov. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
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7.3.6  Občiansky súdny poriadok – civilný proces 
 
Odporúčania:  
1. Presadiť inštitút vyšších súdnych úradníkov aj v praxi.  
 
Splnenie odporúčania: áno 
Inštitút vyšších súdnych úradníkov sa zaviedol do praxe a presúva sa na nich časť agendy, 
ktorú predtým vybavovali sudcovia. V najbližšom období im pribudne agenda z registrových 
súdov. 
 

2. Spolu s novým Občianskym zákonníkom treba prijať nový, moderný Občiansky 
súdny poriadok.  

 
Splnenie odporúčania: nie 
Nová legislatíva sa nepripravuje 
 

3. V civilnom procese by sa mala v plnom rozsahu uplatňovať zásada 
kontradiktórnosti konania. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Čiastkovo naplnené novelou Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 353/2003 Z. z.) 
účinnou od 01.09.2003. Novela obmedzuje podávanie námietok proti zaujatosti sudcov, 
zvyšuje poriadkové pokuty na 25 000 Sk a 50 000 Sk (pôvodne 5 000 Sk a 10 000 Sk). Podľa 
novely zákona účastníci konania sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, 
pričom súd  rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd po novom vykoná iné ako 
účastníkmi označené dôkazy len výnimočne: tým sa ťarcha dôkazného bremena vo väčšej 
miere prenáša na účastníkov konania. Súd je povinný poučiť účastníkov občiansko-právneho 
konania o tom, že všetky dôkazy musia predložiť alebo označiť súdu skôr, ako  vyhlási  
rozhodnutie  vo veci samej.  Na dôkazy predložené alebo označené neskôr totiž súd zo zákona 
nemôže prihliadať. Znamená to, že dokazovanie sa musí vykonať v prvostupňovom konaní, 
a už by sa nemalo stávať to, čo v minulosti, že účastník si schovával dôkaz až do odvolacieho 
štádia súdneho konania, čím zbytočne naťahoval čas a celé súdne konanie. Po novom by to 
malo platiť tak, že ak účastník dôkaz nepoužije v súdnom konaní na prvom stupni, nebude ho 
môcť použiť už ani v odvolacom konaní. 
 
 



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 329 -       

 
7.4  SÚDNICTVO 
 
 
Odporúčania:  
1. Presadiť čo najrýchlejšie využitie vyšších súdnych úradníkov na odľahčenie sudcov 

a skrátenie trvania súdnych konaní.  
 
Splnenie odporúčania: áno 
Inštitút vyšších súdnych úradníkov sa zaviedol do praxe a presúva sa na nich časť agendy, 
ktorú predtým vybavovali sudcovia. V najbližšom období im pribudne agenda z registrových 
súdov. 
 

2. Zvýšiť počet pojednávacích dní sudcov v týždni.  
 
Splnenie odporúčania: nie 
 

3. Zverejniť majetkové priznania sudcov ako prevenciu proti korupcii. 
 
Splnenie odporúčania: nie 
 

4. Presadiť myšlienku samostatnej rozpočtovej kapitoly pre celé súdnictvo.  
 
Splnenie odporúčania: nie 
Samostatnú rozpočtovú kapitolu má zatiaľ len Ústavný súd SR a Kancelária súdnej rady SR. 
Ostatné súdne inštitúcie spadajú pod rozpočtovú kapitolu Ministerstva spravodlivosti SR. 
 

5. Znížiť počet okresných a prípadne aj krajských súdov. 
 
Splnenie odporúčania: áno 
Pripravená reforma súdnictva počíta so znížením počtu súdov a posilnením najvyťaženejších 
súdov o uvoľnených sudcov. 
 

6. Sankcionovať sudcov za závažné procesné chyby a za nečinnosť či zbytočné 
prieťahy v konaní, aby nezávislosť chápali najmä ako zodpovednosť, nielen 
privilégium. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Odporúčanie je čiastočne naplnené novelou zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá bola 
v zbierke zákonov publikovaná ako zákon č. 426/2003 Z. z. a nadobúda účinnosť od 
01.11.2003. Novela sprísňuje disciplinárnu zodpovednosť sudcov. Disciplinárnym previnením 
sudcu po novom je aj správanie, ktoré vzbudzuje oprávnené pochybnosti o nezávislosti 
a nestrannosti sudcu pri rozhodovaní a nezaujatosti sudcu voči účastníkom konania a o úsilí 
ukončiť súdne konanie spravodlivo a bez zbytočných prieťahov, ale aj nepreukázanie 
požadovaných výsledkov podľa zásad hodnotenia sudcov na základe hodnotenia práce sudcu.  
  



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 330 -       

7. Pripraviť nový Občiansky súdny poriadok a Trestný poriadok – kódexy staré štyri 
desaťročia nezodpovedajú potrebám ani po početných novelizáciách. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Zmeny v tejto legislatíve sa nepripravujú. 
 

8. Zaviesť do zákonov zásadu kontradiktórnosti konania v občianskom súdnom a 
trestno-právnom konaní. Dôkazy by vykonávali účastníci konania, nie súd, čo by 
prinieslo odľahčenie súdov a odstránenie prieťahov. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne  
Čiastočne naplnené v občiansko-právnom konaní, viď komentár ku kapitole 3) Občiansky 
súdny poriadok,  bod 3.  
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7.5  DAŇOVÁ POLITIKA 
 
 
Odporúčania:  
1. Výrazne znížiť počet prijímaných noviel daňových zákonov. 
 
Splnenie odporúčania: áno 
Namiesto ďalších reforiem daňovej legislatívy sa počas uplynulých dvanástich mesiacov 
podarilo zrealizovať komplexnú daňovú reformu, ktorá zjednodušuje daňový systém, 
zmierňuje diskrimináciu a zvýrazňuje princíp zásluhovosti. Návrhy zákonov sa snažili 
v maximálnej miere vyhnúť zavádzaniu výnimiek, ktoré deformujú systém. V parlamente 
však boli prijaté niektoré pozmeňujúce návrhy. Výsledok reformy bude možné posúdiť až 
o rok a takisto aj prípadné úpravy zákonov. 
 

2. Znížiť sadzbu dane z príjmov právnických osôb a harmonizovať daňovo uznateľné 
položky s praxou v Európskej únii. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Daň z príjmov právnických osôb sa znižuje o 6 percentuálnych bodov na 19 %. Daňovo 
uznateľné položky však nie sú úplne harmonizované s legislatívou EÚ. 
 

3. Zvážiť možnosť nezdaňovania reinvestovaného zisku, ktorý patrí k dominantným 
zdrojom financovania podnikov na Slovensku. Odpadol by problém s uznávaním 
daňových nákladov a výnosov a podstatne by sa zúžil priestor na spory, ktoré daňoví 
kontrolóri vytvárajú často účelovo, čím zaťažujú firmy i súdy. Zrušenie dane z 
príjmov právnických osôb by bolo potrebné obhájiť pri vyjednávaní o vstupe do EÚ. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Nový zákon o dani z príjmov, prijatý v rámci daňovej reformy, znižuje zdaňovanie všetkých 
ziskov o 6 percentuálnych bodov. Pojem reinvestovaný zisk však zákon nezavádza a preto 
nemôže byť daňovo zvýhodnený oproti zisku určenému na rozdelenie. 
 

4. Zmierniť progresivitu zdaňovania príjmov fyzických osôb, prípadne presadiť 
lineárnu sadzbu dane napríklad na úrovni 20 % až 25 %. Zvýhodnenie najslabších 
príjmových skupín možno zachovať vyšším nezdaniteľným minimom. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Zákon o dani z príjmov zavedie v budúcom roku rovnú daň vo výške 19 %. Nízkopríjmové 
skupiny sú chránené nezdaniteľným minimom vo výške 19,2 násobku sumy životného 
minima. V budúcom roku bude nezdaniteľné minimum vo výške 80 832,- Sk. 
 

5. Obmedzenie možností na sporný výklad by prinieslo zjednotenie sadzieb DPH na 18 
%, čo je priemer EÚ i súčasný vážený priemer na Slovensku. Zefektívnil by sa tým 
aj výber dane. Zároveň by mal štát sadzbu postupne znižovať na minimum, ktoré na 
úrovni 15 % odporúča EÚ. 
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Splnenie odporúčania: áno 
V budúcom roku sa bude na Slovensku uplatňovať jednotná daň z pridanej hodnoty vo výške 
19 %. 
 

6. Slovensko by malo podporiť reformu platenia DPH, ktorú od konca 80. rokov zatiaľ 
neúspešne presadzuje Európska komisia. Tá navrhuje, aby sa daň uhrádzala v 
krajine pôvodu, teda nie tam, kde sa tovar spotrebúva. Odbremenilo by to 
podnikateľov, ale vyžiadalo by si to aj harmonizáciu sadzieb, ktoré sa v súčasnosti 
pohybujú v širokom intervale od 15 % (Luxembursko) do 25 % (Škandinávia). 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Slovensko je proti harmonizácii DPH. 
 

7. Slovensko by nemalo pristúpiť na zavedenie spotrebnej dane z energií. Tento zámer 
presadzujú niektoré členské krajiny, ale EÚ sa na tom dosiaľ nedokázala dohodnúť. 
Kým nedôjde k zavedeniu jednej sadzby dane z pridanej hodnoty, energie by sa na 
Slovensku mali presunúť pod vyššiu sadzbu (ako žiada EÚ). 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Jednotná sadzba DPH v budúcom roku nahradí zníženú sadzbu, ktorej dnes podliehajú 
energie a tým automaticky vyhovieme požiadavkám EÚ. Zavedenie spotrebných daní na 
energie sa na Slovensku zatiaľ nepripravuje. 
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7.6  VEREJNÉ FINANCIE 
 
 
Odporúčania:  
1. Zosúladiť opakovateľné (daňové) príjmy a celkové verejné výdavky tak, aby v čo 

najkratšom čase vláda prestala generovať nebezpečné deficity a zvyšovať verejné 
zadlženie. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Podľa metodiky ESA 95 bol roku 2002 deficit verejných financií  na úrovni 7,2 % HDP. 
Štátny rozpočet na rok 2003 ráta s deficitom verejných financií na úrovni 5,0 % HDP 
(pravdepodobne bude o niekoľko desatín percenta vyšší). V roku 2004 sa má deficit znížiť na 
3,9 % HDP. To znamená, že deficitnosť hospodárenia sa výrazne znižuje, čo bude mať vplyv 
aj na výšku verejného dlhu. 
  

2. Urobiť zásadné politické rozhodnutie o principiálnom zoštíhlení štátu namiesto 
plošného škrtenia výdavkov.  

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Plošné škrtenie výdavkov ani principiálne zoštíhlenie štátu nenastáva. Verejné výdavky  
v reálnych cenách stagnujú. V roku 2003 by mali výdavky verejného rozpočtu tvoriť 509 mld. 
Sk, čo je 44,1 % HDP, v roku 2004 by sa mali nominálne zvýšiť na 546 mld. Sk, ale 
v porovnaní výkonnosťou celého štátu poklesnú na 42,2 % HDP. Pomer výdavkov štátu na 
HDP sa teda znižuje vďaka reálnemu rastu HDP. Zásadný vplyv na rozsah verejných financií 
má vstup SR do EÚ v roku 2004.  
 

3. Vypustiť z legislatívy ustanovenia o automatickej valorizácii dôchodkov tak, aby 
mohla vláda o tomto opatrení rozhodovať podľa kapacít verejných rozpočtov a aby 
sa nevytváral v parlamente priestor na licitovanie o zvyšovaní týchto dávok. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
V nasledujúcom období sa počíta s automatickou valorizáciou dôchodkov. Valorizačné 
percento sa bude odvíjať od miery inflácie. 
 

4. Sprehľadniť systém sociálnych transferov vytvorením jednej sociálnej inštitúcie, 
zastrešujúcej základné dôchodkové a základné zdravotné poistenie, ako aj systém 
sociálnej pomoci a sociálneho zabezpečenia.  

 
Splnenie odporúčania: nie 
Hoci vláda začala na rozdiel od minulosti pristupovať k sociálnej politike koncepčne 
a napríklad uvažuje o zrušení Národného úradu práce, o jednej spoločnej  zastrešujúcej 
inštitúcii sa nehovorí. 
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5. Sprehľadniť systém sociálnej solidarity zavedením osobných účtov, na ktorých by 
mohol štát kontrolovať náklady občanov poberajúcich sociálne benefity.  

 
Splnenie odporúčania: áno  
V súvislosti so zmenami od 1. januára 2004 sa pripravuje zavedenie jednotného informačného 
systému medzi Úradmi prace, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou. Zavedením 
prepojeného a  jednotného systému sociálnych dávok sa tento cieľ podarí naplniť.  
 

6. Zrušiť povinné nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Prípadné 
dobrovoľné poistenie môže naďalej znižovať daňový základ. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
V novom zákone o sociálnom poistení boli tieto druhy poistenia zachované. 
 

7. Výrazne zredukovať dotácie do pôdohospodárstva a na dopravu. Sociálnu politiku 
neriešiť deformovaním cien ale prehľadným systémom sociálnej pomoci. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Výdavky na dopravu sa v zásade nemenia, avšak na poľnohospodárstvo v roku 2004 prudko 
vzrastú. Systém sociálnej pomoci sa zásadne a koncepčne upravuje, deformácie cien sa 
odstraňujú.   
 

8. Zrušiť Štátny fond rozvoja bývania a zastaviť poskytovanie zvýhodnených úverov 
a nenávratných príspevkov na výstavbu bytov.  

 
Splnenie odporúčania: nie 
Štátny fond rozvoja bývania má v návrhu štátneho rozpočtu vyčlenené prostriedky v objeme 
2,519 mld. Sk. Z toho prostriedky v objeme 1,999 mld. Sk by sa mali podľa návrhu štátneho 
rozpočtu použiť na výstavbu a kúpu bytu. Na obnovu bytových domov by malo smerovať 475 
mil. Sk a na výstavbu zariadení sociálnych služieb 45 mil. Sk. 
 

9. Znížiť bonifikáciu úrokov z hypotekárnych úverov. Úrokové náklady občanov na 
hypoúvery znížiť úspornejším hospodárením verejného sektora. Národnej banke 
Slovenska to umožní skresať kľúčové úrokové miery na úroveň eurozóny a vytvoriť 
tak predpoklady na pokles úročenia komerčných pôžičiek. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Bonifikácia úrokov z hypotekárnych úverov bola znížená. Percento príspevku sa každoročne 
mení v závislosti od výšky prijatej v zákone o štátnom rozpočte. Na rok 2004 je navrhovaná 1 
percentá bonifikácia, pričom každým ďalším rokom sa viac a viac znižuje a predpokladá sa, 
že postupom času bude nulová. 
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10. Štátnu prémiu na stavebné sporenie výrazne znížiť, prípadne nahradiť daňovým 
zvýhodnením. Pri súčasnej úrovni úrokových mier je úroveň štátnej podpory 
výrazne predimenzovaná.  

 
Splnenie odporúčania: áno 
postupom rokov štátna prémia stavebného sporenia klesala z pôvodných maximálne 6 000 Sk 
na súčasných 3 000 Sk. Za súčasných podmienok štátnej podpory, pri prémii do výšky 20 
percent nasporenej sumy a maxime 3 000 Sk, je výnosnosť vkladu približne 9 percent. Ak by 
sa v budúcom roku znížila štátna prémia na výšku 15 percent z nasporenej sumy a maximálna 
výška by bola 1 500 Sk, výnosnosť vkladov by klesla na sedem percent, čo je takmer 
dvojnásobok bežného vkladu v banke. 
 

11. Zvýšiť podiel priamych úhrad v zdravotníctve. Revidovať rozsah liekov hradených 
zo základného zdravotného poistenia. Aspoň symbolické priame platby zaviesť na 
všetky lieky, aby sa eliminovalo ich plytvanie. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Toto odporúčanie sa realizuje spolu s ďalšími opatreniami v rámci reformy zdravotníctva. 
 

12. Spoplatniť štúdium na vysokých školách. 
 
Splnenie odporúčania: áno 
Poslanci schválili novelu zákona o vysokých školách, ktorou sa od budúceho akademického 
roka spoplatní vysokoškolské štúdium. 
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7.7  SOCIÁLNA SOLIDARITA 
 
Táto kapitola neobsahovala konkrétne odporúčania, no tézy v nej formulované sa v prevažnej 
miere odrážajú v základných princípoch reforiem začatých počas uplynulých dvanástich 
mesiacov. 
 
 
7.8  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 
Odporúčania:  
1. Spriechodniť odvolacie konanie a zamedziť obštrukciám vo verejnom obstarávaní 

spoplatnením námietok a zavedením pokút za neoprávnené reklamácie. 
 
Splnenie odporúčania: nie 
Rozhodovanie o námietkach v procese verejného obstarávania, ako aj výkon dohľadu nad 
verejným obstarávaním prebieha podľa platnej legislatívy. Spoplatnenie námietok a zavedenie 
pokút sa nepripravuje. Prax však dokazuje, že obštrukcie neúspešných uchádzačov neúmerne 
predlžujú celý proces.  
 

2. Posilniť právomoci výberových komisií, aby mohli prerokovať a vybaviť menej 
závažné námietky. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Komisiu na vyhodnotenie ponúk menuje obstarávateľ. Jej úlohou je vyhodnotenie ponúk 
(podľa oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania a obstarávateľom 
vypracovaných súťažných podkladov),  a nie vybavovať námietky.  Nový zákon o verejnom 
obstarávaní, ktorý bol schválený 24. 10. 2003 a nadobudne účinnosť 1. 1. 2004, umožňuje  
vykonať nápravu  najskôr u obstarávateľa na základe žiadosti o nápravu a až následne bude 
možné podať námietku. Tým bude možné odstrániť nezrovnalosti.  
 

3. Umožniť uchádzačom dodatočne doplniť vyžadované doklady a potvrdenia 
neovplyvňujúce výhodnosť predložených ponúk. Formálne nedostatky by nemali 
byť dôvodom na vylúčenie zo súťaže. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
V zákone o verejnom obstarávaní je umožnené doplnenie chýbajúcich dokladov, t.j. ak ich 
uchádzač (záujemca) zabudol priložiť. V novom zákone to už nebude, z dôvodu, aby všetci 
uchádzači mali rovnaké podmienky. 
 

4. Zaviesť účinný systém kontroly rozhodnutí obstarávateľa, a to aj pri zákazkách 
nižších ako limitná suma na verejné obstarávanie. Týka sa to najmä opakovaných                        
a viacnásobných dodávok tovarov pri použití rokovacieho konania bez zverejnenia. 

 
 
Splnenie odporúčania: nie 
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Kontrola rozhodnutí obstarávateľa pri nižších hodnotách je podľa zákona ponechaná na 
vnútornú kontrolu obstarávateľa. Úrad vykonáva následnú kontrolu na vyššie hodnoty 
obstarávaní s dôrazom na použitie metódy rokovacieho konania bez zverejnenia. 
 

5. Zamedziť zvyšovaniu ceny zo strany víťazných subjektov po skončení výberového 
konania. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Nie je to problematika  zákona o verejnom obstarávaní, ale zákona o rozpočtových pravidlách 
a všeobecných zásad hospodárenia organizácií. Je to vec dvoch zmluvných strán pri plnení 
zmluvy. V tejto veci by mohli byt viac aktívne vnútorné kontroly obstarávateľov. 
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7.9  SÚŤAŽNÁ POLITIKA 
 
Odporúčania:  
1. Pri zavádzaní každej novej (obzvlášť neekonomickej regulácie) robiť analýzu jej 

ekonomických dopadov. Dôkazné bremeno by malo byť prenesené na predkladateľa 
návrhu. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR v spolupráci s Telekomunikačným úradom 
SR (TÚ SR) do návrhu zákona o elektronických komunikáciách zapracovali zásady, ktoré 
bude TÚ SR povinný dodržiavať pri analýze konkurenčného prostredia na konkrétnom 
relevantnom trhu, ako aj pri ukladaní povinností subjektom, ktoré budú na základe analýzy 
trhu označené za subjekty s významným vplyvom na trhu. Uložené povinnosti musia byť 
odôvodnené s cieľom podporiť súťaž a rozvoj trhu.  
Zákon o elektronických komunikáciách by mal odstrániť nedostatky súčasného zákona a 
posilniť kompetencie TÚ SR. Účelom zákona o elektronických komunikáciách je 
implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR. Zákon o 
elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách. Nový 
regulačný rámec EÚ je zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže, na výhodnejšie ceny 
pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber služieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť 
transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ. 
Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2004, časť §§ vstupom Slovenskej republiky 
do EÚ.  
 

2. Posilniť komunikáciu regulačných orgánov s verejnosťou. Mali by zohrať 
aktívnejšiu úlohu v procese informovania verejnosti o rôznych formách 
obmedzovania hospodárskej súťaže a ich dôsledkoch. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Pozícia Protimonopolného úradu SR sa nezmenila. Jeho váha pri privatizácii a reprivatizácii 
je zanedbateľná. Informovanie verejnosti o dôsledkoch hospodárskej súťaže sa nezlepšilo. 
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7.10  ŠTÁTNA POMOC 
 
Odporúčania:  
1. Pokračovať v legislatívnom zámere, ktorý má cieľ zlúčiť Úrad pre štátnu pomoc                

s Protimonopolným úradom SR. Spojená inštitúcia by mala eliminovať štátnu 
pomoc (vrátane poľnohospodárstva) narúšajúcu hospodársku súťaž. V tomto smere 
bude mať rozhodujúce slovo parlament, ktorý musí zužovanie rozsahu povolenej 
štátnej pomoci zohľadniť v príslušnom zákone. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
Úrad pre štátnu pomoc od mája 2004 zaniká. Kompetencie prejdú na Ministerstvo financií 
SR. So vstupom SR do EÚ sa štátna pomoc nezužuje, ale rozširuje. 
 

2. Zo zákona o štátnej pomoci vypustiť §12, ktorý umožňuje poskytnúť štátnu pomoc 
na záchranu alebo reštrukturalizáciu podniku v ťažkostiach. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Vláda definovala, aj keď nie v zákone, ale iba v uznesení, že nebude pomáhať podnikom 
zárukami za bankové úvery.  
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7.11  DOTÁCIE 
 
 
Odporúčania:  
1. Prehodnotiť dotácie, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti, z hľadiska efektívnosti, 

transparentnosti a možností kontroly. Obmedziť dotácie najviac deformujúce 
ekonomický systém. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Najvýznamnejšou zmenou oproti minulosti je, že v novom zákone o dani z príjmov, ktorý má 
platiť od 1. januára 2004,  sa vylučujú akékoľvek daňové stimulácie. Ďalšou dôležitou 
zmenou je, že vláda už principiálne odmieta poskytovať štátne záruky na nové úvery (jedinou 
výnimkou je možné ručenie za úvery na projekty, kde už boli poskytnuté štátne dotácie v 
minulosti). Najdôležitejšími nástrojmi dotácií ostáva priama podpora veľkých projektov 
(závod PSA v Trnave) alebo podpora cez priemyselné parky (podľa špeciálneho zákona).    

 

2. Minimalizovať počet inštitúcií rozdeľujúcich dotácie. 
 
Splnenie odporúčania: nie 
Pri nových pravidlách poskytovania dotácií sa počet inštitúcií zásadne nemení. 

 

3. Zvýšiť transparentnosť dotácií a pravidelne zverejňovať monitorovacie správy, aby 
sa podnietila verejná diskusia o efektívnosti a opodstatnenosti existencie dotácií.  

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
V oblasti malých grantov sa situácia zlepšila. Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo 
životného prostredia SR zverejňujú príjemcov pomoci z grantových schém. O väčšej 
transparentnosti možno hovoriť aj preto, lebo počet dotácií sa zmenšuje. Monitorovacie 
správy sa však vo väčšine prípadov nezverejňujú (okrem spomenutých výnimiek). 

 

4. Odbúrať nepriame a skryté dotácie, ktoré sú v porovnaní s priamymi dotáciami 
zbytočne nákladné a najviac poškodzujú ekonomický systém.  

 
Splnenie odporúčania: áno 
Najdôležitejšou zmenou od roku 2004 bude zrušenie daňových oslobodení. Menia sa aj 
dotácie na produkty zo sieťových odvetví, a to ich novou špeciálnou reguláciou.   

 

5. Limitovať trvanie jednotlivých dotácií, aby namiesto krátkodobého zmiernenia 
dopadu, napríklad po zvýšení cien, neviedli k dlhodobému deformovaniu správania 
poberateľov. 

 
Splnenie odporúčania: áno 



SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
NOVEMBER 2003 
 

 

 
 

- 341 -       

Dotácie sa stávajú viac cielené a časovo ohraničené. Napríklad v roku 2004 majú po zvýšení 
DPH a spotrebných daní priame dotácie pre najslabšie vrstvy obyvateľstva v objeme približne 
4 mld. Sk nahradiť dovtedy iné požívané spôsoby, ktoré viedli  k deformáciám (napríklad 
daňové úľavy a spleť rozličných výnimiek). 
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7.12  LICENCIE 
 
 
Odporúčania:  
1. Urýchlene korigovať už identifikované najproblémovejšie licencie podľa princípov             

a postupov určených v licenčnej politike. 
 
Splnenie odporúčania: nie 
Nová licenčná politika prijatá vládou SR v júni 2002 sa uplatňuje nedôsledne. Legislatívne 
zmeny zatiaľ neprebehli a hlavná internetová stránka zaoberajúca sa touto problematikou 
(www.licencie.gov.sk) obsahuje len informácie z roku 2002 a v tomto roku nebola 
aktualizovaná. 
 
2. Zabezpečiť systematickú centrálnu kontrolu licenčného konania.  
 
Splnenie odporúčania: nie 
viď odpoveď k bodu 1 

 

3. Vyžadovať zdôvodnenie existencie jednotlivých licencií. Zrušiť, prípadne upraviť tie 
licencie, ktoré nespĺňajú kritériá licenčnej politiky. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
viď odpoveď k bodu 1 

 

4. Pripraviť všeobecnú právnu úpravu – nový zákon o správnom konaní, alternatívne 
licenčný poriadok – ktorá by jednotne a jednoznačne upravovala postupy 
v licenčnom konaní.  

 
Splnenie odporúčania: nie 
viď odpoveď k bodu 1. Novela zákona o správnom konaní, ktorú schválila vláda v tomto roku 
sa problematiky licencií nedotýka. 

 
5. Prispôsobiť množstvo zákonov a iných právnych predpisov novému modelu 

udeľovania licencií. 
 
Splnenie odporúčania: nie 
viď odpoveď k bodu 1 
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7.13  POVINNÁ CERTIFIKÁCIA 
 
Odporúčania:  
1. Automaticky akceptovať certifikáty skúšobní autorizovaných v EÚ rozšírením 

PECA na celú skupinu určených výrobkov. 
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
PECA v rozsahu 5. sektorov výrobkov je účinná od 1. 7. 2003. O rozšírenie požiadal ÚNMS 
SR na ďalších osem sektorov v auguste 2003 v súlade s dohovorom v Bruseli pri podpise 
PECA. Doteraz však Komisia EÚ nezaslala akceptáciu, hoci termíny na prerokovanie už 
uplynuli. Požiadavka rozšíriť PECA na celú skupinu výrobkov nie je iba rozhodnutím 
slovenskej strany, rozhodujúce slovo má druhá strana, teda Komisia EÚ. Plná akceptácia 
všetkých výrobkov nastane 1. 5. 2004. 

 
2. Zúžiť čo najskôr skupinu určených výrobkov na európske minimum. 
 
Splnenie odporúčania: áno 
Opatrenie  ÚNMS SR č. 177/2003 Z. z. o ostatných určených výrobkoch obsahuje 175 
výrobkov, ktoré nie sú doteraz pokryté nariadením vlády. Toto opatrenie končí 31. 12. 2003. 
V súčasnosti je po medzirezortnom pripomienkovaní návrh nového opatrenie, ktoré obsahuje 
76 výrobkov. Iba 27 z nich sa bude posudzovať po 1. 5. 2004, teda väčšina z nich sa bude 
posudzovať iba do 1. 5. 2004. Sú to výrobky tzv. neharmonizovanej oblasti v EÚ, teda takej, 
na ktorej sa štáty EÚ nedohodli na spoločných postupoch posudzovania zhody. 

 
3. Nevyžadovať certifikáciu výrobkov, ktoré sú zložené z už certifikovaných súčastí. 
 
Splnenie odporúčania: áno 
Táto požiadavka je zahrnutá v metodických pokynoch ÚNMS SR pre autorizované osoby. 
Okrem toho je to princíp platný v EÚ. Treba však poznamenať, že táto všeobecná zásada má 
výnimky. Je pochopiteľné, že nie všetky celky zložené z dobrých súčastí ručia, že aj celok 
bude dobrý. Závisí to napríklad od montáže (ak sa jedná o strojne zariadenia) a od 
špecifických vlastností súčasti (výkonová nekompatibilita a pod.). 

 
4. Ustúpiť od filozofie, podľa ktorej si štát udržiava cez skúšobne vplyv na uvádzanie 

domácich a dovážaných výrobkov na trh. Spotrebiteľa nemá chrániť úrad, ale 
zákon. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Spotrebiteľa má chrániť zákon na ochranu spotrebiteľa v kompetencii MH SR. Štát cez 
skúšobne vôbec nemá možnosť vplývať na uvádzanie výrobkov na trh, ak výrobok spĺňa 
požiadavky európskych predpisov, teda predpisov EÚ. Ak nespĺňa požiadavky zákona, 
nemôže vstúpiť ani na trh EÚ a teraz už ani na slovenský.  
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7.14  KATASTRE NEHNUTEĽNOSTÍ 
 
Odporúčania:  
1. Zabezpečiť opravu chýb v databáze, doplnenie chýbajúcich údajov a zosúladenie 

štruktúry zápisu dát v jednotlivých okresoch. 
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Oprava chýb v databázach sa uskutočňuje priebežne. Na túto činnosť sú vyčlenené 
prostriedky, no ich objem nepostačuje na materiálne a personálne rozšírenie kapacít 
katastrálnych úradov, ktoré by sa zaoberali výlučne touto činnosťou. 
 

2. Riešiť problém roztrieštenosti vlastníctva pozemkov ich prepisovaním na užívateľov 
(registre obnovenej evidencie pozemkov). 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Tento proces prebieha. Koordinuje ho Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý 
v jednotlivých obciach zriaďuje komisie, ktoré zhromažďujú a posudzujú všetky dostupné 
údaje o pozemkoch. 
 

3. Zaviesť expresné poplatky (po zabezpečení riadneho dodržiavania zákonných lehôt). 
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Novela zákona o správnych poplatkoch zavádza expresné poplatky na úrovni 5000 Sk,-. 
Bohužiaľ, riadne dodržiavanie zákonných lehôt sa nepodarilo vyriešiť a pripravovaná novela 
katastrálneho zákona má iba predĺžiť zákonnú lehotu z 30 na 60 dní.  
 

4. Spoplatniť každý výstup z katastra, a to pre všetky subjekty. 
 
Splnenie odporúčania: nie 
Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch naďalej obsahuje ustanovenie, ktoré 
vymenúva organizácie oslobodené od poplatkov. 
 

5. Zreformovať predimenzovaný a drahý model administratívneho riadenia katastrov. 
 
Splnenie odporúčania: nie 
V súčasnosti je vytvorených osem krajských katastrálnych úradov, pod ktoré spadajú okresné 
katastrálne úrady. Zoštíhlenie tohto modelu sa zatiaľ nepripravuje. 
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7.15  ENVIRONMENTÁLNA REGULÁCIA 
 
Odporúčania:  
1. Vytvoriť jednotný systém ekologických daní.  
 
Splnenie odporúčania: nie 
Ministerstvo financií spomína vo svojich koncepčných materiáloch zavádzanie 
environmentálnych daní počas rokov 2004 až 2006, no žiadna diskusia na verejnosti zatiaľ 
neprebieha 
 

2. Odstrániť deformácie cien elektrickej energie a plynu. Nerobiť sociálnu politiku cez 
ceny ale napríklad cez navrhovaný jednotný systém sociálnej solidarity. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
V cenách energií prebehla v poslednom čase výrazná deregulácia. Posledná výrazná 
deregulácia ceny zemného plynu sa uskutoční začiatkom roka 2004. Zákony daňovej 
a sociálnej reformy zohľadnili aj požiadavku nerobiť sociálnu politiku cez ceny. 
 

3. Presunúť energie do vyššej sadzby dane z pridanej hodnoty (tak ako v EÚ). Vyššia 
cena energií stimuluje investície do úspor, tlmí dopyt po energiách, a teda aj záťaž 
pre životné prostredie. 

 
Splnenie odporúčania: áno 
Zavedením jednotnej sadzby DPH v roku 2004 sa tomuto odporúčaniu automaticky vyhovie. 
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7.16  NEFORMÁLNE PRAVIDLÁ 
 
Táto kapitola neobsahovala odporúčania. 
 

 
7.17  PROFESIJNÉ KOMORY S POVINNÝM ČLENSTVOM 
 
Odporúčania:  
1. Zrušiť povinné členstvo v stavovských komorách a zrušiť právomoc komôr 

stanovovať dodatočné podmienky vstupu a podnikania v odvetví. 
 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Vláda schválila návrh Ministerstva spravodlivosti SR zrušenie sedemnástich stavovských 
komôr zriedených zákonom, vrátane Obchodnej a priemyselnej komory, Komory daňových 
poradcov či Komory komerčných právnikov. Ostatných desiatich komôr sa toto nariadenie 
nedotkne a naďalej zostanú zriadené zákonom. 
 
2. Pri vybraných povolaniach možno povinné členstvo nahradiť registráciou na 

základe jasných pravidiel (vyžadované vzdelanie, dĺžka odbornej praxe). Po ich 
splnení by sa povolenie (licencia, koncesia) na výkon povolania malo udeľovať 
automaticky. 

 
Splnenie odporúčania: čiastočne 
Zrušením väčšiny komôr  sa vytvorí priestor na realizáciu tohto opatrenia. 
 

3. Zvážiť, či pri povolaniach, ktoré si vyžadujú určitý stupeň alebo druh vzdelania 
(lekári, lekárnici, advokáti, architekti), je nevyhnutné viesť osobitný register alebo 
by na to stačil – ako pri iných druhoch podnikania – živnostenský register. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
 

4. Ak komora vykonáva činnosť, ktorú na ňu priamo delegoval štát, treba tento úkon 
jasne definovať a odlíšiť ho od ostatných činností (napríklad od prerozdeľovania 
dedičských konaní medzi notármi). 

 
Splnenie odporúčania: nie 
K takémuto rozlíšeniu činností nedošlo 
 

5. Náklady na činnosti, ktoré delegoval na komoru štát, by mal platiť ten, kto ich 
využíva. Ak napríklad registre slúžia len na kontrolu zo strany štátneho orgánu, mal 
by za ne platiť štát. 

 
Splnenie odporúčania: nie 
 


	Obsah
	1. Trhové prostredie
	
	
	Štruktúra úèastníkov dotazníkového prieskumu


	1.1  Vývoj indexu IPP (Index podnikate¾ského prostredia)
	
	§§§	Zákon è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
	§§§	Zákon è. 431/2002 Z.z. o€úètovníctve

	1.3.1  Podmienky na podnikanie
	1.3.2  Rozvojové faktory a€prekážky podnikania
	1.3.3  Boj proti korupcii
	1.3.4  Predpokladaný budúci vývoj
	1.4.1  Úverové financovanie
	1.4.2  Lízing
	1.4.3  Kapitálový trh
	Akcie a€podielové listy
	Dlhopisy
	Objem nového kapitálu
	Obchodovanie na kapitálovom trhu
	Poskytovanie dotácií
	Vlastnosti
	Zverejòovanie dotácií
	Dotácie v€roku 2002
	Záver:


	1.8  Súšažná politika
	
	
	
	
	
	Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súšaže

	Konanie


	Program podpory rozvoja cestovného ruchu v€SR è. 5
	Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v€SR
	Program obnovy vozového parku slovenskej autobusovej dopravy
	Program podpory postupného vylúèenia spotreby látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu
	Program na podporu úspor energie a€využitia alternatívnych zdrojov energie
	Príspevkový program ŠTART 2000
	1.   nárokové licencie
	Predmetom licencie je vykonávanie urèitých èinností, na ktorú sa vzšahuje urèité množstevné obmedzenie. Dôvody existencie licenèného obmedzenia sú dané množstevným obmedzením vyplývajúcim priamo z€charakteru prostredia predmetu licencie (technické obmedz
	3. nenárokové licencie



	1.11  Povinná certifikácia
	
	
	
	
	
	Aktuálny stav v SR




	Krátkodobé, nesystémové riešenia
	Dlhodobé systémové riešenia
	Ekonomické nástroje vzužívané v€environmentálnej regulácii
	Ekonomika starostlivosti o€životné prostredie
	Prostriedky predvstupovej pomoci
	Environmentálne hodnotenie a€oznaèovanie výrobkov
	Systém environmentálne orientovaného riadenia a auditu
	Hlavné úlohy zahraniènej environmentálnej politiky
	
	
	
	Záver:







	2. ¼udský kapitál
	
	Autori
	Poïakovanie
	Zdroje

	2.1  Charakteristika ¾udského kapitálu v SR
	Úvod do jednotlivých podkapitol
	Trh práce
	Vzdelávanie
	¼udské zdroje v€korporátnom sektore

	2.2.1  Reforma politiky zamestnanosti
	2.2.2  Nezamestnanosš v regiónoch
	Regióny s€vyššou nezamestnanosšou

	2.2.3  Nezamestnanosš a vzdelanie
	2.2.4  Nezamestnanosš v€hospodárskych sektoroch
	2.2.5  Vývoj na trhu práce
	Mobilita za prácou
	On-line burza pracovných príležitostí
	Aktívny prístup k€zmene zamestnania
	Pracovné a€vzdelávacie štandardy

	2.3.1  Uplatnenie absolventov formálneho vzdelávania
	Odborné stredné školstvo
	Gymnáziá

	2.3.2  Vysoké školstvo
	Vysokoškolské vzdelávanie v€európskom kontexte
	Reforma vysokoškolského systému v ÈR
	Hodnotenie absolventov vysokých škôl z€poh¾adu zamestnávate¾ov
	Kvalita vysokého školstva a€potenciál SR v€desašroènom horizonte
	Definovanie základných problémov
	Odporúèania
	Nezávislý audit a€rating
	Systém odmeòovania
	Systém èitate¾ných diplomov a€certifikátov
	Systém reputácie pedagógov, študijných špecializácií a€predmetov
	Posilnenie postavenia univerzít ako mienkotvorných autorít vo svojom odbore
	Univerzitné centrá pre kariérové poradenstvo a€inkubátory nápadov

	Ïalšie vzdelávanie
	Absolventi ïalšieho vzdelávania
	Záujem o€vzdelávacie aktivity
	Kvalita ïalšieho vzdelávania
	Hodnotenie zo strany personálnych manažérov

	Rozvoj vedomostného ¾udského kapitálu
	Podpora využívania internetu
	Podpora výskumu

	Vplyv zahranièných investícií na rozvoj a kvalitu ¾udských zdrojov
	Najväèšie investície a ich vplyv na ¾udský kapitál
	Stratégia riadenia ¾udských zdrojov
	Investície na zelených lúkach
	Investície na tzv. zelenej lúke sú na Slovensku charakteristické najmä pre oblasš priemyselnej výroby a automobilového priemyslu. Z h¾adiska ¾udských zdrojov predstavujú ve¾mi nároènú úlohu,  ktorá si vyžaduje, aby sa príprava a realizácia náborov zaèala
	Dlhodobé skúsenosti AJG z€realizácie tohto typu projektov ukazujú, že jedným z€prvých zamestnancov zaèínajúcej spoloènosti by mal byš riadite¾ ¾udských zdrojov. V€prípade investícií na zelenej lúke zahranièní investori vo ve¾kej miere spolupracujú s€pers
	Reštrukturalizácia a optimalizácia ¾udských zdrojov

	Vývoj ¾udských zdrojov v€jednotlivých sektoroch hospodárstva SR
	Automobilový a výrobný sektor
	Rýchloobrátkový sektor
	Energetika, infraštruktúra, petrochemický a šažký priemysel
	Energetika
	Komunálne podniky a infraštruktúra
	Ropný priemysel a šažký priemysel

	Finanèný sektor
	Sektor infokomunikaèných technológií
	Médiálny a reklamný sektor
	Sektor profesionálnych poradenských služieb
	Farmaceutický a zdravotnícky sektor

	Vybrané oblasti riadenia ¾udských zdrojov
	Vyh¾adávanie a výber zamestnancov
	Kandidáti s€profesionálnou praxou
	Talenty
	Absolventi
	Oèakávania úèastníkov trhu práce
	Adaptácia
	Outsourcing HR procesov
	Fluktuácia pracovnej sily
	Mobilita pracovnej sily
	Novela Zákonníka práce

	Príloha
	Úspešný kandidát na trhu práce
	Telework – pokles nákladov a€rast efektivity



	3. Reformy
	
	
	
	
	
	
	
	Súlad s€právom Európskej únie
	Cie¾ novej právnej úpravy
	Rovná daò
	Daò z€pridanej hodnoty
	Spotrebné dane
	Cestná daò
	Rozdiely oproti pôvodnej koncepcii
	Dôvody nevyhnutnosti zásadnej zmeny dôchodkového systému na Slovensku
	Princípy fungovania nového dôchodkového systému – východiská reformy
	Princíp sporenia a vlastnícke práva
	Dobrovo¾ný súkromný pilier
	Vyšší dôchodkový vek v priebežnom systéme a jeho zmenená funkcia
	Reforma v€praxi – skutoène schválené opatrenia
	Nemocenské poistenie
	Zánik niektorých podporných programov
	Nové podporné programy





	Benchmarking v€podmienkach Slovenskej republiky

	4.1.1  Aplikácia benchmarkingu – pozícia odvetvia v€ekonomike
	Automobilový priemysel
	Strojársky priemysel
	Elektrotechnický priemysel
	Chemický komplex
	Potravinársky priemysel
	Drevársko-nábytkársky priemysel

	4.2.1  Verejné iniciatívy
	4.2.2  Súkromné iniciatívy
	4.2.3  Úverový register
	4.2.4  Register záložných práv
	5.2.1  Automobilový priemysel
	5.2.2  Strojársky priemysel
	
	A) Makroekonomický poh¾ad
	B) Charakteristické znaky



	5.2.3  Elektrotechnický priemysel
	5.2.4  Chemický komplex
	5.2.5  Agro-potravinársky komplex
	5.2.5  Lesnícko-drevársky komplex
	5.3.1  Bratislavský kraj
	5.3.2  Trnavský kraj
	5.3.3  Trenèiansky kraj
	5.3.4  Nitriansky kraj
	5.3.5  ”ilinský kraj
	5.3.6  Banskobystrický kraj
	5.3.7  Prešovský kraj
	5.3.8  Košický kraj
	6.2.1  Predvstupová etapa
	PHARE
	ISPA
	SAPARD
	Zhodnotenie spåòania všeobecných kritérií
	
	Zhrnutie



	6.2.2  Èlenstvo v€Európskej únii
	Európsky fond regionálneho rozvoja
	Európsky sociálny fond
	Európsky po¾nohospodársky a€usmeròovací a€garanèný fond
	Finanèný nástroj pre usmeròovanie rybolovu
	Kohézny fond


	7.1  Kapitál a€financovanie podnikov
	7.2.1  Zamestnanosš a nezamestnanosš
	7.2.2  Vzdelávanie
	7.2.3  Sociálna politika - zosúladenie sociálneho a odvodového systému s€trhom práce
	7.2.4 Pracovné právo
	7.3.1  ”ivnostenský zákon
	7.3.2  Obchodný zákonník
	7.3.3  Obèiansky zákonník – úprava záložného práva
	7.3.4  Zákon o úètovníctve
	7.3.5  Zákon o€konkurze a vyrovnaní
	7.3.6  Obèiansky súdny poriadok – civilný proces

	7.4  Súdnictvo
	7.13  Povinná certifikácia
	7.14  Katastre nehnute¾ností
	7.15  Environmentálna regulácia
	7.16  Neformálne pravidlá
	7.17  Profesijné komory s€povinným èlenstvom


