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NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 

VPLYV TRŽIEB NA VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA VO 
VÝROBNOM PODNIKU 

Alena ANDREJOVSKÁ, Ján BULECA  

Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Katedra financií 

alena.andrejovska@tuke.sk, jan.buleca@tuke.sk 

Abstract  

Maximization of gain belongs to main aim of the companies. In every single 
company is realized through increase of revenues or returns respectively, and by 
minimization of costs, thus increasing of total efficiency of the company. 
Development of world economy has impact to all enterprises and their activities. 
Financial analysis of the company acts as reflex information about results of the 
company in particular areas and in which out of them the changes are needed. 
Financial analysis of the processes also creates assumption for suitable future 
decision making processes. Our article deals with assessment of revenues impact 
to income from operations of the company.  

Keywords: trading income, revenue from sales, profitability, manufacturing 
company

1 ÚVOD 

Postavenie výrobných podnikov na trhu a ich úspešnos  v ekonomických 
innostiach je pomerne diskutovanou témou v sú asnom období. Pre podniky na trhu je 
oraz ažšie udrža  si svoju pozíciu, udrža  si svojich zákazníkov a odbyt svojej 

produkcie. Slovensko je otvorená ekonomika, po vstupe do EÚ sa jednotlivé trhy 
prepojili a následne slovenské podniky museli bojova  s oraz vä šou konkurenciou. 
Hlavným cie om každého podniku je dosahovanie zisku (Mura, 2004, 2005). Hlavným 
zdrojom zisku vo výrobnom podniku sú tržby z predaja vlastnej výroby. Aj preto je 
ve mi dôležité analyzova  tieto tržby, ako hlavný zdroj zisku a ich dopad na kone ný 
výsledok hospodárenia. 

2 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA A TRŽBY 

Výsledok hospodárenia je najdôležitejší ukazovate  produkcie z poh adu 
súkromného vlastníctva podniku. Zis uje sa na základe zásady aktuálnosti tzn. výnosy 
a náklady spolu vecne a asovo súvisia. Sleduje sa vo výkaze ziskov a strát, pri om 
tento výkaz nám podáva informácie o finan nej výkonnosti ú tovnej jednotky 
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(Hakalová, 2010). Cie om každého podniku je dosahovanie výnosov, ktoré sú 
znižované nákladmi. Jednotlivé zložky výsledku hospodárenia sa vypo ítajú ako 
rozdiel medzi výnosmi a nákladmi za ú tovné obdobie vo forme zisku alebo straty. 
Tvorbu a štruktúru výsledku hospodárenia upravuje zákon . 431/2002 Z. z. z 18. júna 
2002 o ú tovníctve, v znení neskorších predpisov a opatrenia MF SR . 4455/2003-92, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, ozna ovaní a obsahovom vymedzení 
položiek individuálnej ú tovnej závierky a rozsahu údajov ur ených z individuálnej 
ú tovnej závierky na zverejnenie pre podnikate ov ú tujúcich v sústave podvojného 
ú tovníctva v znení neskorších predpisov. Tržby sú sú as ou výnosov (Mihok, 2007, 
Bajus, 2008). Z ú tovného h adiska sa tržby vo výrobných podnikoch rozde ujú na : 

• Tržby z predaja tovaru, 

• Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, 

• Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu, 

• Tržby z predaja cenných papierov a podielov. 

Na objem tržieb v podniku pôsobia rôzne faktory. V rámci vnútorného prostredia 
podniku sú tržby ovplyvnené najmä:  

• množstvom výrobkov, 

• kvalitou výrobkov, 

• kvalitou prác a služieb. 

V nadväznosti na už spomínané faktory, ktoré ovplyv ujú objem tržieb, každý podnik 
pre zefektívnenie svojej innosti vykonáva analýzu tržieb, ktorú  možno rozdeli  na: 

1. tradi nú analýzu tržieb, 

2. trhovo orientovanú analýzu tržieb. 

Tradi ná analýza tržieb  

Tradi ná analýza tržieb je zameraná na vnútorné faktory, ktoré tržby 
ovplyv ovali. Analýzu sme vykonali v dvoch krokoch a sledovali sme ju za obdobie 
rokov 2009 a 2010. Analýza bude vysvetlená na príklade: 

1. Stupe  analýzy - kvantifikácia vplyvov   

• objemu realizácie vplyvov  (R)s, 

• sortimentu realizácie (s), 

• predajnej ceny (PC). 

 

2. Stupe  analýzy - kvantifikácia vplyvov   

• zmeny objemu realizácie (V), 

• zmeny sortimentu výroby (s), 

• tempa realizácie (KS). 
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Prvý stupe  kvantifikácie vplyvov 

Pri tomto stupni je dôležité ur i  si sortiment výrobkov, s ktorým je potrebné 
pracova , ich zrealizované resp. predané množstvo a ceny v danom roku, za ktoré sa 
tieto výrobky realizovali. Hlavný sortiment výroby podniku sa skladá zo 
strojárenských výrobkoch. Tieto skupiny obsahujú alšie delenia pod a rôznych 
technických parametrov, preto sa vo výpo toch použijú priemerné ceny za každý 
stanovený druh.(Zalai, 2008) 

 
Tabu ka 1 Kvantifikácia vplyvov prvého stup a  

Výrobok Realizácia v ks (Rs) Predajná cena v € (PC) 

2009 2010 2009 2010 

EO 163 92 145 145 

KO 125 84 316 336 

PO  85 52 450 495 

ONO 32 24 744 780 

SO 51 56 1 190 1 108 

Zdroj: vlastné spracovanie pod a interných údajov podniku 

 

Vysvetlivky: EO-elektrooce , KO-kruhová oce , PO-plochá oce , ONO-ozubená 
nerezová oce , SO-striedavá oce , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2009 dosiahli tržby za predaj vlastných výrobkov hodnotu 185 883 eur. 
V roku 2010 došlo k zmene predaného množstva a cien. Tržby za predaj vlastných 
výrobkov za rok 2010 dosiahli sumu 148 072 eur. ím tržby z predaja vlastných 
výrobkov klesli o 37 811 eur. Tento pokles mal za následok negatívny vplyv objemu 

R0s0PC0= 
185 883 
 

R1s0PC0= 
125 553  

 

 R1s1PC0= 
147 780  

 

 R1s1PC1= 
148 072 
 

Objem realizácie Vplyv sortimentu Vplyv predajných cien 

- - - 

-60 330 +22 227 +292 
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realizácie, kde predajné množstva v roku 2010 klesli v hodnote -60 330 eur. Vplyv 
sortimentu zaznamenal pozitívny dopad, ktorý bol spôsobený v zmene sortimentu  
k drahším výrobkom. Jedným z dôvodov pozitívneho výsledku sortimentu realizácie 
bol predaj jedného z druhov výrobkov, ktoré boli najdrahším výrobkom  a ako jediné 
zaznamenali nárast oproti roku 2009. o sa týka vplyvu predajných cien taktiež 
zaznamenali mierny pozitívny vplyv v hodnote 292 eur. Bolo to spôsobené nárastom 
cien za rok 2010 oproti roku 2009. Avšak, táto položka aj napriek zvyšovaniu cien 
niektorých výrobkov nie je vysoká, pretože pokles po tu výrobkov rapídne klesol 
v roku 2010. 

 

Druhý stupe  kvantifikácie vplyvov 

Druhý stupe  zoh ad uje vplyv objemu výroby, sortimentu výroby a tempa 
realizácie. Pre tieto výpo ty boli potrebné údaje o objeme výroby, ktorá sa zrealizovala 
za roky 2009 a 2010. Tempo realizácie sa po ítalo ako rozdiel medzi výrobou 
a realizovanou výrobou, teda množstvom predaných výrobkov v danom roku. 

 
Tabu ka 2 Kvantifikácia vplyvov druhého stup a 

Výrobok Výroba v ks (V) Realizácia v ks (Rs) Predajná cena 
v eurách (PC) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

EO 168 140 163 92 145 145 

KO 130 125 125 84 316 336 

PO  90 75 85 52 450 495 

ONO 35 40 32 24 744 780 

SO 57 57 51 56 1190 1108 

Zdroj: vlastné spracovanie pod a interných údajov podniku 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

Sortiment výroby Objem výroby 

V0s0PC0=  
199 810 
 

 V1s0PC0= 
181 910 
 

 V1s1PC0 = 
191 140 
 

-17 900 +9230 
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Objem výroby je tiež ve mi dôležitý faktor, ktorý vplýva na tržby a na kone ný 
zisk podniku. Výroba v podniku súvisí s efektívnym riadením zásob a plánovaním 
celkovej výroby za jednotlivé obdobia. Porovnaním objemu výroby v roku 2010, došlo 
k poklesu celkového objemu výroby oproti roku 2009 v hodnotovom vyjadrení o -17 
900 eur. Došlo k poklesu vo výrobe takmer všetkých výrobkov v roku 2010. Jedine 
jeden druh výrobkov si zachoval rovnaký objem výroby ako bolo v roku 2009. 
Porovnaním objemu výroby došlo aj k zmene sortimentu výroby. 

Sortiment výroby vykazoval pozitívny vplyv v hodnote +9230 eur. Tento vplyv 
koriguje negatívny dopad objemu výroby, teda drahšie výrobky v rámci výroby mali 
vä šiu váhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vplyv tempa realizácie je tiež ve mi dôležitý ukazovate . Súvisí s kone ným 
stavom výrobkov na sklade. Hlavnou úlohou v riadení zásob v podniku je 
zodpovedanie otázok: aké je optimálne množstvo zásob na to, aby podnik uspokojil 
odberate ov a zárove  aby minimalizoval náklady na skladovanie prebyto ných zásob. 

Tempo realizácie v porovnaní roku 2010 a 2009 dosiahlo negatívnu hodnotu. Na 
sklade za rok 2010 zostali výrobky v hodnote 43 360 eur, oproti roku 2009 to bolo v 
 hodnotovom vyjadrení o 29 433 eur viac. Zvýšenie zásob výrobkov na sklade za rok 
2010 má negatívny dopad na celú kvantifikáciu druhého kroku. Takéto zvýšenie zásob 
v podniku spôsobilo nárast nákladov výroby a celkovo znížilo výsledok hospodárenia z 
prevádzkovej innosti. 

 
Tabu ka 3 Celková zmena faktorov kvantifikácie prvého a druhého vplyvu 

1. Stupe  kvantifikácie vplyvov 2. Stupe  kvantifikácie vplyvov 

Objem realizácie - 60 330 Objem výroby - 17 900 

Zmena sortimentu + 22 227 Sortiment výroby + 9 230 

Zmena predajných cien + 292 Tempo realizácie - 29 433 

Celková zmena - 37 811 Celková zmena - 38 103 

Zdroj: vlastné spracovanie pod a interných údajov podniku 

 

Tempo realizácie 

 KS0PC0 = 
13 927 
 

 KS1PC0= 
43 360  
 

-29 433 
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V rámci kvantifikácie vplyvov 1.stup a, realizácia sortimentu a predajných cien 
korigovali svojím pozitívnym dopadom, negatívny vplyv objemu realizácie. Avšak po 
s ítaní všetkých vplyvov kvantifikácie prvého stup a, celkovo mala negatívny dopad 
na tržby v hodnote -37 811 v roku 2010. 

Kvantifikáciu 2.stup a možno tiež celkovo zhodnoti   negatívne a to  v hodnote -
38 103 eur. Na tomto negatívnom výsledku sa podie ali hlavne položky objemu 
výroby, kde podnik znížil celkovú výrobu a tempa realizácie, na základe ktorého 
možno usúdi , že v podniku sa hromadia na sklade zásoby, ím sa zvyšujú náklady. 

Na základe týchto ukazovate ov možno lepšie zhodnoti  a ur i , pre o rok 2010 
bol menej efektívnejší ako rok 2009, o sa odzrkadlilo tak v poklese tržieb, ako aj 
v poklese celkového výsledku hospodárenia. 

3 ZÁVER 

V príspevku bola rozanalyzovaná tradi ne orientovaná analýza tržieb, pri om sa 
poukázalo na dôležitos  objemu realizácie výrobkov, vplyv sortimentu, predajných 
cien, objemu výroby a tempa realizácie výroby, teda pomeru medzi vyrobenými 
a predanými výrobkami. Vykonaná analýza odhalila nedostatky a jej výsledky boli  
negatívne, nako ko v obidvoch krokoch kvantifikácie dosiahla záporné hodnoty. 
Hlavnými dôvodmi negatívneho výsledku pre rok 2010 bol celkový pokles odbytu 
produkcie, zvýšenie zásob na skladoch a zárove  spomalenie tempa realizácie, o 
zbyto ne zvyšovali náklady v podniku. Pozitívne vplývali na túto analýzu 
ukazovate ov sortiment výroby, kde podnik znížil tento negatívny dopad presunom 
odbytu na drahšie výrobky.  
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ANALÝZA LIKVIDITY PODNIKU BUGATTI, S.R.O. 

Radoslav BAJUS  

Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Katedra financií  

radoslav.bajus@tuke.sk 

Abstrakt 

Finan ná analýza je oblas , ktorá predstavuje významnú sú as  sústavy 
finan ného riadenia a mala by patri  k základným vedomostiam každého 
finan ného manažéra. Je úzko spojená s ú tovníctvom a finan ným riadením 
podniku. Ú tovníctvo poskytuje údaje a informácie pre finan né rozhodovanie 
prostredníctvom základných finan ných výkazov – súvahy, výkazu ziskov a strát 
a výkazu cash flow. 

K ú ové slová: finan ná analýza, likvidita, výkazy ú tovnej závierky  

1 ÚVOD 

Finan ná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, sú asnosti a predpokladanej 
budúcnosti finan ného hospodárenia podniku. Jej cie om je ur i , ktoré initele 
a v akej miere sa podie ali v podniku na formovaní jeho finan nej situácie. Ide pritom 
nielen o poznanie finan ného zdravia, ale tiež o identifikovanie slabých stránok 
podniku, ktoré by mu v budúcnosti mohli spôsobi  problémy. Analýza nám tiež 
odha uje silné stránky, na ktorých by mohla firma stava  v budúcnosti. Pomocou 
nástrojov finan nej analýzy dokážeme zisti , ako je na tom sledovaný podnik 
s financiami, ako využíva svoj majetok, ako s ním hospodári a akú má hodnotu 
pre vlastníkov podniku (akcionárov). Výsledky finan nej analýzy poskytujú informácie 
na vlastné riadenie podniku, ale aj pre iné subjekty, ktoré s podnikom prichádzajú do 
styku.   Pozna  finan né zdravie podniku je ve mi dôležité pre každý úspešný podnik, 
hlavne preto, aby uspel v konkuren nom prostredí, prichádzal s novými výrobkami 
a technológiami a predovšetkým aby dosahoval zisk. Finan né pomerové ukazovatele 
sú neodmyslite nou sú as ou klasickej finan nej analýzy, k ich prednostiam patrí 
hlavne ahký výpo et, možnos  vzájomného porovnania medzi podnikmi, 
zrozumite nos  a možnos  priebežného používania. 
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2 ANALÝZA LIKVIDITY PODNIKU BUGATTI, S.R.O. 

Predmetom finan nej analýzy je finan ná situácia podniku. Finan ná analýza 
komplexne zhodnocuje úrove  hospodárenia, úspešnos  na trhu, rentabilitu, 
adaptabilnos , efektívnos  a flexibilnos  podniku, kvalitu a úrove  manažmentu 
a odha uje budúci vývoj na základe signálov z minulosti a prítomnosti. Cie om 
finan nej analýzy je zhodnotenie finan nej situácie podniku, vyjadri  pokia  možno 
komplexne finan nú situáciu – t.j. ur i  všetky initele, ktoré ovplyv ujú finan né 
zdravie podniku. Úlohou je identifikácia slabých stránok podniku, ktoré by mohli vies  
k problémom v budúcnosti, a silných stránok, o ktoré sa môže podnik oprie  
v budúcnosti. Na základe výsledkov analýzy sa formulujú návrhy na zlepšenie 
finan nej situácie podniku a vytvárajú sa ciele pre tvorbu finan ného plánu. 
 

Názov spolo nosti Bugatti, s.r.o. je zmenený, nako ko podnik si neželá by  
menovaný a tiež údaje, ktoré poskytol sú prepracované do vlastnej tabu ky. Hlavným 
predmetom podnikania tejto spolo nosti sú: 

- inžiniersko – dodávate ská innos  (silnoprúdová technika, automatiza ná 
a regula ná technika, automatizované systémy a ich riadenie, zabezpe ovacie 
zariadenia), 

- projektová innos  (elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia, priemyselné 
riadiace systémy, meracia a regula ná technika, bleskozvody), 

- výroba na zákazku (rozvádza e do 1000V, rozvodne do 35kV, riadiace 
systémy pre priemyselné ú ely, montážne diely, doplnková výroba, 
jednoú elové stroje a zariadenia), 

- opravy, servis a údržba (elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia, 
bleskozvody), 

- priama zahrani no-obchodná innos  (projek né práce, montážne práce, 
inžiniering, zastupite ská innos  firiem, priamy vývoz a dovoz elektrických 
zariadení, kooperácie a licencie),  

- revízia elektrických zariadení (pre objekty bez obmedzenia napätia, 
bleskozvody) 
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2.1 Analýza ukazovate ov likvidity podniku Bugatti, s.r.o.  

 
Tabu ka 1  

  MJ 2007 2008 2009 2010 2011 

Likvidita (1. stupe ) koef. 0,08 0,08 0,05 0,01 0,01 

Zdroj: Vlastná tabu ka 

 

 

 
Obrázok 1 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Pohotová likvidita (likvidita 1. stup a) nám ukazuje, akú as  krátkodobého 
cudzieho kapitálu by bol schopný podnik splati  s ahko spe ažite ných prostriedkov. 
Optimálne hodnoty sú 0,2 až 0,8. V našom vybranom podniku sú hodnoty príliš nízke, 
o môže znamena , že podnik nie je schopný spláca  svoje krátkodobé záväzky na as. 

V roku 2007 a 2008 boli tieto ukazovatele na hranici 0,08, v roku 2009 koeficient 
klesol na úrove  0,05 a posledné 2 roky vykazuje podnik hodnoty iba 0,01. Na jednej 
strane je to spôsobené nízkou hodnotou finan ných ú tov, napríklad na ú toch 
v bankách bolo v roku 2007 50986 € a v roku 2011 iba 3879 €. Na druhej strane 
zvýšenými záväzkami, a to hlavne bežnými bankovými úvermi, kde hodnoty majú 
stúpajúcu tendenciu. Napríklad v roku 2008 boli bankové úvery iba 498 €, 
v poslednom roku je ich 425675 €. 
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                          Analýza likvidity podniku Bugatti, s.r.o. 

Tabu ka 2  

  MJ 2007 2008 2009 2010 2011 

Likvidita (2.stupe ) koef. 0,89 0,66 0,42 0,37 0,51 

Zdroj: Vlastná tabu ka 
 

 
Obrázok 2  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 Bežná likvidita (likvidita 2. stup a) porovnáva krátkodobý cudzí kapitál s 
najlikvidnejšími aktívami spolu s krátkodobým majetkom bez zásob (krátkodobé 
poh adávky). Optimálne hodnoty sú v intervale 1,0 až 1,5. Tu opä  vidíme, že podnik 
nedosahuje optimálne hodnoty. V roku 2007 boli hodnoty najpriaznivejšie z celého 
sledovaného obdobia, a to 0,89. Nasledujúce roky 2008, 2009 a 2010 mali klesajúci 
priebeh až na hodnotu 0,37. V roku 2011 sa hodnota mierne zvýšila na úrove  0,51, 
k omu prispelo hlavne zvýšenie krátkodobých poh adávok oproti minulému roku 
z hodnoty 552820 € na hodnotu 823532 €. Stav finan ných ú tov bol naopak v roku 
2010 vyšší ako v roku 2011 – a to 16720 € oproti 8379 €. Celkový stav hodnotíme ako 
nie ve mi dobrý z h adiska bežnej likvidity, nako ko podnik by mohol ma  problémy 
s uhrádzaním svojich záväzkov, preto je potrebné zvýši  tieto hodnoty, najlepšie do 
optimálnych hodnôt, alebo sa im aspo  o najviac priblíži . 
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Tabu ka 3  

  MJ 2007 2008 2009 2010 2011 

Likvidita (3.stupe ) koef. 0,98 0,76 0,94 0,74 0,72 

Zdroj: Vlastná tabu ka 
 

 
Obrázok 3  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 V celkovej likvidite (likvidita 3. stup a) porovnávame celkový krátkodobý 
majetok, vrátane zásob, s celkovým krátkodobým cudzím kapitálom. Tento ukazovate  
nám napovedá, i má podnik dostatok prostriedkov na riadenie svojej bežnej 
prevádzky. Optimálne hodnoty by mali dosahova  interval 1,5 až 2,5. V sledovanom 
podniku sme tieto údaje nedosiahli ani v jednom roku. V roku 2007 a 2009 sa hodnoty 
blížili k íslu 1, v ostatných rokoch boli hodnoty 0,72 až 0,74. V poslednom roku nám 
sú et krátkodobého majetku tvoril sumu 1187415 € a sú et krátkodobého cudzieho 
kapitálu 1649854 € - ak dáme do pomeru tieto dve hodnoty, vychádza nám hodnota 
0,72. To znamená, že krátkodobý cudzí kapitál tvorí 28% hodnoty celkového 
krátkodobého majetku. Dôležité je, aby krátkodobý cudzí kapitál nepresiahol 40% 
hodnoty krátkodobého majetku. 
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                          Analýza likvidity podniku Bugatti, s.r.o. 

Tabu ka 4 

MJ 2007 2008 2009 2010 2011 

Platobná neschopnos  koef. 0,76 1,83 2,76 2,59 1,76 

Zdroj: Vlastná tabu ka 
 

 

Obrázok 4  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 Platobná neschopnos  nám ukazuje, ako sú kryté poh adávky záväzkami, 
iže schopnos  (alebo neschopnos ) splati  všetky záväzky poh adávkami v prípade 

okamžitej splatnosti všetkých záväzkov. V prípade hodnoty menšej ako 1 – napríklad 
v roku 2007 hodnota 0,75 znamená, že podnik mal viac poh adávok ako záväzkov. 
Naopak v rokoch 2008 až 2011 boli hodnoty ukazovate a vä šie ako 1, o znamená, 
že záväzky neboli v plnom rozsahu kryté poh adávkami. Posledný rok má opä  
klesajúcu tendenciu, kde celková suma krátkodobých a dlhodobých záväzkov iní 
1456798 € k celkovej sume krátkodobých a dlhodobých poh adávok 825641 € - 
výsledná hodnota 1,76 oproti minulému roku 2,59. Pre podnik by bolo ideálne priblíži  
sa k íslu 1, nako ko hodnoty vä šie ako 1 môžu nazna ova  porušovanie platobnej 
disciplíny.  
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Tabu ka 5  

MJ 2007 2008 2009 2010 2011 
Pomer obežného majetku k 

cudziemu kapitálu koef. 0,91 0,48 0,82 0,59 0,53 

Zdroj: Vlastná tabu ka 
 

 

Obrázok 5  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Tento ukazovate  nám vyjadruje, ko ko obežného majetku (sú et zásob, 
dlhodobých poh adávok, krátkodobých poh adávok a finan ných ú tov) pripadá na 
jedno euro cudzieho kapitálu. Najlepšiu hodnotu vykazoval podnik v roku 2007, kde na 
1 € cudzieho kapitálu pripadalo 0,91 € - hodnota obežného majetku bola 1126967 € 
a hodnota cudzieho kapitálu 1232125 €. V roku 2008 vykazoval podnik najnižšiu 
hodnotu 0,48 € na 1€ cudzieho kapitálu. V poslednom analyzovanom roku bola 
hodnota obežného majetku 1177991 € a hodnota cudzieho kapitálu 2214135 €, iže 
výsledná hodnota je 0,53. Ako vidíme tak je to najmä kvôli zvýšeným záväzkom 
podniku, ktoré sú takmer dvojnásobné oproti roku 2007. 
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                          Analýza likvidity podniku Bugatti, s.r.o. 

Tabu ka 6 

  MJ 2007 2008 2009 2010 2011 

Kvóta vlastného imania koef. 0,89 0,41 0,37 0,27 0,07 

Zdroj: Vlastná tabu ka 
 

 

Obrázok 6  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 Ukazovate  vyjadruje, ko kými eurami financuje podnik neobežný majetok 
z vlastných zdrojov. V roku 2007 podnik financoval neobežný majetok 0,89 € 
z vlastných zdrojov. V roku 2008 tento ukazovate  výrazne poklesol na hodnotu 0,41€, 
v roku 2009 opä  poklesol na 0,37 € a v roku 2010 na hodnotu 0,27 €. V sú asnosti 
podnik financuje neobežný majetok iba s 0,07 €, nako ko podiel vlastného imania 
k celkovému neobežnému majetku je iba 7%. Ukazovate  je nízky z dôvodu, že podnik 
znížil hodnotu vlastného imania od roku 2007 z hodnoty 508000 € do roku 2011 na 
hodnotu 82829 €. Tiež sa navýšila hodnota neobežného majetku od roku 2007 
z hodnoty 570437 € do roku 2011 na hodnotu 1107440 €. Ke že ide o porovnanie 
týchto dvoch veli ín, ukazovate  má klesajúci priebeh.  
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Tabu ka 7 

  MJ 2007 2008 2009 2010 2011 
Krytie neobežného majetku 

dlhodobým cudzím kapitálom koef. 0,11 0,43 0,44 0,35 0,51 

Zdroj: Vlastná tabu ka 

 

 
Obrázok 7  

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Ukazovate  vyjadruje, ko kými eurami financuje podnik neobežný majetok 
z dlhodobého cudzieho kapitálu. V roku 2007 bol ukazovate  najpriaznivejší, 
nako ko krytie dlhodobým cudzím kapitálom predstavovalo iba 0,11 €, v roku 2008 sa 
zvýšila hodnota na 0,43 € a v roku 2009 na 0,44 €. Následne v roku 2010 tento 
ukazovate  poklesol na 0,35 €, kde hodnota dlhodobého cudzieho kapitálu tvorila 
387395 € z celkového neobežného majetku 1097810 €. V poslednom sledovanom roku 
sa dlhodobý cudzí kapitál zvýšil na 564281 € a celkový neobežný majetok ostal takmer 
nezmenený, jeho hodnota je 1107440 € - celkový pomer je 0,51 € dlhodobého 
cudzieho kapitálu z 1 € celkového neobežného majetku.  
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                          Analýza likvidity podniku Bugatti, s.r.o. 

Tabu ka 8  

  MJ 2007 2008 2009 2010 2011 

Krytie neobežného majetku 
dlhodobými zdrojmi koef. 1,00 0,84 0,81 0,62 0,58 

Zdroj: Vlastná tabu ka 
 

 

 
Obrázok 8 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

 Ukazovate  vyjadruje, ko ko dlhodobých zdrojov pripadá na celkový objem 
neobežného majetku. Rok 2007 nám vykazuje hodnotu 1 (dlhodobý cudzí kapitál 
v hodnote 569907 € ku neobežnému majetku 570437 €), o znamená že dlhodobé 
zdroje sa rovnali neobežnému majetku, a teda že podnik bol optimálne financovaný. 
V roku 2008 klesla hodnota krytia na 0,84 € a v roku 2009 na 0,81 €. Hodnoty menšie 
ako 1 znamenajú, že podnik je podkapitalizovaný. V roku 2010 boli dlhodobé zdroje 
celkovo v hodnote 685186 € a neobežný majetok 1097810 €, výsledne krytie bolo 0,62 
€. V roku 2011 boli dlhodobé zdroje 647110 € a neobežný majetok 1107440 €, 
výsledne krytie bolo 0,58 € na 1€ neobežného majetku.  

2.2 Zhodnotenie likvidity a návrhy na zlepšenie situácie 

Prvoradou úlohou finan ného riadenia podniku je platobná schopnos . V našom 
podniku likvidita vo všetkých troch stup och vykazuje v posledných rokoch klesajúce 
hodnoty, to nie je dobré, lebo podnik nie je schopný spláca  svoje záväzky na as.  

Hlavným dôvodom tohto stavu je, že podnik drží na ú toch ve mi malé sumy 
pe azí, pre porovnanie v roku 2007 bolo na bežných ú toch 50986 € a v poslednom 
roku má podnik na bežných ú toch iba 3879 €. Druhým dôvodom je, že sa zvýšila 
zadlženos  podniku, v roku 2008 boli bankové úvery v hodnote 498 € a v poslednom 
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sledovanom roku je hodnota úverov 425675 €. Tretím dôvodom je, že podnik má svoje 
financie v poh adávkach u odberate ov v hodnote 761368 €.  
 

V oblasti likvidity navrhujeme: 
- udržiava  vyššie zostatky na bežných ú toch, aby v prípade okamžitého 

potreby splatenia záväzkov nevznikali problémy s úhradou, 
- vyžadova  preddavkové platby faktúr od problémových odberate ov, 
- vytvori  novú stratégiu pre výber odberate ov, so zrete om na platobnú 

disciplínu, 
- dohodnú  s odberate mi kratšie doby splatnosti faktúr, napríklad do 15 dní 

od vystavenia faktúry, 
- vytvori  odme ovací systém v prípade skorého splatenia poh adávok, 

napríklad z ava 5% z alšej zákazky, 
- odpreda  poh adávky, ktoré sú dlhodobo nevymožite né od odberate ov 

faktoringovej spolo nosti,  
- odpreda  prebyto né zásoby v podniku, tým podnik získa alšie financie 

na zabezpe enie okamžitej likvidity. 

3 ZÁVER 

Poznanie finan nej situácie podniku je ve mi dôležité z h adiska jeho správneho 
smerovania do budúcnosti, aby podnik odhalil svoje silné, ale aj slabé stránky. 
Manažment podniku dokáže na základe vykonanej analýzy prija  opatrenia na 
zlepšenie sú asného stavu a zavies  ich do praxe. Taktiež je dôležité kontinuálne 
sledovanie týchto ukazovate ov v ase. Analýzu je potrebné vykonáva  aspo  raz za 3 
mesiace, aby podnik v prípade negatívnych zmien mohol flexibilne reagova .  

Na záver je dôležité poznamena , že je na vedení podniku, ako týmito návrhmi 
naloží, respektíve akú kombináciu zvolí. Podstatné je, aby sa našiel optimálny pomer 
všetkých hodnôt, aby podnik mohol alej fungova  a prosperova .  
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Abstrakt 

V príspevku sa identifikujú podmienky pôsobenia kultúrneho a kreatívneho 

sektora v podmienkach slovenského vidieka.  Na základe spracovaných 

teoretických poznatkov charakteristík adaptorov a inovátorov je analyzovaná 

sú asná situácia v pozícií slovenského kreatívneho jednotlivca smerujúca k 

zvýšeniu konkurencieschopnosti vidieka. Analýza vyústila do stanovenia 

ukazovate ov regionálneho rozvoja a rastu v podmienkach podpory kreatívneho 

priemyslu. 

K ú ové slová: vidiek,  kreatívna innos , konkurencieschopnos   

Abstract 

 The paper identifies conditions for the cultural and creative sector in the Slovak 

countryside. Based on the theoretical knowledge of the characteristics of the 

processed adapters and innovators is analyzed the current situation in the 

Slovak positions creative individuals seeking to increase the competitiveness of 

rural areas. The analysis resulted in identifying indicators of regional 

development and growth in terms of support for creative industries.  

Keywords: Rural area, creative activity, competitiveness 

1 ÚVOD 

Sú asné obdobie rozvoja udskej spolo nosti je ozna ované ako vek kreativity, 
nako ko USA aj Európa prechádzajú rozsiahlou hospodárskou a spolo enskou 
transformáciou od ekonomiky priemyslovej k ekonomike kreatívnej.  Úspech a rozvoj 
ako aj prežitie sú asných organizácií sa odvíja predovšetkým od kreativity a inovácií.  
K progresívnemu vývoju konkurencieschopnosti organizácií je potrebné využi  
kreatívny potenciál všetkých lenov organizácie, stimulova  ho a rozvíja . Neustále 
trvajúca hospodárska kríza spôsobuje, že sa musia h ada  nové možnosti v rozvoji 
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spolo nosti, ktoré dokážu posunú  dopredu konkurencieschopnos  firiem, ale aj celých 
regiónov za pomoci aj kreativity premietajúcej sa do ekonomických výsledkov. 

Od po iato nej nedôvery vedcov ku kreativite sa od pä desiatych rokoch 
minulého storo ia  do sú asnosti vykryštalizovali  rôzne prístupy ku skúmaniu 
kreativity. Odborná verejnos  jednozna ne nedospela k záveru, i kreativita sa 
nachádza v osobe, produkte, alebo procese, avšak za ur ujúce rysy kreativity zhodne 
považujú originalitu a ur itú formu prospešnosti.  Kreativitu  ozna ujú za komplexný 
fenomén , pri om štruktúru kreativity tvoria, Obrázok 1: 

 
Obrázok 1 Štruktúra creativity 

Zdroj: Franková, E.,  Kreativita a inovace v organizaci, Praha, Grada Publishing, a.s. , 
2011 ISBN 978-80-247-3317-3, 254 s.  str.51, vlastné grafické spracovanie 

 
Pojmom kreativita sa zaoberá ve a teoretikov, avšak niektorí definíciu rozde ujú do 
nieko kých skupín pod a toho, z akého h adiska autor definície na kreativitu pozerá a 
na o kladie dôraz. Tak napríklad, kreativita ako: intelektová operácie,  schopnos  / 
súbor schopnosti/ vidie  a rieši  problémy,  osobnostná charakteristika, motivácia, 
proces a produkt myslenia,  interakcia,  súbor schopnosti prekona  bariéry. Kreatívna 
innos  vyús uje do troch prístupov: kreatívneho priemyslu,  kreatívneho odvetvia, 

kreatívnej triedy. Florida (2002a) sa zaoberá myšlienkou kreatívnej triedy a tvrdí, že 
existuje celý rad udí zapojených do kreatívnej inností, do kreatívnych profesií. 
Kreatívnych udí Kirton (2008) rozde uje na adaptorov a inovátorov na základe ich 
vnímania pri riešení pracovných inností,  pod a ich sociálneho vnímania a pod a 
spôsobu výkonu pracovných inností, Tabu ka 1. Tieto definície sú ve mi významné v 
prípade kreatívnej tvorby, ktorá je tak rozmanitá, že musíme vedie  aj pozna  
zatriedenie jej tvorcov do skupín. Tento postup tvorí základ pre rozvoj poznania ich 
pôsobenia v hospodárstve a tým umožní ich zatriedenie do ekonomiky krajiny napr. 
cez ich spôsob zda ovania, odme ovania, cez ich pozíciu v rámci právneho systému 
ako sú asti slobodných povolaní, ktoré sa posudzujú osobitne napr. pre uzatváranie 
pracovnoprávnych vz ahov a iné. 
 
Tabu ka 1 Charakteristiky adaptorov a inovátorov 

Adaptor Inovátor 
Je charakterizovaný  presnos ou, 
spo ahlivos ou, efektivitou, metodi nos ou, 
prezieravos ou, at .  

Je vnímaný ako neporiadny, mysliaci 
tangenciálne, k úlohám pristupuje 
z netušených uhlov  

Zameraný viac na riešenie problémov ako na Odha uje problémy a spôsob ich riešenia 
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ich h adanie   
H adá k problémom riešenie  osved enými 
a pochopenými  spôsobmi 

Spochyb uje predpoklady problémov, 
manipuluje problémy 

Redukuje problémy zdokonalením a vä šou 
Efektivitou, s maximálnou kontinualitou a 
stabilitou  

Je katalyzátorom ustálených skupín, bez 
rešpektu k ich konsenzuálnym názorom, je 
vnímaný ako grobiansky, vytvárajúci 
nezhodu 

Je vnímaný ako solídny, vyhovujúci, 
bezpe ný, spo ahlivý 

Je vnímaný ako nesolídny, nepraktický, 
asto šokuje svoje okolie  

Má sklon robi  z úmyslu cie  V honbe za cie om s minimálnym oh adom 
ohrozuje prijaté úmysly 

Zdá sa odolný vo i nude, ochotný udrža  
vysokú presnos , v dlhých obdobiach práce 

Schopný rutinnej práce len na malé obdobia, 
rýchly v delegovaní rutinných úloh 

Má autoritu vo vnútri daných štruktúr  Má sklon prebera  kontrolu 
v neštruktúrovaných situáciách 

Pravidlá spochyb uje vzácne, opatrne, ke  
si je istý silnou podporou 

asto spochyb uje pravidlá, má malý oh ad 
k minulým zvyklostiam 

Má sklon o sebe pochybova . Reaguje na 
kritiku, je zranite ný vo i sociálnym tlakom 
a autorite, poddajný  

Javí sa ako málo o sebe pochybujúci, ke  
vytvára nápady nepotrebuje súhlas,  aby 
vydržal v presved ení tvárou v tvár opozícií 

Po celú dobu je pre fungovanie inštitúcie 
základom, ale príležitostne je ho treba 
„vydolova “ z jeho systémov 

V inštitúciách je ideály v mimoriadnych 
krízach, alebo ešte lepšie – pomáha vyhnú  
sa im, pokia  dokáže by  umiernený 

Ke  spolupracuje s inovátormi: Ke  spolupracuje s adaptormi: 
Dodáva partnerstvám stabilitu, poriadok a 
kontinuitu 

Dodáva zameranie na úlohy, odpútava od 
minulosti a prijatých teórií 

Citlivý k u om, udržuje skupinovú kohéziu 
a kooperáciu 

Citlivý k u om, asto ohrozuje skupinovú 
kohéziu a kooperáciu 

Poskytuje bezpe nú základ u pre 
inovátorove  riskantnejšie operácie 

Poskytuje dynamiku k vyvolaniu 
periodickej, radikálnej zmeny, bez ktorej 
majú inštitúcie sklon k skostnateniu 

Zdroj: Kirton, 2008, s.111 In . Franková Emília, 2011. Kreativita a inovace v 
organizaci,  Vydala Grada Publishing, a.s. Praha,  ISBN 978-80-247-3317-3 
 
Kreatívna trieda, kreatívny jedinec je základom, kreatívnych produktov a inovácií. 
Kreatívni jedinci potrebujú pri svojej innosti prostredie, atmosféru, ktorú im poskytuje 
málo urbanizované prostredie. Potrebujú vidiecke prostredie, ktoré je nenarušené a 
menej obývané, má všetky predpoklady pre rozvoj kreatívnej innosti, smerujúcej k 
ekonomickému rastu. . Aby bolo možné v regióne generova  ekonomickú aktivitu, 
musia by  vytvorené podmienky na stimulovanie inovácií, umenia a kultúry. 
Na základe hodnotenia pôsobenia kreatívnych tvorcov. Austrálske centrum kreatívnych 
odvetví a inovácií vyvinulo Creative Trident prístup k hodnoteniu dynamiky kreatívnej 
pracovnej sily:  

• kreatívni špecialisti (zamestnaní na kreatívnych pozíciách v kreatívnych 
odvetviach);  
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• podporní pracovníci (zamestnaní v kreatívnych odvetviach na nekreatívnych 
pozíciách);  

• vsadení kreatívni pracovníci (zamestnaní na kreatívnych pozíciách ale v 
odvetviach, ktoré neprodukujú kreatívne produkty). 

2 CIE  A METÓDY 

Cie om tohto príspevku je poukáza  na možné prístupy ku štúdiu kreativity, jej 
pojmového vymedzenia, štruktúry a výsledku jej uplatnenia.  
Materiál pre analýzu sú asnej situácie problematiky a výskum sa získal z primárnych a 
sekundárnych zdrojov. 

1) Primárne zdroje : Sú tvorené údajmi o kreatívnej innosti získanými na základe 
štruktúrovaného interview s vybranými tvorcami kreatívnych aktivít 
pôsobiacimi na vidieku SR 

2) Sekundárne zdroje sú získané z týchto zdrojov:  
• knižné publikácie od domácich a zahrani ných autorov, 
• internetové zdroje zamerané na špecializované aktivity ku kreatívnemu 

priemyslu, 
• vládne materiály ku kultúrnej a kreatívnej ekonomike 
• odborné štúdie o kreativite 
• všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest (VZN) 
• legislatíva SR a EÚ. 

Štruktúra dotazníkového prieskumu bola rozdelená do otázok: 
- základné údaje o respondentovi s popisom histórie a úlohou združení  pre 

umelcov 
- popis sú asného stavu kreatívnej innosti v regióne 
- interné a externé podnety ku kreatívnej innosti so zameraním na rozdiely 

medzi kreatívnou tvorbou v mestách a na vidieku 
- špecializácia verzus diverzifikácia v tvorbe umelcov 
- lokálne aspekty tvorby, aktéri lokálnej politiky 

as  obsahu interview s kreatívnymi tvorcami je v príspevku spracovaný do výsledkov 
cez preh adné zovšeobecnený popis pozície kreatívneho a kultúrneho priemyslu na 
vidieku Slovenska. 

3 VÝSLEDKY 

O kreativite a jej významnému vplyvu na rozvoj ekonomiky sa diskutuje vo 
všetkých krajinách sveta. Významný vplyv jej pripisujú aj tvorcovia sú asnej politiky 
EÚ. V máji 2011 prijal Európsky parlament v nadväznosti na zelenú knihu uznesenie o 
uvo ovaní potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, v ktorom vyzdvihol úlohu 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu ako hnacej sily v Európskej únii. Uznesenie o 
uvo ovaní potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu zah a stanoviská výborov 
pre medzinárodný obchod, pre zamestnanos  a sociálne veci, pre priemysel, výskum a 
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energetiku, pre regionálny rozvoj, ako aj výboru pre právne veci. Kompletizuje 
poznatky z doterajších diskusií o kreatívnom priemysle na európskej úrovni vrátane 
verejnej diskusie k zelenej knihe a navrhuje komplex opatrení pre zlepšenie podmienok 
v nasledovných oblastiach: 

• Vzdelávanie, odborná príprava a informovanos  
• Pracovné podmienky a podnikanie 
• Postavenie umelcov 
• Umelecké remeslá 
• Šírenie a obeh diel v digitálnom veku 
• Vnútorný trh s kultúrnym a kreatívnym obsahom 
• Práva duševného vlastníctva 
• Financovanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
• Miestna a regionálna spolupráca 
• Európske hlavné mesto kultúry 
• Móda a cestovný ruch 
• Medzinárodné vz ahy a obchod 

Z h adiska pozície kreatívneho priemyslu na vidieku sa pod a vyjadrení tvorcov 
žijúcich v týchto oblastiach musí naša spolo nos  zaobera  najmä ich pracovnými 
podmienkami a podmienkami pre podnikanie. K tomu nadväzuje postavenie umelcov a 
tiež umeleckých remeselníkov. Ich pozíciu s ažuje fakt, že spolo nos  pri plnení ich 
sociálnej funkcie v tomto priestore sa rozde uje do troch skupín a predstavuje 
individuálne, skupinové a spolo enské požiadavky na ich innos . Ich zosúladenie je 
ve mi zložité, ale je možné pri ich zoh adnení v riadiacich procesoch samospráv a 
štátnej správy dosiahnu  aj multiplika ný efekt, ktorý môže ma  priamy vplyv v 
regióne na jeho rozvoj a premietne sa aj do ukazovate ov jeho rastu. Táto možnos  je 
preh adne spracovaná na Obrázku 2. 
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Obrázok 2 Plnenie záujmov sociálnej funkcie kreatívnych inností v regióne 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Definícia kreatívneho priemyslu používaná Európskou komisiou je uvedená v štúdii 
Ekonomika kultúry z roku 2006 (KEA), pri om pod a tejto definície sa celá oblas  delí 
na kultúrny sektor a kreatívny sektor. Do kultúrneho sektora patrí oblas  tradi ného 
umenia (výtvarné a divadelné umenie, kultúrne dedi stvo) a oblas  kultúrneho 
priemyslu (film, audiovízia, televízne a rozhlasové vysielanie, po íta ové hry, hudba, 
vydavate ská innos ). Do kreatívneho sektora patrí kreatívny priemysel (dizajn, 
architektúra a reklama) a príbuzné oblasti (napr. vývoj softvéru, výroba hardvéru – PC, 
prehráva e, telefóny). 
Pre slovenský vidiek sme spracovali návrh lenenia tohto priemyslu pod a podmienok 
u nás a to najmä so zameraním na realizáciu svojich výstupov. V interview kreatívni 
tvorcovia odmietajú najmä prácu spojenú s marketingom a predajom svojich 
produktov. 
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Tabu ka 2 Definícia kreatívneho priemyslu EK a vlastné spracovanie pre vidiek 
SR 

Okruhy Sektory Podsektory Charakteristika 
Odvetvia  
umenia 

Vizuálne 
umenie 

Remeslá 
Ma ba, 
sochárstvo, 
fotografia  

-Nie sú to priemyselné aktivity 
-Výstupy sú prototypy, môžu by  
autorské diela 
-Výsledky môžu by  prezentované 
a implementované tvorcami priamo 
na trhu (jarmok, remeslá, miestne 
predstavenia, miestne galérie...) 
alebo nepriamo formou výstav, 
trhy, galérie, internet...  

Kreatívni 
tvorcovia 

Divadlo, tanec, 
cirkus, festivaly 

Kultúrne 
dedi stvo 

Múzeá, 
knižnice, 
archeologické 
náleziská, 
archívy 

Kultúrny 
priemysel 

Film a video  -Aktivity sú zamerané na masovú 
reprodukciu 
-Výstupy sú založené na autorskom 
práve(spisovatelia, filmoví 
tvorcovia, hudobníci, informatici... ) 
-Výstupy sú realizované nepriamo 
cez špecializované firmy   

Televízne 
a rozhlasové 
vysielanie 

 

Video hry  

Kreatívny 
priemysel  
 
 

Dizajn Módny, 
interiérový 
a grafický 
dizajn, 

-Aktivity nie sú nevyhnutne 
priemyselného charakteru, môže ís  
o prototypy 
-Výstupy majú autorský charakter 
a môžu to by  napr. aj ochranné 
známky 
-Kreativita sa využíva priamo a nie 
pre tvorbu kultúrnych aktivít 
v sektore kultúry 
-Výstupy sú realizované nepriamo 
cez špecializované firmy   

Architektúra, 
urbanizmus 

Stavebná 
innos , 

záhradníctvo 
Reklama  

Zdroj: The Economy of Culture (2006) KEA, MKW, Turun Kauppakorkeakoulu 

4 ZÁVER 

Z nášho príspevku vyplýva, že kreatívna innos  má vplyv na ekonomiku aj v 
regiónoch, kde v sú asnosti nie je vyvinutá urbanizácia a hospodársky vplyv na rozvoj 
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regiónu je minimálny. Preto by sa mali politiky podporujúce kreatívny priemysel 
vysporiada  aj s týmito determinantami : 

• podporu miestnych charakteristických znakov, no zárove  posil ovanie 
komunikácie so svetom, 

• poskytovanie celoživotného vzdelávania, ktoré u ah í skvalit ovanie štruktúry 
kreatívneho priemyslu, 

• podporu inovácií a podnikavosti, 
• vyrovnaný ekonomický a sociálny vývoj, 
• podporu integrácie mesta a regiónu, 
• zachovanie historickej kultúry, 

Uplatnenie kreatívnej innosti, rozširovanie kreatívnej triedy reprezentujúcej zdroj 
nových myšlienok, nových nápadov a návrhov zmien je základom pre inovácie.  
Inovácie predstavujú realizáciu týchto nových myšlienok, nápadov, zmien a javia sa 
ako jeden z  významných prvkov pre zvýšenie konkurencieschopnosti. 
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Abstrakt 

Príspevok predstavuje preh adový lánok zameraný na problematiku 

znalostného manažmentu a jeho aplikáciu v prostredí spolo nosti pôsobiacej 

v sektore IKT. Popísané sú hlavné rámcové práce, ktoré významne ovplyvnili 

problematiku znalostného manažmentu. V rámci prístupu Web 2.0 je popísaných 

šes  procesov: spájanie znalostí (Knowledge syndication), spolupráca pri 

vytváraní znalostí (Collaborative Knowledge Creation), spolupráca pri výmene 

znalostí (Collaborative Knowledge Exchange), znalosti a zdie anie meta-

znalostí (Knowledge and Meta-Knowledge Sharing), sociálne siete (Social 

Networking), skladanie znalostí (Orchestration of knowledge). Hlavným 

prínosom príspevku je teoretický preh ad problematiky s aplikáciou teoretických 

poznatkov vhodných pre firmy a spolo nosti pôsobiace v sektore informa no-

komunika ných technológií.       

K ú ové slová: znalostný manažment, Web 2.0, internetová spolo nos , IKT  

1 ÚVOD 
Viaceré spolo nosti pôsobiace v sektore IKT sa snažia neustále inovova  

a zlepšova  svoje produkty a výrobné procesy. Významným prvkom tohto 
inovatívneho procesu je zavádzanie zásad znalostného manažmentu [EurActive.sk].  

Znalostný manažment je pojem, ktorý vznikol prekladom pojmu „knowledge 
management“. Existuje viacero používaných prekladov pôvodného pojmu, ako: 
„riadenie znalostí, správa znalostí, napriek tomu sa ale prevažne používa preklad 
„znalostný manažment“. V rámci príspevku prekladáme pojem ako znalostný 
manažment. asto sa tento pojem prekladá ako „manažment znalostí“, o ale z 
h adiska obsahu nie je vhodné. Pre lepšie pochopenie rozdielu definujeme znalosti na 
rôznych úrovniach: nadnárodná úrove , národná úrove , organiza ná úrove , úrove  
manažmentu znalostí [Bureš, 2007, str. 15]. 
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Nadnárodná úrove  predstavuje najširšiu úrove , v ktorej sa stretávame s 
pojmami ako „znalostná ekonomika“ a „znalostná spolo nos . Pri om znalostnú 
ekonomiku vieme definova  ako: „Znalostná ekonomika spo íva v tvorbe pridanej 
hodnoty na základe zúro enia znalostí, nie len v aka manuálnej výrobe, a rastie v nej 
význam vzdelania a využitia vedeckých poznatkov z h adiska celkovej 
konkurencieschopnosti krajiny“ [Strategie, 2005]. Nadnárodná úrove  je 
reprezentovaná medzinárodnými organizáciami a ich dokumentmi, i správami: 
Európska únia (Lisabonská stratégia EÚ), UNESCO (Towards Knowledge Societies 
(2005), OECD (The Knowledge-Based Economy (1996) a pod. Jednotlivé dokumenty, 
správy a odporú ania uvedených organizácií majú za úlohu upozorni  jednotlivé 
krajiny na potrebu nau i  sa riadi  na znalostiach založenú ekonomiku. o znamená 
orientáciu na znalosti, nové technológie, vedu a výskum, vzdelávanie, rizika a udskú 
bezpe nos  a iné [Bureš, 2007, str. 16-17]. 

Národná úrove  je z poh adu znalostí definovaná prostredníctvom národných 
dokumentov. V Slovenskej republike to sú hlavne: na úrovni vlády SR Štátna politika 
informatizácie spolo nosti (jún 2001), Stratégia informatizácie spolo nosti v 
podmienkach SR a Ak ný plán (január 2004), Konkretizácia Lisabonskej stratégie pre 
SR – projekt MINERVA (november 2004), Programové vyhlásenie vlády (august 
2010) a rovnako Národný strategický referen ný rámec 2007 – 2013: opera ný 
program: Vedomostná ekonomika. [Parali , 2011] 

Organiza ná úrove  predstavuje posun ku konkrétnejším pojmom na úrovni 
jednotlivých organizácií. Na organiza nej úrovni sa realizuje znalostný manažment, 
pri om zvýšená pozornos  je venovaná znalostiam. Cie om na tejto úrovni je 
vytváranie vhodného prostredia pre rozvoj a optimálne využívanie znalosti. [Parali , 
2011] Na tejto úrovni je realizovaný znalostný manažment. [Bureš, 2007, str. 20] 

Pre presné popísanie najnižšej úrovne: úrove  manažmentu znalostí, definujeme 
rozdiel medzi znalostným manažmentom a manažmentom znalostí. Nejedná sa totiž 
len o výmenu pozícií jednotlivých slov v názve, ale o celkovú zmenu významu celého 
pojmu. Pod a Bureša sú obidva pojmy chápané ako dve rôzne úrovne práce. Kde 
„manažment znalostí“ je vnímaný ako manipulácia s konkrétnymi objektmi, ktorými sú 
znalosti, „znalostný manažment“ predstavuje skôr na znalostiach založené riadenie 
organizácie. Manažment znalostí je preto nutné chápa  ako nižšiu a detailnejšiu 
úrove . Manažment znalostí je podmnožinou znalostného manažmentu. Pre lepšie 
pochopenie rozdielu je nutné si uvedomi , že manažment znalostí predstavuje napr. 
tvorbu a využívanie konkrétnych programovacích jazykov pre vytváranie znalostných 
systémov. Na druhej strane znalostný manažment využíva výstupy aktivít manažmentu 
znalostí, k svojim vlastným aktivitám. [Km-Beat-IT, 2005]. 

Znalostiam možno priradi  vhodné kritéria a tak ich kategorizova . Medzi 
vhodné kategórie znalostí patria napr.: stupe  abstrakcie (znalosti na škále od 
konkrétnych po abstraktné); stupe  aplikovate nosti (ako široko môže by  znalos  
aplikovate ná, lokálne - globálne); pozícia (miesto, kde je znalos  uchovaná, v zmysle 
fyzickej pozície); manažérska úrove  (úrove  manažmentu, strategická – taktická - 
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operatívna); mód (od neformulovaných (tacitné) až po explicitné znalosti); zdroj 
(pôvod znalostí) a iné. [Bureš, 2007, str. 28 – 29] 

Významne do teórie vstúpil M. Polanyi svojim prístupom, na základe ktorého 
rozdelil znalosti na explicitné a neformulované (tacitné) znalosti. Pri om významná je 
hlavne transformácia tacitných znalostí na explicitné znalosti v organizácii, ktorú 
vypracoval I. Nonaka (2004). Explicitnú znalos  je jednoduché zachyti  a následne 
formalizova , dokumentova . Takto spracovanú znalos  je možné následne šíri  
prostredníctvom IKT a tak ju poskytnú  viacerým užívate om (napr. dokumenty, 
manuály, po íta ové kódy – jedná sa o znalos , ktorá je dobre zdokumentovaná, 
štruktúrovaná a ahko prenosite ná, spracovaná prevažne pomocou IKT). Tacitné 
znalosti sú uchovávané v udskej mysli, v chovaní jedinca a v jeho predstavách (napr. 
znalosti experta z ur itej oblasti, získané skúsenosti – jedná sa o znalosti uchovávané 
v mysli jednotlivých zamestnancov, pri om nie vždy je možné túto znalos  
formalizova  a prenies  do explicitnej formy). Problém prevodite nosti tacitných 
znalostí na explicitné znalosti podnietil vznik tretej kategórie implicitných znalostí 
(napr. znalosti procesov obmedzujúce sa na konkrétneho vlastníka procesu, jedná sa 
o znalos , ktorá sa síce nachádza v hlave pracovníka, ale je možné ju prenies  do 
explicitnej formy). Významným faktorom je ešte vlastníctvo znalosti. Na základe 
vlastníctva znalosti rozlišujeme medzi individuálnymi a kolektívnymi znalos ami. 
Individuálna znalos  je vlastnená konkrétnym lovekom, pri om je touto osobou 
vlastnená. Kolektívna znalos  je znalos  priradená špecifickému prostrediu, ako je 
organizácia, klub a podobne. [Bureš, 2007, str. 28 – 31] 

2 DOMINANTNÉ RÁMCOVE PRÁCE  

V rámci problematiky znalostného manažmentu identifikujeme tri hlavné prúdy. 
A to americký, japonský a švédsky. Americký smer je zameraný na umelú inteligenciu 
a technológie. Japonský smer je zameraný na kreativitu a inovácie. Švédsky smer je 
zameraný na stratégiu. [Bureš, 2007, str. 37] 

2.1 Rámcová práca: D. Apostolou a G. Mentzas 

D. Apostolou a G. Mentzas vo svojej práci Managing Corporate Knowledge: A 

Comparative Analysis of Experiences in Consulting Firms analyzovali vybrané 
konzulta né spolo nosti, s cie om sledova  ako implementujú programy znalostného 
manažmentu v podnikovom prostredí. Autori si vybrali znalosti intenzívne využívajúce 
spolo nosti práve z ekonomických dôvodov, ke že tvoria 50% najrýchlejšie rastúcich 
spolo ností v USA. Rovnako uvádzajú, že tzv. sektor obchodných služieb (z ang. 
business services sector) tvorí 14% pridanej hodnoty a 6% HNP v Európskej únii. Do 
tohto sektora radíme spolo nosti zaoberajúce sa prevažne reklamou, poradenstvom, 
finan né a právne poradenstvo, zdravotná starostlivos , systémový dizajn, softvérové 
programovanie [Apostolou, 1999, str. 129 – 130]. Autori definovali štyri základné 
skupiny rámcových prác [Apostolou, 1999]: 
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• rámcové práce zamerané na tvorbu znalostí, 
• rámcové práce zamerané na znalostné procesy, 
• technologicky orientované rámcové práce, 
• holistické rámcové práce. 

 

Prvá skupina sa zaoberá prevažne prácami I. Nonaky a H. Takeuchiho, D. 
Leonard-Bartona. Táto skupina autorov a prác kladie dôraz na tvorbu nových znalostí 
v organizácii. Pri om prví dvaja pokladajú za k ú ovú premenu tacitných znalostí na 
explicitné znalosti. D. Leonard-Berton pokladá za k ú ové, že tvorba znalostí 
v organizácii sa objavuje pri kombinovaní rozdielnych udských individualít. Druhá 
skupina prác je orientovaná na znalostné procesy. Pri om za k ú ové pokladá celý 
životný cyklus, ktorý za ína vyh adaním a zhromaždením znalostí a kon í ich 
aplikovaním v nových podmienkach. Tretí smer kladie dôraz na technologický prístup. 
Identifikuje štyri základné ciele, ktoré je možné zlepši  pomocou znalostného 
manažmentu: inovácia, vnímavos , produktivita, kompetencie. Dôležité je, že každý 
z týchto cie ov musí by  podporený ur itým funkciami systému. Posledná skupina sa 
zameriava na interdisciplinárnu povahu znalostného manažmentu. [Apostolou, 1999, 
str. 130 - 131]. Na základe vykonanej analýzy autori navrhli vlastnú rámcovú prácu 
tak, aby rešpektovala nasledujúce ciele [Apostolou, 1999]: 

 
• Obchodný kontext v úvode vynaloženého úsilia, 
• Špecifická infraštruktúra a procesy, ktoré boli vytvorené k podpore tohto úsilia, 
• Výsledky a získané skúsenosti. 

 

Navrhnutá rámcová práca klasifikuje charakteristiky úsilia znalostného 
manažmentu prostredníctvom zvolených atribútov: kontext, ciele, stratégia, kultúra, 
znalostné procesy, organiza ná infraštruktúra, technologická infraštruktúra, výsledky 
a získané skúsenosti [Bureš,  2007, str. 45 - 46]: 

 

1. Kontext - Zdôraz uje hlavné externé trhové sily a interné podnikové sily, ktoré 
definujú najsilnejšie impulzy a obmedzenia úsilia každej organizácie o zavedenie 
znalostného manažmentu, 

2. Ciele – Ciele ozna ujú ciele znalostného manažmentu, ktoré ale nie sú globálnymi 
cie mi organizácie, 

3. Stratégia – Definuje, ktorými znalos ami bude organizácia pracova  a akým 
spôsobom ich bude získava  a zdie a , 

4. Kultúra – Priate ská kultúra je jedna z najdôležitejších podmienok pre úspešné 
zavedenie znalostného manažmentu, 

5. Znalostné procesy – pozostávajú zo štyroch krokov: 
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a. Tvorba – Tento proces vyžaduje zapojenie pracovníkov do tvorivého 
procesu, pri om obsahuje expertízy a znalosti z okolia organizácie, 

b. Organizácia – Potom ako bola znalos  vytvorená, musí by  znalos  
organizovaná a ochra ovaná,  

c. Rozvoj – Hlavný proces pre tvorbu individuálnych znalostí spolieha na 
kreativitu a systematické riešenie problémov. Na kolektívnej úrovni zah a 
dynamické u enie tímov, 

d. Distribúcia – Definuje, akým spôsobom získavajú udia prístup 
k materiálom,  

6. Organiza ná infraštruktúra – V rámci organiza nej infraštruktúry sú vytvorené 
nové jednotky a role slúžiace k ustanoveniu, koordinácii a riadeniu technológií 
a nástrojov k zjednodušenému zachytávaniu, vývoju a distribúcii znalostí, 

7. Technologická infraštruktúra – Jej úlohou je zabezpe i , aby sa informa né 
technológie v spolo nosti zamerali na vývoj, identifikáciu a aplikáciu vhodných 
technologických prístupov ur ených k vybaveniu zamestnancov znalos ami, 

8. Výsledky a získanie skúseností – Prostredníctvom zvolených ukazovate ov je 
možné sledova  úspešnos  zavádzania znalostného manažmentu. 

 

 Výsledkom porovnania poradenských spolo ností je konštatovanie záverov, že 
pre úspešný rozvoj znalostného manažmentu je nutné vytvori  vhodné pracovné 
prostredie, ktoré podporuje vznik a šírenie znalostí. Rovnako k ú ové je zapojenie 
manažmentu spolo nosti, ktorý identifikuje, ktorý druh znalostí je k ú ový pre rozvoj 
spolo nosti. Pri om manažment spolo nosti dáva pozor na to, aby boli všetky aktivity 
vykonané s cie om podpori  úspech a ziskovos  spolo nosti. [Apostolou, 1999, str. 
137 – 138] 

2.2 Rámcová práca K. M. Wiig, R. Hoog, R. v. d. Spek 

Vo svojej práci sa autori venujú problematike znalostného manažmentu 
a konkrétne analýzou metód, techník a nástrojov, ktoré podporujú zavádzanie 
znalostného manažmentu. Autori definovali štyri hlavné aktivity, ktoré popisujú 
zavádzanie znalostného manažmentu: revízia, konceptualizácia, reflexia, konanie 
[Wiig, 1997, str. 15]. 

 

1. Revízia – pozostáva z dvoch pod-aktivít a to monitorovanie výkonu a hodnotenie 
výkonu. V rámci pod-aktivity monitorovanie výkonu je k ú ové sledova  ako 
dochádza k plneniu stanovených zlepšovacích plánov. Pri om dôraz sa kladie na 
sledovanie interného a externého prostredia organizácie, ktoré môže obsahova  
udalosti, ktoré môžu ovplyvni  prácu organizácie so znalos ami. Druhá pod-
aktivita hodnotenie výkonu má za úlohu zodpoveda  otázku: i implementované 
zlepšenia dosiahli požadované výsledky?. Odpove  na túto otázku nie je ahká, 

31



Znalostný manažment a využitie Web 2.0 v spolo nosti pôsobiacej v IKT  

ke že medzi akciou a jej dôsledkami existuje dlhší asový úsek, ktorý znemož uje 
presné hodnotenie výkonu. [Wiig, 1997, str. 16 – 18] 

 

2. Konceptualizácia – pozostáva z dvoch pod-aktivít: inventarizácia a analýza slabých 
a silných stránok. Prvá pod-aktivity inventarizácia má za úlohu zisti  stav práce zo 
znalos ami v organizácii. Odpovedá na otázky: kto, kedy, kde, a ako využíva 
znalosti v organizácii. Z poh adu triedenia znalostí je vhodné radi  ich od 
všeobecných ku konkrétnym, tak aby boli vhodne kategorizované a zatriedené do 
vhodných úrovní. Následne po ich zatriedení je nutné identifikova  aktíva, ktoré sú 
zdrojom znalostí a prepoji  ich s výrobnými procesmi, ktoré tieto znalosti 
využívajú. Druhá pod-aktivita je venovaná analýze slabých a silných stránok 
organizácie z poh adu znalostného manažmentu. Pod a autorov možno využi  dve 
analýzy a to tzv. Bottleneck analýzu alebo SWOT analýzu. Úlohou týchto 
nástrojov je zisti  stav vnútorného a vonkajšieho prostredia organizácie s dôrazom 
na znalostný manažment. [Wiig, 1997, str. 19 - 23] 

 

3. Reflexia – Je zameraná na výber optimálnych plánov ur ených pre úpravu 
kritických miest a ich rizikovou analýzou. Pri týchto plánoch sa predpokladá, že 
budú navrhova  zmeny, ktoré povedú k úspechu v nasledujúcich aktivitách. 
K tomu je nutné definova  a vybra  požadované zlepšenia vo forme rozli ných 
programov a plánov, ktoré by mali by  založené na výstupoch z predchádzajúcej 
aktivity. [Bureš, 2007, str. 48] 

 

4.  Konanie – Predstavuje závere ný krok znalostného manažmentu. V tejto fáze 
dochádza k implementácii získaných znalostí na úrovni rôznych podnikových 
procesov [Wiig, 1997, str. 26]: 
 

a. Manažment udských zdrojov – viaceré zlepšenia majú priamy dopad na 
udí v organizácii. Napr. tréningy, školenia, prijímanie nových udí, 

b. Informa né technológie – v rámci tejto skupiny podnikových procesov je 
možné identifikova  viacero miest, kde nachádzajú výstupy znalostného 
manažmentu uplatnenie. Napr. databázové systémy, rôzne podporné 
systémy at .,  

c. Rozvoj organizácie – výstupy znalostného manažmentu umož ujú neustále 
zlepšovanie a napredovanie organizácie. [Wiig, 1997, str. 26] 

2.3 Rámcová práca I. Nonaka 

Rámcová práca I. Nonaka (1995) sa zaoberá procesom tvorby znalostí. 
K ú ovým prvkom celého procesu je premena tacitných znalostí na explicitné znalostí. 
Znalos  je vytváraná individualitami, pri om organizácia nemôže vytvori  znalos  bez 
individualít. Cie om organizácie je podpori  kreatívnych jedincov. Autor argumentuje, 
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že ak je nová znalos  vytvorená jedným jedincom, potom hrá organizácia významnú 
rolu v procese jej formulovania a zosil ovania. Proces popísaný I. Nonakom je 
chápaný ako dynamický, a teda nahrádza pôvodný statický model. Viacerí autori sa 
venovali popísaniu toho, pre o je manažment znalostí významný pre organizáciu, 
naopak ve mi malá pozornos  bola venovaná tomu, ako je znalos  vytváraná a ako je 
možné manažova  proces tvorby znalostí. Pre manažovanie tohto procesu je nutné 
pochopi  význam tacitných znalostí, ktoré prezentujú nosite ov poh ad na realitu 
a jeho predstavy o budúcom vývoji. [Nonaka, 1995, str. 14 – 16] 

Exitujú štyri rôzne modely ako dochádza k interakcii medzi tacitnými 
a explicitnými znalos ami. Uvedené modely definujú, akým spôsobom dochádza 
k premene existujúcich znalostí na nové znalosti (Obrázok 1)  [Nonaka, 1995, str. 18]: 

 

 
Obrázok 1 Modely vzniku znalostí 

Zdroj: Nonaka, 1995 

 

• z tacitných na tacitné znalosti (model socializácie), 
• z explicitných na explicitné znalosti (model kombinácie), 
• z tacitných na explicitné znalosti (model externalizácie), 
• z explicitných na tacitné znalosti (model internalizácie). 

 
Model socializácie – popisuje konverziu tacitných znalostí prostredníctvom 

interakcie medzi individualitami. Významné je pochopenie faktu, že k získaniu 
tacitných znalostí nie je nutné použitie jazyka. K ich získaniu dochádza 
prostredníctvom neformálnych stretnutí, diskusie, imitácie, pozorovania a praxe. Práve 
skúsenosti sú významným zdrojom tacitných znalostí.  [Nonaka, 1995, str. 19] 
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Model kombinácie – predstavuje proces premeny explicitných znalostí na 
explicitné znalosti. Explicitné znalosti sú zdie ané prostredníctvom stretnutí, 
konferencií a podobne. Tento model umož uje vznik stále zložitejších explicitných 
znalostí a následne ich triedenie, editovanie, kombinovanie a distribuovanie medzi 
ostatných lenov organizácie.  [Nonaka, 1995, str. 19] 
 Tretí a štvrtý model sa zaoberá konverziou tacitných a explicitných znalostí. 
Pri om platí predpoklad, že tacitné a explicitné znalosti sú komplementárne. Tento 
proces konverzie môže ma  dva smery, a to od tacitných ku explicitným 
(externalizácia)  alebo od explicitných po tacitné (internalizácia) [Nonaka, 1995, str. 
18] 

Model externalizácie – predstavuje proces premeny tacitných znalostí na 
explicitné znalosti. Pokia  k takému procesu dôjde, dochádza ku kryštalizácii danej 
znalosti, o ju umož uje alej zdie a  s ostatnými. Príkladom takejto premeny je napr. 
zlepšenie výrobku na základe dlhodobých obchodných skúseností zamestnancov. 
Úspešná konverzia tacitných znalostí na explicitné znalosti závisí na sekven nom 
použití metafor, analógií a modelov. [Nonaka, 1995, str. 18] [Bureš, 2007, str. 49] 

Model internalizácie – predstavuje opa ný proces ako v prípade externalizácie. 
Dochádza ku konverzii explicitných znalostí na tacitné. V aka procesu internalizácie 
sú explicitné znalosti zdie ané prostredníctvom organizácie a následne sú 
jednotlivcami konvertované na tacitné znalosti. Explicitné znalosti musia by  
aktualizované prostredníctvom praxe alebo akcií. Pokia  dôjde k úspešnému riadeniu 
znalostí v organizácii, tak prostredníctvom striedania procesu externalizácie 
a internalizácie dochádza k rozbehnutiu špirály tvorby znalostí. [Nonaka, 1995, str. 18] 
[Bureš, 2007, str. 49] 

3 VYUŽITIE WEB 2.0 V SPOLO NOSTI PÔSOBIACEJ V IKT 

Internet prešiel od svojho objavenia a spustenia viacerými zmenami. Na za iatku 
svojej existencie internet ponúkal len jednosmernú komunikáciu, ktorá bola zameraná 
na sprostredkovanie požadovaných informácií užívate om a potenciálnym klientom. 
Medzi prvé interaktívne služby radíme e-mail, „chat“ a internetové diskusné fóra. 
Následne sa postupne objavovali technológie, ktoré umož ovali viacsmernú 
komunikáciu. To znamená od užívate ov k webovej doméne, medzi doménami 
navzájom, medzi zariadeniami a podobne. K ú ovou sa stala snaha udrža  
návštevníkov na svojich stránkach o najdlhšie, a tak o nich získa , o najviac 
informácií [EurActive.sk]. 

Najznámejšie internetové aplikácie spadajúce pod Web 2.0 sú blogy, wiki 
systémy a sociálne siete. Práve rozmach týchto aplikácií, umožnil užívate om vytvára  
a podie a  sa na tvorbe  ich obsahu. i už hovoríme o internetovej wikipédii, ktorá má 
milióny upravovate ov alebo sociálnych sie ach ako Facebook a MySpace 
[EurActive.sk]. 

Pre spolo nos  pôsobiacu na internete a v IKT, zaoberajúcou sa programovaním 
softvéru a internetových aplikácií je k ú ové poznanie nástrojov spadajúcich pod 
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ozna enie Web 2.0. Tieto spolo nosti, totiž prichádzajú na trh s novými a kreatívnymi 
službami, pri om aplikovate nos  a úspech ich služieb je závislá na o najpresnejšom 
popísaní a porozumení správania potenciálnych klientov. Rovnako musia pochopi , že 
pre udržate nos  ich služieb je nutné u návštevníkov vzbudi  dlhodobý záujem.  

Z poh adu znalostného manažmentu si je nutné uvedomi , že v danej oblasti 
vývoj rýchlo napreduje. A teda je asto formulácia explicitných znalostí vo forme 
manuálov, návodov, dokumentácie oneskorená vo i aktuálnemu vývoju. Spolo nos  
pracujúca v IKT, ktorá sa snaží o technologické vodcovstvo, musí vedie  správne 
a rýchlo riadi  premenu tacitných znalostí svojich kreatívnych zamestnancov na 
explicitné znalosti a opa ne. V softvérovej spolo nosti je k ú ová schopnos  podpori  
vznik nových znalostí, následne ich uchovávanie a distribúcia medzi ostatných 
zamestnancov, tak aby sa zvyšoval celkový objem znalostí organizácie. 

Znalostný manažment v rámci Web 2.0 aplikácií leží v úlohe užívate ov ako 
spoluautorov obsahu. Pri om vieme definova  šes  procesov, ktoré spájajú znalostný 
manažment a Web 2.0 prístup: Spájanie znalostí (Knowledge syndication), Spolupráca 
pri vytváraní znalostí (Collaborative Knowledge Creation), Spolupráca pri výmene 
znalostí (Collaborative Knowledge Exchange), Znalosti a zdie anie meta-znalostí 
(Knowledge and Meta-Knowledge Sharing), Sociálne siete (Social Networking), 
Skladanie znalostí (Orchestration of knowledge). [Weknowlt, 2008, str. 15] 

3.1 Knowledge syndication 

V procese zlú enia, spájania znalosti majú individuálni užívatelia možnos  
publikova  svoj názor, skúsenosti a znalosti širokej komunite príjemcov. Príjemcovia 
môžu k zverejneným informáciám pristupova  náhodne, alebo sa priamo prihlási  k ich 
odberu. Dôležité je, že pre spájanie znalostí v tomto významne platí, že príjemca pozná 
autora informácie. [Weknowlt, 2008, str. 16] 

Dobre známe Web 2.0 aplikácie, ktoré podporujú spájanie znalostí sú blogy, 
audio a video kanály a rôzne aplikácie zamerané na sledovanie noviniek. Tieto systémy 
umož ujú užívate om rýchly a ahký prenos znalostí. Blogy umož ujú itate om 
možnos  zapoji  sa do diskusie a poskytnú  vydavate ovi spätnú väzbu vo forme 
komentárov. Na druhej strane audio a video kanály a aplikácie zamerané na 
sprostredkovanie krátkych správ sú užito né v situácii, ke  je nutné informova  
užívate ov o hroziacom nebezpe enstve, alebo je cie om poskytnutie oficiálnych 
stanovísk. [Weknowlt, 2008, str. 16] 

3.2 Collaborative Knowledge Creation 

Cie om tohto procesu je tvorba a zdie anie zdrojov pre explicitné znalosti, ktoré 
môžu ma  podobu textových alebo hypertextových dokumentov. Výsledkom tohto 
procesu je vytvorenie znalostí prostredníctvom kolektívnej inteligencie na základe 
znalostí individuálnych autorov. Na rozdiel od predchádzajúceho procesu nie je pri 
tomto procese nutné, aby sa autori a prijímatelia navzájom poznali. V tomto prípade 
prijímatelia znalostí nevedia presne identifikova  autorov jednotlivých odsekov alebo 
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celých dokumentov, spoliehajú sa ale na kolektívnu inteligenciu autorov, ktorí vytvorili 
zdie anú znalos . Skupina užívate ov, ktorí spolupracujú na vytváraní znalostí môže 
by  otvorenou komunitou alebo naopak ju tvoria autori zo špecifickej asti podniku 
alebo univerzitná výskumná skupina. Takto vytvorené znalosti, môžu by  vo ne 
dostupné pre všetkých alebo ur ené len pre zvolenú skupinu užívate ov. Príkladom 
Web 2.0 aplikácie, ktorá sa riadi zásadami spolupráce pri tvorbe znalostí je wiki 
redak ný systém.  [Weknowlt, 2008, str. 17] 

3.3 Collaborative Knowledge Exchange 

Cie om tohto procesu je umožni  riešenie náro ných problémov jednotlivcom na 
základe rád a odporú aní „davu“, kde dav reprezentuje otvorená alebo uzavretá 
internetová komunita. Takto jednotlivec získa odpovede na ním položené otázky od 
viacerých užívate ov. Je nutné si ale uvedomi , že otvorenos  tohto procesu je zárove  
aj jeho najvä šou nevýhodou napr. v prípade, ak chce užívate  rieši  problémy 
osobného charakteru. [Weknowlt, 2008, str. 17 - 18] 

Príkladom Web 2.0 aplikácií, ktoré podporujú spoluprácu pri výmene znalostí sú 
diskusné fóra a Q&A systémy. Práve pri Q&A systémoch nie je možné zabezpe i  
súkromnú  komunikáciu a preto viaceré systémy umož ujú zasielanie súkromných 
správ, ktoré odstra ujú tento nedostatok. [Weknowlt, 2008, str. 17 - 18] 

3.4 Knowledge and Meta-Knowledge Sharing 

V tomto procese užívatelia zdie ajú svoje znalosti so skupinou iných užívate ov 
alebo organizáciou. Zdie anie znalostí môže prebieha  medzi otvorenými alebo 
uzavretými komunitami. Identita jednotlivých užívate ov je známa a je im možné 
pripoji  konkrétne príspevky. Pri om užívate  má plnú kontrolu nad uverejneným 
príspevkom. V tomto prípade je uverej ovanie príspevkov spojené s možnos ou 
vytvorenia meta-znalostí a ich nasledovným zdie aním. Jednotlivé asti znalostí, tzv. 
meta-znalosti, sú popísané prostredníctvom tagov, ktoré môžu zadáva  skupiny 
užívate ov (folksonomies) alebo jednotlivci (personomies). [Weknowlt, 2008, str. 18].  

Takýto spôsob zdie ania znalostí je vhodný prevažne pre portály, ktoré sa 
zaoberajú poskytovaním služieb. Úspešným príkladom sú odporú acie portály alebo 
rezerva né portály. Príkladom Web 2.0 aplikácií sú rôzne systémy, ktoré spravujú 
obrazový, audio alebo video obsah ako Flicker, i YouTube. [Weknowlt, 2008, str. 19] 

3.5 Social Networking 
Cie om sociálnych sietí je umožni  užívate om vstupova  do virtuálnych 

komunít, kde môžu zdie a  svoje záujmy a preferencie s komunitou. Sociálne siete 
umož ujú spájanie užívate ov, ich vyh adávanie na základe vybraných atribútov 
a podobne. Rozlišujeme medzi špecializovanými a nešpecializovanými sociálnymi 
sie ami. Špecializované siete ako LinkedIn alebo Xing sa zaoberajú združovaním 
a spájaním profesionálov z rôznych oblastí. Nešpecializované sociálne siete ako 
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Facebook a MySpace sa naopak zaujímajú o všetkých užívate ov bez rozsiahlejšej 
špecifikácie. [Weknowlt, 2008, str. 20] 

3.6 Knowledge Orchestration 

Proces skladania znalostí implementuje kombináciu rozli ných otvorených 
systémov so  zlú ením rozli ných zdrojov znalostí s cie om zabezpe i  nový alebo 
lepší poh ad na znalosti. Skladanie znalostí umož uje lepšie preskúmanie existujúcich 
znalostí a ich kombináciu a to prostredníctvom vizualizácie znalostí pomocou máp, 
diagramov a asových harmonogramov. Web 2.0 aplikácie, ktoré využívajú techniku 
skladania znalostí sa zvy ajne nažívajú mashups. Príkladom portálu, ktorý umož uje 
samotným užívate om zostavovanie rôznych zdrojov znalostí je iGoogle. [Weknowlt, 
2008, str. 20-21] 

3.7 Prepojenie uvedených procesov a znalostného manažmentu 

V znalostnom manažmente identifikujeme štyri k ú ové procesy a to proces 
tvorby znalosti (Knowledge creation), proces transferu znalostí (Knowledge transfer), 
proces vyh adávania a ukladania znalostí (Knowledge storage and retrieval) a proces 
aplikácie znalostí (Knowledge application).  [Weknowlt, 2008, str. 54] 

Pre softvérovú spolo nos  je k ú ové prepojenie hore uvedených procesov 
s procesmi spadajúcimi pod prístup Web 2.0. Uvedená perspektíva umož uje 
organizácii postupova  pod a štandardov spadajúcich pod prístup Web 2.0 a zárove  
vykonáva  svoju innos  s rešpektovaním pravidiel znalostného manažmentu 
[Weknowlt, 2008, str. 55]. 

Aplikácia uvedených zásad je vhodná nie len pre riadenie znalostí vybranej 
organizácie, ale definuje aj štandardy pre ou poskytované služby. Výsledkom 
aplikácie hore uvedených prístupov a pravidiel zvyšuje konkurencieschopnos  
organizácie. Na druhej strane aktívne riadenie znalostí umož uje spolo nosti udržiava  
a zvä šova  svoju databázu explicitných znalostí a tak si zabezpe i  náskok pred 
konkurenciou.  

4 ZÁVER 
Príspevok poskytuje preh ad problematiky znalostného manažmentu na rôznych 

úrovniach. Od nadnárodnej úrovne až po úrove  manažmentu znalostí. V príspevku sú 
podrobne popísané atribúty a kategorizácia znalostí. Prvá as  kon í analýzou troch 
významných rámcových prác. Apostolou a  Mentzas sa zaoberali analýzou procesov 
v rámci skupiny vybraných spolo ností. Na základe vykonanej analýzy dospeli 
k záverom, že pre úspešný rozvoj znalostného manažmentu je nutné vytvori  vhodné 
pracovné prostredie, ktoré podporuje vznik a šírenie znalostí, s aktívnym zapojením 
manažmentu spolo nosti. Wiig, Hoog, Spek popísali štyri hlavné aktivity, ktoré 
popisujú zavádzanie znalostného manažmentu: revízia, konceptualizácia, reflexia 
a konanie. Nonaka prispel do teórie analýzou procesu vytvárania nových znalostí. 
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Pri om k ú ovým prvkom celého procesu je premena tacitných znalostí na explicitné 
znalosti.  

 Druhá as  príspevku je venovaná analýze prístupu Web 2.0 v spolo nosti 
pôsobiacej v IKT, ktorá aplikuje zásady znalostného manažmentu. Táto as  práce 
rozoberá rôzne prístupy a platformy vhodné pre správu a riadenie znalostí, pri om 
pridáva aj konkrétne príklady.  
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Abstract  

Methods of accounting of animals represents challenging issue, affecting 
accounting units focused into agricultural production only. Animals in the 
accounting create specific group because of their classification not according to 
criteria  valid for any kind of property, but decisive criterion for classification is 
economic gain. State of production animals in the Slovakia is becoming critical 
because of continuous decrease of their number. 

Keywords: basic herd, draught animals, maturity, cattle, operating profit 

1 ÚVOD 

Po ty hovädzieho dobytka sa na Slovensku neustále znižujú a klesá aj spotreba 
hovädzieho mäsa. Likvidácia chovov a dovoz potravín zo zahrani ia nás robí 
nesebesta nými, hoci Slovensko je po nohospodárskou krajinou. Pritom našim 
po nohospodárom by nerobilo problém nielen nak mi  celú krajinu, ale produkty 
vyváža  aj do zahrani ia. Ešte v roku 1989 bolo na Slovensku vyše 1,6 milióna kráv 
(Šmehýlová, 2009). Pod a aktuálnych údajov Výskumného ústavu ekonomiky 
po nohospodárstva a potravinárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR k 31.12.2011 bolo v SR celkovo 463,4 tis. ks hovädzieho dobytka (HD), z toho 
45,1 tis. ks HD vo výkrme. V roku 2011 bolo na slovenských bitúnkoch zabitých spolu 
42.744 ks jato ného HD (z toho 22.832 kráv, 934 teliat, 3.705 jalovíc a 14.873 býkov) 
s celkovou jato nou hmotnos ou 11.282 ton. Pod a údajov z registra Centrálnej 
evidencie hospodárskych zvierat  sa v domácnostiach zabilo 10.501 ks dobytka, o 
predstavuje alších 1.895 ton. 

Na Slovensko sa v roku 2011 doviezlo celkovo 1.908,0 ton živého dobytka. 
Vyviezol sa živý dobytok o jato nej hmotnosti 10.977,4 ton. Z toho rezultujúca výška 
hrubej domácej produkcie v roku 2011 bola 22.246 ton hovädzieho mäsa (v porovnaní 
s rokom 2010 sa znížila o 15,5 %).  
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Domáca spotrebu hovädzieho mäsa, vrátane vnútorností, v roku 2011 bola 19.434 
ton mäsa na kosti, teda v prepo te na jedného obyvate a 3,6 kg/rok, o predstavuje 
medziro ný pokles až o 14,5 % (Gálik, 2012).  

V kontrole úžitkovosti bolo v priebehu roka 2011 monitorovaných 41.354 ks 
kráv. istokrvných zvierat bolo 10.890 kusov, z toho 2.339 ks mäsového úžitkového 
typu a 8.551 kráv kombinovaného typu (PS SR, 2012). 

 

Tabu ka 1 Vývoj po tu hovädzieho dobytka a kráv v SR 

 
obd. 

hovädzí dobytok spolu (tis. ks) kravy (tis. ks) 
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

31.3. 487,5 476,8 469,1 470,0 210,8 207,4 204,4 203,9 
30.6. 481,8 479,7 470,0 473,2 207,5 209,1 205,8 204,9 
30.9. 473,2 472,6 466,3 468,3 202,9 205,6 203,1 202,7 
31.12. 471,9 467,1 463,4 465,7 203,9 204,4 201,3 200,8 

Zdroj: Gálik, 2012 
 

 
Obrázok 1 Zastúpenie kategórií hovädzieho dobytka k 31.12.2011 

Zdroj: Gálik, 2012 
 

Okrem sledovania stavu, štruktúry a pohybu hovädzieho dobytka je potrebné aj 
správne zaradenie týchto zvierat z ú tovného h adiska, nako ko to ovplyvní spôsob 
ú tovania a zaradenia do odpisových skupín, o sa v kone nom dôsledku odzrkadlí 
v nákladoch a v celkovej efektívnosti chovu týchto zvierat. 

V zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky . 23054/2002-92 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú tovania a rámcovej ú tovej osnove 
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pre podnikate ov ú tujúcich v sústave podvojného ú tovníctva vrátane opatrenia MF 
SR . MF/27262/2011-74,  ktoré prináša zmeny ú inné k 1. januáru 2012 sa 
o zvieratách ú tuje na ú toch 124–Zvieratá, alebo na ú te 026–Základné stádo a ažné 
zvieratá. 

2 ROZDELENIE A ZARADENIE ZVIERAT DO Ú TOVNÍCTVA 

Hlavným kritériom pri rozhodovaní o zaradení zvierat z ú tovného h adiska je 
hospodársky úžitok. Pod týmto pojmom rozumieme najmä reproduk né schopnosti, 
produkcia mlieka, vlny, využitie ažnej sily zviera a a  komer né využitie. Zvieratá, 
ktoré sp ajú toto kritérium zara ujeme medzi dlhodobý hmotný majetok, a sledujeme 
ich na ú te 026–Základné stádo a ažné zvieratá, kde sa o nich ú tuje bez oh adu na 
výšku obstarávacej ceny, ako o dlhodobom majetku. V zmysle Zákon . 595/2003 Z.z. 
o dani z príjmov (v prílohe tohto zákona, v ktorej sa hmotný majetok zara ujem do 
odpisových skupín) medzi zvieratá základného stáda bez oh adu na ich cenu patria 
najmä:  
a) dojnice a plemenné býky, 
b) prasnice a plemenné kance, 
c) bahnice a plemenné barany, 
d) kozy a plemenné capy, 
e) kobyly a plemenné žrebce,  
f) ostatné ko ovité zvieratá dospelé, 
g) dospelé plemenné husi a gunáre. 
Ide o dospelé plemenné a chovné zvieratá.  

Pod a zákona o š achtení a plemenitbe hospodárskych zvierat (zákon 194/1998 Z. 
z.) sa za plemenné zviera považuje zviera zapísané v plemennej knihe alebo v 
plemennom registri a jeho priame potomstvo. Chovné zviera je zviera zaradené do 
plemenitby s vydaným osved ením o identite, ktoré však nesp a podmienky ur ené 
pre plemenné zviera.  

alším kritériom na ú ely ich zaradenia do dlhodobého hmotného majetku je  
dospelos  zvierat, ktorá je stanovená zootechnickými zásadami ako je spôsobilos  
reprodukcie, napríklad spôsobilos  na rozmnožovanie vlastného druhu, veková 
hranica.  

Obdobie dosahovania dospelosti je dôležitým obdobím z h adiska produkcie a 
reprodukcie. Zvieratá dospievajú najskôr pohlavne, potom chovate sky a nakoniec 
telesne (Kadle ík a Kasarda, 2007, Mura 2004 a 2005).  

Pohlavná dospelos  je charakterizovaná za iatkom produkcie pohlavných buniek 
schopných oplodnenia, pri om rast tela ešte nie je dokon ený. Chovate ská dospelos  
je obdobie v ktorom sa hospodárske zvieratá môžu prvýkrát využi  v reprodukcii bez 
toho aby bolo ohrozené zdravie zviera a. Závisí od druhu, plemena a individuality 
jedinca. Telesná dospelos  je ur ená ukon ením telesného rastu. Znakom telesnej 
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dospelosti je ukon enie rastu dlhých kostí a výmena mlie neho chrupu za stály 
(Kliment a kol., 1985). 
 
Tabu ka 2 Dosahovanie jednotlivých typov dospelosti hospodárskych zvierat 
pod a druhu a pohlavia 

druh, 
pohlavie 

pohlavná dospelos  
(v mesiacoch) 

chovate ská dospelos  
(v mesiacoch) 

telesná dospelos  
(v rokoch) 

žrebec, 
kobyla 

16 24 36 52 5 

býk 8 10 14 18 5 

krava 7 11 16 18 5 

ovca 7 10 16 18 2,5 3 

baran 4 9 12 21 2,5 3 

cap, koza 5 6 12 16 2,5 3 

kanec, 
prasnica 

5 7 8 12 2 4 

Zdroj: Kadle ík a Kasarda, 2007 
 

Na ú te 026 Základné stádo a ažné zvieratá sa alej ú tujú aj zvieratá 
základného stáda a ostatných hospodársky využívaných chovov, napríklad: muflónov, 
danielov, jele ov, pštrosov, ak ich využite nos  v chove je dlhšia ako štyri roky. 
V tabu ke 3 je preh ad jednotlivých ú tovných prípadoch, ktoré vznikajú pri ú tovaní 
zvierat základného stáda a ažných zvierat v ú tovníctve ú tovných jednotiek. 
 
Tabu ka 3 Ú tovanie na ú te 026 Základné stádo a ažné zvieratá 

P. . Doklad Text MD D 
1 ID Zaú tovanie za iato ného stavu ú tu pri 

otvorení ú tovných kníh 
 

026 
 

701 
2 Inventar. 

zápis 
Pri inventarizácií novozistené, v ú tovníctve 
dosia  neevidované zvieratá základného stáda 
a ažné zvieratá ocenené v ROC 

 
026 

 
384 

3 ID Bezodplatné nadobudnutie základného stáda 
a ažných  zvierat 

 
042 

 
384 

4 FD Nákup základného stáda a ažných  zvierat 
dodávate ským spôsobom 

 
042 

 
321 

42



NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 

5 ID Obstaranie zvierat preradením zo stavu zásob 042 624 
6 Zara . 

protokol 
Zaradenie obstaraných základného stáda a 
ažných zvierat do majetku 

 
026 

 
042 

7 ID Jednorázový odpis základného stáda a ažných 
zvierat v dôsledku: 
a) predaja 
b) preradenia do výkrmu  
c) odovzdania na nutnú porážku 
d) nezavineného úhynu  
e) zavineného úhynu  
f) úhynu v dôsledku živelnej pohromy 
g) darovania  

 
 

541 
551 
541 
551 
549 
582 
543 

 
 

086 
086 
086 
086 
086 
086 
086 

8 Vyra . 
protokol 

Vyradenie základného stáda a ažných zvierat 
z majetku 

 
086 

 
026 

9 ID Zaú tovanie kone ného zostatku ú tu pri 
uzavretí ú tovných kníh 

 
702 

 
026 

Zdroj: vlastné spracovanie  
 

Všetky ostatné zvieratá, ktoré neplnili kritérium hospodárskeho úžitku, zaradíme 
medzi zásoby a sledujeme ich na ú te 124-Zvieratá. Na tomto ú te pri spôsobe A 
ú tovania zásob sa sleduje stav a pohyb zvierat. alej všetky príchovky zvierat, ide 
živonarodené zvieratá, hne  po narodení, jednodenná vyliahnutá hydina 
a novovzniknuté v elstvá, prírastky hmotnosti (ide o zvýšenie hmotnosti zvierat, 
ktoré sa zis ujú vážením, meraním, alebo iným spôsobom, ktoré si ú tovná jednotka 
ur í vo vnútroorganiza nej smernici) a vzrastové prírastky (ide o vlastné náklady 
prepo ítané na chov zvierat v prepo te na kus a k mny de ). Pri spôsobe B ú tovania 
zásob sa na tomto ú te ú tuje pri uzavieraní ú tovných kníh (Hudáková-Stašová a 
Andrejovská, 2009).  

Z ú tovného h adiska si zvieratá môžeme obstara  dvoma spôsobmi. Nakúpené 
zvieratá od externých dodávate ov, ktoré sa oce ujú v obstarávacích cenách. Ocenenie 
dospelých zvierat obstaraných z vlastného chovu preradených zo zásob do dlhodobého 
hmotného majetku sa môžu zvýši  napríklad o náklady spojené s preradením, externé 
náklady na veterinárnu kontrolu, dopravu zvierat na iné miesto ustajnenia. Zvieratá 
obstarané z vlastného chovu, príchovky a prírastky zvierat vo vlastných nákladoch, ak 
ich nemožno zisti , ocenia sa reproduk nou obstarávacou cenou. V tabu ke 4 je 
znázornené ú tovania na ú et 124- Zvieratá v ú tovníctve ú tovných jednotiek. 
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Tabu ka 4 Ú tovanie na ú te 124 Zvieratá 

P. . Doklad Text MD D 
1 ID Zaú tovanie za iato ného stavu ú tu pri 

otvorení ú tovných kníh 
124 701 

2 FD Dodávate ská faktúra za nákup mladých 
chovných zvierat (odstav atá) 
a) cena zvierat 
b) DPH 
c) celková výška na faktúra 

 
 

124 
343 

 
 
 
 

321 
3 FD, 

VPD 
Externé dodávky súvisiace s obstaraním 
zvierat 

 
124 

 
321,211 

4 JCD Clo, dovozná prirážka k zvieratám 
obstaraným zo zahrani ia 

 
124 

 
379 

5 ID Preprava zvierat vo vlastnej réžii 124 622 
6 ID Rastové a hmotnostné prírastky zvierat, 

uliahnutie zvierat (príchovky zvierat) 
 

124 
 

614 
7 ID Prevod zvierat do podnikania u 

individuálneho podnikate a 
 

124 
 

491 
8 Dar. 

zmluva 
Zvieratá získané darom od inej ú tovnej 
jednotky 

 
124 

 
648 

9 Inventar. 
zápis 

Prebytok zvierat zistený pri inventarizácii 
chybným ú tovaním 

 
124 

 
614 

10 Inventar. 
zápis 

Prirodzený (nezavinený) úhyn a brakovanie 
zvierat 

 
614 

 
124 

11 Inventar. 
zápis 

Zavinený úhyn zvierat a nezavinený úhyn 
nad normu prirodzených prírastkov 

 
549 

 
124 

12 Inventar. 
zápis 

Škody spôsobené odcudzením zvierat 
(krádežou) 

 
549 

 
124 

13 Inventar. 
zápis 

Úhyn zvierat v dôsledku živelnej pohromy, 
napr. blesku, povodne 

 
582 

 
124 

14 Dar. 
zmluva 

Darovanie zvierat (spôsob A) inej ú tovnej 
jednotke 

 
543 

 
124 

15 Výdajka Úbytok zvierat zo skladu pre ú ely 
reprezentácie (spôsob A) 

 
513 

 
124 

16 Výdajka Úbytok zvierat z dôvodu ich preradenia do 
základného stáda             

 
614 

 
124 

17 Výdajka Úbytok zvierat z dôvodu odovzdania na 
nutnú porážku a predaj  

 
614 

 
124 

18 ID Zaú tovanie kone ného zostatku ú tu pri 
uzavretí ú tovných kníh 

 
702 

 
124 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Zvieratá ú tované v dlhodobom hmotnom majetku ako aj zvieratá ú tované 
v zásobách sa odlišujú od ostatného hmotného majetku v tom, že ide o živé zvieratá. 
S ozna ením „živé“ sa uvádzajú zvieratá aj v štatistickej klasifikácií produktov (KP 
01.4) prijatej Nariadením európskeho parlamentu a rady (ES) . 451/2008 z 23. apríla 
2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov pod a inností (CPA).  

3 ZÁVER 

V príspevku sme sa zamerali na špecifika spôsobu ú tovania pod a slovenskej 
právnej normy týkajúceho sa ú tovania hospodárskych zvierat,  pri om sme ich 
rozdelili pod a základného kritéria na zvieratá tvoriace zásoby a zvieratá základného 
stavu a ažných zvierat. Rozhodujúcim kritériom pre takéto triedenie je hospodársky 
úžitok. Vysvetlili sme pojem hospodársky úžitok, ktorý v ú tovníctve predstavuje 
najmä narodenie mlá at, produkcia mlieka, vlny, využitie ažnej sily zviera a a 
komer né využitie. alej sme poukázali na legislatívnu úpravu, kategorizáciu 
jednotlivých skupín a aktuálny stav so zameraním na chov hovädzieho dobytka.  
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 Abstrakt 

lánok sa zaoberá tvorbou technických rezerv v poistnom sektore a ich 

investovaním na finan nom trhu. V lánku je možné nájs  vývoj tvorby 

technických rezerv od roku 2004 v porovnaní k celkovému poistnému. Taktiež sú 

tu uvedené finan né nástroje, do ktorých môžu pois ovne investova  vytvorené 

technické rezervy a analýza investovania technických rezerv do týchto 

finan ných nástrojov. 

K ú ové slová: pois ov a, technické rezervy, investi ná innos , umiestenie 

technických rezerv  

1 ÚVOD 
Pois ovne patria v sú asnosti k najvýznamnejším inštitucionálnym investorom na 

finan ných trhoch.  
Okrem uzatvárania poistných zmlúv patrí k významným hospodárskym aktivitám 

pois ovní aj investi ná innos , ktorou sa podie ajú na rozvoji národných ekonomík. 
Pois ov a sa v rámci svojej investi nej innosti snaží o optimálne zhodnotenie 
technických rezerv na kapitálovom trhu. [1] 

Každá pois ov a si volí svoju investi nú stratégiu a politiku sama. Pri tom musí 
prihliada  na obmedzenia, ktorými je usmer ovaná. Pois ov a je ovplyv ovaná 
legislatívou, finan nými možnos ami, situáciou na finan nom trhu, takisto aj svojimi 
cie mi at . 
 

Pois ov a a zais ov a je povinná vytvára  technické rezervy na celý rozsah 
svojej innosti a prostriedky technických rezerv umiest ova  do aktív. Pri 
umiest ovaní prostriedkov technických rezerv sú pois ovne a zais ovne povinné 
dodržiava  nasledujúce zásady[2], [3]: 

1. Zásada bezpe nosti. Znamená, že prostriedky majú by  uložené tak, aby 
poskytovali záruku návratnosti týchto prostriedkov; 
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2. Zásada rentability. Znamená, že prostriedky zabezpe ujú výnos z ich 
umiestnenia alebo zisk z ich predaja; 

3. Zásada likvidity. Znamená, že as  prostriedkov je uložená tak, aby bola 
ihne  použite ná na úhradu poistných plnení; 

4. Zásada diverzifikácie. Znamená, že prostriedky sú umiestnené u vä šieho 
po tu právnických osôb, ktoré nekonajú v zhode, alebo medzi nimi nie je 
vz ah materskej a dcérskej spolo nosti. 

 
Tieto štyri zásady sú v podstate modifikáciou magického trojuholníka investora. 

Štátna regulácia a legislatíva dbajú na to, aby komer né pois ovne okrem výnosnosti 
sledovali aj minimalizáciu rizika, o vytvára na pois ovne mimoriadny tlak, aby 
využívali tieto zdroje bezpe ne, a pritom ich o najlepšie zhodnotili.[3] 

2 VÝVOJ A SPÔSOB UMIESTNENIA TECHNICKÝCH REZERV 
POIS OVNÍ 

Aktíva, do ktorých môžu pois ovne investova  svoje technické rezervy, sú 
legislatívne stanovené. NBS stanovuje limity, ktoré platia pri investovaní technických 
rezerv do jednotlivých aktív. 

Dôvodom pre ustanovenie limitov umiestnenia prostriedkov technických rezerv je 
stanovi  také pravidlá, aby pois ov a a Slovenská kancelária pois ovate ov nebola 
neprimerane závislá na ur itej kategórii aktív, investi nom trhu alebo umiestnení.[7] 
V prípade, že má by  záväzok pois ovne krytý aktívami, ktoré sú vyjadrené v mene 
niektorého lenského štátu EÚ, považuje sa táto povinnos  za splnenú, ak sú tieto 
aktíva vyjadrené v mene euro. 
Pois ov a je povinná umiestni  prostriedky technických rezerv do zhodných aktív v 
sume minimálne 80% jej záväzkov v príslušnej mene s výnimkou, ak aktíva v tejto 
mene nepresiahnu 7% hodnoty aktív v iných menách alebo sú záväzky splatné v inej 
mene, ako je mena niektorého z lenských štátov a investovanie v mene tohto štátu 
alebo nakladanie s touto menou je obmedzené, alebo ak z iných dôvodov nie je táto 
mena vhodná na umiestnenie prostriedkov technických rezerv. Zais ov a je povinná 
umiestni  prostriedky technických rezerv do zhodných aktív v sume, ktorá zodpovedá 
aspo  70% jej záväzkov v príslušnej mene.[3] 
 
Povinnosti pois ovne uvedené v predchádzajúcom odseku, spôsoby a limity 
umiestnenia technických rezerv sa nevz ahujú na aktíva, ktoré sú ur ené na krytie 
záväzkov z poistných zmlúv, pri ktorých: 

- poistné plnenie nezah a garantovaný výnos alebo iné garantované plnenie, 
- výška poistného plnenia v životnom poistení závisí priamo od: 

o hodnoty podielov nadobudnutých investovaním do otvorených fondov 
alebo európskych fondov, 

o hodnoty aktív, ktoré tvoria fond pois ovne, 
o indexu akcií, 
o inej hodnoty. 
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Prostriedky technických rezerv sa môžu umiestni  len nasledujúcim spôsobom 
[3], [4]: 
 
Tabu ka 1 Limity umiestnenia technických rezerv stanovené pre kúpu 
jednotlivých aktív 

AKTÍVUM Limity % 

Dlhopisy 

vydané Slovenskou  republikou alebo NBS najviac 100%  

za ktoré prevzala záruku Slovenská republika 

ktorých emitentmi sú lenské štáty alebo CB lenských štátov 

vydané Európskou investi nou bankou 

vydané Európskou bankou pre obnovu a rozvoj 

vydané Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj 

vydané bankami alebo zahrani nými bankami v lenskom štáte najviac 50% 

prijaté na regulovaný trh, ak sa ústredie emitenta nachádza v štáte1 najviac 25%  

prijaté na regulovaný trh, ak sa ústredie emitenta nenachádza 
v štáte1vyššie 

najviac 3%,  

Pokladni né poukážky 

štátne pokladni né poukážky alebo pokladni né poukážky, ktorých 
emitentmi sú lenské štáty 

najviac 80% 

Akcie 

ak podiel pois ovne alebo pobo ky zahrani nej pois ovne na ZI 
jedného emitenta je 20% a menej a ústredie emitenta sa nachádza 
v štáte1 

najviac 15% 

ak podiel pois ovne alebo pobo ky zahrani nej pois ovne na ZI 
jedného emitenta presahuje 20% a ústredie emitenta sa nachádza 
v štáte1 

0 % 

Podielové listy 

uzavretých podielových fondov najviac 15% 

otvorených podielových fondov najviac 20% 

CP zahrani ných otvorených subjektov kolektívneho investovania najviac 20% 

                                                      
1V lenskom štáte  alebo v lenskom štáte Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj 
alebo v štáte, ktorý uzatvoril osobitné úverové dohody s MMF v spojitosti so všeobecnými 
úverovými dohodami MMF. 
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Hypotekárne záložné listy 

ak ústredie emitenta sa nachádza v štáte1  najviac 50% 

ak ústredie emitenta sa nenachádza v štáte1 najviac 3% 

Vkladové listy 

vydané Slovenskou republikou alebo zahrani né vkladové listy najviac 50% 

Nehnute nosti 

kúpa nehnute nosti najviac 15% 

kúpa nehnute nosti, ak sa považuje za jednu investíciu najviac 10% 

Zmenky 

zabezpe ené bankovou zárukou a zmenky vydané bankou najviac 5% 

Dlhové CP 

vydané špeciálnym ú elovým nástrojom najviac 3% 

vo forme poh adávok2 vytvorených v životnom poistení najviac 50% 

vo forme poh adávok vytvorených v neživotnom poistení najviac 75% 

poh adávky, ktoré nie sú vyjadrením zais ovate a na technických 
rezervách pois ovne alebo pobo ky zahrani nej pois ovne 

0% 

Iné 

prevodite né CP a nástroje pe ažného trhu najviac 5% 
Zdroj: Opatrenie NBS [4] 
 
Tabu ka 2 Limity umiestnenia technických rezerv stanovené pre vklad na 
termínované ú ty 

Na termínované ú ty Limity v % 

ak technické rezervy neprevyšujú hodnotu 1 659 695,94€ najviac 100% 

ak technické rezervy prevyšujú hodnotu 1 659 695,94€ najviac 50% 

Zdroj: Opatrenie NBS [4] 

                                                      
2Ktoré sú vyjadrením podielu zais ovate a na technických rezervách pois ovne alebo pobo ky 
zahrani nej pois ovne. 
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Tabu ka 3 Limity umiestnenia technických rezerv stanovené pre pôži ky 

Pôži ky  Limity v % 

poisteným, ktorí uzavreli s pois ov ou poistné zmluvy v životnom 

poistení3 

najviac 5% 

zabezpe ené bankovou zárukou alebo bankovou zárukou zahrani nej 

banky so sídlom v lenskom štáte. 

najviac 5% 

Zdroj: Opatrenie NBS [4] 

2.1 Vývoj technických rezerv na slovenskom poistnom trhu 
Vývoj technických rezerv na slovenskom poistnom trhu úzko súvisí s vývojom 

samotného poistného trhu. Každý rok, v ktorom sme analyzovali výšku technických 
rezerv, sa udialo nie o, o svojím spôsobom prispelo k zmene ich výšky. Ide o 
udalosti, ktoré ovplyvnili globálne dianie na celom poistnom trhu, ako napríklad vstup 
do EÚ, kedy sa vytvoril nový, širší priestor pre hospodársku sú až, poistný trh sa ocitol 
v novom konkuren nom prostredí a museli sme sa prispôsobi  rôznym nariadeniam 
platným pre EÚ. Tvorbu a výšku technických rezerv ovplyvnili aj udalosti nie tak 
globálne, ako skôr charakteristické pre jednotlivé pois ovne, ktoré poistný trh 
vytvárajú. V tomto prípade ide o ich samotné správanie a innos . 

Vývoj technických rezerv je sledovaný za obdobie od roku 2004 do 2010. 
Vybraným kritériom pre porovnanie technických rezerv v ase je predpísané poistné, 
ktoré predstavuje výnosy pois ovní, teda príjmy poistného  uzavretých poistných 
zmlúv v danom roku a zárove  obsahuje splátky poistného z poistných zmlúv 
uzatvorených v minulých ú tovných obdobiach. Celkové technické rezervy sú 
porovnávané od roku 2004 vzh adom k celkovému poistnému. Zistené údaje sa 
nachádzajú v Tabu ke 4. 

                                                      
3Limit na poskytnutie jednotlivej pôži ky je najviac: 

1. vo výške asti TR na životné poistenie, ktorá by sa vyplatila v prípade pred asného 
skon enia poistnej zmluvy ku d u poskytnutia pôži ky, ak úroková sadzba pôži ky 
je najmenej vo výške technickej úrokovej miery garantovanej poistnou zmluvou, 

2. vo výške 0% TR na životné poistenie, ktorá by sa vyplatila v prípade pred asného 
skon enia poistnej zmluvy ku d u poskytnutia pôži ky, ak úroková sadzba pôži ky 
je menšia ako v bode 1. 
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Tabu ka 4 Vývoj rezerv k celkovému poistnému 
v 2004-2010 v tis. EUR 

  TR celkom 
Celkové  
poistné 

Podiel rezerv  
na poistnom 

2004 2 426 049 1 596 206 1,52 
2005 2 795 945 1 716 081 1,63 
2006 3 446 240 1 778 666 1,94 
2007 3 768 139 1 903 928 1,98 
2008 4 05 209 2 100 114 1,92 
2009 4 348 568 1 984 843 2,19 
2010 4 659 243 2 014 410 2,31 

Zdroj: Vlastné spracovanie údajov [5], [6] 
 

Rezervy pois ovní mali od spomínaného roku rastúci charakter. Môžeme 
sledova , že rastú takmer lineárne podobne ako poistné, no rýchlejším tempom. Poistné 
rástlo len do roku 2008 a po tomto roku sme zaznamenali jeho pokles. V roku 2009 
nastal po prvýkrát pokles poistného. Tento jav bol spôsobený ažkou ekonomickou 
situáciou, v ktorej sa ocitol nielen poistný, ale aj celý finan ný sektor.  Výraznejší 
pokles v tomto roku je na strane životného poistenia, kde sa v najvä šej miere znížil 
záujem o investi né životné poistenie. Takisto bolo na slovenskom trhu v porovnaní s 
rokom 2008 o tri pois ovne menej. V roku 2010 sa situácia oproti minulému roku 
zmenila. V tomto roku sa naopak zvýšil záujem o investi né poistenie. Vä ší problém 
bol na strane neživotného poistenia. V tomto roku Slovensko zasiahli povodne a s touto 
situáciou sa museli pois ovne vysporiada , preto dochádza aj k poklesu istého zisku v 
poistnom sektore.  

 

 
Obrázok 1 Vývoj rezerv k celkovému poistnému v tis. EUR 

Zdroj: Vlastné spracovanie údajov[5], [6] 
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2.2 Umiestnenie technických rezerv na slovenskom poistnom trhu v rokoch 2005 
až 2010 
Pois ovne a zais ovne nemôžu s vytvorenými technickými rezervami vo ne 

disponova . Rezervy musia investova  do aktív v stanovených limitoch.  
Technické rezervy sa investujú bez rezervy na krytie záväzkov z finan ného 

umiestnenia v mene poistených. Táto rezerva sa tvorí pri tzv. „unit-linked“, pri ktorom 
ekonomické riziko z podnikania znáša poistník. Z tohto dôvodu sa umiestnenie 
technických rezerv sleduje bez tejto rezervy.  

Pois ovne a zais ovne sú povinné investova  technické rezervy, a tak pokrýva  
minimálne výšku 100% celkových rezerv. Z tohto dôvodu je možné, že finan né 
umiestnenie prevyšuje hodnotu 100%. O tomto pomere investovaných rezerv k 
celkovým rezervám za jednotlivé roky vypovedá Tabu ke 5. 

 
Tabu ka 5 Podiel finan ného umiestnenia technických rezerv na celkových 
rezervách 

 Celkové rezervy4 
(tis. EUR) 

Umiestnenie rezerv 
(tis. EUR) 

Podiel umiestnenia 
na rezervách (%) 

2005 2 554 496 2 778 160 108,76 
2006 3 125 057  3 250 059  104,00 
2007 3 297 318 3 555 577 107,83 
2008 3 476 081 3 757 611 108,10 
2009 3 667 892 4 58 649 115,29 
2010 3 812 527 4 327 767 113,51 

Zdroj: Vlastné spracovanie údajov [5] 
 

Pois ovne a zais ovne realizovali finan né umiestnenie technických rezerv na 
základe opatrení stanovených NBS. Rezervy boli v sledovanom období umiestnené do 
aktív v rozsahu, ako je uvedené na Obr. 2. 

Po as roka 2006 rástli úrokové sadzby, zmenilo sa portfólio finan ných aktív 
najmä pri vládnych dlhopisoch, ktoré oproti roku 2005 poklesli. Ešte vä ším tempom 
poklesli termínované ú ty v bankách, aj ke  úrokové sadzby na termínované vklady 
rástli. Naopak mierny rast zaznamenali hypotekárne záložné listy (HZL), ktoré v tomto 
roku plnili vo vä šej miere úlohu stabilných nástrojov, ke že vä šina bánk  prestala 
nakupova  HZL emitované inými bankami. Rok 2007 sa vyvíjal podobne ako 
predchádzajúci, rastú dlhodobé úrokové sadzby a posil uje sa postavenie HZL. V roku 
2008 vládne dlhopisy pokra ovali v poklese, no naopak rovnakým tempom sa zvýšil 
podiel bankových dlhopisov. V roku 2009 dlhopisy prekonali klesajúci trend a po troch 
rokoch dosiahli 47% celkového portfólia. V tomto roku  termínované vklady klesli o 
viac ako o polovicu, kedy nastala zmena ich asovej štruktúry a výnosnejšie boli 
termínované vklady na dlhšie asové obdobie, priemerná úroková sadzba na nové 
vklady po as roka 2009 klesala. Bankové dlhopisy prepadli o tretinu. Rok 2010 
                                                      
4 Bez rezervy na krytie záväzkov z finan ného umiestnenia v mene poistených. 
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nepriniesol zásadné zmeny. Vládne dlhopisy sa vyšplhali takmer na polovicu portfólia 
a dosiahli tak 49% celkových aktív.  
       

 
Obrázok 2 Umiestnenie prostriedkov technických rezerv 

Zdroj: Vlastné spracovanie údajov [5] 

3 ZÁVER 
V porovnaní vytvorených technických rezerv s predpísaným poistným, technické 

rezervy sú vytvorené vo vä šom rozsahu a to z dôvodu, že technické rezervy 
predstavujú budúce záväzky z poistných a zaistných zmlúv, teda predstavujú 
množstvo, ktoré sa pois ov a v prípade poistných udalostí zaviazala vyplati  a 
predstavujú výšku možného odškodnenia poistníkov v budúcnosti. 
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Umiestnenie prostriedkov technických rezerv je vykonávané v súvislosti s 
obmedzeniami, kam a v akom rozsahu môžu by  technické rezervy investované. 
Základ finan ných aktív, do ktorých sú technické rezervy umiestnené, predstavujú 
každým rokom prevažne rovnaké aktíva, no objem, v akom sa investujú sa pod a 
situácie na finan nom trhu mení. Hlavnými aktérmi v portfóliu sú vládne dlhopisy, a to 
v najvä šom rozsahu, ke že predstavujú stabilný zdroj  garantovaný štátom. alej sú 
nakupované bankové dlhopisy, hypotekárne záložné listy a využívané sú aj 
termínované ú ty v bankách. Zvyšnú as  portfólií tvoria ostatné aktíva, ako napríklad 
akcie, podielové fondy, úvery, ktoré sú vzh adom na ich vä šiu rizikovos  menej 
využívané. 
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Abstract   

The paper is focused on the necessity of tracking information about customers in 

managerial information systems and managerial accounting of enterprises. 

Attention is paid to the connection between enterprise competitiveness and 

transparent information about all of its customers.  They are mainly information 

about  the requirements and characteristics of customers, about costs, revenues, 

profitability or customer loss rate and information about the customer’s value 

for the enterprise. The issue is discussed in two levels: 

· customer as a source of capital for the manufacturer, 

· requirements for managerial information systems and managerial 

accounting that are customer-oriented. 

Key words: customer, value, managerial information  system, managerial 

accounting, competitiveness 

Abstrakt 

Príspevok je zameraný na nevyhnutnosť sledovania informácií o zákazníkoch 

v manažérskych informačných systémoch a v manažérskom účtovníctve 
podnikateľov. Pozornosť je venovaná spojitosti konkurenceschopnosti podniku 

s prehľadnými informáciami o všetkých svojich zákazníkoch. Ide najmä o 

informácie o požiadavkách a vlastnostiach zákazníkov, o nákladoch, výnosoch, 
ziskovosti alebo stratovosti zákazníkov a o hodnote zákazníkov pre podnik. 
Problematika je rozoberaná z dvoch hľadísk: 
· zákazník jako zdroj kapitálu pre výrobcu, 
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· požiadavky na manažérsky informačný systém a manažérske účtovnícto, ktoré 
sú orientované na zákazníkov. 

Kľúčové slová: zákazník, hodnota, manažérsky informačný systém, manažerské 
účtovníctvo, konkurencieschopnosť 

1 ÚVOD 

Súčasná ekonomika sa pohybuje smerom k vyspelej trhovej ekonomike a tým aj 

k hyperkonkurencii. To znamená, že podniky sú nútené stále viac a so stále väčším 
úsilím súťažiť o zdroje zákazníkov. Môžu ich získať iba tak, že budú produkovať 
hodnoty, za ktoré sú zákazníci ochotní zaplatiť. Podnik sa musí prispôsobiť svojmu 
okoliu a potrebám zákazníka s maximálnou efektivitou. Otázkou dosiahnutia úspechu 
dnes už nie je veľkost podniku, ale jeho schopnosť prispôsobenia sa trhu. 
Z filozofického hľadiska možno povedať, že zákazníci dávajú svoje zdroje do 
používania podnikom a zároveň očakávajú, že za poskytnuté zdroje získajú 
kompenzáciu. Zisk z podnikania je potom do určitej miery zákazníkovou investíciou 
do vývoja budúcich služeb podniku (Lehtinen, 2007).  

Pri riadení hodnotových tokov v podniku je prvým zásadným krokom určenie 
zákazníka. Nasleduje identifikácia jeho očakávaní, teda výstupov z celého 
podnikatelského procesu. Základný princíp vychádza z motívu neprodukovať nič, čo 
by zákazník nepotreboval (Spilka, 2012).  

Obvykle majú výrobcovia do činenia s desiatkami až tisíckami zákazníkov, ktorí 
od nich odoberajú množstvo výrobkov, či skupín výrobkov. Zákazníci môžu mať 
individuálne podmienky, ako sú ceny, zľavy, doprava alebo výška pohľadávok. Tieto 
podmienky ovplyvňujú objem výrobkov, ktoré zákazník odoberie. Ak chcú 
podnikatelia dosiahnuť naozaj účinný predaj a čo najväčší zisk, musia situáciu 
v predaji stransparentniť a mať prehľad o každom zákazníkovi, či im prináša zisk alebo 
stratu (Veščičík, 2002). 

Znalosť svojich zákazníkov a sústredenie sa na zlepšovanie ich života a ich 
fungovania  je veľmi cenenou konkurenčnou výhodou. Najznámejším príkladom 
konkurenčnej výhody je dnes Apple. Vieme, že ju nedosiahol na základe technických 
parametrov, ale dôvernou znalosťou skrytých prianí zákazníkov. Ďalším príkladom je 

Google, který predbehol iné vyhľadávače tým, že svojim používateľom urobil život 
jednoduchším (Hroník, 2012). 

Veľký dôraz na uspokojovanie potrieb zákazníkov kladie metóda Balanced 
scorecard (BSC) – vyvážená strategická pozícia firmy. Integruje vyváženosť riadenia 

štyroch oblastí – oblasti finančných ukazovateľov, oblasti vzťahov so zákazníkmi, 
oblasti interných procesov a oblasti učenia sa firmy. Jej vplyvu na výkonnosť firmy sa 
venujú vo svojich publikáciách najmä jej tvorcovia Kaplan, Norton (2006) a dnes už aj 

mnohí ďalší autori v rôznych krajinách sveta, napríklad Garrison, Noreen, Brewer 

(2012), Proctor (2012), Král a kol. (2010), Rynca (2009), Tumpach (2008) a i.  
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Za účelom efektívneho riadenia vzťahov so zákazníkmi je potrebné poznať 

hodnotu zákazníka pre podnik. Pri jej zisťovaní  je zákazník vnímaný jako nákladový 
objekt, na ktorý musia byť postupne alokované všetky relevantné náklady a výnosy a 
to nielen aktuálne, ale aj budúce – potenciálne (Lošťáková a kol., 2009). Okrem toho je 

potrebné poznať aj vlastnosti zákazníkov, silné a slabé stránky udržiavania vzťahov so 
zákazníkmi a predpokladaný vývoj týchto vzťahov.  

Na získanie uvedených informácií je potrebný manažérsky informačný systém s 

orientáciou na zákazníka a manažérske účtovníctvo s orientáciou na zákazníka. 

2 CIEĽ A METODIKA 

Cieľom príspevku je poukázať na nevyhnutnosť sledovania informácií o 
zákazníkoch v manažérskych informačných systémoch a v manažérskom účtovníctve 
podnikateľov. Správna štruktúra a správne využívanie týchto informácií je v dnešnom 
veľmi náročnom trhovom prostredí jednou z nevyhnutných podmienok zabezpečenia 
efektívnosti a konkurencieschopnosti podnikateľskej činnosti.  

Materiálom pre napísanie príspevku boli: 
· výsledky získané vlastnou výskumnou činnosťou autoriek príspevku, 
· poznatky z vedeckej a odbornej literatúry, 
· poznatky z internetových stránok, 
· informácie z riadených rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi vybraných 

poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. 

Nazhromaždený materiál bol spracovaný prostredníctvom metód analýzy, 
selekcie, komparácie, grafického znázornenia,  riadeného rozhovoru s manažérmi 
podnikov a metódy syntézy. 

3 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

3.1  Zákazník ako zdroj kapitálu pre výrobcu 

Zákazník sa kúpou produktu stáva pre výrobcu kľúčovým zdrojom kapitálu. 
Zvyšovanie hodnoty kapitálu sa v predávajúcom podniku uskutoční iba v tom prípade, 

ak kapitál získaný od zákazníka je vyšší ako náklady na vytváranie a poskytovanie 

hodnoty pre zákazníka. Podnik uchádzajúci sa o kapitál zákazníka musí na jednej 

strane dodať zákazníkovi očakávanú kvalitu a na druhej strane stanoviť cenu tak, aby 

bolo možné poskytnúť zákazníkovi bonus. 

Nie každý zákazník prináša podniku rovnakú hodnotu. Preto sa treba na vzťahy so 

zákazníkmi, ktoré viedli k vytvoreniu obchodnej hodnoty, pozerať z dvoch hľadísk: 

· z hľadiska hodnoty pre zákazníka a 

· z hľadiska hodnoty pre podnik.  

Pre zákazníka má hodnotu iba ten produkt, ktorý je spojený s riešením jeho 

požiadavky alebo problému. Hodnotu pre zákazníka je treba hľadať nie iba 
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v základnom produkte so štandardizovanými úžitkovými vlastnosťami, ale aj 

v rozšírenom produkte (Obrázok 1). 

 

 
 

Obrázok 1  Trojstupňová koncepcia výrobku a hodnota pre zákazníka 

 

Ak sa zákazník snaží vyriešiť svoj problém kúpou produktu, musí mať produkt 

súbor hmotných a nehmotných atribútov potrebných pre zákazníka. Z tohto pohľadu je 

hodnota pre zákazníka nerozlučne spätá s konceptom troch úrovní produktu. V tomto 

poňatí nad základným produktom stojí skutočný produkt, ktorý je obohatený 

o prvky podmieňujúce silu vnímania produktu, a tiež rozšírený produkt obohatený o 

ďalšie výhody, ktoré zvyšujú jeho atraktívnosť a odlišujú ho od ostatných podobných 

produktov (Obrázok l). 

Hodnoty vnímané zákazníkom vyplývajú nielen z podnikom ponúkanej ceny, ale 

aj z hodnoty značky a z kvality vzťahu medzi podnikom a zákazníkom. Treba 

zdôrazniť, že hodnota pre zákazníka nie je iba kategóriou subjektívnou, ale aj 

dynamickou, meniacou sa v čase a často i s miestom a okolnosťami. Preto pokiaľ ide o 

intenzitu konkurenčného boja, ktorý sa v podstate redukuje na boj o zákazníka, 

podniky neustále stoja pred nutnosťou strategickej reorganizácie trhu. 

Strategická reorganizácia trhu vychádza z nasledovných predpokladov: 

· podnik sa musí riadiť diktátom trhu (zákazníkov) alebo zbankrotuje, ak iný 
podnik zameria svoje úsilie na lepšie uspokojenie zákazníkov, 
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· to si vyžaduje podnikanie krokov priamo zameraných na zabezpečovanie 
hodnôt vnímaných a oceňovaných zákazníkmi, 

· vo väčšine prípadov nedostatočná orientácia na zákazníka, nie je dôsledkom 

neznalosti potrieb a preferencií zákazníkov, ale dôsledkom neznalosti 

efektívneho riadenia podniku, 
· uskutočnenie reorganizácie postavenia podniku na trhu vyžaduje 

reštrukturalizáciu podniku, zmeny základných hodnôt, zmeny v rozhodovaní 
a vo vnímaní vonkajšieho sveta, 

· tieto zmeny majú strategický charakter, a preto nemôžu byť považované za 

krátkodobé taktické kroky. 

Strategická reorganizácia trhu znamená podriadenie všetkých opatrení a postupov, 

vedúcich k využívaniu zdrojov podniku, diktátu trhu. Jej podstatou je snaha o 

dosiahnutie takej úrovne spokojnosti zákazníka, ktorá ho privedie k rozhodnutiu kúpiť 

produkt. Takéto zameranie činnosti podniku však neznamená ignoráciu prioritných 
záujmov vlastníkov kapitálu. Vyvoláva potrebu zamerať aktivity a zdroje v prvom rade 

na takých zákazníkov, ktorí prinášajú podniku najvyššiu hodnotu. Nejedná sa o 

jednorazový prínos transakcie, ale o sumu prínosov, ktorú je podnik schopný 

dosiahnuť po celú dobu udržiavanía vzťahov so zákazníkmi. To zahŕňa výhody 

finančné, ale aj nefinančné, ako sú referencie, odporúčania od zákazníkov, získané 
informácie, výhody spolupráce atď. (Obrázok 2).   

Ako je zrejmé z Obrázku 2, súčasné i budúce obchodné výsledky závisia od toho, 

koľko zákazníkov a ako dlho je podnik schopný presvedčiť, aby využívali jeho služby 
a aký veľký úžitok je podnik z toho schopný vyťažiť. Podnik má záujem o rozvoj 

vzťahov so zákazníkmi a o vytváranie hodnoty pre zákazníka v prípade, ak súčet 
prínosov je vyšší ako náklady. Zo zásad ekonomickej kalkulácie vyplýva, že 

obmedzené zdroje by mal podnik zamerať na také aktivity, ktoré podmieňujú najvyššiu 

výnosnosť investovaného kapitálu. Čím vyšší je úžitok, ktorý podnik získa obsluhou 

zákazníka, tým vyššia je ochota podniku vytvárať pre zákazníka hodnotu a posilniť 

činnosti zamerané na zvýšenie lojality zákazníka. Ak klient nedáva podniku šancu 

dosiahnuť aspoň minimálnu návratnosť investovaného kapitálu, potom aj napriek jeho 

vernosti, nebude považovaný za cenný zdroj podnikového kapitálu. Preto hodnotenie  

potenciálu lojality zákazníkov sa nemôže zamerať iba na nákupné správanie sa  

zákazníka, ale musí zákazníka analyzovať aj z pohľadu vytvárania hodnôt pre podnik.  
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Obrázok 2  Dvojrozmerná perspektíva hodnoty pre zákazníka 

 

3.2  Informácie o zákazníkoch v manažérskych informačných  systémoch  

 a v manažérskom účtovníctve 

Podnikanie nasmerované na tvorbu hodnoty pre zákazníka musí rýchlo reagovať 
na meniacu sa dynamiku životného prostredia, vyrábať produkty vysoko cenené 
zákazníkmi (umožňujú získať výhodu vyššej ceny výrobkov a vyššieho objemu 

predaja), reorganizovať procesy, činnosti a aktivity tak, aby vytvárali hodnotu pre 

zákazníka a zároveň aj pre podnik, používať vysokovýkonné technológie šetriace 
životné prostredie, usilovať sa viac o spoluprácu ako o konkurenciu. Potrebná je aj 
schopnosť uplatňovať "štíhlu“ výrobu a riadenie a získať tak nízke fixné náklady. 

Z uvedeného vyplýva nutnosť rozšíriť intelektuálne zdroje podniku a založiť 
podnikovú činnosť na znalostnej ekonomike. Na základe toho vzniká potreba 
vybudovania informačných systémov a informačnej infraštruktúry, ktoré sú 
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základom pre tvorbu znalostí. Pre získavanie znalostí potrebných pre efektívne 

riadenie podniku sú určené manažerské informačné systémy (MIS) a v rámci nich 
manažérske účtovníctvo. 

Ak je kľúčom k strategickej reorganizácii podniku na trhu zákazník, potom by 

mal byť MIS podniku zameraný nielen na systematickú identifikáciu hodnôt vysoko 
cenených a vnímaných zákazníkom, na systematické sledovanie a analýzu nákupného 
správania sa a vlastností zákazníkov (demografických, ekonomických, sociálnych), ale 

aj na zisťovanie účinnosti prijatých opatrení a tým aj alokácie zdrojov, na meranie 

ziskovosti (stratovosti) zákazníkov a ich hodnoty pre podnik. Získavanie týchto 
informácií v podmienkach stále sa zvyšujúcej turbulencie ekonomického prostredia si 
vyžaduje  vlastné, unikátne, neštandardné spracovanie údajov v rámci manažerského 
účtovníctva a manažerských informačných systémov.  

Pre zabezpečenie čo najpresnejšieho zistenia ziskovosti (stratovosti) 

zákazníkov a ich hodnoty pre podnik je potrebný: 

· v rámci manažerského účtovníctva adekvátny účtovný softvér (najlepšie 

ABA – Activity Based Accounting),  

· v rámci MIS adekvátny CRM softvér (Customer Relationship Management) 

a ABC softvér (Activity Based Costing).   

Náklady a výnosy na zákazníka je potrebné čerpať z účtovného systému podniku. 
Nestačí však vychádzať z tradičného nákladového účtovníctva, protože neumožňuje 

identifikáciu skutočných príčinných faktorov, vrátane výhod súvisiacich s jednotlivými 
zákazníkmi. Potrebné je manažérke účtovníctvo, ktoré umožňuje zostavovať prehľady 

nákladov so širšou škálou faktorov ovplyvňujúcich náklady. 

Keďže nie produkt je príčinou vzniku nákladov, ale činnosti uskutočňované 
v procese jeho výroby a v súvisiacich procesoch,  manažérske účtovníctvo by malo byť 

zamerané na zisťovanie a vyhodnocovanie efektívnosti činností a procesov, ktoré 
vytvárajú hodnotu pre zákazníka. Splnenie tejto požiadavky vyžaduje viesť 
účtovníctvo podľa činností (Activity Based Accountig).  

Výsledkom sledovania nákladov na činnosti je schopnosť odpovedať nielen na 
otázku, aké sú náklady na zákazníka,  na produkt, alebo iný nákladový objekt, ale tiež 
na otázku prečo sú práve také. Účtovanie nákladov podľa činností umožňuje 

identifikovať skutočné nákladotvorné činitele spojené so zákazníkom.  

Náklady spojené so získavaním, udržiavaním a obsluhou jednotlivých zákazníkov 
možno rozdeliť na priame a nepriame. Väčšinu tvoria nepriame náklady, ktoré je 
potrebné na jednotlivých zákazníkov rozvrhnúť podľa vybraného kľúča. Vznikajú 
pritom rovnaké problémy, ako pri výrobkových kalkuláciách. Nepriame náklady sa 
dajú na jednotlivých zákazníkov rozvrhnúť podľa výšky priamych nákladov. V tom 

prípade však ide iba o formálne rozdelenie bez ohľadu na skutočnú príčinu, ktorá 
výšku nákladov na zákazníka vyvolala. V skutočnosti sú náklady na jednotlivých 
zákazníkov vynakladané veľmi diferencovane a dajú sa najpresnejšie zistiť podľa 
skutočnej spotreby rôznych činností, týkajúcich sa konkrétneho zákazníka. Na tento 

účel je vhodná kalkulácia metódou ABC (Activity Based Costing).  
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                          Zákaznícky  orientované  manažérske  informačné  systémy  a  
manažérske  účtovníctvo 

Na komplexné riadenie vzťahov so zákazníkmi slúžia systémy CRM (Customer 
Relationship Management). Ich základom je živá, neustále aktualizovaná databáza 
zákazníkov a obchodných partnerov. Pomocou CRM je možné efektívne analyzovať 
situáciu u svojich zákazníkov a partnerov, rýchlo reagovať na podnety, zmeny na trhu, 
uvádzať na trh nové produkty, informovať o marketingových a predajných aktivitách 
(zľavy, zľavové kupóny, vernostné programy, spotrebiteľské súťaže apod.). CRM 

systémy umožňujú prepojenie množstva telekomunikačných kanálov a môžu byť 
integrované priamo v call centrách. CRM vytvára prostredie na komunikáciu 
s klientami na troch úrovniach: 

· vyhľadávanie, oslovovanie a získavanie nových zákazníkov, 
· udržiavanie si súčasných zákazníkov, starostlivosť o nich a rozvíjanie vzťahov 

s nimi, 

· obnova vzťahov s bývalými zákazníkmi. 

Dobre prevádzkované CRM systémy umožňujú zistiť ziskových a stratových 
zákazníkov a zároveň upozorňujú na príčiny zisku alebo straty. U niektorého zákazníka 
môžu spôsobovať stratu neprimerané zľavy, u iného drahá doprava, u ďalšieho vysoké 
neuhradené pohľadávky a pod. Zákazník však môže byť aj pri nízkych cenách ziskový, 
ak odoberá velké množstvá výrobkov.  

Pomocou CRM systémov môže podnik nachádzať priestor na zvyšovanie zisku. 
Ak je nákladová rentabilita podniku napríklad 4 %, to znamená, že priemerný zisk na 

jedného zákazníka je 4 %. Značné množstvo zákazníkov však môže byť stratových. Ak 

sa podniku rokovaním so zákazníkom a prijatím obojstranne prijateľných opatrení 
podarí znížiť stratu aspoň u niektorých zákazníkov, povedie to k zvýšeniu zisku 
podniku. 

4  ZÁVER 

Zákaznícky orientované MIS a manažérske účtovníctvo sú nutnosťou vo veľkých 
podnikoch s veľkým počtom zákazníkov. Malé podniky s malým počtom zákazníkov si 
ziskovosť alebo stratovosť jednotlivých zákazníkov môžu vyhodnocovať aj 
zhotovovaním vlastných prehľadov na základe informácií z analytickej evidencie vo 

finančnom účtovníctve a z operatívnej evidencie – napríklad prehľadov o 

fakturovaných sumách, zľavách, bonusoch, odobratých množstvách výrobkov, 
neuhradených pohľadávkach po lehote splatnosti podľa jednotlivých zákazníkov, o 

priamych nákladoch na zákazníka, o nepriamych nákladoch priradených k jednotlivým 
zákazníkom na základe zvolenej rozvrhovej základne alebo odborného odhadu. 

Úspešná implementácia CRM systémov si vyžaduje: 

· zvládnutie teoretických podkladov riadenia vzťahov so zákazníkmi,  
·  dôkladné poznanie a dôslednú spracovanosť CRM systémov v podmienkach 

podniku, 

·  skombinovanie technológie s jasnou celopodnikovou stratégiou CRM.  
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Pre čo najjednoduchšiu obsluhu je potrebné zabezpečiť prepojenosť CRM 
systémov s účtovným systémom. Problémom býva nekompatibilita týchto systémov a 
presun hodnôt na správnych zákazníkov.  

Ak zamestnanci neovládajú systém správne, môže to vzťahy so zákazníkmi riadne 
skomplikovať a zdeformovať. Podpora manažmentu potom zlyhá a systém môže byť 
považovaný za zbytočnú investíciu.  
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Cieľom príspevku je porovnať efektívnosť výkonu správy jednotlivými 

mestskými časťami Bratislavy a vyčísliť možné úspory, ktoré by bolo 

možné dosiahnuť stanovením finančného štandardu na výkon správnych 

činností.

Kľúčové slová efektívnosť, Bratislava, mestské časti

Otázky okolo efektívnosti miestnej samosprávy nie sú na Slovensku ničím 
novým, veď reforma verejnej správy prebieha skoro neustále od roku 1990. Z otázky 
odbornej sa žiaľ stala otázka politická. Tomu zodpovedá aj postavenie správnej vedy 
na Slovensku a váha, aká sa problematike verejnej správy venuje. Pritom „základnou 

úlohou tejto vednej disciplíny (správnej vedy) je zabezpečovať racionálnu organizáciu 

správneho aparátu pri najúčinnejších prostriedkoch, formách a metódach jeho práce, 

ktoré umožňujú dosiahnuť maximálne výsledky pri minimálnom vynaložení síl 

a prostriedkov“ (HENDRYCH, 1992:25 in ŠKULTÉTY, 1999:79). 

Väčšina prác, ktorá sa venuje efektívnosti (samo)správy, sa zaoberá jej 
efektívnosťou z makro pohľadu a teda prevažne prostredníctvom veľkostnej štruktúry 
správnych obvodov. My sa v našom príspevku zameriavame na efektívnosť 
jednotlivých mestských častí Hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy. 

Hlavným motívom je pokúsiť sa zistiť, aké vnútorné rezervy ponúka spôsob 
usporiadania samosprávy v Bratislave. Pri našej predchádzajúcej práci zameranej na 
efektívnosť systému miestnej samosprávy sme možné rezervy (úspory) vyčíslili vo 
výške 238 mil. Eur (ČERNĚNKO, 2011:82). 

Pri našej analýze na územnú samosprávu nazeráme ako na podnik poskytujúci 
služby (merania výkonnosti a efektívnosti sú bližšie „business administration“ ako 
„public administration“ a preto je táto analógia nutná). Tieto môžeme rozdeliť do 
dvoch základných skupín: správu (oddiel 01 - všeobecné verejné služby) a ostatných 
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aktivít (poskytovania „ostatných“ verejných služieb (oddiely 02 – 10))
1. Dôvodom 

takéhoto rozdelenia je iný regulačný rámec a preto aj iné kritéria efektívnosti 
a možnosti ako ju dosiahnuť. Správa je netrhová avšak ostatné služby vieme 
vykonávať a zabezpečujeme ich v trhovom resp. kvázi trhovom prostredí (simulácia 
konkurencie prostredníctvom verejných súťaží – verejného obstarávania).Druhým 
dôvodom je miera kodifikácie a povaha správy. Tým predstavuje na celom území 
homogénny a preto porovnateľný produkt.  

Územná samospráva teda poskytuje dva druhy služieb. Na efektívnosť 
poskytovania správnych služieb, má vplyv predovšetkým nastavenie (parametre) 
systému zabezpečovania (a úloh) správy. Tieto sú na území celej republiky a teda aj 

jednotlivých mestských častí rovnaké, a preto vieme ich efektívnosť posudzovať ako 
jednu (spoločnú) realitu. Na efektívnosť poskytovania ostatných služieb vplývajú dva 
základné faktory. O kombinácii (množstve a poradí) poskytovaných ostatných služieb 
(oddiel 02 – 10) rozhodujú obyvatelia konkrétnej samosprávy vo voľbách na základe 

ich vlastných preferencií. Tým dostávame 17 jedinečných realít, ktoré sa pretavujú do 
17 programov („programové vyhlásenia lokálnych vlád“, plány sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja a pod.) s rôznymi kombináciami verejných služieb ale 
rovnakou celkovou efektívnosťou. Možnosťou ako zvýšiť efektívnosť v tomto prípade, 
je prostredníctvom zvýšenia efektívnosti rozhodovacieho procesu. Druhým faktorom je 
kvalita a cena „nakúpených“ ostatných služieb. V tomto prípade je efektívnosť možné 
zvýšiť znižovaním nákladov na služby (ich ceny obstarania na trhu resp. kvázi trhu 
alebo zvýšenia ich výstupu). V tomto prípade pri hodnotení efektívnosti nachádzajú 
využitie nákladovo úžitkové metódy. Problém, ktorý sa však pri obstarávaní 
„ostatných“ služieb objavuje, je zložitosť a často nemožnosť ich vzájomného 
porovnávania nakoľko neexistujú všeobecne záväzné štandardy, ktoré by tieto služby 
podrobne popisovali a zabezpečovali tak minimálne nároky na ne pri obstarávaní 
kladené. Existencia štandardov by tak v kombinácii s ďalšími ukazovateľmi umožnila 
vytvorenie systému na monitorovanie a vyhodnocovanie efektívnosti. Túto by tak bolo 
možné sledovať a porovnávať  ako v čase tak aj priestore.

                                                     
1 Toto členenie sa opiera o oddiely metodiky COFOG. COFOG (Classification of the Functions 
of Government) je medzinárodný štandard OSN pre štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej 
správy. Tento štandard tak umožňuje medzinárodné porovnávanie (na základe) výdavkov. Jeho 
základné členenie je na 10 oddielov (01- všeobecné verejné služby; 02 – obrana; 03 – verejný 
poriadok a bezpečnosť; 04 – ekonomická oblasť; 05 – ochrana životného prostredia; 06 –
bývanie a občianska vybavenosť; 07 – zdravotníctvo; 08 – rekreácia, kultúra, náboženstvo; 09 –
vzdelávanie; 10 – sociálne zabezpečenie)
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Metodika, ktorú použijeme, je totožná s metodikou, ktorú sme použili v našej 
predchádzajúcej práci (ČERNĚNKO, 2011) pri sledovaní efektívnosti miestnej 
samosprávy prostredníctvom výdavkov na všeobecné verejné služby a veľkostnej 
štruktúry správnych obvodov. Postup pri našej analýze bol nasledovný: 
1. Nájdenie mestskej časti s najvyššou efektívnosťou výkonu správy – prvým 

krokom je vypočítať efektívnosť výkonu správy jednotlivých mestských častí 
za každý rok zo skúmaného časového obdobia. Z týchto hodnôt potom vypočítame 
priemernú efektívnosť pre jednotlivé mestské časti. Maximálna dosiahnutá 

hodnota bude potom patriť mestskej časti s najvyššou efektívnosťou. 

2. Nájdenie najnižších výdavkov na výkon správy – najskôr vypočítame výdavky 
jednotlivých mestských častí v rámci oddielu 01 na jedného obyvateľa za každý 
rok. Z týchto potom vypočítame priemerné hodnoty pre každú mestskú časť za celé 
sledované obdobie. Minimálna hodnota z tohto súboru bude v ďalších výpočtoch 

predstavovať maximálne možné výdavky mestských častí na správu na jedného 

obyvateľa (tzv. „benchmark“). 

Výpočet potenciálnej efektívnosti jednotlivých veľkostných kategórií – na 

základe stanovených maximálnych výdavkov na výkon správy vypočítame potenciálnu 
efektívnosť jednotlivých mestských častí. Z rozdielu pôvodných a nových maximálne 
možných vypočítame potenciálne úspory (pre každú veľkostnú kategóriu a celkové). 

Tabuľka 1 obsahuje efektívnosť jednotlivých mestských častí v každom zo 
sledovaných období ako i priemernú efektívnosť za celkové obdobie. Efektívnosť sme 
vypočítali ako podiel výdavkov na oddiely 02 až 10 na celkových výdavkoch. 
Priemerná efektívnosť je vypočítaná ako aritmetický priemer efektívnosti 
v jednotlivých rokoch. Na základe najvyššej dosiahnutej hodnoty 86,23 sme za 
„benchmark“ pre stanovenie výdavkového štandardu na správne služby zvolili mestskú 
časť Ružinov. Naopak najnižšiu hodnotu 16,14 dosiahla mestská časť Devín. Tento 
výsledok znamená, že na výdavky na služby v oddieloch 02 až 10 vynaloží v priemere 

len 16,14% rozpočtu a teda 83,86% rozpočtu tvoria výdavky na oddiel 01 – všeobecné 
verejné služby. 
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Tabuľka 1 Efektívnosť správy mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Efektívnosť 

2007 
Efektívnosť 

2008 
Efektívnosť 

2009 
Efektívnosť  

2010 
Efektívnosť  

2011 
Priemerná 
efektívnosť 

Index 
efektívnosti 

Staré mesto 80,49 79,16 79,97 81,30 77,04 79,59 92,30 

Podunajské 
Biskupice 

73,02 79,63 79,16 79,25 83,34 78,88 91,48 

Ružinov 85,91 85,57 86,58 86,63 86,46 86,23 100,00 

Vrakuňa 80,57 77,26 74,41 67,70 82,11 76,41 88,61 

Nové mesto 82,24 81,54 82,92 73,88 70,83 78,28 90,78 

Rača  64,57 58,45 79,68 75,91 76,59 71,04 82,38 

Vajnory 38,49 53,98 60,91 74,54 52,27 56,04 64,99 

Karlova Ves 58,91 76,74 74,42 80,75 80,74 74,31 86,18 

Dúbravka 79,13 79,41 71,67 77,89 75,76 76,77 89,03 

Lamač 69,24 65,34 54,49 72,91 bez údajov 65,50 75,95 

Devín 21,62 bez údajov 13,79 16,63 12,51 16,14 18,71 

Devínska 
Nová Ves 

70,90 73,64 69,65 75,64 81,56 74,28 86,14 

Záhorská 
Bystrica 

80,12 69,36 69,71 69,91 63,94 70,61 81,88 

Petržalka 80,59 81,94 82,42 82,84 80,82 81,72 94,77 

Jarovce 69,05 65,21 64,86 69,62 64,58 66,66 77,31 

Rusovce 56,80 60,92 53,30 58,62 69,92 59,91 69,48 

Čunovo 32,87 45,13 61,68 54,95 47,33 48,39 56,12 

Prameň: vlastný prepočet nz. údajov Ministerstva financií SR (Výkaz o plnení 
rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce na obdobie 2007-2011) 

 
V nasledujúcej tabuľke sme z celkových výdavkov na príslušný oddiel a počtu 

obyvateľov vypočítali výdavky jednotlivých mestských na 1 obyvateľa. Pre ďalšie 
výpočty možných úspor boli na základe predchádzajúceho kroku – výpočtu najvyššej 
efektívnosti – zvolené výdavky mestskej časti Ružinov vo výške 42,78 Eura. S touto 

hodnotou budeme na základe zvolenej a definovanej metodiky pracovať ďalej i keď 
najnižšie výdavky na 1 obyvateľa dosiahla mestská časť Petržalka. Najmenej efektívna 
mestská časť Devín na tieto služby vynakladá na jedného obyvateľa až 369,58 Eura čo 
je 8,64 násobok výdavkov mestskej časti Ružinov. 
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Tabuľka 2 Výdavky na výkon správy na 1 obyvateľa podľa mestských častí 
hlavného mesta SR Bratislavy 

 

výdavky 01 
na 1 obyv. 

2007 

výdavky 01 
na 1 obyv. 

2008 

výdavky 01 
na 1 obyv. 

2009 

výdavky 01 
na 1 obyv. 

2010 

výdavky 01 
na 1 obyv. 

2011 

priem. 
výdavky 01 

na obyv. 

index 
výdavkov 

Staré mesto 84,79 97,10 107,67 112,48 110,41 102,49 2,40 

Podunajské 
Biskupice 

62,56 57,20 61,48 58,90 54,07 58,84 1,38 

Ružinov 37,76 44,50 44,19 40,74 46,73 42,78 1,00 

Vrakuňa 43,90 56,92 68,07 105,56 48,02 64,49 1,51 

Nové mesto 58,36 65,12 75,46 120,62 114,59 86,83 2,03 

Rača  94,71 85,37 82,09 83,35 78,81 84,87 1,98 

Vajnory 191,10 194,57 196,46 158,54 185,48 185,23 4,33 

Karlova Ves 115,81 60,87 71,91 50,65 51,38 70,12 1,64 

Dúbravka 49,44 51,94 77,22 75,46 64,69 63,75 1,49 

Lamač 76,79 153,77 149,13 99,69 bez údajov 119,85 2,80 

Devín 170,60 bez údajov 473,14 388,96 445,60 369,58 8,64 

Devínska 
Nová Ves 

77,39 76,53 148,41 85,92 69,13 91,48 2,14 

Záhorská 
Bystrica 

133,88 170,28 148,07 173,88 159,97 157,22 3,68 

Petržalka 36,97 38,77 43,86 42,83 45,41 41,57 0,97 

Jarovce 119,36 196,05 86,00 174,34 217,53 158,66 3,71 

Rusovce 222,38 257,15 266,92 282,19 323,33 270,39 6,32 

Čunovo 247,34 414,99 269,70 257,14 253,98 288,63 6,75 

Prameň: vlastný prepočet nz. údajov Ministerstva financií SR (Výkaz o plnení rozpočtu 
a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce na obdobie 2007-2011) 

 
V poslednej, tretej tabuľke sú zaznamenané možné úspory v rámci jednotlivých 

mestských častí po zavedení výdavkového štandardu vo výške 42,78 Eura. Najvyššie 
úspory v absolútnej hodnote by dosiahla mestská časť Staré mesto a to 2 308 122 Eur. 

V prípade, že by sme ich rátali ako percentuálny rozdiel, víťazom by bola mestská časť 
Devín (75,02%). Záporné znamienko v prípade Petržalky znamená, že zavedením 
štandardu vo výške 42,78 Eura by sa jej výdavky na správu zvýšili o 129 939 Eur. 

Celkové úspory, ktoré by zavedením štandardu bolo možné dosiahnuť sú 10 373 250 

Eur.   
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Tabuľka 3 Možné úspory pri zavedení štandardu v jednotlivých mestských 
častiach hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Priem. celkové 

výdavky 
Výdavky 01 

„benchmark“ 
Priemerné 
výdavky 01 

Úspora 
„benchmark“ 

(tis Eur) 
úspora % 

Staré mesto 19 485 227 1 653 661 3 961 783 2 308 122 11,85 

Podunajské Biskupice 5 837 242 881 739 1 212 787 331 048 5,67 

Ružinov 21 329 619 2 933 596 2 933 596 0 0,00 

Vrakuňa 5 130 184 820 392 1 236 828 416 436 8,12 

Nové mesto 14 364 411 1 553 513 3 153 090 1 599 577 11,14 

Rača  6 137 820 841 868 1 670 079 828 211 13,49 

Vajnory 2 271 213 216 167 935 975 719 808 31,69 

Karlova Ves 8 845 328 1 396 767 2 289 527 892 760 10,09 

Dúbravka 8 933 798 1 394 927 2 078 698 683 771 7,65 

Lamač 2 315 946 285 343 799 356 514 013 22,19 

Devín 477 397 46 887 405 053 358 166 75,02 

Devínska Nová Ves 5 535 511 667 881 1 428 129 760 248 13,73 

Záhorská Bystrica 1 866 798 145 238 533 755 388 517 20,81 

Petržalka 24 143 131 4 527 921 4 397 982 -129 939 -0,54 

Jarovce 685 072 61 518 228 150 166 632 24,32 

Rusovce 1 992 233 121 709 769 279 647 570 32,50 

Čunovo 582 060 43 208 291 517 248 309 42,66 

Spolu 129 932 990     10 733 250 8,26 

Prameň: vlastný prepočet nz. údajov Ministerstva financií SR (Výkaz o plnení rozpočtu 
a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce na obdobie 2007-2011)

Aj na úrovni samospráv existujú možnosti ako svojim občanom dopriať pri 
rovnakom daňovom zaťažení viac alebo väčší štandard poskytovaných či 
zabezpečovaných verejných služieb. Jednou z nich je stanovenie výdavkových 
štandardov na správne služby. V nami predloženom príspevku, ktorý sa zameriaval na 
možnosti úspor v prípade Hlavného mesta SR Bratislavy sme ukázali, že vnútorná 
rezerva systému správy je 10, 7 mil. Eur. Tieto finančné prostriedky by tak mohli byť 
uvoľnené na financovanie iných služieb ako napríklad školstvo, doprava či životné 
prostredie
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Tento príspevok vznikol ako súčasť projektu VEGA 1/1319/12 Optimálna 
samosprávna jednotka – kompetentný aktér a efektívny správca vecí verejných.  
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Abstrakt 

The aim of the paper is to present possibility of increasing business performance 

by combination of Balanced Scorecard and Six Sigma. The combination and 

integration of different existing managerial concepts can bring to firms success 

and improve performance. This paper presents two methodologies of linkage 

between Balanced Scorecard and Six Sigma.  

Keywords: Balanced Scorecard, Six Sigma, strategy, business performance  

1 ÚVOD 

V sú asnej podnikovej praxi na Slovensku je implementovaných viacero 
rozli ných manažérskych nástrojov, ktoré však mnohokrát pôsobia izolovane, ím sa 
stráca synergický efekt, ktorý môže ich vzájomná kombinácia alebo integrácia prinies . 
Teplická (2006) uvádza, že základným problémom riadenia podniku v globálnej 
ekonomike je jeho multidimenzionálnos , ktorá sa prejavuje vo forme kombinácií 
rôznych postupov, konceptov, filozofií, technológií, systémov, techník a nástrojov. 
Viacero nezávisle pôsobiacich nástrojov na rôznych podnikových oddeleniach môže 
vies  ku stanoveniu protikladných cie ov. Meliones et al. (2008) uvádza, že 
vzájomným spojením metód Balanced Scorecard, Six Sigma a Team Training viedlo 
v Duke University Hospital za 4 roky k nárastu zisku o 236 percent, došlo k 
významnému zníženiu rizikových ukazovate ov a nezávislé hodnotenie tímovej práce 
sa zlepšilo o 72 percent. Vzájomné dop anie konceptov Balanced Scorecard a Six 
Sigma sú príkladom, ako sa môžu rozli né manažérske metódy vzájomne dop a  
a nepôsobi  vo firme izolovane. Obe metódy sú v podnikovej praxi na Slovensku 
v porovnaní so svetom málo rozšírené. Karabašová (2010) uvádza, že Balanced 
Scorecard ako manažérsku metódu využíva len 8 percent z výskumnej vzorky 110 
podnikov, zatia  o vo svete ho využíva viac ako polovica podnikov z rôznych odvetví. 
Metódu Six Sigma využíva na Slovensku len 7 percent oslovených podnikov. 
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2 BALANCED SCORECARD 

Balanced Scorecard (BSc) je manažérsky nástroj, ktorého podstatou je prepoji  
podnikové ciele s víziou a podnikovou stratégiou a napomôc  nájs  najefektívnejšie 
spôsoby, ako dosiahnu  stanovené cie ové hodnoty v ur itom asovom období. 
Pôvodný koncept, ktorý bol predstavený v roku 1992 Robertom S. Kaplanom 
a Davidom P. Nortonom v Harvard Business Review prešiel po as rokov mnohými 
úpravami, pri om sa postupne stal jedným z 10 najpoužívanejších manažérskych 
nástrojov vo svete. Za jej vznikom stála kritika nedostato nosti finan ných 
ukazovate ov na meranie výkonnosti podniku a ich neschopnos  predvída  situáciu 
v budúcnosti. 

Prostredníctvom BSc vnímame podnik zo 4 základných, navzájom vyvážených 
perspektív – Finan nej perspektívy, Zákazníckej perspektívy, Perspektívy interných 
procesov a Perspektívy u enia a rastu. Každý podnik si môže jednotlivé perspektívy 
modifikova , resp. rozšíri . Permenter (2010) odporú a rozšíri  BSc  o alšie dve 
perspektívy – Spokojnos  zamestnancov a Prostredie/Spolo nos . Jeden z príbuzných 
nástrojov Performance Prism, ktorý vychádza z BSc sa odporú a zamera  aj na prínos 
prostredia podniku (Stakeholders), ako sú majitelia, akcionári, investori, vláda, 
zákazníci, dodávatelia. Každá z perspektív vychádza z podnikovej stratégie a vízie. 
Práve prepojenie na stratégiu a víziu prináša do podniku koncep né riadenie, efektívne 
meranie a napomáha odstráneniu niektorých zbyto ných procesov. V rámci každej 
perspektívy si podnik stanoví ciele, ktoré chce za ur ité asové obdobie dosiahnu . 
Každý zo zvolených cie om musí by  merate ný, nemôže by  zadefinovaný frázovito 
a všeobecne. Následne musí by  cie  vyjadrený v ur itom ukazovateli, ktorým sa môže 
posúdi  splnenie cie a. Jednou z najvä ších predností BSc je možnos  sledova  okrem 
finan ných aj nefinan né ukazovatele. K zvoleným ukazovate om musia by  priradené 
cie ové hodnoty, ktoré chce podnik dosiahnu  za ur ité asové obdobie. V poslednom 
rade sa musí zadefinova  súbor opatrení resp. iniciatív, prostredníctvom ktorých môže 
by  cie ová hodnota ukazovate a dosiahnutá a cie  splnený. 

Finan ná perspektíva pozerá na podnik z h adiska jeho vlastníkov. Stanovujú sa 
ciele súvisiace s rastom, znižovaním nákladov, investíciami, udržaním na trhu 
a podobne. S cie mi súvisia tradi né finan né ukazovatele. Zákaznícka perspektíva 
nazerá na podnik z h adiska zákazníkov. Medzi asto používané ciele patria 
zvyšovanie podielu na trhu, spokojnos  zákazníkov, získanie nových zákazníkov, 
zvyšovanie zisku na zákazníka, i návratnos  zákazníkov. Perspektíva interných 
procesov sleduje ciele spojené s procesmi, ktoré treba zlepši , aby boli dosiahnuté ciele 
stanovené vo finan nej a zákazníckej perspektíve. Dôraz sa môže klás  na ciele 
v oblasti hodnotového re azca, inova ných procesov, opera ných procesov a i. 
Perspektíva u enia a rastu sa zameriava na ciele spojené s podnikovou infraštruktúrou 
a vzdelávaním. (Kaplan, Norton, 2007). Autori koncepcie odporú ajú nesledova  
v podniku viac ako 20 ukazovate ov. Podnik sa tak vyhne sledovaniu zbyto ných 
ukazovate ov a môže svoje kapacity sústredi  do dôležitejších inností.  
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Pri tvorbe BSc je nevyhnutné dodržiava  vzájomnú previazanos  jednotlivých 
perspektív z h adiska „prí ina - následok“, bez ktorej by metóda stratila svoj zmysel. 
Na sledovanie vz ahov medzi jednotlivými cie mi sa využívajú Strategické mapy. 

alším dôležitým predpokladom úspešného zavedenia BSC je komunikácia medzi 
jednotlivými oddeleniami tak ako pri jej tvorbe, tak aj pri interpretácii výsledkov. 
Všetci zamestnanci, ktorý pracujú s výsledkami by mali by  oboznámení s metodikov 
merania jednotlivých ukazovate ov. Spätná väzba je predpokladom úspešnej dlhodobej 
implementácie tejto metódy.  

3 SIX SIGMA 

Six Sigma je metodika a súbor nástrojov, ktoré slúžia na neustále zlepšovanie 
efektívnosti procesov. Základná koncepcia pochádza z roku 1986 a bola vytvorená vo 
firme Motorola s cie om zníži  náklady na opravy a kvalitu. Postupne sa rozšírila do 
viacerých podnikov v oblasti výroby a priemyslu. Konzulta ná spolo nos  FBE uvádza 
významný nárast tržieb u spolo ností GE, Ford, Honeywell a Motorola po zavedení 
metodiky.  

 Sigma, ako písmeno gréckej abecedy vyjadruje mieru premenlivosti veli iny, 
pri om jej úrovne ukazujú, s akou pravdepodobnos ou sa vyskytne v procese chyba. 

ím vyššia je úrove  sigma, tým menšia je pravdepodobnos  chyby. Úrove  kvality 6 
sigma predstavuje menej ako 3,4 chyby na jeden milión príležitostí urobi  chybu, tzv. 
DPMO (Defects per Million Opportunities). Vzorec pre výpo et DPMO vyzerá 
nasledovne (FBE Six Sigma): 

 
 

         (1) 

 
 

Projekty Six Sigma využívajú dve projektové metodiky, ktoré vychádzajú 
z Demingovho PDCA cyklu ozna ované DMAIC a DMADV (De Feo et al., 2005).  

DMAIC je akronym pre Definuj (Define), Meraj (Measure), Analyzuj (Analyze), 
Zlepši (Improve) a Kontroluj (Control) a využíva  sa pre projekty, ktorých cie om je 
zlepši  existujúce podnikové procesy.  

DMADV je akronym pre Definuj (Define), Meraj (Measure), Analyzuj (Analyze), 
Navrhni (Design) a Prever (Verify) a využíva sa pre projekty, ktorých cie om je 
vytvori  nové podnikové procesy. 

V rámci jednotlivých fáz uvedených metodík sa využíva viacero používaných 
nástrojov manažmentu kvality. V tabu ke 1 uvádzame hlavné aktivity a používané 
nástroje v rámci metodiky DMAIC. 
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Tabu ka 1 Hlavné aktivity a nástroje metodiky DMAIC 

Krok Zámer Hlavné aktivity Nástroje a techniky 

Definuj 

Definovanie problému 
a jeho dopad na 
zákazníkov, okolie, 
zamestnancov 
a ziskovos . 

Definovanie: 
- požiadaviek zákazníka,  
- projektových cie ov 
- projektového tímu 
- projektových zdrojov 
- projektového plánu. 
Vytvorenie procesných 
máp, SIPOC. 
 

Projektový plán 
Affinity diagram 
Hlas zákazníka (Voice 
of customer) 
Kano´s quality analysis 
SIPOC 
Paretova analýza 
Mapovanie procesov 
Brainstorming 
Kritické požiadavky 
zákazníkov. 
 

Meraj 

Definovanie 
a pochopenie 
príležitostí na 
zlepšenie    
základných úrovní 
výkonnosti. Meranie 
sú asnej výkonnosti. 

Identifikácia meradiel 
a analýza systému merania. 
Vytvorenie plánu merania. 
Zber potrebných 
informácií. 
Validácia nameraných 
údajov. 

Mapa procesov. 
Checksheets. 
Deskriptívna štatistika. 
Štatistické metódy. 
Výpo et nákladov na 
kvalitu. 
DPMO a DPU 
(Defects per unit). 
 

Analyzuj 

Identifikácia hlavných 
prí in problémov. 
Ur enie priority 
zistených príležitostí 
na základe ich prínosu 
k uspokojeniu 
zákazníka a ich vplyv 
na ziskovos .  

Detailná analýza 
procesných máp.  
Identifikácia hlavných 
prí in problémov. 
Identifikácia zdrojov 
premenlivosti v procesoch. 
 
 
 

Štatistická kontrola 
procesov (SPC). 
Paretova analýza. 
Fishbone (Ishikawa) 
diagram. 
Analýza prí in 
a následkov. 
5-why. 
X&Y analysis. 
FMEA (Failure Mode 
and Effect Analysis.) 
 

Zlepši

Vytvorenie riešení 
a výber optimálneho 
riešenia pre najlepšie 
výsledky.  

Návrh potenciálnych 
riešení. 
Výber a otestovanie 
najlepších riešení 
problému. 
Vytvorenie procesnej mapy 
pre riešenie problému. 
Ur enie prístupu k riadeniu 
zmeny. 
Komunikácia riešení 
a implementácia plánu.  
 

Mapa procesov. 
Brainstorming. 
Ideas box. 
Affinity diagram. 
Návrh experimentu 
(DOE). 
Kanban 

76



NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 
 

Kontroluj 

Kontrola zlepšených 
procesov a udržanie 
kontinuity iniciatívy 
Six Sigma 

Ur enie kontrolného plánu. 
Identifikácia odchýlok. 
Hodnotenie výsledkov 
zmien v procese. 
Dokumentácia zmien 
v procese. 
Uzavretie projektu 
a feedback. 

Kontrolný plán 
Dashboard (kontrolné 
grafy, diagramy 
procesu). 
Štatistická kontrola 
procesov. 
Pravidelný tréning 
a vzdelávanie. 

Zdroj: spracované pod a FBE Six Sigma a Gupta (2004). 

4 KOMBINÁCIA BALANCED SCORECARD A SIX SIGMA

Viacero autorov sa zhoduje, že pre úspech iniciatív Six Sigma je vhodné zavies  
metodiku BSc. V literatúre môžeme nájs  nieko ko nových metodík, ktoré spájajú 
výhody BSc a Six Sigma, pri om dve z nich ponúkanú najkomplexnejšiu koncepciu. 

 Gupta (2004) upozornil na nedostatky, ktoré môžu negatívne ovplyvni  
zavedenie oboch metodík. Six Sigma sa môže úzko zamera  na tvorbu a zlepšovanie 
procesov, pri om neberie oh ad na ich prepojenie na stratégiu. BSc môže zlyha , ke  
top manažment pri tvorbe stratégie a cie ov nespolupracuje s manažérmi 
a zamestnancami, ktorí pracujú na tvorbe a zlepšovaní procesov. S cie om spoji  
výhody oboch koncepcií vytvoril na základe osobnej profesionálnej skúsenosti s viac 
ako 100 podnikmi novú metodiku s názvom Six Sigma Business Scorecard, ktorý 
definuje ako „kompletný systém na meranie podnikovej výkonnosti, ktorý vyžaduje 

vedenie pre inšpiráciu, manažérov k zlepšovaniu a zamestnancov k dosiahnutiu 

optimálnej úrovne ziskovosti a rastu.“ 

Gupta navrhuje namiesto 4 pôvodných perspektív stanovi  ciele a príslušné 
meradlá v siedmych kategóriách: 

- Leadership and Profitability (Vodcovstvo a ziskovos ) 
- Management and Improvement (Manažment a zlepšenie) 
- Employees and Innovation (Zamestnanci a inovácie) 
- Purchasing and Supplier Management (Manažment nákupu a dodávate ov) 
- Operational Execution (Prevádzkový výkon) 
- Sales and Distribution (Predaj a distribúcia) 
- Service and Growth (Služby a rast). 

 

Do metodiky zahrnul tzv. Business Performance Index, ktorý predstavuje váženú 
sumu 10 kritických meradiel spojených s životaschopnos ou firmy z uvedených 
siedmych kategórií. Výsledkom je po et chýb na milión príležitostí v podniku 
(Corporate DPMO) transformovaný na celkový tzv. Corporate Sigma.  

Rodriguez (2008) vytvorila novú metodiku Six Sigma Scorecard (SSS), ktorá by 
prostredníctvom spojenia oboch metodík mala vies  k zvýšeniu výkonnosti 
organizácie, zvýšeniu produktivity a zvýšeniu indikátorov spokojnosti zákazníka. 
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Implementácia metodológie za ína zostavením Balanced Scorecard. Nasledujú tri 
základné spájacie body.  

1. Selekcia projektov na zlepšenie – cie om je presunú  stratégiu na 
plánovaciu (taktickú) úrove  organizácie. Po zostavení BSc sa zozbiera zoznam 
iniciatív na zlepšenie v každej organiza nej jednotke, ktoré sú následne 
posudzované pomocou matice priorít na základe siedmych kritérií – prepojenie na 
BSc, dopad na zákazníka, minimálny výsledok, alokácia zdrojov/nákladov, as 
potrebný na dokon enie, dopad na iné iniciatívy a sú asný stav. Iniciatívy, ktoré 
získajú najviac bodov sú zahrnuté do Six Sigma projektov. Po sformovaní 
projektového tímu za ína fáza Definuj z DMAIC metodiky. 

2. Dop anie podnikových príležitostí a strategických priorít – ú elom 
druhej fázy je zabezpe i , že ciele jednotlivých projektov súvisia s cie mi BSc. 
Ako pomôcka môže slúži  nástroj Matching Matrix, pri om v ideálnom prípade 
všetky ciele projektu sa zhodujú s cie mi v BSc. Po as tejto fázy musí tím 
identifikova  prí iny a následky vzniknutých problémov. V tomto bode prebieha 
fáza Meraj a Analyzuj z DMAIC metodiky. 

3. Spojenie Six Sigma indikátorov a BSc meradiel – tento bod nastáva 
po as fáz Zlepšuj a Kontroluj z DMAIC metodiky. Po identifikácii doporu ení 
z predchádzajúcich fáz dochádza k ich implementácii. Dosiahnuté výsledky, ako 
napríklad doba obratu, po et chýb porovnávajú s meradlami v BSc ako index 
spokojnosti zákazníka, i došlo po implementácii BSc k jeho zlepšeniu. Tak môže 
podnik identifikova  medzery medzi meradlami BSc a cie mi Six Sigma 
projektov. Výsledkom metodiky Six Sigma je tak feedback smerom k BSc, 
ktorého sú as ou je aj tvorba k ú ových ukazovate ov výkonnosti.  

5 ZÁVER 

Spôsoby merania výkonnosti podniku sa neustále vyvíjajú vzh adom na 
požiadavky firiem v meniacom sa konkuren nom prostredí. H adanie vzájomných 
prepojení medzi metodikami pomáha odstráni  medzery a nedokonalosti jednotlivých 
metodík. Balanced Scorecard je svetovo rozšírený manažérsky systém, ktorý dokáže 
pri správnej implementácii dokonale identifikova  medzery vo výkonnosti, avšak 
nedokáže samostatne problém vyrieši . Práve implementovanie iných metodík, ako Six 
Sigma, môže dopomôc  pri uzatváraní medzier medzi dosiahnutou a cie ovou 
hodnotou stanoveného cie a. Uvedené nové metodiky, Six Sigma Business Scorecard 
a Six Sigma Scorecard ukazujú spôsob, ako spoji  dve metodiky, ktoré sa dlhodobo 
úspešne používajú po celom svete a vzájomne synergicky využi  ich silné stránky 
a odstráni  nedostatky. 

 
Tento príspevok je sú as ou grantového projektu VEGA 1/0004/11 
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Česká národní banka a bankovní systém v České republice si připomenou v roce 
2013 dvacet let své existence, dvacet let uplyne od zavedení české měny. To je 
příležitost k zhodnocení vývoje a hodnocení současnosti bankovního systému. 
Centrální banka vznikla v roce 1993 a byla pokračováním Státní banky 
československé, centrální banky České a Slovenské Federativní republiky. 

V České republice je výkon dohledu nad bankami a celým finančním trhem 
svěřen České národní bance. Hlavním úkolem bankovního dohledu je zajištění 
bezpečného fungování bankovního systému a jeho účelný rozvoj. Integrovaný dohled v 
rámci centrální banky ale přináší i některé systémové problemy, mj. konflikt zájmů
mezi měnovou politikou na jedné straně a dohledem nad bankami na straně druhé. [1] 
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V práci je analyzována geneze bankovního sektoru v jeho milnících a rozebrán 
dopad významných změn na ziskovost a úvěrovou problematiku obchodních bank od 
roku 1990 do roku 2012. 

Bankovní sektor prošel dlouhým a složitým vývojem a lze v něm nalézt kritická 
místa, která ovlivnila evoluci nejen v sektoru bank, ale i sektoru domácností, 
nefinančních podniků a státu. Rozvoj bankovnictví přesvědčuje o důležitosti stability 
finančního trhua tím i stability bankovního sektoru pro ekonomický rozvoj. Česká 
národní banka vybudovala profesionální tým v oblasti bankovního dohledu se 
zaměřením na kontrolu mechanismů bank a hodnocení rizikového profilu bank, 
pozornost centrální banky je zaměřena na analýzu finanční stability, rizik a odolnosti 
finančního systému vůči šokům. 

Struktura a úloha jednotlivých segmentů zprostředkovatelů na finančním trhu se 
vyvíjí. Vedle rozvoje obchodních bank narůstá váha pojišťoven, různých fondů, 
leasingových společností a dalších nebankovních institucí, rozšiřuje se škála finančních 
služeb a produktů, roste provázanost jednotlivých segmentů finančního trhu. 

V České republice, resp. v Československu, bylo 5 státních bank a 13 nově
založených zatím bez bankovní licence, vytváří se dvoustupňový bankovní systém 
(platnost od 1. 1. 1990, Zákon 130/1989 Sb.) který otevírá brány novému druhu 
podnikání. V tomto roce se začínají projevovat systémové komplikace v bankovním 
podnikání, bankovní systém se prudce rozvíjel na základě vzniku tisíců nových 
podnikatelských subjektů, které vyžadovaly nový přístup tohoto segmentu. 
Neexistovaly zde normy upravující obchodní vztahy, vztahy mezi věřitelem a 
dlužníkem, účetní ani daňové zákony a ani zákony o auditorské činnosti. Zákon o 
bankách dokonce nejmenoval SBČS do pozice bankovního dohledu a tuto správu i 
nadále vykonávalo Ministerstvo financí.

Vroce 1991odstartovala tzv. „malá“ privatizace, která byla financována z 80 % 
bankovními úvěry. Uvádí se, že v první vlně malé privatizace byl nabídnut majetek v 
hodnotě 55 mld. Kč. Poprvé byl stanoven limit pro vytváření povinných rezerv na krytí 
úvěrových rizik.

Vznikla pracovní skupina, která vytvářela předpisy pro vznik bankovního dohledu 
a pravidla pro udělení bankovní licence s cílem stabilizovat bankovní sektor. Byla 
založena Konsolidační banka s.p.ú., do které se měla převádět vytipovaná ohrožená 
aktiva bank. Bylo uděleno 16 bankovních licencí.

Došlo k rozdělení republiky, to mělo za následek rozdělení Státní banky 
Československé, vzniká Česká národní banka zákonem č. 6/1993 Sb., a v souladu se 
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svým hlavním cílem centrální banka určuje měnovou politiku, vydává bankovky 
a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování a vykonává dohled nad 
bankovním sektorem. Dochází ke zpřísnění udělování bankovní licence a nastolování 
pravidel poměru časové struktury aktiv a pasiv. Pozastavilo se udělování bankovních 
licencí, při 53 bankovních ústavech bylo zavedení tohoto zákazu opožděné. 

V tomto roce byl přijat zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře 
stavebního spoření, který umožnil rozvoj stavebních spořitelen.  Stavební spořitelna je 
považována za specializovanou banku. 

Zahájil provoz CERTIS, systém mezibankovního platebního styku v České 
republice, který zpracovává mezibankovní platby v českých korunách, (Czech Express 
Real Time Interbank Gross Settlement system). Mezibankovní zahraniční platební styk 
provádějí banky většinou prostřednictvím zahraničních korespondenčních bank 
s použitím sítě S.W.I.F.T

V roce 1994 došlo k zvýšení základního kapitálu bank na 500 mil. Kč. Pro banky 
byl vytvořen časový plán pro splnění této zákonem dané podmínky. Dále byly 
zakázány některé druhy úvěrů a investic do majetkového propojení. Začalo se jednat o 
zavedení zákonem daného pojištění vkladů, které v normách ještě neexistovalo. 
Vznikla státem kontrolovaná Česká Exportní banka, která měla za úkol financovat 
export se zvýhodněným úročením. 

Rok 1996 byl kritickým rokem v bankovním sektoru, v pokračujícím procesu 
stabilizace a nastolování pravidel bylo podáno 16 trestních oznámení na představitele 
bankovních ústavů (Kreditní a průmyslová banka, Banka Bohemia, První slezská 
banka, Ekoagrobanka, Banka Skala, Podnikatelská banka, Realitbanka, Evrobanka, 
Agrobanka, Foresbanka), svoji činnost bankovního ústavu ukončily Ekoagrobanka, 
COOP banka, Podnikatelská banka, Realitbanka, Velkomoravská banka, Kreditní 
banka Plzeň, První slezská banka a Agrobanka).

Černý rok v dějinách českého bankovnictví lze označit termínem bankovní krize. 
Bohužel to mělo pro českou ekonomiku a pro podnikatelské prostředí neblahé 
důsledky. Byla zpřísněna kritéria pro poskytnutí jakéhokoliv úvěru. I nadále rostl 
celkový objem úvěrů. Nejvíce se na objemu podílel zpracovatelský průmysl (42 %), 
zejména potravinářský (8,6 %) dále to bylo odvětví výroby rozvodu elektřiny, plynu a 
vody. Byly poskytovány spíše krátkodobé úvěry, které byly rychle likvidní a nevázaly 
příliš bankovního kapitálu(Tabulka 1). [5] Rating velkých bank se zvýšil. 
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V% Krátkodobé Střednědobé Dlouhodobé

31.12.1994 39,86 29,58 30,56

31.12.1995 41,09 28,76 30,15

31.12.1996 42,85 25,41 31,75

V tomto roce i nadále probíhá stabilizační program, dochází k revitalizaci malých 
a středních bank. Klasifikované úvěry a problémové pohledávky se diverzifikují do 
více společností (Konsolidační banky Praha a České finanční, která byla zaměřením 
odnoží KOBP. Jsou do ní převáděny ohrožené pohledávky, které svým charakterem 
mohou být rychle splaceny prodejem nemovitého majetku nebo prodejem cenných 
papírů).

V průběhu roku bylo fungování odboru bankovního dohledu pod hlavičkou ČNB 
ohroženo. Nakonec došlo k reorganizaci a nadále byl ponechán odbor pod svým 
původním zřizovatelem. Přehled klasifikovaných úvěrů v Tabulce 2 [6]  je pouze ze 
zdravých bank a není zde započtena KOBP a banky v nucené správě. 

 

31.12.1996 31.12.1997

V % 
z celkového

objemu
33,04% 29,33% 26,98%

Klasifikované 
úvěry v mld. 

Kč
252,2 257,8 270,01

Bankovní sektor byl i nadále nestabilní a velké bankovní domy se připravovaly na 
privatizaci. Úvěrování firem stagnuje, protože existovaly obavy ze špatně nastavených 
pravidel pro poskytování firemních úvěrů. Na bankovním trhu se začaly rozvíjet nové 
služby pro firemní klientelu (směnky, elektronické bankovnictví, speciální produkty). 
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Pojištění vkladů bylo zvýšeno z 80 % na 90 % i pro právnické osoby, došlo ke 
snížení trendu nárůstů objemu úvěrů a to zejména u malých bank i za situace snižování 
REPO sazby.  

Dochází ke zhoršení platební morálky u splácení poskytnutých úvěrů a banky 
vytvářejí dodatečné opravné položky. 

Rok 2000 je mezníkem v oblasti vývoje bankovního sektoru. ČNB vytvořila a 
začala provozovat Centrální úvěrový registr, který umožnil lepší informovanost mezi 
bankovními domy v návaznosti na hodnocení rizikovosti v poskytování úvěrů. V tomto 
roce dochází ke stagnaci úvěrovatelných projektů, objem klasifikovaných úvěrů klesá, 
ale stále dosahuje okolo 30 % všech poskytnutých úvěrů. Byla dokončena privatizace 
České spořitelny, majoritním vlastníkem se stala rakouská Erste Bank a byl 
připravován poslední privatizační projekt na Komerční banku. 

Objem poskytnutých úvěrů podnikatelské sféře se meziročně výrazně snížil. Bylo 
to způsobeno probíhající přípravou na prodej ČS, a.s. a KB, a.s. 

Pojištění vkladů se ustálilo na částce 25 000 EUR, banky se zapojily do programu 
BASEL II, Komerční banka, a.s. získala majoritního vlastníka francouzskou Société 
Générale, posledním prodejem majoritních podílů v českém bankovním sektoru došlo i 
k převedení všech potenciálně ohrožených úvěrů do České konsolidační agentury, s.p. 
Dochází ke stabilizaci sektoru a k obnovení vztahů mezi bankou a podnikatelskou 
klientelou, poprvé dochází k nárůstu nových objemů úvěrů.

Dochází stále k permanentnímu vývoji legislativy, aktualizuje se zejména 
obchodní zákoník - zákon o úpadku, zákon o legalizaci výnosů z trestné činnosti a v 
neposlední řadě se zvyšuje tlak na dodržování pravidel a hlavně následných kontrol, 
které jsou zaměřeny na boj proti praní špinavých peněz. Po stabilizaci českého 
bankovního sektoru, kdy se nastavila pravidla i pro podnikání a hlavně pro poskytování 
podnikatelských úvěrů. 

Od 1. května 2002 platí harmonizační novela zákona o bankách z roku 1992, která 
činí tento zákon plně kompatibilním s legislativou EU.

1. ledna 2003 vstoupil v platnost zákon o převodech peněžních prostředků, 
elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním 
styku), který implementoval Směrnici Evropského parlamentu a Rady ES o 
přeshraničních převodech a neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech. 
Podmínky pro principy zúčtování v platebních systémech a náležitosti žádosti o licenci 
k provozování platebního systému jsou stanoveny vyhláškou ČNB.

Byly odňaty dvě bankovní licence (likvidace a konkurz) Union bance, a.s. a 
Plzeňské bance, a.s., sektor se ustálil na 35 bankovních domech, byl stanoven termín 
pro úplnou přípravu a implementaci norem a předpisů pro program BASEL II na rok 
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2007, od 1. 1. 2003 působí v České republice Finanční arbitr k vyřízení sporů mezi 
klientem a bankou mimosoudní cestou. 

Podnikatelský sektor se začíná dostávat z recese i v návaznosti na vzrůstající a 
pozitivní trend české ekonomiky. Banky se začínají zaměřovat na soukromý sektor, 
zejména na oblast nemovitostí v podání hypotečních úvěrů se 100 % zajištěním 
úvěrového rizika. Podnikatelský sektor stavebnictví bude následně dlouhodobě řešen 
formou soukromých úvěrů na bydlení. 

Plně se rozběhl Centrální registr úvěrů (CRÚ), kam se v průběhu několika měsíců 
zapojily všechny bankovní instituce v České republice. Povinností bank bylo zaslat do 
tohoto registru informace o svých klientech, jedná se o všechny povolené debety, 
kontokorenty, kreditní karty, spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry, provozní úvěry, 
investiční úvěry a další. 

Po letech nestabilního bankovního systému v České republice došlo k úplné 
transformaci bankovnictví a lze říci, že bankovní trh se stal stabilní, rozvíjí se v 
souladu s českou ekonomikou a začíná fungovat v této oblasti i konkurenční prostředí, 
začínají se naplňovat principy a předpisy, které se během předešlých 10 let vyvíjely, 
česká ekonomika vykazuje hospodářský růst. Zlepšující se situace i v podnikové sféře, 
růst produkce a investic umožňuje subjektům získat úvěr nebo zvýšit svou stávající 
zadluženost, největší podíl na úvěrovém portfoliu patří tradičně hospodářské 
nefinanční skupině, je zajímavý i vzestup úvěrů obyvatelstvu. Po době úvěrové 
stagnace došlo k významnému růstu. Doba splatnosti úvěrů se pomalu mění z 
krátkodobých na střednědobé a dlouhodobé, úvěry jsou poskytovány spíše do oblasti
investic než do samotné spotřeby. 

Rok 2004 byl významný, Česká republika vstoupila dne 1. 5. 2004 do Evropské 
unie.  Došlo ke změnám v zákonech, které se dotýkají bankovního sektoru. Ke dni 
vstupu ČR do Evropské unie 1. 5. 2004 nabyla plné účinnosti novela zákona o bankách 
č. 126/2002 Sb., dále nový zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, 
zákon č.190/2004 Sb., o dluhopisech a zákon č. 184/2004 Sb., o kolektivním 
investování.  Dále vstoupila v účinností ke dni 1. 9. 2004 rozsáhlá harmonizační novela 
(č. 284/2004 Sb.) zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti.  Na přípravě zákonů se výrazně podílela Česká národní 
banka.  

Novela zákona o bankách č. 126/2002 Sb. se týkala ustanovení, které upravovaly 
princip jednotné bankovní licence a dále povinnosti a práva České národní banky a 
ochranu spotřebitele, které ukládaly bankám povinnost zavést postup pro případné 
řešení stížností klientů.

V roce 2004 banky vytvořily funkční systém měření a sledování úvěrového rizika,  
stanovily limity vztahující se k daným typům úvěrových operací, pravidelně 
analyzovaly a vyhodnocovaly kvalitu svých úvěrových portfolio, pravidelně začaly 
využívat pokročilé statistické metody měření úvěrového rizika, matematické modely
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jeho řízení apod. Běžným podpůrným nástrojem bank pro hodnocení bonity klienta se 
stalo využívání dat Centrálního registru úvěrů i dalších nezávislých registrů úvěrů, 
které umožňují bankám účastnícím se na daných projektech rovněž sdílet úvěrové 
informace. 

Bankovní sektor vykazoval v tomto roce dynamický a rentabilní růst, dopomáhal 
tomu i ekonomický růst země. Objem úvěrů se zvýšil, přichází se s novými úvěrovými 
produkty, které jsou dostupnější širšímu segmentu spotřebitelů. [7] 

Ze zpráv ČNB je patrné, že dochází změně strategie bank a tyto se stále více 
v produktech zaměřují na obyvatelstvo.  Na vzestupu jsou hypoteční a spotřebitelské 
úvěry a je zřejmé, že banky spoléhají na dlouhodobý vztah a znalost klienta.

Na konci tohoto roku působilo v České republice 37 bankovních ústavů včetně 
stavebních spořitelen. Docházelo k fůzím mezi bankovními domy. Italská UniCredit 
Bank Czech Republic, a.s. převzala HVB Bank Czech Republic, a.s. a Živnostenskou 
banku, a.s. Na český trh vstoupila, opět italská Banko Popolare Česká republika, a.s., 
která převzala IC banku, a.s. a BRE bank S.A. s novou pobočkovou sítí s názvem 
mBank. Bankovní sektor je stabilizovaný a má vzrůstající tendenci. V tomto roce 
ovlivňovaly vývoj dva faktory, a to vzrůstající základní úroková sazba a posilování 
české koruny. Bankovní sektor implementuje postupy a opatření na základě požadavku 
BASEL II, přehodnocuje a více se zaměřuje na lepší segmentaci ekonomických 
subjektů. 

Banky zavádějí automatizované systémy kontrol jednotlivých klientů na bázi 
vyhodnocování zadaných kritérií. Tato kritéria mohou být různá od poklesu platebního 
styku na běžném účtu, přes neplnění určitých úvěrových podmínek až po automatickou 
kontrolu v CRÚ. 

V USA propukla globální krize na trhu hypoték, padla jedna z největších bank 
Lehman Brothers a tento moment rozpoutal ekonomickou a následně i hospodářskou 
krizi.  

Banky zvolily odlišný přistup k hypotečním úvěrům a to zejména v oblasti 
odhadů tržní ceny nemovitosti. V České republice se neprojevuje přílišné 
nadhodnocování cen nemovitostí, jako tomu bylo v minulosti. Na trhu se již usídlila i 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, jejímž úkolem je napomáhat záměrům 
hospodářské politiky vlády České republiky, rozvoji infrastruktury, napomáhat malým 
i středním firmám k možnosti získání úvěru nebo záruky za poskytnuté úvěry. 

Globální krize se prohlubuje, můžeme mluvit o krizi ekonomické, kterou to 
začalo, až po hospodářskou. Nezasahuje pouze bankovní sektor, ale silněji se opírá do 
podnikatelské sféry, do soukromé sféry a vládní sféry. 

Řešení těchto finančních krizí vyvolalo diskuse o potřebě reforem činnosti 
Mezinárodního měnového fondu. Marková ve své monografii určité nedostatky 
v postupu Fondu při řešení krizí připouští. Na druhé straně vyjadřuje pochopení pro 
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strach Fondu z paniky, kterou by vyvolalo oficiální zveřejnění pochyb o vývoji 
finanční situace v postižených oblastech. [2,3] 

V České republice byl nejvíce zasažen zpracovatelský průmysl. [7] Firmy ztrácely 
zakázky, neměly odbyt, ale měly úvěry. Začaly rychle snižovat své náklady a bohužel 
se to dotklo i zaměstnanců ve formě výpovědí a vzrůstající nezaměstnanosti. A další 
rychlý sled událostí následoval. Nezaměstnaní neměli volné zdroje na své splátky, 
dostávali se do finanční spirály a banky začaly vykazovat větší a větší množství 
klasifikovaných úvěrů. Na trhu se objevila nová dosud nepoznaná odvětvová skupina, 
exekutoři. 

Bankovní sektor i přes nepříznivé vlivy byl i nadále stabilní, banky zůstaly spíše 
konzervativnější a na trhu nebyl konkurent, který by svým jednáním ovlivňoval ostatní 
hráče k rizikovějšímu jednání. V sektoru působilo 40 bank, u některých se změnil 
majitel, ale nebyla uvalena nucená správa. [8] 
Trh s úvěry se zcela zastavil, téměř žádná banka neposkytovala bankovní úvěr 
podnikatelské sféře. Provozovala se drobná úvěrová politika za mnohem vyšší úrokové 
sazby, snižovaly se úvěrové rámce, zpřísňovala se kritéria pro poskytnutí úvěru. 

Rok 2009 ukázal, jak je připravena podnikatelská sféra na neočekávaný 
celosvětový výkyv, česká ekonomika prošla recesi. Finanční systém patřil v průběhu 
krize mezi stabilní, bilance bank nebyly zatíženy toxickými aktivy a banky netrpěly 
nedostatkem bilanční likvidity. Banky poskytovaly úvěry v cizích měnách podnikům v 
omezené míře a úvěrování domácností bylo minimální. Zvýšená míra insolventnosti 
podniků se projevila v růstu rizikových marži u úvěrů podnikům a v zpřísnění 
finančních podmínek. Vývoj byl doprovázen nárůstem nezaměstnanosti a propadem 
disponibilních příjmů domácností. Hospodářský růst, ceny aktiv, vývoj příjmů a 
úrokových sazeb se těžko předpovídal.

Skupina
Počet regulovaných subjektů ve skupině k:

1.12.2009 1.12.2010 1.12.2011 1.3. 2012

Banky a pobočky zahraničních bank 339 241 444 444

Družstevní záložny 117 114 114 113

Penzijní fondy 110 110 99 99

Obchodníci s CP a pobočky zahraničního 
obchodníka s CP

553 553 558 557

Obchodníci s CP provádějící 
systematickou internalizaci

00 00 00 00

Osoby oprávněné k vedení samostatné 
evidence investičních nástrojů

3377 4403 4416 4423
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Investiční společnosti 222 223 221 221

Investiční společnosti, které vykonávají 
činnost portfolio management

66 55 66 66

Investiční fondy 225 447 558 666

Podílové fondy 1141 1150 1157 1158

Pojišťovny a pobočky zahraničních 
pojišťoven

553 553 554 553

Zajišťovny 11 11 11 11

Organizátor regulovaného trhu 33 33 33 33

Centrální depozitář 11 11 11 11

Vypořádací systémy 33 33 33 33

Platební instituce a pobočky zahraničních 
platebních institucí

33 33 116 116

Instituce elektronických peněz a pobočky 
zahraničních institucí elektronických 
peněz

00 00 11 11

Banky byly dostatečně kapitalizovány, celková kapitálová přiměřenost v roce 
2010 dosáhla 14,3 %, všechny banky měly celkovou kapitálovou přiměřenost nad 10 
%. Banky v pasivech vykazovaly nerozdělený zisk a tak nebylo nutné posilovat 
solvenci bankovního sektoru. V úvěrových portfoliích převažovaly úvěry 
domácnostem, především úvěry na bydlení. Bankovní sektor vykazoval relativně 
malou propojenost na mezibankovním trhu, což omezovalo přenos rizika 
prostřednictvím mezibankovních expozic.

Na základě udělené licence zahájila činnost Fio banka, a.s. 

Na začátku roku 2011 došlo k obnovení růstu u podnikových úvěrů, celkově však 
úvěrová dynamika zůstala utlumena. Dluhová krize v eurozóně se prohlubovala a stala 
se zdrojem nejistoty. Některé vysoce zadlužené země požádaly v souvislosti s růstem 
požadovaných výnosů z vládních dluhopisů o pomoc EU a MMF, ČR patřila v rámci 
vyspělých zemi k ekonomikám s nižší úrovní deficitu veřejných financi.  České 
finanční instituce drží značnou část svých bilanci ve vládních dluhopisech a orientuji se 
na domácí dluh.

Česky finanční systém vykazuje příznivé hodnoty, většina instituci si udržela 
poměrně vysokou ziskovost z předcházejících let. Pozice bankovního sektoru byla 
založena na dostatečné rentabilitě a vysoké kapitálové přiměřenosti, dobré bilanční 
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likviditě a vysokém poměru vkladů k úvěrům. Česky bankovní sektor vykazuje 
kladnou čistou externí pozici, a je tak nezávislý na vnějším financováni. Banky by 
neměly mít problém se splněním zpřísněných kapitálových i likviditních požadavků 
nového regulatorního konceptu Basel III. Bankovní sektor byl v průběhu recese 
zasažen nárůstem úvěrových rizik, ale banky se chovaly obezřetné při klasifikaci úvěrů 
a došlo ke změně struktury portfolia směrem k méně rizikovým klientům.

Činnost zahájily dvě nové banky Eqa bank, a.s. a Air Bank, a.s.  

Počet subjektů na bankovním trhu se ustálil (Tabulka 4). [10]Vývoj v roce 2012 
naznačil změnu v úvěrech směrem k pozitivnímu vývoji, především dochází ke 
zpomalení nárůstu úvěrů v selhání, avšak přetrvávají poměrně vysoké míry v 
segmentech podniků, živnostníků i obyvatelstva, roste podíl ztrátových úvěrů a 
portfolií úvěrů v selhání.

Skupina

Počet subjektů ve skupině k datu 
31.12.

2009 2010 2011 2012

Banky a pobočky zahraničních 
bank

39 41 44 44

Družstevní záložny 17 14 14 13

Zastoupení zahraniční banky 25 24 22 19

Zahraniční finanční nebo úvěrové 
instituce a pobočky zahraničních 
finančních nebo úvěrových institucí 
poskytující přes hraniční služby v 
ČR

273 292 305 310

2012: stav k 05.04.2012, uspořádáno podle typů subjektů (bez hierarchií)

Bankovní sektor je významně propojen s ostatními finančními zprostředkovateli 
(pojišťovnami, penzijními fondy, fondy kolektivního investovaní, zprostředkovateli 
financovaní aktiv) majetkově a prostřednictvím vzájemných expozic. Rizika jsou v 
sektoru stavebních spořitelen zejména v důsledku změn v systému stavebního spořeni, 
kde se projevuje likviditní riziko ve formě odlivu vkladů po vázací době.
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Stěžejním právním předpisem, který vymezuje fungování bankovního sektoru je 
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, který byl od svého vzniku mnohokrát novelizován a 
zapracovává příslušné předpisy Evropské unie. Jeho předmětem je komplexní úprava 
právního postavení bank, jako zvláštního a specifického druhu právnických osob. 
Banky jsou jádrem finančního systému, ale roste úloha a konkurence nebankovních 
zprostředkovatelů tuzemských i zahraničních. Stabilita bankovního sektoru byla v 
uplynulém období pozitivně ovlivněna vývojem ziskovosti, tvorba zisku zvyšovala 
schopnost bank absorbovat i vyšší rizika podnikání a vytvářela příznivé prostředí pro 
růst úvěrové emise, kapitálové vybavení bank přesahuje regulatorní limity. Banky mají 
dostatek volných zdrojů a pro rozvoj podnikatelských aktivit.[4] 

Centrální banka vykonává dozorovou činnost zaměřenou na dostatek kapitálu 
obchodních bank, na finanční trh připustí bezpečné a prověřené finanční instituce na 
trh. Sektor obchodních bank ve vývoji se snaží jako celek snažit posilovat důvěru 
klientů v bezpečnost bankovních vkladů. Úvěry jsou poskytovány jen oproti dobrému 
zajištění a banky se zaměřují na kvalitní hodnocení bonity klientů. Je věnována 
pozornost bilanční sumě vkladů, dodržování pravidel kapitálové přiměřenosti a 
rizikovým investicím (nákupu rizikových dluhopisů a kolaterálních obligací). Centrální 
banka monitoruje situaci zahraničních matek bank působících na českém území a 
uvážlivě stanovuje základní úrokové sazby.

I když se může jevit regulace finančního trhu jako správná, je třeba zkoumat 
všechny příčiny a možné situace, které mohou v jednotlivých případech nastat.

Problémy mateřských společností a odliv likvidity spolu úzce souvisí. Je třeba 
připomenout, že problematice odlivu likvidity se již věnuje monitoring vztahů českých 
a mateřských bank. Budoucí situace navazuje na globální vývoj, který má vliv i na 
celou českou ekonomiku. Tento vliv je dán otevřeností ekonomiky a nutností hledat 
exportní místa v jiných státech, pokud stávající vazby selžou. Pokud bude bankovní 
sektor pokračovat ve své činnosti i nadále jako doposud, měl by se vyvíjet kladným 
směrem.

Jelikož se sektor obchodních bank jeví jako stabilní a schopný odolávat krizím, 
představují pro něj následující velké příležitosti přípravy na Basel III. Soubor opatření 
nazvaný Basel III zahrnuje zejména opatření proti oslabenému kapitálu bank, dále
upravuje kapitálovou problematiku a problematiku likvidity. Tento koncept si tedy 
klade za cíl zpřesnit předchozí verzi Basel II a odstranit hlavní nedostatky tak, aby bylo 
riziko další krize ve finančním sektoru minimální. [11] 

[1] POLOUČEK, S. a kol. 2009. Peníze, banky, finanční trhy. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2009, s. 7. ISBN 978-80-7400152-9 

[2] PTATSCHEKOVÁ, J.: Měnová integrace a spolupráce. Politická ekonomie, 
LVI, 2008 č. 3, s. 422 -426, ISSN 0032-3233. 
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58. ISBN 978-80-7435-171-6  

[5] ČNB. Výroční zpráva 1996.  
[6] ČNB. Výroční zpráva 1997.  
[7] ČNB. Výroční zpráva 2008.  ISBN 978-80-87225-13-4 

[8] ČNB. Výroční zpráva 2009.  ISBN 978-80-87225-19-6 (brož.) ISBN 978-80-
87225-20-2 (CD-ROM)

[9] ČNB. Výroční zpráva 2010.  ISBN 978-80-87225-29-5
[10] ČNB:https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB30.CAS_RADA_DRUHA_STAT4 

[11] Jaké změny hrozí z Basileje? [online][cit. 2.11.2011]. URL: 
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Príspevok sa zaoberá finančnou reguláciou a dohľadom nad finančným trhom, 
ktorého neodmysliteľnou súčasťou je bankový sektor. Pojednáva o dôvodoch a 
opodstatnenosti regulácie finančných trhov, o jednotlivých typoch 
inštitucionálnych modelov spolu s ich popisom a prinášajúcimi kladnými i

zápornými aspektmi. Venuje sa tiež silnejúcej trendovosti v oblasti integrácie 
finančnej regulácie a dozoru pričom prihliada na prínosy a riziká vyplývajúce z 
tohto procesu a zmieňuje najvýznamnejšie inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti.

Kľúčové slová finančná regulácia a dohľad, centrálna banka, finančný trh, 
inštitucionálne usporiadanie, integrácia  

Bankovníctvo zaznamenáva v poslednom období výraznú transformáciu. Pod 
vplyvom rýchleho napredovania informačno-komunikačných technológií, agresívnej 
konkurencie, rastúceho rizika a zmien v demografii sa modifikujú aj finančné trhy. 
Trendový charakter má nahrádzanie v zásade národných finančných inštitúcií za 
multinacionálne zamerané finančné konglomeráty pôsobiace zároveň vo viacerých 
segmentoch, teda na bankových, kapitálových i poistných trhoch. Spomenuté fakty 
majú dosah aj na oblasť regulácie. Orgány regulácie musia promptne reagovať na nové 
okolnosti. Týka sa to cieľov, foriem a inštrumentov regulácie a súčasne aj 
inštitucionálneho usporiadania.

Finančné trhy patria medzi najviac regulované odvetvia v ekonomikách vyspelých 
krajín. Regulačná politika finančného trhu sa v súčasnosti zameriava na podporu 
vytvorenia spravodlivého a plne konkurenčného finančného prostredia.
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                          Modely finančnej regulácie a dozoru nad bankovým sektorom ako 
súčasti finančného trhu  

Dôvody existencie regulácie a dohľadu bánk sa podľa Revendu (2001) sústreďujú 
do štyroch základných oblastí. Prvou je špecifickosť bankových inštitúcií, ďalšou je 
asymetria informácií, nasleduje proces poklesu sprostredkovania a štvrtým dôvodom 
pre bankovú reguláciu a následný dohľad je menová politika.

Z pohľadu teórie finančnej regulácie si je treba uvedomiť rozdiel medzi 
reguláciou finančného trhu a dohľadom nad finančným trhom.

„Reguláciou finančného trhu rozumieme stanovenie pravidiel vstupu finančných 
inštitúcií do finančného systému, podmienky ich fungovania a pravidiel poskytovania 
finančných služieb klientom.“ (Musílek, 2006, str. 10)

Regulácia môže mať podobu zákonných noriem (primárna povaha) alebo má 
charakter vyhlášok, predpisov, metodík (sekundárna povaha).

„Naopak dozorom nad finančným trhom rozumieme kontrolu dodržovania 
stanovených pravidiel finančnými inštitúciami a spôsobu poskytovania finančných 
služieb zákazníkom.“ (Musílek, 2006, str. 10)

Výstižne a jasne vyjadrené: „Bankovou reguláciou rozumieme koncipovanie 
a presadzovanie pravidiel činnosti bankových inštitúcií, dohľad bánk predstavuje 
kontrolu dodržovania týchto pravidiel.“ (Revenda a kol., 2000, str. 371) 

Neoddeliteľnou zložkou dozoru je dobre fungujúci aparát vynucovacích 
prostriedkov v záujme dodržiavania určených princípov.

Dekomponovaním dozorovej činnosti dôjdeme k týmto východiskovým okruhom:

1. systémový dozor – zastrešujúci udržanie stability finančného systému ako 
celku, predovšetkým bankovej a platobnej sústavy,

2. obozretnostný dozor – orientujúci sa na stálosť jednotlivých finančných 
inštitúcií ako sú banky, poisťovne, investičné spoločnosti,

3. ochrana spotrebiteľov – zabezpečujúca primerané vystupovanie 
finančných inštitúcií voči klientom,

4. záruka trhovej konkurencie – týkajúca sa adekvátneho konkurenčného 
prostredia vo finančných štruktúrach a zabránenia existencie monopolov 
či kartelov.

Napriek nejednotnosti názorov v literatúre a dostupných zdrojoch sa dá 
konštatovať, že smerovanie v poslednom desaťročí sa v celosvetovom meradle 
orientuje na pokles úlohy centrálnych bánk v sfére obozretnostného dozoru, 
zvyšovanie ich dôležitosti pri zaistení stabilného finančného prostredia, úbytok počtu 
samostatne činných inštitúcií dozoru, naopak vznik homogénnych integrovaných 
dohľadových inštitúcií a rozmach ochrany finančných spotrebiteľov.

Vyspelé ekonomiky sa vyznačujú nasledujúcimi variantmi inštitucionálneho 
usporiadania finančného dozoru:
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model jednotného finančného dozoru,
odvetvový model,
model finančného dozoru v rámci centrálnej banky,
funkcionálny model.

2.2.1 Model jednotného finančného dozoru 

V 80-tych rokoch minulého storočia sa na finančných trhoch začali transformovať 
špecializované finančné inštitúcie na tzv. finančné konglomeráty, pričom ich počet sa 
neustále zvyšuje. Pole ich pôsobenia je širokospektrálne – ponúkajú produkty 
vkladového, úverového, investičného, poistného rázu. Hlavnými podnetmi pre vznik 
tohto druhu subjektu sú snaha o úspory z rozsahu, sortimentu a rozloženie rizika.

O hlavných kladoch a záporoch modelu vypovedá Tabuľka 1.

reflektuje vznik finančných 
konglomerátov

zložité riadenie odlišne zameraných 
odvetvových prístupov

úspory z rozsahu a zo sortimentu
nutnosť využívať rozdielne kontrolné 
metódy

harmonizovanie regulatórnych 
požiadaviek

náročné definovanie cieľov dozorovej 
aktivity pre jednotlivé sektory

eliminácia rizika stretu záujmov pri 
výkone menovej politiky a súčasne 
dozoru centrálnou bankou

rozdelenie kompetencií k nástrojom 
centrálnej banky

zachovanie reputácie centrálnej banky nedostatočné nástroje v oblasti stability

efektívnejšia medzinárodná spolupráca komunikačný šum
špecializácia centrálnej banky na menovú 
politiku (zamedzí sa rozptyľovaniu 
kapacít manažmentu)

zvýšený politický tlak kvôli 
zodpovednosti za celý finančný systém 
vrátane bánk
možné vyššie finančné nároky na štátny 
rozpočet

nedostatočné skúsenosti

krátka história a nízka kredibilita

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Musílek (2006)

Zmeny si teda vyžiadalo aj inštitucionálne usporiadanie. Ustupuje sa od 
odvetvového usporiadania a prechádza na jednotné. Podnetom boli aj ďalšie faktory 
ako klesajúci význam bánk, úpadok finančných inštitúcií, internacionalizácia 
finančných trhov, finančné inovácie, zvýšená ochrana spotrebiteľov a pod. Model sa 
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neskladá iba z dozoru obozretného podnikania, ale aj z dozoru pravidiel usmerňujúcich 
vzájomné vzťahy a fungovanie klientov, bankového trhu, trhu cenných papierov 
a poistného trhu.

Prvopočiatky presadzovania integrácie celej činnosti dozoru do jedného úradu 
siahajú do Európy, konkrétne Nórska. K nemu sa postupne pridali ďalšie krajiny. Dnes 
medzi ne patria napríklad Veľká Británia, Japonsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, 
Maďarsko, Dánsko.

2.2.2 Odvetvový model finančného dozoru 

Ide o tradičný model, pre ktorý je charakteristické slabé prepojenie segmentov 
finančného trhu a existencia špecializovaných finančných inštitúcií. Označuje sa tiež 
ako sektorový model. Zaužívaný je v USA, Švajčiarsku, Francúzsku, Turecku. Čo sa 
týka rozdelenia úloh, centrálna banka vykonáva dohľad nad bankami a špecializované 
inštitúcie nad trhom cenných papierov a poistným segmentom. Všetky oblasti dozoru 
môžu spadať pod závislý štátny dozorový orgán alebo môžu mať podobu nezávislého 
dozorového orgánu. V prvom spomenutom prípade sa najčastejšie jedná o zaradenie do 
ministerstva financií.

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade aj tu je dobré rozobrať plusy a mínusy 
modelu, o ktorých pojednáva Tabuľka 2. 

špecializácia v dozorovej činnosti rýchly vývoj štruktúry finančného trhu
jednoznačné určenie zodpovednosti za 
výkon dohľadu

komplikuje dozor nad finančnými 
konglomerátmi

konkurencia jednotlivých prístupov 
k regulácii a dozoru

vysoké náklady na kooperáciu 
odvetvovo orientovaných dozorových 
inštitúcií

diverzifikácia rizika zlyhania dozorovej 
inštitúcie a vzájomné doplňovanie 
v realizácii dohľadu

hrozba nekonzistentného prístupu dozoru 
ako celku

reagovanie na niektoré očakávané 
budúce zmeny vo finančnom dohľade

riziko ohrozenia konkurencieschopnosti 
prísnejšie regulovaného segmentu
vysoká záťaž pre trhových účastníkov

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Musílek (2006)

Rýchly vývoj usporiadania finančného trhu má za následok zaostávanie 
v napredovaní odvetvovej štruktúry dozoru, ktorá nedokáže dostatočne flexibilne 
reagovať na vysoký stupeň integrácie a prelínanie jednotlivých segmentov finančného 
trhu. Ďalším úskalím odvetvového modelu finančného dozoru je potenciálne 
viacnásobné dozorovanie niektorých účastníkov trhu, ktorí tak podliehajú výrazne 
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vyššej záťaži v porovnaní so subjektami, ktorých sa niekoľkonásobný výkon dozoru 
netýka.

2.2.3 Model finančného dozoru v rámci centrálnej banky 

Hlavným atribútom modelu finančného dohľadu v rámci centrálnej banky je 
integrácia dozorovej aktivity spolu s menovou politikou. Pozorovanie zaisťujúce 
dodržiavanie noriem bankovým trhom, trhom cenných papierov a poisťovacím trhom 
je zjednotené v centrálnej banke.

Jednotlivé výhody a nevýhody predstavuje Tabuľka 3.

samostatné financovanie riziko konfliktu záujmov
plné využitie infraštruktúry centrálnej 
banky

rozptyľovanie kapacít manažmentu 
centrálnej banky

zvýšenie konkurencieschopnosti dozoru 
ako zamestnávateľa

aktívna účasť a súčasne aj dohľad na 
dlhopisových trhoch toho istého 
subjektu – centrálnej banky

úspory z rozsahu a sortimentu pri výkone 
dozoru

obmedzenie aktivity v dozorovej 
činnosti

efektívne informačné toky koncentrácia moci

eliminácia hrozby informačnej 
nepružnosti

obmedzená zodpovednosť a kontrola, 
nízka informačná povinnosť voči 
verejnosti

kompenzácia straty právomocí centrálnej 
banky v menovej politike po vstupe do 
menového integračného zoskupenia

konflikt medzi nezávislosťou 
centrálnej banky a exekutívnymi 
kompetenciami

náhrada straty dosahu centrálnej banky 
v oblasti obozretného dohľadu vzhľadom 
k princípu dozoru domovskou krajinou v 
EÚ

morálny hazard

reflektovanie štruktúry finančného trhu nízka rozšírenosť modelu
účinnejšia garancia medzinárodnej 
spolupráce

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Musílek (2006)

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, existuje tu veľmi úzke personálne a informačné 
prepojenie medzi výkonom menovej politiky a kontrolnej činnosti. Financovanie 
zväčša zabezpečuje rozpočet centrálnej banky.
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Zvýšenie konkurencieschopnosti dozoru ako zamestnávateľa zaraďujeme medzi 
prínosy, pretože tak vznikne možnosť získať odborníkov s potrebnými skúsenosťami 
v oblasti trhov. Dozor vďaka tomu nadobudne na kvalite a vykazovaných lepších 
výsledkoch. Použitie modelu finančného dozoru v rámci centrálnej banky zefektívni 
priechod informácií medzi bankovým dohľadom a menovou sekciou centrálnej banky.

Hrozbou je obmedzenie činnosti centrálnej banky pri dozore s ohľadom na 
zachovanie jej dobrého mena a dôveryhodnosti ako menovej autority. Alarmujúca je 
tiež koncentrácia moci bez dosahu vlády resp. parlamentu, ku ktorej môže dôjsť. 
Ostatná nevýhoda je rozpor medzi na jednej strane nezávislým fungovaním centrálnej 
banky potrebným pre uskutočňovanie menovej politiky a na strane druhej exekutívou 
v priestore finančného dozoru. Tzv. morálny hazard je vysoko aktuálnou témou debát 
odbornej verejnosti. Nastáva v prípade, keď si finanční spotrebitelia chybne myslia, že 
všetok finančný majetok zverený subjektom finančného trhu je zabezpečený rovnako 
vysokou ochranou ako bankové depozitá.

Modifikovanou verziou zaradenia dohľadu do centrálnej banky je „špecifické 
postavenie dozoru v rámci centrálnej banky“. Odbúrava mnohé zo spomínaných 
deficitov pôvodného modelu. V prvom rade eliminuje bezprostrednú väzbu menovej 
politiky a dozorovej činnosti. Tieto dve sféry sú podstatne odčlenené. Financovanie 
dozoru sa realizuje z rozpočtu centrálnej banky, avšak do úvahy prichádza aj variant 
účasti na financovaní inštitúciami, ktoré dohľadu podliehajú. Systém so sebou 
samozrejme opäť prináša isté nedostatky, no ako už bolo uvedené, majú menší rozsah.

Základná podoba je využívaná napríklad v Českej republike. Vylepšený model sa 
v súčasnosti uplatňuje iba v Írsku.

2.2.4 Funkcionálny model finančného dozoru 

Krajina, ktorej sa pripisuje vznik tejto formy finančného dozoru je Austrália, kde 
sa používa dodnes. Podstata modelu pramení vo všeobecnej mikroekonomickej teórii 
zastávajúcej účasť štátu pri fungovaní trhového mechanizmu. Objektom dozoru 
primárne nie sú finančné inštitúcie, ale jednotlivé funkcionálne prvky regulácie 
a dozoru slúžiace pre nápravu trhových zlyhaní. Od roku 2002 sa model udomácnil 
v Holandsku. 

Zjednodušená podoba funkcionálneho modelu je zložená z dvoch pilierov 
a nazýva sa „Twin Peaks Model“. Prvý pilier predstavuje obyčajne centrálna banka 
a druhý inštitúcie na ochranu finančných spotrebiteľov. Prvý z pilierov ručí za 
dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania finančných inštitúcií, dohliada na 
platobný systém a monitoruje stabilitu finančnej sústavy. Druhý pilier nesie 
zodpovednosť za ochranu spotrebiteľa vrátane zneužívania trhu, osvetu a finančné 
vzdelávanie.

Tabuľka 4 prináša pohľad na pozitíva, ale aj negatíva, ktoré treba pri 
implementácii modelu zvážiť.
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odzrkadľuje aktuálny vývoj na 
finančných trhoch

riziko prekrývania kompetencií a aktivít 
inštitúcií

zefektívňuje dozor nad finančnými 
konglomerátmi

vyššie náklady v porovnaní 
s jednotným modelom dozoru

vyššia špecializácia inštitúcií dozoru
postupné sústredenie regulácie 
a obozretného dozoru do právomoci 
zahraničných inštitúcií

menšia nerovnosť medzi ochranou 
spotrebiteľa a zaistením stability 
finančného systému
bez sprievodných nákladov pri integrácii 
dozorových inštitúcií

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Musílek (2006) 

Prínosom danej štruktúry finančného dozoru je dôraznejší dohľad nad finančnými 
konglomerátmi paralelne s nízkymi nákladmi pre subjekty trhu. Vyššia úroveň 
špecializácie na strane dozorových inštitúcií má za následok kladný efekt v podobe 
zlepšenia výsledkov ich činnosti.

Z určitého uhla pohľadu patrí medzi nepriaznivé účinky tendencia k sústredeniu 
kompetencií v oblasti dozoru do rúk inštitúcií v zahraničí. Centrálne banky menších 
štátov budú mať časom stále menšie a menšie kompetencie.

Finančné trhy, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj bankovníctvo, podliehajú 
čím ďalej tým viac globalizácii a internacionalizácii. Táto skutočnosť so sebou prináša 
aj nové prístupy k riešeniu ich regulácie.

Integračný proces finančných trhov, ako uvádza Illeš (2006), je sprevádzaný hneď 
niekoľkými základnými pozitívami, ktoré pre zainteresované ekonomiky plynú:

1. efektívna alokácia úspor do investícií (verejné, ale aj súkromné autority 
majú vyšší počet lacnejších alternatív pre realizáciu svojich finančných 
zámerov),

2. účastníci finančného trhu disponujú väčším množstvom kvalitnejších 
informácií, čo im umožňuje lepšie riadiť a predpokladať riziká na trhu 
spojené s výkyvmi úrokových sadzieb, výmenných sadzieb, či cien 
finančného majetku,

3. národné ekonomiky spolu s ich finančnými trhmi sú sledované a stávajú 
sa pod vplyvom globálnych finančných trhov súčasťou regulačného 
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procesu, ktorý zastrešuje komplex exaktných, transparentných, 
unifikovaných a stabilných pravidiel.

Ako sa zmieňuje Makúch (2003), silná tendencia integrovania orgánov regulácie 
a dozoru do jednej inštitúcie znamená jednak pokles výšky nákladov na dohľad, ale aj 
zjednotenie pravidiel za jednotlivé sektory finančného trhu a zvýšenie transparentnosti 
voči účastníkom trhu. Netreba zabudnúť na umožnenie vypracovania komplexných 
expertíz, odbúranie časových kolízií vznikajúcich pri zosúlaďovaní viacerých inštitúcií 
pri riešení multisektorových problémov a zjednodušenie procesu licencovania t.j. 
autorizácie inštitúcií prejavujúcich záujem o poskytovanie finančných služieb vo viac 
ako jednom sektore finančného trhu. Prihliada sa tiež na existenciu resp. ďalší vznik 
multisektorových finančných konglomerátov.

Pauhofová a kol. (2012) však pripomína aj riziká spojené s procesom integrácie 
na finančnom trhu. Zvýrazňuje sa hlavne tzv. riziko nákazy spojené s úzkou 
previazanosťou medzi jednotlivými trhmi a teda prenosom šokov, riziko 
fundamentálnych spilloverov predstavujúce vznik finančných narušení cez trhové 
vzťahy, transakcie a pod. a tranzitívne riziko tvoriace kombináciu predchádzajúcich 
dvoch. 

Na nadnárodnej úrovni má v tejto oblasti najvýznamnejšie postavenie 
vychádzajúc zo Zimkovej a Vargovej (2006) bazilejská Banka pre medzinárodné 
platby a jej Bazilejský výbor bankového dohľadu – Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS). V krajinách Európskej únie má dôležitú úlohu Banking 
Supervision Committee (BSC). BCBS a BSC úzko spolupracujú s Medzinárodnou 
organizáciou výborov pre cenné papiere – International Organisation of Securities 
Commissions (IOSCO). Ďalším nadnárodným orgánom je Výbor pre medzinárodné 
účtovné štandardy – International Accounting Standards Committee alebo 
Medzinárodná asociácia inštitúcií dohľadu nad poisťovňami – International 
Association of Insurance Supervisors (IAIS). 

Príspevok sa zaoberal inštitucionálnymi modelmi finančnej regulácie a dozoru 
nad bankovým sektorom, ktorý je súčasťou finančného trhu. Venoval sa potrebe 
existencie regulácie a dohľadu nad bankami, rozdielu medzi týmito dvoma pojmami, 
teda regulácia a dozor, formám usporiadania finančného dohľadu prostredníctvom 
štyroch základných a najviac rozšírených modelov a neopomenul ani výhody a 
nevýhody pri ich implementácii. V závere sa zameral na proces integrácie v oblasti 
rozoberanej problematiky z dôvodu jej výrazne silnejúceho charakteru. Jednak 
vyzdvihol jej pozitíva, ale pripomenul tiež úskalia. Rovnako tak zmieňoval 
najdôležitejšie nadnárodné inštitúcie v rámci regulácie a dozoru nad finančnými trhmi.
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Abstract 

Big events have been one of the fastest growing segments of the tourism industry 

with cities and countries competing to host such activities. Event promoters 

emphasize often their potential for the hosting cities to attract tourists and their 

associated expenditures. The paper provides a theoretical overview of the 

measurement of economic benefits of big events and description of current state 

of the research field in Slovakia. Paper also contains case study from Košice city 
in Slovakia. This case study describes the possibility and basic outcomes for 

evaluation of big event related to the title European Capital of Culture (ECoC), 

which was awarded to Košice city for 2013 together with Marseille in France.  
After the literature review, the main tool for evaluation of economic impact of 

big event on local economy seems to be different types of multipliers. Authors 

shortly describe the basis methodological approaches of using I-O multipliers, 

Keynes multipliers and so called off-the-shelf multipliers. In the conclusion 

authors discuss about possibility of usage different multipliers in condition of 

the Slovak Republic.  

Keywords: economic impact, big events, evaluation methodologies 

1 INTRODUCTION 

There were only few events that can be defined as big event organized in Slovakia 
from 1993. Researchers have therefore only few possibilities to evaluate economic 
impact of such activities. Methodological approaches are therefore underdeveloped in 
Slovakia. Nowadays Slovakia is hosting country of Košice European City of Culture 
2013. This event allows us to adjust methodological approaches used for big event 
evaluation in foreign countries to condition of the Slovak Republic.  

This paper is divided in three parts. First part is dedicated to description of current 
state of big event evaluation in condition of the Slovak Republic. Second part describes 
the methodological approached used in foreign countries, based on literature and 
studies review. This part is before all, focused on use of different types of multiplies. 
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Evaluation of the Big Cultural Events 

Third part presents basic outcomes for evaluation of economic impact of future big 
event connected to the title Košice European Capital of Culture in 2013. 

2 BIG EVENTS EVALUATION IN SLOVAKIA 

Big events can be defined as “one-time or recurring events of limited duration, 
developed primarily to enhance the awareness, appeal and profitability of a tourism 
destination in the short and/or long term. Vokoun, J. Brzica, D., 2006 . Mega-events 
are best understood as large-scale cultural (including commercial and sporting) events, 
which have a dramatic character, mass popular appeal and international significance. 
Two central features of contemporary mega-events are firstly, that they are deemed to 
have significant consequences for the host city, region or nation in which they occur, 
and secondly, that they will attract considerable media coverage. Horne, J.,  
Manzenreitner, W., 2006.

There are only few examples of organization of big events with global importance 
in Slovakia. Therefore also methodologies for evaluation of impact of big events on
Slovak economy are underdeveloped. There exist several metrologies for big events 
evaluation developed mainly in the USA or UK, but these methodologies need to be 
adjusted for Slovak conditions. In Slovak professional journals there are no studies or 
articles dealing with evaluation economic impact of big events on local economy. In 
Slovakia studies focus on evaluation of economic importance of large FDI on Slovak 
economy predominate among researchers; see Damborský, M., Wokoun, R, 2010; 
Piteková, J., 2009; Spišiak, P., Kulla, M.,2009; Vokoun, J., Brzica, D., 2006. These 
studies evaluate mainly primary economic importance (turnover, employment etc.), 
without using methods for evaluation of economic impacts, based on measuring of 
additional expenditures in the local economy. The only exception is the study focused 
on evaluation of economic impact of Economic University in Bratislava on Bratislava 
city. Rehák, Š., 2009. 

Before description of the case studies we will describe the common 
methodologies used for evaluation of economic impact on local economy divided in 
two separate groups – evaluation of “Big sport events” and evaluation of “Big cultural 
events”. Description of these methodologies is based on our own assessment of 
different academic and consultancy studies evaluation the “Big events” for 
example:Blake, A.,2005; Breen, H., Bull, A., Walo, M., 2001; Gelan, A.,2003;  
Gratton, CH., Shibli, S., Coleman, R., 2006; Humphreys, B., Prokopowicz, S, 2007;  
Lee, CH., Taylor, T., 2005;  Pricewaterhousecoopers and department for culture media 
and sport, 2012. The second source was the literature review made by the Impact 08 
team focused on measuring of large scale cultural event - see Langen, F., Garcia, B., 
2009. 
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3 BIG EVENT ECONOMIC IMPACT METHODOLOGIES  

There are several aspects to be considered before selecting methodology for big 
event economic impact evaluation.  First aspect is the level of evaluation (local 
regional or national). Second aspect is the time of evaluation (ex-ante or ex-post), third 
is the type of the event and last it is the objective of evaluation. According to the 
available literature the objective of evaluation can be focused on finding the best 
possible alternative (e.g. feasibility study or cost benefit analysis) or for evaluation of 
operational cost effectiveness. To meet these types of objectives typical methods of 
financial analysis can be applied.  The second group of objectives are focused on 
quantification of additional economic impact of the event on local economy. According 
to the aim of this paper, we will further focus methodologies meeting the second group 
of objectives.  

Economic impacts (effects of new economic activities) are usually divided in 
three groups: direct impact; indirect impact and induced impact. Direct impacts are 
connected to increased demand in the region. Indirect impacts are results of increased 
income of the influenced economic sector. Induced impacts are impacts of employees 
and induced investments, which will occur nearly in all economic sectors (housing, 
transport, services etc.). , M., Rehák, Š.,Labudová, V., 2010. 

Available studies use different approach for evaluation of big events, but most of 
them are based on quantification of different forms of multipliers. In general 

multipliers are quoted as being of three types Phythian-Adams, S.L., Sapsford, D., 

Souther, A., 2008:
1. Type I – Include direct or initial spending on a project as well as indirect 

spending (i.e. business to business). These may also be known as first order 
multipliers;  

2. Type II – As in type I plus “induced” effects (from i.e. increased household 
spending from wages earned). These higher order effects are calculated using 
Input-Output analysis;  

3. Type III – include the direct, indirect and induced spending but are modified 
according to spending patterns and demographics.  

  
The method of multiplier deriving can be also different and must be chosen with 

focus on objective of evaluation. In the theory we can find three basic method for 
multiplier deriving.  

1. (neo)Keynes models – based on disaggregation of gross domestic products to 
components of effective demand – with presumption of behavioural inertial of 
economic subjects.  

2. Input-output I-O models – disaggregates sectors of economic system and 
entered their relationship into transaction table. Boďa, M., 2006 .

3. CGE models – models of Computable General Equilibrium are based on I-O
models.   
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4. Regional multiplier models – again based on I-O model but with regional data, 
where purchased from other region are entered as regional import and sales to 
other regions as regional export. 

5. Off-the- shelf models – Implan (www.implan.com) developed and used in the 
USA or LM3 (www.neweconomics.org) Local multiplier developed for 
regional use in the UK. Phythian-Adams, S.L., Sapsford, D., Souther, A., 2008 

 According to the literature and studies survey the most of studied use for 
multiplier quantification the I-O model or quantification based on Keynes 
multiplier or some kind of local multiplier (e.g. LM3).  

 Methodology for economic impact evaluation cab be found e.g. in Crompton, 
J., 2010. The basic outcome for estimation of economic impact is following 
formula: 

Economic impact of the visitors spending = number of visitors x average spending per 

visitor x multiplier. 

It will depend on used multiplier, what kind of economic impact (direct, indirect 
or induces) will be estimated using this formula. According to Crompton, J., 2010, 
there are four steps involved to quantify result:  

1. define who qualifies as a visitor;  
2. estimate the number of visitors attracted to the region or city by the event; 
3. estimate the average level of spending of visitors in the local area;  
4. Determine the ripple effects of this new money through the community by 

applying appropriate multipliers. 

Quantification of appropriate multiplier will depend of availability of suitable 
data (statistics) on regional or local level. In some cases (this is the example of 
Slovakia) regional or local data to quantify I-O multiplier are not available – therefore 
national multiplier must be derived. Quantification of local multiplier (LM3) is on the 
other side based on extensive primary research, which is very time spending and 
expensive. The quantification of LM3 multiplier consists of three rounds. The first 
round of LM3 multitier quantifies how much visitors spend on the event in total 
(number of visitors x average spending per visitor). The aim of second round is to find 
out how much of the initial spending (in restaurants, hotels etc.) are spent in the local 
economy. The last round, again find out how did the suppliers of the subjects from the 
second round handled with the money (how much of the money were spend in local 
economy). Based on these three round local multiplier is quantified. 
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4 CASE STUDY – KOŠICE EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2013   

In September 2008Košice city was awarded by the title of European Capital of 
Culture for year 2013 together with Marseille in France. Apart from the social and 
cultural change that should be realized in Košice, the ECoC program will also have 
strong economic impact on the local economy. This economy impact will be realized in 
Košice city in several dimensions:

Investment to cultural infrastructure in the city. 

Cultural program in 2013 - with strong possibility to attract tourist to Košice 
city. 

New, relatively big cultural, organization with employee to manage cultural 
programme and new cultural infrastructure in 2013 and after.  

Košice ECoC 2013 cultural infrastructure 

To ensure aims of the projects which ensures to Košice the title ECoC 2013 
several investments to cultural infrastructure in the city will be needed. In total 20 
investment projects were identified for funding in connection with ECoC 2013. Slovak 
government allocated nearly 71 mil. EUR through the Regional Operation Program for 
funding these investment projects. Most of these funds were dedicated to 
reconstruction of existing cultural infrastructure or to reconstruction of old unused 
buildings to new cultural infrastructure.  

One of the most interesting projectis reconstruction of old army storage for the 
laboratory of Living culture programme (Culture Park). This new cultural centre will 
have three main roles: a city centre for support culture and creativity, a cultural centre 
and the city exhibition areas.  
 Second project is the rebuild of old unused swimming pool into new modern 
"Kunshalle" (first in Slovakia). Last investment project is the "SPOTs project". The 
aim of the project is decentralization of culture from the city centre to suburban areas. 
It is the reconstruction of former heat exchange stations build in the 60s and 70s in the 
centre of residential complex and served for the heat redistribution for flats. In Košice 
suburban areas there are more than 200 of such stations. Five of these stations in 
several residential areas will be reconstructed to small cultural and community centres.  

All of these investments are in the realization phase at the present and will be 
finished by the end of 2012.  From the evaluation point of view these investment will 
have relatively high short term economic impact on the local economy.  

Cultural program during 2013 

Cultural program for the 2013 is very extensive and according to the plan several 
times a week there will be some cultural activity organized in the city in connection 
with ECoC. More than thirty big key cultural events are plant in 2013 and more than 
150 smaller cultural activities. The program budget for 2013 is around 3,2mil. EUR1.
From evaluation point of view the economic impact is mostly from the cultural 

                                                     
1 For more information about program visit  http://www.kosice2013.sk/en/ 
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programme visitors spending. The cost for the program are not very important, because 
most of these costs are dedicated to cultural performers and will be spend out of the 
Košice region. 

New cultural organization   

To be able to ensure activities planned for 2013 as well as to be able to ensure 
long term sustainability of the developed cultural infrastructure relatively strong 
organization must be established. In Košice the organization Košice 2013 NGO, was 
established for this purpose.  In case Košice were not awarded by the ECoC title there 
will not be need for such organization.  

At the present (Jun 2012) Košice 2013 NGO employs 36 people and these 
numbers should be 58 for 2013 and later. Total planed budget for wages of these 
employees is 850 thou. EUR a year. This is again important for evaluation of economic 
impact, because most of this money will be spend in the local economy. 

These three dimensions of evaluation will make difference in evaluation of ECoC 
2013 form evaluation of WCH 2011.   

Evaluation methodology 

Evaluation of the event like ECoC is more complex. There exists methodology for 
delivering evaluation of ECoC program developed by the ECoC policy group2.the
organization of the ECoC activities should have long term impact on the local 
economy. Therefore a time scale for the research and complex evaluation must be 
defined in details. According to European Capital of Culture Policy Group, 2010 the 
time scale for evaluation should be as follows:

Research methodology development and description of baseline (1-2 years 
prior to event year) 

Extensive research  evaluation of economic impacts (event year) 

Research and post-event comparison (1-2 years after event year) 
 I order to ensure holistic approach to evaluation as well as to ensure 
comparability of different evaluation studies among different ECoC cities and years 
European Capital of Culture Policy Group, 2010 offer six themes and several priority 
indicators to be evaluated.  

1. Cultural vibrancy and sustainability 
2. Cultural Access and Participation 
3. Identity, Image and Place 
4. The Philosophy and Management of the Process 
5. European Dimension 
6. Economic Impacts 

                                                     
2 for more information see http://ecocpolicygroup.wordpress.com/category/impact-research-
ecocs/ 
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5 CONCLUSION 

The main aim of the article was to introduce the current state of big events 
evaluation in Slovakia as well as to describe the methodologies usually used for 
evaluation in other countries. Next aim of the paper was to, on examples of case study, 
introduce research activities of representatives of Faculty of Economics at Technical 
University of Košice.   

In Slovakia there is lack of possibilities to evaluate "big events" therefore the 
methodology is also underdeveloped in Slovakia. From the methodological point of 
view, most of the evaluation techniques focused on quantification of the economic 
impact on the local economy is based on different forms of multipliers. There are 
several possibilities of multiplier quantification and between the most used belongs I-O
multipliers,  simple Keynes multipliers or so called off-the -shelf multipliers as LM3 
multiplier. It is also very important to ensure high quality input data from primary 
research - to be able to calculate net impact of analysed event.  

In the case study Košice ECoC 2013 we will need to adjust more than one 
multiplier to evaluate economic impact of the ECoC on Košice city. As it is described, 
we expect three multiplication effects in the local economy. First based on 
infrastructure investments, second based on spending of visitors in 2013 and the last on 
spending of Košice 2013 NGO in the local economy. At the present we are working on 
suitable multipliers selection and adjustment. Also first base line report will be ready 
by the end of the year based on research of secondary statistical data and on pilot 
primary research among Košice visitors (planed for September - October this year). 
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Charakterizovať pojem finančná analýza je možné viacerými spôsobmi. V 
príspevku sú zhrnuté podstatné charakteristiky finančnej analýzy územných 
samospráv, pohľad viacerých autorov na jej význam a prínos pri vyhodnocovaní 
finančnej a daňovej sily a sebestačnosti. V príspevku sme aplikovali finančnú 
analýzu na mesto Levoča za obdobie 2009-2011. V závere prinášame návrhy na 
zlepšenie financovania mesta Levoča. Príspevok bol vypracovaný v rámci 
riešenia vedeckého projektu VEGA 1/1195/12.

Kľúčové slová finančná analýza územnej samosprávy, daňová sebestačnosť, 
finančná sebestačnosť, likvidita, zadlženosť obcí

Charakterizovať pojem finančná analýza je možné viacerými spôsobmi. Z 
pohľadu Růčkovej (2010, s.9) finančná analýza znamená „systematický rozbor 
získaných dát, ktoré sú obsiahnuté predovšetkým v účtovných výkazoch“. Ako uvádza 
Strážovská (2006, s. 84), finančná analýza „sústreďuje svoju pozornosť na rozbor 
finančných zdrojov, spôsob ich získavania a použitia, na výsledok finančného 
hospodárenia, rozbor rezerv a spôsoby ich využitia.“ Finančná analýza ako taká 
ponúka množstvo metód ako bilancovať, respektíve rekapitulovať finančnú situáciu 
obce, ktorá je determinantom úspešnosti obce. Autorky Knápková a Pavelková (2010, 
s.15) definujú finančnú analýzu ako „komplexné zhodnotenie finančnej situácie.“ 
Spracováva sa preto, aby sme získali predstavu o tom, v akom stave sa obec nachádza.

Finančná analýza je chápaná tiež ako zhodnotenie finančného alebo rozpočtového 
hospodárenia obce, posúdenie plnenia schváleného rozpočtu v príjmoch a výdavkoch, 
porovnanie rozpočtu so skutočnosťou, posúdenie výsledku hospodárenia, a taktiež 
výsledkov metód doby návratnosti, likvidity a prípadnej zadlženosti. Slúži aj na 
identifikovanie silných a naopak slabých stránok hospodárenia. Takto môžeme 
predvídať problémy, ktoré by nastali v budúcnosti, a zároveň urobiť opatrenia na ich 
odstránenie.
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Finančnou analýzou sledujeme a vyhodnocujeme výsledky činnosti obce. Získané 
informácie sa v tejto analýze roztrieďujú, porovnávajú navzájom medzi sebou, 
kvantifikujú sa vzťahy medzi nimi, hľadajú príčiny medzi údajmi a určuje sa ich vývoj. 
Informácie získané pomocou finančnej analýzy umožňujú dospieť k určitým záverom o 
celkovom hospodárení a finančnej situácii obci.

Finančné prostredie obce ovplyvňujú rôzne aktivity a činitele, ktoré determinujú 
výsledky analýzy a podieľajú sa na finančnej situácii obce. Rozdelenie týchto činiteľov 
je nasledovné:

• externé činitele – sú nezávislé od vôle orgánov obce a pôsobia objektívne, 
napríklad štátne zásahy vo forme zákonov alebo daní;

• interné činitele – nachádzajúce sa vo vnútri obce a pôsobia subjektívne, 
rozdeľujeme ich ďalej na kvantitatívne a kvalitatívne.

Finančná analýza je významným nástrojom pre skvalitnenie finančného 
rozhodovania na úrovni každej zložky územnej samosprávy. Hodnotí nielen minulé 
hospodárenie, ale taktiež sa snaží odhaliť pozitívne i negatívne faktory, ktoré 
hospodárenie ovplyvnili. Je dôležitým nástrojom riadenia (Kolektív autorov, 2008).

Objektom finančnej analýzy je finančná situácia obce a jej hlavnou úlohou je 
hodnotiť túto finančnú situáciu a stanoviť príčiny, ktoré ju ovplyvnili. 

Podľa Strážovskej (2006, s.86) úlohou finančnej analýzy je „určiť, ktoré činitele a 
s akou intenzitou sa na formovaní finančnej situácie podieľali. Takáto finančná analýza 
zameraná na poznanie činiteľov pôsobiacich na finančnú situáciu – umožňuje odhaliť 
jej silné a slabé miesta.“ Preto sa stáva veľmi efektívnym a užitočným nástrojom, ktorý 
umožňuje posudzovať finančné zdravie obce.

Cieľom finančnej analýzy obce je znázorniť čo najkomplexnejšie finančnú 
situáciu obce, t.j. zainteresovať všetky jej zložky alebo detailnejšou analýzou zhodnotiť 
niektorú zo súčasti. A tak cieľom finančnej analýzy je v podstate zhodnotiť finančnú 
situáciu alebo zdravie obce a špecifikovať príčiny, ktoré na ňu pôsobia. Tendenciou je 
komplexne vyjadriť finančnú situáciu, to znamená určiť všetky činitele, ktoré 
determinovali finančné zdravie organizácie.

Finančná analýza je podkladom pre zostavenie návrhov obecného rozpočtu a 
môže byť využitá pre tvorbu investičného programu i pre komplexný program rozvoja 
obce. Výsledky tejto analýzy je vhodné porovnať s ďalšími porovnateľnými obcami. 
Základné metódy finančnej analýzy sa členia na: 

• analýzu – horizontálna a vertikálna analýza; 

• analýzu – cash flow;  

• analýzu – rentability, aktivity, zadlženosti; 

• analýzu – Du Antov rozklad a pyramídový rozklad. 

Finančná analýza obce zahrňuje tieto čiastkové analýzy: 
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• , v ktorej rozoberáme: 

o neobežné (stále) aktíva, 

o obežné aktíva, 

• , v ktorej rozoberáme: 

o vlastné zdroje, 

o cudzie zdroje, 

•

(Máče, 2006). 

Zámerom finančnej analýzy je zvyčajne posúdenie účinkov vnútorného a 
vonkajšieho prostredia, analýza uplynulého vývoja obce, komparácia výsledkov 
analýzy v priestore, analýza vzťahov medzi ukazovateľmi (pyramidálne rozklady), 
poskytnutie informácií pre rozhodovanie do budúcnosti, analýza variant budúceho 
vývoja a výber najvhodnejších variant, interpretácia výsledkov vrátane návrhov vo 
finančnom plánovaní (Sedláček, 2007).

Finančnú analýzu je možné zaradiť do technickej kategórie, pretože pracuje s 
matematickými postupmi. V praxi sa využíva k analýze rôzny kvalitný software, ktorý 
do značnej miery závisí na dostupnosti údajov a tie koncentrujú špecialisti na to určení. 

Medzi základné ukazovatele finančnej analýzy patrí daňová sila obce, finančná 
sila obce, dlhová kapacita a miera sebestačnosti, ktoré charakterizujú autorky Belajová 
a Hamalová (2011). 

obce interpretuje objem finančných prostriedkov plynúcich obci zo 
všetkých daní v prepočte na jedného obyvateľa obce. Ukazovateľ meria daňovú 
výnosnosť obce, teda koľko daní sa v obci vybralo za určité obdobie. Predstavuje 
daňovú autonómiu obce. Daňové príjmy sú stabilným príjmom do rozpočtu obcí, a 
tvoria ich hlavne miestne dane, miestne poplatky a podielové dane. Platí tu, že čím 
vyššia je hodnota, tým lepšie. Možno ju vyjadriť nasledujúcim zápisom: 

                                                                          (1)

obce je indikátorom na komparáciu zdrojov príjmov jednotlivých 
obcí, ktorý slúži na analýzu výšky a štruktúry príjmov. Finančná sila je tvorená 
daňovými príjmami a transfermi, ktoré obciam plynú zo štátneho rozpočtu na 
prenesené kompetencie. Transfery majú veľký význam v rámci príjmov obcí. 
Najväčšie transfery plynú obciam na zabezpečenie vzdelávania. Poukazujú tiež na 
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závislosť obcí od štátneho rozpočtu. Finančná sila obce vyjadruje sumu vlastných 
príjmov v prepočte na jedného obyvateľa obce, čo zobrazuje tento vzorec: 

                                          

                            (2) 

sa vyjadruje ako rozdiel medzi bežnými príjmami a 
bežnými výdavkami zvýšenými o záväzky dlhovej služby, lízingu a plnenia záruk za 
úvery iných subjektov. Ak je rozdiel kladný, príjmy sú väčšie ako výdavky, čo je dobrý 
základ pre finančné hospodárenie a prijímanie úverov. Ukazovateľ úverovej 
zadlženosti sa počíta takto: Dlhová služba je tvorená úrokmi a splácaním istiny a 
dlhopisov a splátkami lízingu. Dlhovú základňu tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy 
a prijaté dotácie. Výsledok je vypočítaný v percentách. Optimálne by obce nemali 
dosiahnuť 30%. 

znamená, koľko percent z celkových príjmov obec získava z 
vlastných zdrojov. Tento ukazovateľ je indikátorom, ktorý predstavuje mieru stability a 
samostatnosti hospodárenia obce. Ak je hodnota ukazovateľa vyššia ako 1, obec je 
schopná pokryť z vlastných príjmov bežné výdavky. To jej umožňuje akumulovať 
prostriedky aj do budúceho roka (Belajová, Hamalová, 2011). Hodnota finančnej 
sebestačnosti by sa mala pohybovať optimálne okolo 50%. V rámci kvantifikácie 
finančnej sebestačnosti miestnej samosprávy je možné využiť viacero ukazovateľov: 

 

                    (3) 

        (4) 

         (5) 

obce je indikátor, ktorý vyjadruje pomer daňových príjmov 
obce k bežným príjmom rozpočtu obce. Jej zápis vyzerá takto: 

 

        (6) 
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Finančná analýza predstavuje ohodnotenie a
finančného hospodárenia obce. Pre dosiahnutie kvalitnej 

finančnej analýzy je potrebné veľké množstvo informácií z rôznych zdrojov, preto je 
prepojená s finančným účtovníctvom, ktoré zhromažďuje všetky informácie 
prostredníctvom základných finančných výkazov: súvahy, výkazov ziskov a strát a 
prehľadu o peňažných tokoch (cash-flow). 

Zo štruktúry majetku mesta vyplýva, že najväčšiu časť majetku tvorí neobežný 
majetok, ktorý zahŕňa dlhodobý majetok hmotný, nehmotný a finančný. Je to viditeľné 
aj z Tab. 1, najväčší podiel stálych aktív v roku 2011 má dlhodobý hmotný majetok, 
konkrétne stavby s hodnotou 17 240 741 € a pozemky s hodnotou 10 730 388 €. 
Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje položka softvér a v rámci dlhodobého 
finančného majetku mesto realizuje obchody s cennými papiermi, ktoré sa nepatrne 
zvyšujú. Pomer neobežného majetku sa z roka na rok zvyšuje a predstavuje v týchto 
troch rokoch priemerne 77% z celkového objemu aktív.

Najväčší objem obežného majetku patrí zúčtovaniu medzi subjektmi verejnej 
správy, čo v roku 2011 predstavuje sumu 8 977 909 € a slúži na účtovanie o 
zúčtovacích vzťahoch medzi jednotlivými subjektmi verejnej správy prostredníctvom 
jednotlivých syntetických účtov, napríklad zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu.

Charakter zúčtovania sa zvyšuje, čo znamená viac a viac prijatých transferov do 
rozpočtu mesta. Výraznou zmenou v roku 2010 bol nárast zúčtovania o skoro štyri 
milióny € oproti roku 2009, pretože mesto v tomto roku prijalo dotácie na rôzne 
rekonštrukcie, napríklad na reštaurovanie exteriéru Rímskokatolíckeho kostola sv. 
Jakuba. 

Účty časového rozlíšenia aktív majú rastúci charakter.
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                      Zdroj: Súvahy mesta Levoča 2009-2011, vlastné spracovanie.

V Tab. 2 je znázornená hodnota pasív mesta v sledovanom období, ktoré sú 
rozdelené na vlastné zdroje a cudzie zdroje krytia. Väčšiu časť zdrojov tvoria vlastné 
zdroje, čo je pre mesto prospešné. Môžeme ale sledovať pokles vlastných zdrojov, od 
roku 2009 ich podiel klesá a v roku 2011 predstavoval podiel vlastných zdrojov iba 
60,8% z celkových zdrojov krytia, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 30 091 
201 €. 

Cudzie zdroje zaznamenávajú kolísavý charakter. V roku 2010 mesto disponovalo 
až o 1 420 595 € cudzích zdrojov viac ako v roku 2009. Spôsobil to hlavne nárast 
bežných bankových úverov a výpomocí, o ktoré mesto požiadalo. Následne v roku 
2011 poklesol objem, hlavne vďaka zníženiu výšky záväzkov. 

Účty časového rozlíšenia pasív tvoria výdavky budúcich období a taktiež výnosy 
budúcich období. Vývoj časového rozlíšenia pasív má rovnako rastúci trend ako časové 
rozlíšenie aktív.
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Zdroj: Súvahy mesta Levoča 2009-2011, vlastné spracovanie. 

V príjmovej oblasti, medzi najvýznamnejšie zložky patrili v sledovanom období 
granty a transfery v objeme viac ako 7 mil. €. Daňové príjmy mesta mali kolísavý 
charakter spôsobený výpadkom podielovej dane z príjmu fyzických osôb kvôli 
negatívnemu pôsobeniu hospodárskej krízy na Slovensku a vo svete. V roku 2011 
možno badať nepatrné zlepšenie. Vlastné nedaňové príjmy sa na celkovej štruktúre 
príjmov podieľajú v najmenšom rozsahu.

Výdavková strana rozpočtu má rastúcu tendenciu v sledovanom období. Mesto 
vykazovalo rozpočtový deficit (bez zohľadnenia finančných operácií). Medzi najväčšie 
výdavky patria výdavky na vzdelávanie, občiansku vybavenosť a všeobecné verejné 
služby. Toto súvisí predovšetkým s realizáciou rekonštrukcií základných škôl, či 
kostola vďaka získaným grantom a transferom zo štátneho rozpočtu.

Komparáciu príjmových a výdavkových položiek môžeme sledovať v Tab. 3, z 
ktorej je zrejmé, že deficitné hospodárenie mesta bolo kryté prevažne prijatými úvermi.
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Zdroj: Záverečné účty mesta 2009-2011, vlastné spracovanie.

Z Tab. 4 môžeme badať, že mesto Levoča nemá problém splácať svoje 
krátkodobé záväzky. V roku 2010 sledujeme pokles hodnoty ukazovateľa v porovnaní 
s rokom 2009, čo je spôsobené hlavne poklesom krátkodobých záväzkov, ale rovnako 
klesla aj hodnota obežných aktív. V roku 2010 bolo mesto menej likvidné a hodnota 
ukazovateľa 2,12 znamená, že krátkodobé prostriedky mesta kryjú krátkodobé záväzky 
niečo viac ako dvakrát. Hodnota v roku 2011 stúpla, čiže mesto má v tomto smere 
pozitívny vývoj.

Zdroj: Súvahy mesta Levoča 2009-2011, vlastné spracovanie. 
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Daňová sila mesta v sledovaných rokoch má nerovnomerný vývoj. Daňovo 
najsilnejšie bolo mesto v roku 2009. V roku 2010 podiel daňových príjmov oproti roku 
2009 klesol o 56,78 € na jedného obyvateľa. A naopak v roku 2011 znova vzrástol, no 
jeho hodnota bola menšia ako v roku 2009. Príjmy z daní v roku 2011 predstavovali 
329,88 € na jedného obyvateľa.

Zdroj: Súvahy mesta Levoča 2009-2011, vlastné spracovanie. 

Tab. 6 znázorňuje vývoj ukazovateľa finančnej sily mesta Levoča. Vývoj tohto 
ukazovateľa v sledovanom období nie je rovnomerný. Zatiaľ čo v roku 2009 
predstavoval podiel vlastných príjmov rozpočtu 962,18 € na jedného obyvateľa, v roku 
2010 sa zvýšil o 60,71 €. V tomto roku dosiahol ukazovateľ najvyššiu hodnotu, čo 
znamená, že mesto disponovalo najväčšou ekonomickou stabilitou, čo súvisí najmä s 
prijatými grantmi a transfermi zo štátneho rozpočtu na vyššie spomenuté investičné 
zámery. Podiel vlastných príjmov rozpočtu obce v roku 2011 znova klesol a dosahuje 
hodnotu 934,11 € na jedného obyvateľa.

Zdroj: Súvahy mesta Levoča 2009-2011, vlastné spracovanie. 

Hodnota ukazovateľa úverovej zadlženosti mesta Levoča má rastúcu tendenciu 
(viď Tab. 7). V roku 2011 bola hodnota ukazovateľa až 23,53%. V porovnaní s 
únosnou hranicou do 30% môžeme povedať, že situácia mesta Levoča je zatiaľ 
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dostatočná, no mesto v rokoch 2010-2011 nesplatilo bankám istinu z úverov, čo 
potenciálne môže znamenať hrozby v budúcnosti pri nezvýšení vlastných príjmov a 
nemožnosti využívania ďalšieho úverového financovania. Aj v roku 2012 sa očakáva 
znova zvýšenie miery zadlženosti, a to vo výške 29%, najmä vďaka využívaniu 
úverové financovania deficitného rozpočtu. 

  

Zdroj: Súvahy mesta Levoča 2009-2011, vlastné spracovanie. 

Vlastné príjmy sú zostavené z daňových a nedaňových príjmov. V roku 2009 bol 
podiel 88,09%, nasledujúci rok sa zvýšil o 4,51% vďaka zvýšeniu vlastných príjmov, 
konkrétne vďaka zvýšeniu výnosov z daňových príjmov mesta. V roku 2011 bol podiel 
vlastných príjmoch na celkových príjmoch 89,30%, čím sa oproti roku 2010 znížil o 
3,30%. Spôsobil to pokles vlastných príjmov obce, hlavne daňových. 

Celkovo môžeme konštatovať, že mesto Levoča je ekonomicky efektívne, pretože 
disponuje dostatočnými vlastnými príjmami, ktoré mu zabezpečujú dlhodobú stabilitu. 
Ukazovateľ samostatnosti vyjadruje pozitívny vývoj.

Zdroj: Súvahy mesta Levoča 2009-2011, vlastné spracovanie. 

Druhý (riadok 5 v Tab. 9) a tretí (riadok 6 v Tab. 9) spôsob výpočtu finančnej 
sebestačnosti vyjadrujú podiel daňových príjmov obce a všeobecných dotácií na 
celkových príjmoch obce alebo celkových výdavkoch obce. Predstavujú objem 
zdrojov, ktoré môžu byť využité v rámci pridelených právomocí. 
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Vypočítané hodnoty v Tab. 9 patria k tým priemerným, no môžeme hodnotiť 
mesto Levoča ako finančne sebestačné, čo dokazujú aj hodnoty ukazovateľa. Keďže 
ich podiel je väčší ako 50%, je to pozitívny jav.

  

Zdroj: Súvahy mesta Levoča 2009-2011, vlastné spracovanie. 

V Tab. 10 je znázornený vývoj ukazovateľa daňovej sebestačnosti. V roku 2009 
daňové príjmy tvorili 56,93% z bežných príjmov mesta, v roku 2010 tvorili 50,86% a v 
roku 2011 tvorili 53,37%. Dá sa povedať, že sa podiel daňových príjmov k bežným 
postupne znižuje. Rozdiel medzi rokmi 2009 a 2011 bol pokles až o 3,56%. Úbytok 
príjmov z daní zapríčiňujú najmä neplatiči daní, ktorí majú značné nedoplatky. V 
prípade dane z nehnuteľností je suma dlhu viac ako 400 tisíc €.

Zdroj: Súvahy mesta Levoča 2009-2011, vlastné spracovanie.

V rámci finančnej analýzy sme vykonali výpočty nami vybraných ukazovateľov. 
Posúdením vypočítaných hodnôt analýzy sme zistili, že v rámci likvidity je mesto 
Levoča v hodnotení na dobrej úrovni, keďže hodnoty ukazovateľa celkovej likvidity 
spadajú do intervalu 2,1 až 2,7. Teda mesto má dostatok finančných prostriedkov na 
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splatenie krátkodobých záväzkov. Miera finančnej sebestačnosti je tiež na postačujúcej 
úrovni, pretože podiel vlastných príjmov mesta na celkových príjmoch dosahuje 
hodnoty 88 % až 92 %. Ukazovateľ úverovej zadlženosti ukázal nepriaznivý vývoj 
mesta, z dôvodu stáleho zvyšovania dlhov. V roku 2011 dosahovala úroveň úverovej 
zadlženosti 23,53 %, čím sa oproti roku 2009 zvýšila až o 7 %. 

Rozhodujúcim zdrojom príjmov mesta Levoča sú daňové príjmy, a pretože sa 
neustále znižuje percento ich výberu, odporúčame zvýšiť ich podiel na celkových 
príjmoch. Je potrebné venovať pozornosť týmto príjmom, aj z dôvodu, že sú ťažko 
vymáhateľné. Neplatiči daní v súčasnosti dlhujú mestu nemalú sumu (spolu cca milión 
€), a preto sú zverejnení na zozname neplatičov na oficiálnej internetovej stránke 
mesta. Svoju povinnosť si nesplnili hlavne na nájomnom v bytoch a nebytových 
priestoroch, dani z nehnuteľností a za odvoz a likvidáciu odpadu. Preto navrhujeme, 
aby sa mesto viac usilovalo o zvýšenie výberu a vymáhania daní aj prostredníctvom 
exekúcie, do ktorej by mohlo byť prizvaných viac exekútorov. Alebo by sa táto 
situácia dala vyriešiť formou dohody o uhradení dane, respektíve formou dohody 
mesta s neplatičmi na splátkovom kalendári v prípade ich nesolventnosti. 

Ďalším návrhom je zvýšiť finančnú sebestačnosť. Bolo by to možné zvýšením 
objemu miestnych daní a poplatkov do rozpočtu mesta, napríklad zvýšením daňovej 
sadzby na miestny poplatok za komunálny odpad alebo na nehnuteľnosti. Avšak to by 
zároveň mohlo znamenať nie veľmi vhodné zvyšovanie daňového zaťaženia 
obyvateľov rovnako ako aj subjektov, ktoré pôsobia na území mesta. Takáto daňová 
politika by mohla mať pre rozvoj mesta kontraproduktívny efekt. Rast finančnej 
samostatnosti pomáha dosiahnuť aj lepšie využívanie cudzích zdrojov. No účinok v 
rozpočtoch sa však prejaví až po dlhšom časovom období. Tomu môže pomôcť 
zvyšovanie podielu grantov a ďalších transferov do rozpočtu mesta. Táto možnosť sa 
zdá ako reálna, vzhľadom na význam a objem fondov Európskej únie. 

Taktiež by mesto mohlo prijať aj opatrenia na výdavkovej strane. Napríklad môžu 
sa upraviť platy zamestnancov mestského úradu tak, aby sa prispôsobili možnostiam 
mestskému rozpočtu, resp. pri nezmenenej výške platov pokračovať v reštrukturalizácii 
zamestnancov úradu.

Môžeme konštatovať, že je veľmi dôležité sledovať finančnú situáciu. Preto by 
mesto nemalo vykazovať schodok v hospodárení, a teda dosiahnuť, aby sa príjmy 
rovnali výdavkom, respektíve aby bol dosiahnutý prebytok hospodárenia. To by sa 
mohlo dosiahnuť napríklad znížením výšky úverov, ktoré mesto Levoča ohrozujú 
najviac a majú rastúcu tendenciu.  
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Abstract  

Innovations as a significant component of an efficient hospital management 

cause essential changes in a strategic perception of hospital and they take into 

consideration the strategic style of human abilities management, creation of 

flexible and interactive organizational hospital structure as well as the 

interconnection of internal and external partners. The high level of ICT 

application extension as well as the high level of frequency of its generating 

exchange is a result of a dynamic development of external health institutions' 

environment. Various possibilities of new ICT tools also require an 

actualization of innovation approaches in health institutions. ICT innovations 

that occur in health institutions may be limited by the technological, 

organizational, knowledge parameters, and they may incline to remaining in 

their present state. The aforementioned aspects reflect the need to be concerned 

with the ICT usage in healthcare sector in a greater extent. It is also necessary 

to notice their weaknesses and to emphasize their future trends.  The outputs of 

the realized research map the state of the ICT usage in the Slovak health 

institutions in a detail. They also reveal the potential possibilities of their 

following development on behalf of performance increase and efficiency of 

provided healthcare services. 

Keywords: Information technologies, Innovations, Hospitals, Competitiveness 

of Health Institutions, Barriers of innovation development. 

1 ÚVOD 

Okrem rámcových t budúceho obdobia a jeho najdôležitejších problémov 
nemôžeme s istotou predpoveda  budúcnos  našej spolo nosti. Peter Drucker (2004) 
vo svojom diele špecifikuje dva základné rastové sektory spolo nosti v budúcnosti, a to 
znalostné spolo nosti: zdravotníctvo a školstvo, teda oblasti, ktoré nikdy nemali 
a nebudú ma  charakter skuto ne vo ných trhov. Pod a Druckera to bude ma  vážne 
dôsledky pre všetky inštitúcie. Každá organizácia (nielen podniková) bude musie  by  
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globálne konkurencieschopná. Centrum moci sa presúva k zákazníkovi, ktorý má dnes 
celosvetovo plný prístup k informáciám. Ak sa zameriame na naše zdravotnícke 
zariadenia ( alej ZZ), aj na tie sa kladú oraz vyššie nároky v oblasti kvality 
a efektivity ich innosti, pri om rozhodujúcim inite om je zákazník – pacient 
a faktorom finan né zdroje. Realizácia výskumu v ZZ na Východnom Slovensku 
(ktorého parciálne výstupy sú predmetom tohto príspevku) predostrela obraz o 
využívaní informa no-komunika ných technológií ( alej ICT) v nich zmapovaním 
sú asného stavu, preferencií, ako aj potenciálnych možností ich alšieho rozvoja 
a inova ného prístupu. Zárove  prináša výsledky, o ktoré má záujem nielen 
manažment analyzovaných nemocníc, ale aj odborná verejnos .  

Inova ný rozvoj v organizáciách  je úzko spätý aj s efektívnym systémom 
strategického riadenia. Súvisí to so stále viac deklarovaným významom  znalostnej 
spolo nosti a s kvantitatívnymi zmenami a kvalitatívnymi zvratmi v priebehu 
strategického riadenia ZZ. Stratég musí v ZZ bra  do úvahy okrem vývoja lekárskych 
metód aj meniace sa ekonomické a sociálne prostredie, predovšetkým pod vplyvom 
celosvetového okolia. To výraznou mierou vplýva aj na rastúcu efektívnos  
hospitaliza ných procesov. Tieto konzekventné fakty je potrebné doplni  aj alšími 
špecifickými rysmi strategických procesov, a to napr. vzájomnou protikladnos ou 
procesov vyvolaných strategickými rozhodnutiami, rozdielnos ou efektívnosti 
prijatých riešení pri ich posudzovaní z krátkodobého, ako aj dlhodobého h adiska, 
relatívnou necitlivos ou strategických procesov k iastkovým, izolovane prevedeným 
zmenám, ako aj výrazným vplyvom po etných spätných väzieb na procesy ZZ (Sou ek 
– Burian, 2006). 

2 INOVÁCIE DO ICT V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH 

V praxi sa v mnohých ZZ môžeme stretnú  aj s nepochopením významu inovácií 
do ICT. Vysoké riziko nepochopenia týchto inovácií rastie taktiež s typom procesov 
realizovaných v ZZ, ako aj s ich výstupmi. Ako aj nazna uje Maslowova pyramída, ZZ 
by mali venova  zvýšenú pozornos  v inováciách zameraných na zvýšenie flexibility 
ZZ, jeho inova ného potenciálu, alebo spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami.  

Základnými faktormi ovplyv ujúcimi inovácie do ICT v organizáciách sú 
predovšetkým:  
1. Vyššia interná ú innos  – širšie nasadenie vysoko výkonných ICT v organizáciách 

spôsobuje, že pracovníci v priemere spracujú v danom ase vä šie množstvo 
informácií.  

2. Zníženie transak ných nákladov – ide predovšetkým o automatizáciu 
elektronickej výmeny obchodných informácií medzi organizáciami, ím dochádza  
k eliminácii množstva dokumentov, redukcii oneskorenia dodávok, ako aj 
k celkovému zníženiu nákladov na realizáciu obchodu.  

3. Reštrukturalizácia – pokia  sa v aka elektronickej komunikácie a sie ovania 
znižujú transak né náklady, je výhodnejšie a efektívnejšie pre menšie organizácie 
viac spolupracova  v podobe clustrov a sietí.  
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4. Znalostný manažment – sie ované prostredie umož uje rýchlejšie a ahšie 
zdie anie požadovaných informácií a vytvára  znalostne orientované konkuren né 
výhody (Basl, 2011). 
Obrázok 1 znázor uje Maslowovu ROI pyramídu pre „podniky 2,0“.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obrázok 1 Maslowova ROI pyramída pre „organizácie 2,0“. 

Zdroj: vlastné spracovanie  pod a (Basl, 2011). 
 
Pokia  ide o inova nú sféru, na našom trhu je dostupné široké spektrum jednotlivých 
metód riadenia inovácií, ktoré môžeme roz leni  do troch základných kategórií:  

• metódy riadenia inovácií, ktoré boli dostato ne vyvinuté a vysoko 
štandardizované za ú elom ich systematickej aplikácie,  

• metódy riadenia inovácií, ktorých cie om je zvýšenie konkurencieschopnosti 
organizácií so zameraním sa na poznatky a znalosti,  

• metódy riadenia inovácií, ktoré sú vo ne dostupné na trhu, a preto sa na ne 
nevz ahujú žiadne autorské práva alebo licencie.  
 

Inova né procesy významne súvisia aj s procesom riadenia kvality 
v organizáciách. Každá metóda v oblasti riadenia kvality (EFQM, Six Sigma, normy 
ISO obsahuje inova né cykly. K naj astejšie zavádzaným a najznámejším patria normy 
radu ISO.   
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3 VÝSKUM V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH NA SLOVENSKU 

3.1 Metodológia výskumu 

Výskumné aktivity boli realizované v dvadsiatich zdravotníckych zariadeniach na 
Východnom Slovensku v období december 2011 – marec 2012 v rámci vedecko-
výskumného projektu “An Evaluation of the Management of the Information Systems 
and Technologies in Hospitals”, ktorého iniciátorom bolo Centrum pre informa né 
technológie v Brazílii. Dáta boli získavané formou osobného dotazovania 
a štruktúrovaného rozhovoru realizovaného po as osobných návštev v ZZ. Dotazník 
bol vyvinutý taktiež v Centre pre informa né technológie (CTI) Renata Archera  
v spolupráci s Ministerstvom pre vedu, technológiu a inovácie Brazílie (autor dr. J. A. 
Balloni). Je zameraný na využitie ICT v nemocniciach a obsahuje viac ako 200 
otvorených a uzavretých otázok rozdelených do strategických oblastí: udské zdroje, 
strategické riadenie, výskum a vývoj a technologické inovácie, konkurencieschopnos  
nemocníc a ich spolupráca na strategickú výhodu, informa né technológie, dostupnos , 
e-obchod, telemedicína, prístupy ku klientom, rýchle prototypovanie zdravia  
a nakladanie s odpadmi v ZZ.  

Hlavným cie om realizovaného výskumu bolo zmapova  existujúce manažérske 
informa né systémy a informa né technológie (IT) v ZZ príslušného regiónu a tak 
získa  informácie o ich aktuálnom stave. Získané dáta nám umožnili zrealizova  
komparáciu ZZ daného regiónu a získa  informácie o potenciálnych investi ných 
oblastiach. Relevantnos  tejto štúdie spo íva v preh bení vedeckých poznatkov 
a v pomoci rozvoju ZZ na Slovensku. Tieto informácie nám tvoria zárove  platformu 
pri realizácii sú asne riešeného projektu VEGA . 1/1050/12 „Návrh systému merania 
výkonnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a implementácia metrík 
výkonnosti“. Jedným z hlavných výstupov projektu je návrh metodiky merania 
výkonnosti zdravotníckych zariadení na Slovensku. Z dôvodu rozsiahlosti výstupov 
výskumu prinášame v nasledujúcej podkapitole vybrané parciálne výsledky výskumu 
zamerané na rozvoj inova ného potenciálu v ZZ.  

3.2 Parciálne výsledky výskumu 

3.2.1 Konkurencieschopnos  

Základom efektívnosti innosti ZZ by malo by  kontinuálne zlepšovanie innosti 
na všetkých úrovniach. Nesta í len znižova  náklady a zlepšova  úrove  manažérskeho 
rozhodovania. Dlhodobý stabilný rast ZZ a jeho konkurencieschopnosti je podmienený 
aj systematickým a dlhodobým riadením inovácií.  Ako vyplýva z výsledkov výskumu 
(obrázok 2), respondenti uviedli ako dominantný faktor konkurencieschopnosti 
dostupnos  finan ných zdrojov na rôzne IT aplikácie (napr. kúpu, nájom, aktualizáciu, 
údržbu a podporu softvéru ako ERP, CRM, BI, Data Mining a pod.). Implementácia 
týchto špecializovaných aplikácii je mnohokrát finan ne ve mi náro ná (zníženie cien 
týchto aplikácií uvádza až 11 ZZ ako faktor konkurencieschopnosti) a preto je vhodné 
mera  a hodnoti  aj výkonnos  týchto implementovaných špecializovaných aplikácií 
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(napr. v prípade systému CRM je vhodné zis ova  rozdiely sledovaných ukazovate ov 
pred a po zavedení aplikácie).  
 
Na zvýšenie konkurencieschopnosti Vašej nemocnice je potrebné: 
 

 
Obrázok 2 Faktory konkurencieschopnosti 

 
Prioritnou výhodou týchto špecializovaných aplikácií v ZZ je to, že ich 
implementáciou sa výrazne zvýši analytická výkonnos  ZZ, to znamená celkové 
zvýšenie kvality a presnosti rozhodovacích procesov, pre ur ovanie a dosahovanie 
efektívneho po tu a štruktúry ukazovate ov, pre analýzy, plánovanie a alšie 
manažérske aktivity. Hlavnými nosite mi týchto efektov sú aplikácie a technológie 
Business Intelligence. Vysoká finan ná náro nos  týchto aplikácií je aj dôvodom, 
pre o manažment ZZ požaduje mera  efekty informatiky vo finan nom vyjadrení. Tu 
je nutné upozorni  na fakt, že existujú aj také efekty, ktorých transformácia 
z naturálneho, resp. škálového vyjadrenia na finan né vyžaduje dlhšie obdobie, široké 
spektrum praktických skúseností, alebo štatistických dát (napr. efekty užívate skej 
alebo zákazníckej spokojnosti si vyžadujú ich sledovanie dlhší as a rozsiahlu dátovú 
základ u). 

V mnohých prípadoch sa na vyjadrenie efektov využíva aj kvalifikovaný odhad. 
Všetky tieto innosti vo výraznej miere podporujú konkurencieschopnos  ZZ, nako ko 
ZZ si vie tieto efekty z aplikácie ICT implementova  do svojich interných a externých 
strategických analýz a stanovova  kroky alšieho rozvoja ZZ. Uvedené aspekty vo 
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výraznej miere súvisia aj s druhým hodnotiacim kritériom “zvýšenie rýchlosti 
a flexibility pri zavedení zmien“, uvedeným respondentmi v 13 ZZ. Na základe 
vykonaných strategických analýz ZZ prijme opatrenia na zlepšenie svojej 
konkuren nej pozície a následne zreviduje svoju stratégiu. Implementácia nových 
zmien je niekedy asovo ve mi náro ný proces, a vzh adom na rýchlos  zmien 
v externom prostredí ZZ je nevyhnutné zvýši  rýchlos  a flexibilitu ú inných opatrení  
v rámci manažmentu zmien, aby nedošlo k tomu, že pri najbližšom revidovaní stratégie 
sa hodnotia niektoré parametre, v ktorých efekty minulých zmien sa ešte nestihli 
prejavi  a tým dochádza k predlžovaniu období prehodnocovania a aktualizácií 
stratégií a k znehodnocovaniu oneskorených efektov, o môže konkuren né ZZ využi . 
Osem analyzovaných ZZ uvádza ako významný faktor zvyšovania 
konkurencieschopnosti aj zníženie kapitálových nákladov na získanie prístrojov 
a zariadení nevyhnutných na realizáciu svojich inností, zvýšenie bezpe nosti dát, ako 
aj zníženie strát z málo využívaných kapacít (v aka nedostato nej miery 
informatizácie v nich).  
 
3.2.2 Bariéry sú asných aj potenciálnych inova ných aktivít v ICT 

Faktory ohrozujúce inova né aktivity zdravotníckych zariadení 

Ak sa pozrieme na odpovede respondentov vyjadrujúce dôležitos  faktorov 
ohrozujúce inova né aktivity ZZ (obrázok 3), vidíme preferenciu faktora vysoké 
investi né riziko, ako aj nedostatok finan ných zdrojov (ozna ené ako faktory 
s vysokou dôležitos ou).  

Obrázok 3 Bariéry inova ných aktivít ZZ 
 

Obidva tieto faktory súvisia so sú asnou hospodárskou krízou, ktorá výrazne 
pôsobí na rozvoj a využitie ICT v organizáciách. Prepojenos  oblastí ICT 
s organizáciami je tak výrazná, že sa segment IT bez dopadov krízy nezaobíde. 
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Hodnotenie dopadov ekonomickej krízy na ICT je ve mi komplikované a diskutabilné, 
pretože tieto dopady môžu by  výrazne prejavené až za nieko ko rokov (Basl, 2011). 
Pokia  ide o sú asnú ekonomickú situáciu, v za iatkoch bol primárne zasiahnutý 
predovšetkým sektor investi ného bankovníctva. Následne sa kríza prejavila v alších 
odvetviach vrátane automobilového priemyslu, ktorý zohráva v slovenskej ekonomike 
významnú úlohu. Verejný sektor a sektor zdravotníctva bol zo za iatku ovplyvnený 
ekonomickou krízou v ove a menšej miere ako iné odvetvia. Vysokú dôležitos  
faktorov ohrozujúcich inova né aktivity (viac ako 30 %) uviedli respondenti aj 
v položkách nízka kvalifikácia zamestnancov, ako aj nesúlad so štandardmi, normami 
a pravidlami. Z uvedených dôvodov je okrem kategorizácie inovácií ICT nevyhnutná aj 
kategorizácia o akávania príjemcov inovácií ICT. Môže sa sta , že v dôsledku 
nekompletnosti inovácií (nedostato ného zaškolenia personálu) zvolí ZZ také riešenie 
inovácií ICT, ktoré nezodpovedá vízii, cie om, ako aj podmienkam daného ZZ.  
 
Aké sú hlavné bariéry existujúcich technologických inovácií v nemocnici? 

Ako najzávažnejšie bariéry zavádzania technologických inovácií v nemocnici až 
v 19 nemocniciach deklarujú nedostatok zdrojov (obrázok 4), a to nielen finan ných, 
ale aj personálnych. Každé zavádzanie novej technológie, i už ide o implementáciu 
nového IT riešenia, alebo modernizáciu prevádzky nemocni ného zariadenia, 
rekonštrukciu a pod. si vyžaduje zásahy aj do jednotlivých organiza ných zložiek 
a vyžadujú si dop anie znalostí participujúceho personálu, o je taktiež finan ne 
nákladné. Pri IT systémoch si zavedenie IT riešenia vyžaduje aj neustále vyla ovanie 
a udržiavanie systémov, o je taktiež spojené s dodato nými finan nými nákladmi.  
 

 
Obrázok 4 Bariéry sú asných technologických inovácií v ZZ 

 
Aké sú priority nemocnice vzh adom na technologické inovácie?  

Priority nemocníc v oblasti technologických inovácií sú nasmerované v najvyššej 
miere do využívania databáz klientov, do oblasti informatizácie, ako aj automatizácie 
riadenia nemocni nej prevádzky (obrázok 5). Je to z dôvodu, že základnou 
požiadavkou efektivity nemocni ného informa ného systému patrí zabezpe enie toho, 
aby klinické, riadiace a administratívne innosti na všetkých úrovniach nemocnice 
disponovali o najpohotovejšími a najúplnejšími informáciami. 
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Obrázok 5 Priority ZZ v oblasti technologických inovácií 

 
Koncepcia, navrhovanie, realizácia, ako aj prevádzkovanie nemocni ného 

informa ného systému musí kopírova  innosti nemocnice a jej funkcie, prebiehajúce 
informa né toky a ich väzby s prepojením na vonkajšie prostredie. Cie om nemocníc je 
disponova  takým systémom riadenia, ktorý by u ah il, skvalitnil a zvýšil spo ahlivos  
jednotlivých úkonov a prispel k možnostiam optimalizácie pomeru výkonov 
k nákladom. Databázové systémy taktiež podliehajú oraz vä ším nárokom ich 
užívate ov. Existuje mnoho databázových modelov aj typov databáz, ktorých vo ba vo 
výraznej miere závisí od príslušnej aplikácie, objemu, ako aj štruktúry spracovania dát. 
Rela né a objemovo orientované databázové systémy umož ujú využi  aj 
štandardizovaný komunika ný jazyk SQL (Structured Query Language) (uvádzaný aj 
respondentmi vo výskume).  
 
3.2.3 Monitorovanie externých príležitostí technologickej inovácie 

Analyzované nemocni né zariadenia v 50 % využívajú na monitorovanie 
externých príležitostí v rámci technologickej inovácie stretnutia s reprezentantmi 
sektora, ako aj permanentný monitoring personálom z oblasti IT. Práve tieto skupiny 
reprezentantov majú najvä šie ambície v presadzovaní technologických inovácií 
v danom sektore, ako aj vo vlastnom ZZ a majú aj najvä ší preh ad o možnostiach ich 
financovania, ako aj alších podporných aktivitách v tejto oblasti. 30 % respondentov 
ako hodnotný zdroj informácií v rámci technologickej inovácie považuje ú as  na 
kongresoch, výstavách. Naj astejšie sú prostredníctvom IT monitorované konkuren né 
aktivity (8 ZZ),  záujem o technológie (10 ZZ), a spokojnos  pacientov/klientov (10 
ZZ) (obrázok 6 a obrázok 7).  Preferencia monitoringu týchto aspektov poukazuje na 
to, že nosnou platformou efektívnej innosti nemocníc je strategické riadenie a v centre 
pozornosti zákazník, IT ako hybná sila rozvoja nemocníc a konkurencia.  
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Obrázok 6 Monitorovanie externých príležitostí technologickej inovácie v ZZ 

 

 
Obrázok 7 Externé elementy monitorované prostredníctvom IT 

 
Do ktorých oblastí sa predpokladá rozsiahla investícia do zavedenia 
technologickej inovácie? 

V analyzovaných nemocniciach sa predpokladá rozsiahla investícia predovšetkým 
do ERP systémov (13 ZZ) a administratívy (12 ZZ), systémov na efektívne riadenie 
zásob (10 ZZ) a telemedicíny (8 ZZ) (obrázok 8). 

 

 
Obrázok 8 Oblasti budúcich investícií do zavedenia technologických inovácií 

 

Uvádzané aspekty ve mi úzko súvisia so snahou každej nemocnice by  
flexibilnou v závislosti od prudkého rozvoja IT technológií. Analyzované nemocnice 
sa zamerali na dve kategórie technologických inovácií, do ktorých plánujú rozsiahle 
inovácie. Kategóriu ekonomických a manažérskych procesov, ako aj nemocni ných 
a zdravotníckych informa ných systémov (NIS). Ekonomické a manažérske procesy 
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(obrázok 8) výrazne súvisia s financovaním zdravotníckych zariadení, s uplat ovaním 
platnej legislatívy, noriem, predpisov o poskytovaní zdravotníckych služieb, ich 
zabezpe ovaní, ako aj so správou majetku, s ú tovníctvom, da ami, mzdami, 
sociálnym zabezpe ením. Nemenej dôležité sú väzby na zdravotné pois ovne, štátnu 
a verejnú správu a pod. Z toho dôvodu informa né toky v systémoch využívaných 
analyzovanými nemocnicami musia umož ova  ú innú a bezpe nú podporu innosti 
lekárov a sestier v procesoch nemocni ného, ako aj ambulantného diagnostikovania 
a lie by, v procesoch rýchlej zdravotníckej pomoci, v procesoch riadenia jednotlivých 
organiza ných jednotiek a nemocnice ako celku a pod. Musia zodpoveda  aj všetkým 
relevantným skuto nostiam charakterizujúcim zdravotný stav pacientov, všetkým 
vykonaným zákrokom, striktne dodržiavajúcim predpisom o zdravotnej dokumentácií 
(vrátane záznamov biosignálov – EKG, EEG, ako aj obrazových informácií – RTG, 
USG). Vývojové trendy v oblasti IS/IT smerujú k vä šiemu využívaniu telemedicíny, 
ktorú plánuje využíva  až 8 nemocníc (sú asný stav – jedna z analyzovaných 
nemocníc). oraz viac sa za ína v našich nemocniciach presadzova  aj architektúra 
otvorených informa ných systémov.  
 
Kto je dodávate om inova ných produktov/služieb (% z celkovej investície za 
posledné  3 roky)? 
 

 
Obrázok 9 Dodávatelia inova ných produktov/služieb v ZZ za posledné 3 roky 

 

Prevažná as  inova ných technológií je dodávaná prostredníctvom malých 
a stredných domácich spolo ností (obrázok 9). Ak sa pozrieme bližšie do parametrov 
inova ného potenciálu v makromeradle, odvetvie zdravotnej starostlivosti je jedno 
z najvä ších v EÚ a predstavuje približne 10 % hrubého domáceho produktu EÚ 
a zamestnáva jedného z desiatich pracovníkov a má vyšší ako priemerný podiel 
pracovníkov so vzdelaním tretieho stup a. Výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva má 
preto potenciál dosiahnu  0,3 % HDP. Významnou platformou v procese inova ného 
rozvoja v oblasti zdravotníctva je tretí ak ný program EÚ v oblasti zdravia (2014 – 
2020) „Zdravie pre rast“, ktorý posil uje a zdôraz uje prepojenia medzi hospodárskym 
rastom a zdravým obyvate stvom do vä šej miery ako predchádzajúce programy. 
Program je zameraný na innosti s jednozna nou pridanou hodnotou EÚ v súlade  
s cie mi stratégie Európa 2020 a prioritami sú asných politík. Ich cie om je posilni  
väzbu medzi technologickými inováciami a ich prijímaním a uvádzaním na trh. To 
prispeje k posilneniu bezpe nosti, kvality a ú innosti zdravotnej starostlivosti. alšie 
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inova né iniciatívy smerujú predovšetkým k podpore zavádzania a zabezpe enia 
prevádzky riešení elektronického zdravotníctva, ako aj napr. na zlepšenie 
cezhrani ného využívania registrov pacientov a pod. 

4 ZÁVER 

Inovácie v nemocniciach nespo ívajú iba v technológiách a v nových produktoch. 
Nemocnice v záujme urgentného riešenia nedostatku finan ných zdrojov musia 
aplikova  inovácie aj v organizácii a štruktúre, inovácie vo využívaní disponibilných 
zdrojov, financovaní systémov a pod. Takéto inovácie v oblasti zdravotníctva majú 
potenciál zníži  náklady na zdravotnú starostlivos  a zvýši  kvalitu starostlivosti. 
Taktiež nemocnice musia prejs  od rigidných, dlhodobo platných organiza ných 
štruktúr a ich noriem správania k pružným a ahšie menite ným formám a ich 
integra ne prepojeným sie am. Neustále rastie význam väzbového prepojenia 
zvolených štruktúrnych foriem, ako aj interakcií medzi nimi. Rast kvantity a kvality 
vzájomného pôsobenia nemocni ných procesov pokia  by neboli regulované a riadené, 
mohli by chaotickos  procesov len prehlbova . Tieto interakcie vytvárajú podmienky 
pre vznik aj synergických efektov. 

Na základe výsledkov realizovaného výskumu v 20 slovenských nemocniciach 
môžeme konštatova , že využívanie ICT je v nich ve mi rozmanité a nedostato né. 
Ako deklarujú výsledky, investície analyzovaných nemocníc do inovácii ICT sú iba 
v jednej nemocnici nad 4 % svojich príjmov, polovica analyzovaných nemocníc pod 
1 %. Ich investície smerujú predovšetkým do manažérskych procesov a informa ných 
systémov, ím sa prispôsobujú rýchlemu tempu rozvoja IT. Pokia  ide o outsourcing, 
ten je využívaný len v malej miere. alšou zistenou negatívnou skuto nos ou je fakt, 
že systémy zaoberajúce sa riadením udských zdrojov, ERP systémy, logistické 
a aplika né riešenia, riešenia procesného manažmentu (BPM), ako aj systémy na 
riadenie vz ahov so zákazníkmi (CRM) sú v našich ZZ využívané v minimálnej miere. 
Výstupy z realizovaného výskumu pre analyzovanú nemocnicu poskytnú cenné 
informácie o skuto nom stave vo využívaní ICT v nemocnici, ako aj o stave 
konkuren ných nemocni ných zariadení, o podnieti vo výraznej miere aj 
benchmarking a podporí zvýšenie kvality a efektívnosti innosti zdravotníckeho 
zariadenia. 

Tento príspevok bol vytvorený v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA . 1/1050/12 
„Návrh systému merania výkonnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku 
a implementácia metrík výkonnosti“.  
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Daný príspevok sa zaoberá problematikou konštrukcie garantovaných 

certifikátov na finančnom trhu. Hlavným cieľom je vykonať analýzu tvorby 

vybraného certifikátu pomocou exotických opcií. Navrhneme alternatívnu 

príležitosť ku kúpe daného certifikátu, t.j. vklad v banke spolu s kúpou cash or 

nothing down and knock-out call opcie a zároveň predajom cash or nothing 

down and knock-out put opcie. Ukážeme, že alternatívna príležitosť má rovnaký 

výnosový profil ako investícia do certifikátu. Vykonaná analýza prispeje 

k intelektualizácii potenciálneho investora.  

Kľúčové slová štruktúrované produkty, garantované certifikáty, exotické opcie  

Garantované certifikáty patria do skupiny moderných investičných produktov, 
tzv. štruktúrovaných produktov. Štruktúrované produkty vznikajú kombináciou 
viacerých finančných inštrumentov, pričom jedným z nich je spravidla derivát, často
klasická alebo exotická opcia. Tým, že garantujú návratnosť pôvodnej investície sú 
vhodným nástrojom pre investorov s averziou voči riziku. Investori majú informácie o 
ich výnosovom profile, ale nepoznajú podstatu ich konštrukcie. Cieľom daného 
príspevku je analyzovať vybraný garantovaný certifikát. Ťažiskom analýzy je 
odvodenie výnosovej funkcie konkrétneho certifikátu a nájdenie alternatívnej 
investície, čím chceme demonštrovať využitie exotických opcií pri tvorbe investičných 
certifikátov. Realizácia komplexnej analýzy bude viesť k lepšiemu pochopeniu 
podstaty tvorby garantovaných certifikátov.

Exotické opcie predstavujú jeden z najzaujímavejších fenoménov finančného 
sektora uplynulých rokov. Vyprofilovali sa v priebehu vývojového procesu ako reakcia 
na individuálne požiadavky investorov. Neustále vznikajú nové typy, resp. sa 
modifikujú už existujúce. Z toho dôvodu neexistuje jednotná a ucelená klasifikácia 
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jednotlivých druhov. Exotické opcie majú určité charakteristiky odlišné v porovnaní 
s klasickými opciami, podstatné vlastnosti sú však rovnaké. 

Asi najpopulárnejším typom exotickej opcie je bariérová opcia. Bariérová opcia 
sa od klasickej opcie odlišuje tým, že má stanovenú bariéru. Dosiahnutie alebo 
prekročenie danej bariéry znamená aktiváciu (knock-in) alebo deaktiváciu (knock-out) 
opcie, pričom bariéra môže byť nad (up) alebo pod (down) aktuálnou cenou 
podkladového aktíva v čase uzatvorenie opčného kontraktu. Bariérová opcia je teda 
spojená s podmienkou, ktorá musí byť splnená, v opačnom prípade vyprší ako 
bezcenná.

Kúpa down and knock-out call opcie predstavuje právo kúpiť určité podkladové 
aktívum za realizačnú cenu X v čase T, ak nedôjde k deaktivácií opcie, t.j. cena
podkladového aktíva nesmie presiahnuť dolnú bariéru vo výške L počas doby 
životnosti opcie, čo vyjadruje podmienka
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S je aktuálna spotová cena podkladového aktíva v čase exspirácie T, 

tS sú ceny podkladového aktíva v určitých časových okamžikoch počas doby 

životnosti opcie t 0,t T0,t Tt T0, ,

X je realizačná cena, 

L je dolná bariéra vo forme hraničnej ceny podkladového aktíva,

c je prémia, 

n je počet opcií. 

Predaj down and knock-out put opcie predstavuje povinnosť kúpiť určité 
podkladové aktívum za realizačnú cenu X v čase exspirácie T, ak nedôjde k deaktivácii 
danej opcie. 

Funkcia zisku z predaja n down and knock-out call opcií je daná nasledovným 
vzťahom  
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kde p je prémia.
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Ďalším v praxi obľúbeným typom exotickej opcie je cash or nothing digitálna 
(binárna) opcia. Kúpou cash or nothing call opcie získavame právo dostať fixnú 
čiastku v hotovosti, ak je cena podkladového aktíva v čase exspirácie vyššia alebo 
rovná realizačnej cene alebo nič, ak je cena podkladového aktíva v čase splatnosti 
nižšia ako realizačná cena. Predaj cash or nothing put opcie predstavuje povinnosť
uhradiť fixnú čiastku v hotovosti, ak je cena podkladového aktíva v čase exspirácie 
nižšia ako realizačná cena alebo nič, ak je cena podkladového aktíva v čase splatnosti 
vyššia alebo rovná realizačnej cene.

Cash or nothing bariérové opcie predstavujú hybrid medzi digitálnymi 
a bariérovými opciami. Kúpa cash or nothing down and knock-out call opcie dáva 
právo získať:

fixnú čiastku v hotovosti, ak bariéra nie je prekročená počas doby životnosti 
opcie a spotová cena podkladového aktíva v čase exspirácie je vyššia alebo 
rovná ako realizačná cena;

nič, ak bariéra nie je prekročená počas doby životnosti opcie a spotová cena 
podkladového aktíva v čase exspirácie je nižšia alebo rovná ako realizačná 
cena; 

nič, ak je bariéra prekročená počas doby životnosti opcie. 

Funkcia zisku z kúpy n cash or nothing down and knock-out call opcií je  
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A je fixná čiastka v hotovosti. 

Funkcia zisku z predaja n cash or nothing down and knock-out put opcií má 
nasledovný tvar

0

0

0

,( )  min

 min  

 m ,in

,

t
t

T
t

t

t

T

t T

n B p ak L

P np

L S X

S L L S X

L L

ak

np ak

t
t T

k L min tk Lk Lt

 min t
t T

L Lt

 min
T

t
t

L Lt

k LL Sk Ln B( )( )
0

p a
0

( )  m( )  m
0
 m( )( )n B( )( )n B( )( )( )( )( )( )n B( )( )p a( )( )

P nP npP npP n

L S

L L S X

,L L

,S Xp

npnpnp

,XX

(5) 

kde B je fixná čiastka v hotovosti.   

Jedným so štruktúrovaných produktov, ktoré v súčasnosti trh ponúka, je 
garantovaný certifikát Raiffeisen Centrobank Europe Guarantor emitovaný Raiffeisen 
Centrobank. Jedná sa o produkt, ktorý umožňuje investorom generovať celkový výnos 
vo výške 32,50% na konci obdobia za predpokladu, že sa cena podkladového aktíva
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bude nachádzať nad 65% bariérou za celé sledované obdobie. Podkladovým aktívom je 
akciový index Dow Jones EURO STOXX 50. Na konci obdobia je investícia 100% 
kapitálovo garantovaná. 

Kľúčové informácie ohľadom produktu sú uvedené v Tabuľke 1, (viac informácií 
je dostupných na stránke www.rcb.at). 

Dow Jones EURO STOXX 50

30. jún 2008

1. júl 2013

EUR 1000

100%

65%

Princíp daného garantovaného certifikátu je jednoduchý – je zameraný na 
obmedzenie straty. Počiatočná hodnota a bariéra je stanovená pre dané podkladové 
aktívum. Ak je cena podkladového aktíva nad bariérou (65% z počiatočnej hodnoty) 
počas celého sledovaného obdobia, potom investor dosiahne 100% nominálnej hodnoty 
a podiel na zisku vo výške 32,5%. V prípade, že sa cena podkladového aktíva 
v priebehu sledovaného obdobia nachádza na alebo pod stanovenou bariérou, 
príležitosť generovať 32,5% výnos sa neuplatňuje, ale certifikát garantuje 100% 
kapitálovú návratnosť k dátumu splatnosti. Funkcia zisku tohto garantovaného 
certifikátu je:
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n je počet certifikátov,

k je účasť na výnose, v našom prípade k=0,325, 

N je nominálna hodnota certifikátu,

L je bariéra - 65% z počiatočnej hodnoty podkladového aktíva,

tL je hodnota daného podkladového aktíva v určitých stanovených okamihoch počas
sledovaného obdobia. 

Je zrejmé, že investíciami do garantovaných certifikátov sa nikdy nedosiahne 
strata, preto sú garantované certifikáty vhodné pre konzervatívnych investorov. V
prípade výrazného nárastu ceny podkladového aktíva je ale zisk limitovaný. Otázkou 
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zostáva, ako bol daný certifikát vytvorený? Odpoveď dostaneme tým, že vytvoríme 
alternatívnu investíciu.

Predpokladajme, že investor investuje 0nS EUR do nákupu n garantovaných 

certifikátov Raiffeisen Centrobank Europe Guarantor s aktuálnou cenou 0S a časom do 

splatnosti t rokov. Jednou z možností vytvorenia alternatívnej investície je: 

vklad v banke, 

kúpa n cash or nothing down and knock-out call opcií,  

predaj n cash or nothing down and knock-out put opcií.

Urobme vklad do banky vo výške súčasnej hodnoty 0nS pri úrokovej miere i na 

t rokov 
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Touto operáciou si zabezpečíme návratnosť počiatočnej investície 0nS

garantovanú v deň splatnosti. Rozdiel medzi
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vytvára priestor pre tvorbu opčnej stratégie.

Kúpime n cash or nothing down and knock-out call opcií na rovnaký akciový 
index s realizačnou cenou X, časom exspirácie T, dobou do splatnosti t, fixnou čiastkou 
v hotovosti A, prémiou c a bariérou L vo forme hraničnej hodnoty daného indexu 
v čase uzatvorenia kontraktu a zároveň predáme n cash or nothing down and knock-out 
put opcií s rovnakými parametrami, prémiou p a fixnou čiastkou v hotovosti B.  

Ak sú splnené nasledovné podmienky
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,A B C,A B C (10) 

potom môžeme ľahko odvodiť funkciu zisku alternatívnej investície ako súčet 
funkcií zisku (4) a (5) 
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Predpokladajme, že existujú cash or nothing bariérové opcie s nasledovnými 
charakteristikami:  

opcie a certifikát znejú na rovnaké podkladové aktívum, 
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C = kN,  
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bariérová hranica pri opciách = bariérovej hranici pri certifikáte, pričom obe 
sú dané vopred stanovenou hodnotou indexu, 

doba nákupu opcií = dobe nákupu certifikátu,

potom funkcia zisku alternatívnej investičnej príležitosti (11) je zhodná s funkciou 
zisku daného certifikátu (6).  

Na základe analýzy sme dospeli k tvrdeniam:

čím je dlhšia splatnosť certifikátu, tým je nižšia jeho súčasná hodnota pre 
vklad a je viac finančných možností (spôsobov) pre vytvorenie opčných 
stratégií,
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potom sa alternatívna investícia javí ako 

vhodnejšia v porovnaní s nákupom certifikátu. 

Investori majú v posledných rokoch možnosť investovať do nových, zaujímavých 
produktov, medzi ktoré zaraďujeme aj investičné certifikáty, ktorých ponuka je čoraz 
širšia. Investičné certifikáty reprezentujú neustále inovované investičné nástroje,
ktorých štruktúra je zložitá a vyžaduje zvýšené nároky na intelektualizáciu investora.
Tieto produkty sú vytvorené kombináciou podkladového aktíva a opčných produktov 
na dané podkladové aktívum. Vo všeobecnosti predstavujú garantované certifikáty
100% záruku počiatočnej investovanej čiastky a preto sú vhodné pre konzervatívnych
investorov.  

Táto práca bola zameraná na podstatu a tvorbu garantovaného certifikátu 
Raiffeisen Centrobank Europe Guarantor emitovaného Raiffeisen Centrobank. V práci 
sme odvodili funkcie zisku z nákupu daného certifikátu. Našli sme alternatívnu 
investíciu - investíciu formou bankového vkladu, spolu s nákupom cash or nothing 
down and knock-out call opcií a predajom cash or nothing down and knock-out put 
opcií. Ukázali sme, že alternatívna investícia má rovnaký ziskový profil ako 
spomínaný certifikát. Daný investičný produkt bol zvolený za účelom ukázať možnosti 
použitia exotických opcií pri tvorbe investičných certifikátov. Z metodického hľadiska,
môže práca slúžiť ako inšpirácia pre ďalšiu analýzu štruktúrovaných produktov. 
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This paper presents a summary of the research performed in the field of 

applying graph theory methodology in the study of financial markets. Literature 

review concerning the methods of enforcing a Minimum Spanning Tree structure 

among the financial assets and the methodology of using a selected correlation 

threshold to identify possible relations among these assets is presented.  

Keywords  Minimum Spanning Tree, correlation threshold, stocks, markets, 

financial network  

The financial markets represent a widely studied subject within economic theory. 
Various methods are used to study the price evolution of assets. One of the relatively 
new approaches is the method of studying the formation and existence of network 
structures within the market itself. This paper aims to summarize the research 
performed in the field of applying graph theory methodology in the study of financial 
markets, specifically the methods of enforcing a Minimum Spanning Tree structure 
among the financial assets and the methodology of using a selected correlation 
threshold to identify possible relations among these assets. Both these methods can be 
highly valuable in the fields of portfolio management and risk management for 
investors. 

Bonanno et al. studied topological properties of financial network of 1071 stocks 
that were traded at the New York Stock Exchange (NYSE) between 1987 and 1998. 
Based on daily price return  time series of asset ,  correlation matrix can be 
calculated. Bonanno et al. did not provide the exact method of calculating the price 
return and correlation matrix explicitly, but most authors (for example Huang et al., 
Onnela et al., Tabak et al, Tse et al.) computed price return of asset  using logarithmic 
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return  and subsequently calculated the correlation 
between two assets  as: 

  (1) 

 
where  represents the average over the studied time period. Then, from the 
correlation coefficient , metric distance  between stocks  and  in graph  
representing financial network can be expressed as: 
 
 . (2) 
 
Distance matrix  containing metric distances  between assets in graph  is then 
used to form a minimum spanning tree (MST)1. Bonanno et al. compared MST created 
from time series of real  price returns  with  a) time series of price returns 
obtained from a simple model , where  is Gaussian random variable 
with zero mean and unit variance; 
 b) time series obtained from one 
factor model that can be written as follows: 
 
 , (3) 
 
where  is the return of asset  at day ,  is the return of a market factor 
(authors considered S&P 500 as the market factor) and  is the white noise. 
Parameters  and  in the one factor model can be estimated applying the ordinary 
least square method on the time series of real price returns and then these estimated 
parameters are used to generate artificial price returns of the one factor model. 
Topological differences between MST constructed from real price returns and price 
returns generated by the one factor model can be seen in Figure 1. 

                                                      
1 Minimum spanning tree (MST) is connected acyclical graph that contains all vertices of the 
graph and minimizes the sum of weights of edges. Each vertex in MST is connected to any 
other vertex without forming loops or cycles. Methods for MST contruction are known as 
nearest neighbor single linkage cluster algorithms. The most often used algotihms are Prims and 
Kruskals. 
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Source: [1] 
 

From Figure 1 it is obvious that topological properties of correlation based MST 
of real price returns and price returns obtained from the one factor model are different. 
The first MST has a hierarchical structure, the second one has a starlike structure with 
a central node. Bonnano et al. also compares the MST of the real and artificial data 
using topological characteristics. The first one used is the distribution of vertex degrees 

(distribution of the number of links originating in each vertex). “In many real networks 
it has been shown that the degree is distributed according to power law2 signaling the 
presence of long range correlations.” (Bonanno) The presence of power law in vertex 
degree distribution demonstrates the conclusions of the research of Onnela et al., 
Namaki et al., Bonanno et al. realized on financial networks. On the other hand, based 
on analyzing the Chinese stock market, Huang et al. concluded that the power law 
model is invalid in financial networks. The second topological characteristic that 
Bonanno et al. studied in the financial network, drainage basin area, is more 
frequently used for oriented graphs of river networks. For the purposes of correlation 
based MST analysis it can be characterized as the “number of steps each node is far 
from the most connected node (sink).” (Bonanno)  
 

Figure 2 depicts the distribution of vertex degrees for the real data and artificial 
data estimated using the random and one factor model. The real data is represented by 
a circle, data obtained from the random model is represented by a triangle and data 
estimated using the one factor model is depicted by a square. Grey area represents the 

                                                      
2 Vertex degree distribution function follow power law if  where  is a parameter. 
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95% confidence interval for the degree distribution of the one factor model. As we can 
see from Figure 2, the frequency distribution is very different for all of these three 
models. Models differ not only in the frequency distribution of vertices degrees, but 
also in the maximal value of vertex degree (115 for real data MST, 7,34±0,92 for the 
random model, 718±29 for the one factor model). Bonanno et al. concluded that the 
“topology of MST of one factor model is very different from the MST of real data” 
although one factor model is able to explain more than 80% of correlation coefficients 
observed in real data”, also claiming that the “comparison shows that the random and 
the one factor model fail to describe the topological properties of the MST extracted 
from a portfolio of stocks simultaneously traded in a financial market. Topological 
properties of this financial system can be therefore used to falsify widespread financial 
models.” (Bonanno) 
 
 

 

Source: [1] 
 

Onnela et al. investigated relations between 477 stocks at (NYSE) over the time 
period of 1980-1999. They divided the dataset into  overlapping windows of width 

. The decision to divide the data into time windows was made in order to smooth the 
data. The stock data analysis was realized using two different types of network 
structures: asset tree and asset graph where asset tree is constructed according to 
methodology of Bonanno et al. When constructing asset graph, only  shortest 
edges (strongest correlation connections between stocks) from distance matrix  are 
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taken into consideration. The difference between the asset tree and the asset graph is 
that the mechanism of asset tree construction guarantees connectedness of this kind of 
graph. On the other hand, the asset graph does not have to be connected (some vertices 
can be isolated and there can be multiple components in this structure). To characterize 
the market structure as a whole Onnela et al. proposed the following normalized 
measures: 
 

• mean distance 

  (4) 

• mean correlation coefficient 

  (5) 

• normalized tree length 

  (6) 

In a similar manner as the normalized tree length in the asset tree, normalized graph 

length in the asset graph can be defined. Evolution of the network structure over time 
was investigated by Onnela et al. using single and multi-step survival ratios. Single-

step survival ratio  expresses the fraction of edges  of the 

network structure at time  that were also present at time  Multi-step survival 

ratio  expresses the fraction of 

edges that are present in the network structure over the whole time period. The 
development of single and multi-step survival ratio as a function of time is depicted in 
Figure 3 and Figure 4. Single-step survival ratio is higher for the asset graph where 
94,8% of connections survive to the next time period (for asset tree only 82,6% of 
connections survive). Similarly Figure 4 shows that the curve representing surviving 
connections of the asset graph decays more slowly than the curve for the asset tree over 
almost the whole period. Dashed line in Figure 4 represents half-life defined as “time 
in which half the number of initial connections have decayed.” (Onnela et al.) We can 
see that the half-life of connections in the asset graph is longer than the half-life of 
connections in the asset tree.  
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Source: [6] 

 

Source: [6] 
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Micciche et al. compared the characteristics of the MST of daily price returns and the 
MST of volatility which they define by the relation 
 
 , (7) 

 
where  ( ) are the highest (lowest) prices for the given trading 
day. For the construction of the volatility MST Micciche et al. used the Spearman rank-
order correlation coefficient that is more stable and more appropriate (when comparing 
to Pearson correlation coefficient) with respect to the dynamics of the stock degrees. 
The dataset contained prices of 93 most capitalized stocks traded on the US market 
over a 12-year period. The time series were divided into overlapping time windows of 
length . The analysis was based on comparing the vertex degree time series of the 
MST of price returns and the MST of volatility. From the vertex degree time series, 
graph of autocorrelation functions for both MST obtained from price returns and 
volatility were constructed leading to a conclusion that the “the stability of the degree 
of MST is lower for volatility time series than for price return time series” (see Figure 
5). 
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Source: [4] 

Huang et al. researched the interconnectedness between stocks traded in the 
Shanghai and Shenzhen stock markets in China. 1080 stocks over the period 2003-
2007 have been considered. The approach is similar to abovementioned approaches but 
differs in considering the links between stocks when creating stock network. Edges 
between stocks in the stock network were created only when the appropriate 
correlation coefficient was greater than a given threshold value . 
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With respect to different threshold values four topological characteristics of the 
network were studied. The first one was vertex degree distribution and if it followed 
the power law. The second one was clustering coefficient that can be defined for vertex 
 as a ratio  

 
  (8) 

 
where  is a number of edges between  nearest neighbours. Number of connected

components and maximum component size (number of vertex in the component) was 
the third topological characteristic. The last characteristic was the maximum clique size 
that is the largest clique in the graph (there is no clique with more vertices included in 
it) where “a subset  is a clique if  is a complete graph, i.e. it has all 
possible edges.” (Huang et al.) A very important question in social or financial network 
analysis is how stable the connections between analyzed objects are. Huang et al. used 
vertex attack method to test topological stability of correlation based stock network. 
Vertices were removed by stochastic removal method (vertices are removed randomly) 
or by selective removal method (in certain order – the first is removed vertex with the 
highest degree). The stability of the network is then expressed by the ratio of maximum 
component size of the new network (after some vertex removal) to the original network 
(before any vertex removal)  . The topological stability of the 
network expressed by aforementioned ratio with respect to proportion of removed 
vertices  is depicted in Figure 6. 

                                                      
3  is a set of vertices of graph . 
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Source: [3] 
 

Tse et al. criticized the MST approach when creating financial network for stocks. 
He rather used the second approach - considering links between stocks only when the 
cross-correlation coefficient between stocks is larger than a given threshold value . 
This approach was then applied on 19 807 stock closing prices, volumes and price 
returns over the time period from July 2005 to August 2007. Further work included the 
comparison of network characteristics such as the number of nodes, number of 
connections, average clustering coefficient, average vertex degree within created 
networks with respect to different threshold value . Most connected stocks in the 
network have various properties of central nodes and thus their prices and returns are 
reflected in other stocks in the network that are directly or indirectly connected to 
them. From all stocks Tse et al. identified 10% most connected stocks and based on 
these stocks an index was created that can be formulated as 
 

  (9) 
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The development of newly created index was then compared to the development of 
S&P 500, Dow Jones and Nasdaq Composite Index over the period of July 2005 to 
August 2007. 
 
The approach of Namaki et al. to creating the network structure of stocks traded in 
Tehran Stock Exchange is similar to Tse et al., Huang et al. and is based on the 
threshold correlation of stock price returns. Correlation matrix contains not only 
authentic but also spurious correlations between stocks. To separate the spurious part 
of correlation the largest eigenvector of correlation matrix was used as a collective 
evolution of a large group of stocks. In this way the evolution of a stock index can be 
determined. Namaki et al. considered a one-factor model when filtering the market 
effect (similar to Bonanno et al.)  
 
  (10) 
 
where  and  are coefficients of the model,  are residuals and  is market 
effect that can be approximated by  
 
  (11) 
 
where  is the largest eigenvector of the correlation matrix. For construction of the 
financial network of stocks, correlation matrix of estimated residuals from the one 
factor model is used. Namaki et al. then characterized the network using characteristics 
similar to the ones used by the previous authors, like the vertex degree distribution, 
clustering coefficient or component structure.  

The paper presented a review of research performed in the field of applying graph 
and network methodology in financial markets. The first paper presented written by 
Bonanno et al. presented the basis for all the following articles. Here, authors 
introduced the method of applying the Minimum Spanning Tree structure formulation 
in an effort to identify potential networks formed within financial markets. The study 
was performed using 1071 stocks from the NYSE. The methodology presented was 
then adopted by the following authors: Onnela et al., Micciche et al., Tabak et al. and 
Roy et al. Individual contributions of these authors were presented in the paper. A 
modified approach of forming the asset graph using a correlation threshold method was 
introduced by Huang et al. along with the introduction of various network 
characteristics used to compare individual networks. This approach was to a various 
degree adopted by authors Tse et al. and Namaki et al. whose studies are also 
summarized. The overall aim of this paper was to provide an overview of research 
performed in the given field and to serve as a basis for further research. 
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This research is an attempt to monitor and analyze the most important problems 

and constraints related to the outputs of education, training, and they relate to the labor 

market with reference to the Libyan experience in this regard. Adopted as the 

methodology of this research was divided in the use of the entrance and with a view to 

the historical knowledge and analysis of intellectual and scientific leg interested in the 

subject we discussed this. Then adopted the approach as a case study. This research 

focuses in some detail on the Libyan case study experience and the issues of education 

and training related to the labor market in Libya. 

In summary, research could be argued that the problem of lack of alignment 

between the policies of education and training and the labor market and bridge the gap 

between them is almost a scientific problem experienced by many countries, as there is 

no society as we believe is free from partial unemployment or underemployment 

among the educated and trainees. 

The lack of policies for education and training in Libya in line with the needs of 

the labor market, the actual result that some communities have passed laws obliging 

the State to the need to find jobs commensurate with the output of education and 

training until they are investing their efforts and their potential in achieving the 

community's interest and growth, but these procedures did not solve the problem, and 

that the absence of policies, plans and accurate statistics are available for projects or 

can be made available during the periods of time commensurate with the return process 

to accommodate education and training of manpower and Libya is no exception to this 

problem.  

Needless to say that education and training are among the main tools which 

contribute to the formation of human and prepared to work, and has gone through 
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Education and Training for different ages at different stages, as it moved over from 

family to teachers, artisans, and to schools, colleges and universities and, after 

development of techniques and means of action that you need to become knowledge 

and advanced skills. And has suspended the hopes and aspirations on the institutions 

and educational centers in the provision of a strong workforce for the provision of 

employment opportunities are more productive and appropriate to the needs of 

development, but these hopes and expectations hit a lot of frustration and 

disappointment after the development of scientific and technological massive and 

became most educational institutions and training unable in many developing countries 

to achieve the desires and needs of the community to keep pace with technological 

developments imposed on the labor market mechanisms. This new situation, pay a lot 

of planners, researchers and decision makers need to review their accounts and to make 

their research systems and the strategy of education and training is capable of real 

contribution to the rehabilitation or the rehabilitation of human resources according to 

the requirements and conditions of the new work. 

This research is an attempt to monitor and analyze the most important problems 

and constraints related to the outputs of education, training, and they relate to the labor 

market with reference to the Libyan experience in this regard. 

Where they were to rely on in this research methodology was divided in the use of 

the entrance and with a view to the historical knowledge and analysis of intellectual 

and scientific leg interested in the subject we discussed this. Then the case study 

approach as the focus of this research in some detail on the Libyan case study 

experience and the issues of education and training related to the labor market in 

Libya. And on that basis, the main themes discussed in this research lies in the 

following: 

 

I: Introduction 

II: Human Development Reports on the status of vocational training in developing 

countries (overview) 

III: general objectives of the training 

IV: conditions and general indicators of the training process in Libya 

V: impediments to higher education planning and neglect of training programs in the 

Libyan experience 

VI Small and medium projects and concerns of the labor market in Libya 

VII: Conclusion and Results 

Training began like any other human behavior, and development of transnational 

dimension history where training is a means for staff development, and ways and 

methods of various scientific consistent with the nature of the developments that occur 

throughout the ages, as the first training of the workers were in the workplace, where 

they learned how to do their jobs for through training, "and it seems that the first rules 
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and laws governing this application have emerged, represented in the Code of 

Hammurabi, which is concerned industries, handicraft, the process of training in a 

period of time was one of the methods used to train doctors and lawyers, and generally, 

the first school appeared in the in America (1818) and was called "mechanical Institute 

of Ohio" and at the end of the nineteenth century was officially recognized by those 

involved in the U.S. industry to the urgent need for training programs and several 

schools have been established for this purpose." [1] 

Can say that after the industrial revolution and what the consequent developments 

methodology included all methods and ways of thinking, and changes of the quantity 

and quality of all included and working methods of production and reflected the 

general aspects of life and different relations, focusing most of this shift on the 

cognitive aspects and the need to develop human skills to be able to impose its control 

through which such knowledge and skills they have accumulated too quickly. 

 

And with views of the twenty first century and in light of the emergence of 

multiple concepts such as globalization and the market economy and the evolution of 

what is happening rapidly in the areas of technology and information, all that is 

happening in an era of fierce competition and continuing technological developments, 

which reflects the growing interest in training by the States, especially developing 

countries, of its desire to improve the performance of individuals and the development 

of administrative institutions, where it became an urgent need to move from the 

training activity to the training results, in other words ".... pay changes and 

developments of contemporary governments more than ever that The education and 

training productive source, not a consumer good. States are transferred to its attention 

largely to the education of training. and become technical colleges - and not 

universities - the main objective of the reforms, and is the technical innovation and 

international competition to acquire the global markets of the factors that encourage 

states to improve the professional qualification of its workforce." [2] 

The twentieth century atheist and the information age is not flowing, but is also an era 

of efficiency and effectiveness, as the growth of countries and their development 

during the twentieth century atheist and will largely depend on the ability gained by 

countries in the use of knowledge and raise the level of efficiency, and that to make 

their economies more productive and better able to compete. That the training is one of 

the principal means by which developing countries and including the Arab countries to 

enhance their efficiency and effectiveness in order to produce qualified and trained 

high for growth and development, and says Mac Rae (McRae in his famous book "The 

World in 2020”): 

"The growth drivers of old, land, capital and natural resources, are no longer 

relevant, the potential quantity traditionally to achieve wealth of the States, are being 

replaced with a series of qualitative characteristics that produce quality, organization 

and motivation and self-discipline I have the people, and make sure this side view of 

the manner in which to make the level of human skills become more important in the 
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manufacturing sector and in services resulting from privatization and in the public 

sector." [3] 

And out of all this, we find that there is a conviction and attention to major in 

most Arab countries, for example, that training has become an effective tool to treat 

many of the problems faced by the production processes and management in these 

countries, and settled opinion I have many of those interested in management issues in 

the Arab States that training is desirable on an ongoing basis, and if he did not achieve 

the desired benefit, there is no damage is expected to happen out of it. 

But we find that the study prepared by the Arab Forum for Development and 

operation of the International Labour Office prepared in Doha - November 2008 had 

indicated that "there are fundamental problems in the region linked to the quality of 

existing skills among job seekers (including the skills of individual initiative), and 

Attributed mainly to the non-conformity or alignment between the needs of the market 

and the educational system and the performance of the fragile systems of vocational 

training and technical." 

Standard and thus sacrifice the progress of nations is based largely on their 

possession of material resources but also on their possession of human resources 

capable of converting these resources into goods and services. It is well known that one 

of the most important ways to improve the productivity of society is to improve the 

skills of the workforce and raise the level of educational attainment for its citizens. In 

the past, states often focus on the years of education as a result of the approximate 

level of the expected productivity of the individual. He was Theodore Schultz 

(Theodore Schultz) and others believe there is a connection between the number of 

years of schooling and the extra income that can be achieved by the individual on the 

one hand, and between the number of years of schooling and the economic returns that 

can be achieved by society as a whole on the other. [4] However, this argument is, in 

our labor market point of "neutral" and also said Barbara Lawton (Barbara Wotton)"... 

People are taking from the productive process to the extent of the effort put in them. 

[5] It means this point of view that success in the labor market is directly linked to the 

level of human capital owned by each individual. 

Can be read through the Human Development Reports for the past few years that 

the facts and draw the following indicators from the reality of vocational training in 

developing countries: 

1. Because of the relationship of vocational training the educational level of the labor 

force, we find that structure as a pyramid with a broad base, which includes illiterate 

and below the level of primary education and who make up almost 48% of the 

workforce. This high rate constitute a significant burden of the States Developing plans 

and programs for vocational training to meet business needs and requirements of the 
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use of modern technology, or even modest ones, and so unlike what is found in 

developed countries. 

2. Every one specialist (university graduate or postgraduate) and offset in the best 

cases, two and three technicians skilled workers and more than 60% of normal factor. 

And is this situation is a major imbalance in the reality of infrastructure for the labor 

force, which requires the competent authorities follow the policies of training in 

addition to educational policies aimed at reducing this distribution is abnormal for the 

labor force, especially if we consider that the installation of the labor force in 

developed countries is 20 technicians for each specialist and one 30 workers and 

skilled workers and 13 normal. 

3. The proportion of professionals and technicians in the workforce of the 

developing countries is very low as the figure is approximately 15%, while up in the 

developed countries for more than 40%. 

4. The small number of vocational training centers, relatively, in the international 

standards, we find the existence of a specialized center for every 400 members of the 

labor force, whereas a specialized center for vocational training in India, for example 

per 3800 people. In addition, we may find that some of these centers generally provide 

only limited experience of the trainees and sometimes may not be consistent with 

business needs. 

The objectives of the training goals that seek to achieve the training process, and 

concentrated basic objectives of the training function, since it constitutes the main 

thrust of the performance and efficiency: 

1. Balance in the labor market, where the training leads to fill the gap caused by the 

inability of the education output to provide specialized employment and able to 

exercise the professions, and various business required by the labor market, both 

public and private sectors. 

2. Preparation of newly recruited personnel in the organization, and make them able 

to do their jobs the new assigned them as required. 

3. To assist individuals to practice modern methods Balflah required, on a trial basis 

before moving on to the stage of actual application. 

4. Double the flexibility in the process of transportation of personnel between 

departments within companies, organizations, and take advantage of workers in 

some locations that may lead to technological developments dispensed with, or 

narrow its operation, and that training them to work in other locations increased 

Importance or open new branches, or the introduction of new jobs, or have been 

developed as a result of these developments or changes and then move it. 

5. Training to increase work performance and productivity of individuals both in the 

behavioral aspects or the technical or supervisory and others. 
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6. Developing the skills of listening to customers, training and self-criticism and to 

accept the observations made by others, and that may be useful for those 

employees. 

7. Reduce the time of service performance in service organizations, and improve 

methods of dealing with customers, increasing the degree of satisfaction with the 

organization and its products, and improve its image in their minds and support its 

competitive position. 

8. Establish the wishes of the trainees in the growth and progress, and to satisfy their 

needs bottom-up, and this in turn leads to raise the morale and a sense of their 

importance. 

Institutes and centers, vocational high and medium enterprises in Libya is the 

institutions of instruction "at the level of university education or even middle school 

came in the decisions of its establishment it is working to form a human base 

technically capable to fulfill the requirements of the plans of economic transformation 

and construction in the areas of technical and vocational education in addition to 

working in the productive sectors and various service ." [6] The number increased from 

85 institutes and centers in 2000 to over 120 institutes in 2004. [7] 

 

However, it was noted that many of these institutes and training centers are not 

established in accordance with the purposes for which it was created, where it did not 

have buildings, equipment and capabilities that enable it to carry out its duties as 

institutions of higher education. It seems that this situation experienced by many 

institutes and vocational centers as stated literally in the study of the daeif and others 

[8]: 

1. Most of the seats of these institutes in the original are either middle school or 

high school, and usually these schools are smaller than the primary schools. 

2. Most  institutions without libraries, the places are not available for the sale of 

books. 

3. Most schools suffer from lack of laboratories and workshops and access to the 

course content with what exists and the rest is explained theoretically. 

With the lack of means and the deficit in the Professor and deficiencies in the 

headquarters and indifference directly responsible to arrange field visits and field for 

the different sites, serving the student or trainee at the Institute for the duration of 

graduate level student is relatively weak. 

Had the issues related to the planning of higher education increased attention by 

specialists in many countries during recent decades. However, some researchers in this 
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area reported that planning for higher education carries with it a high degree of 

complexity and overlap. [9]  

Perhaps this is due primarily to two properties Features give from other lower 

stages of education, as it provides its services to a broad section of the population and 

that its services cover a wide geographical area These characterize the property, which 

the higher education institutions Created problems and issues vehicle for planners and 

policy makers. These characteristics and problems have received increasing attention 

by researchers and interested parties who in turn stressed the importance of the 

development and formulation of standards and controls for the purposes of assessing 

the various phenomena of higher education. [10] 

During periods of modern history of the development of higher education in 

Libya has seen this sector expanded steadily quantified. Despite the positive results of 

the concrete for this quantitative expansion, but many Analysts indicated that this 

unprecedented growth came at the expense of qualitative aspects (quality). It also 

added that higher education in general was suffering from many problems most notably 

the absence of planning mechanisms and procedures, ".... that this expansion is studied 

and the sudden proliferation of universities and colleges in several Libyan cities 

without taking into account population density and to provide potential material and 

human resources was the result of the ideas born of the moment without thinking about 

the most basic needs of the opening of a university or college of new such as buildings 

appropriate and the administrative system, the most important of all, the availability of 

faculty members to fill the various academic disciplines in these colleges and 

universities developed." [11] 

It can be said that most of the development plans and budgets and the shift 

focused on building the material base of society that were considered necessary for the 

start of development in various magazines. Was reflected in infrastructure projects, 

given the magnitude of investments directed towards it. Despite the relative success 

that has been in this direction but that was most often been achieved at the expense of 

what can be achieved in the field of social development, particularly the human 

investment. Within the same context, criticized the researcher Mustafa Walter Based 

on development plans, describing them as drew those plans and carried out in haste, 

which reflected negatively on the level of performance and the expected return and 

they wasted valuable opportunities do not think this researcher that it will be repeated, 

as stated in his research values, entitled (education Higher and development in Libya: a 

model line multi-twists), saying that "..... it generally can be said that those who took 

command planning and implementation of development began to as if they were in a 

hurry. It was a most important goal is to update the ocean as soon as possible, and to 

provide the most important means and modern services to all members of society. 

therefore completed in a few years and with oil money and expertise imported many of 

the projects retrofit. and lost on the citizens a valuable opportunity, there is no 

indication that the time will be ideals. and we mean the opportunity to train a large 

number of frameworks, local art ... which in turn will work to maintain the 

achievements, and accelerate the modernization of society." [12] 
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This image of the development bias is found also in the higher education sector, 

while the higher education in Libya has succeeded to a great extent in bringing about a 

quantum leap was the transfer of many segments of society from the stage of 

underdevelopment and illiteracy to the stages can be described as good, where such a 

path important for social mobility both horizontally and vertically, it also provided the 

economic sectors of modern hand-produced, but even so, many observers are interested 

in issues of higher education in Libya reported that higher education institutions are in 

dire need to look at a calendar of new and the process of radical reform in line with the 

requirements and market conditions modern work based on the merit and efficiency, 

innovation and creativity. 

During the phase between the early eighties and late nineties of the last century 

have changed planning policies in place where it was abandoned for the planning 

programmed "with a foreseeable time by extension three well-known (short, medium, 

long) and became development efforts are in accordance with annual budgets, which in 

reality is not a plan, but is in fact a list of" projects aimed at spending it to provide a 

service or commodity to the national economy and this in fact was the result of many 

reasons the most important of the decline in average annual spending on development 

because of the decline in oil prices and thus revenue, as well as what is caused by the 

blockade and the trade embargo adopted by Western countries against Libya during the 

period 1992-2000. [13] 

During the eighties made several attempts and assessments of the educational 

system as a whole, where the applied policies and different goals in what was known at 

the time the new educational structure. "Structure of the new education in Libya, which 

were based on the modern look in the relationship between education and society 

founded on that education is not a service consumer, but is an essential tool for 

economic and social development in the recruitment of a continuous human resources 

lead returns and dividends The best use and employment" .... According to the project 

before Higher education should be closely linked to the stages of general education and 

integrated with it by linking specialist studies and accurate scientific research to 

community development in various areas and fields. However, due to economic 

unstable referred to above, many of the educational goals are not achieved. [13] 

At the present time it seems as tell us (2006) Porter and Yergin "that Libya began to 

pursue a stage of transition from central planning-oriented planning is the central 

building on the economics of the market, this change in planning policies to open the 

doors to the private sector to invest in education high as in other areas to meet the 

growing demand for its services and as a result of the increased number of higher 

education institutions a significant increase However, this numerical increase is 

unprecedented came, in fact, at the expense of qualitative aspects quality and standards 

for this service learning task." [15] 

However, despite the fact that five decades have passed since the establishment of 

the first higher education institution in Libya, represented at the University of 

Garyounis in Benghazi, it is clear that the targets set for the higher education has not 

achieved the image desired and concluded many of the studies related to that of higher 
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education in Libya suffers from many problems which returns in its entirety to the 

absence of proper planning based on the mechanisms and procedures for systematic 

research in making decisions relating to the establishment and implementation of 

higher education institutions for as we noted in the previous pages of this search. The 

absence of systematic planning of instruction policy especially with regard to higher 

education sector has led to this excessive increase in the number of institutions of 

higher education without taking into account the issues related to quality. In this 

regard, both criticized and Guenos  and Jeroshi put higher education institutions during 

the next logical questions [16]: 

Question is interesting is whether we as a community with a population of nearly 

5 million people in need of more than 40 university eligibility, in addition to 20 so-

called universities Departments and 7 universities essential, not to mention the 

institutes and centers, senior public and private, with over than 120 institutes and a 

center high? Is it possible to provide the needs of these universities, colleges and 

community centers, from the requirements of the educational process of teaching staff, 

laboratories, science laboratories and operating materials, references and journals ... 

Etc.? The increase amount in the institutions of education or training at the expense of 

quality was and still has many of the damage the negative of the most important 

qualification graduates with level of education is weak does not qualify for any work of 

a positive impact, however, they are students and jobs (if they have them) and will 

receive a salary match their work, Thus, the community will bear two defeats: the first 

is weak spending on the education of poor, and the second recruit large numbers of 

graduates produced does not meet the modest ambitions of the community. 

Basis, the decline in the number and quality of graduates from higher education or 

even the average professional and specialized education in the Libyan business 

environment due to many reasons can be identified in the following aspects: 

1) the distinction between vocational education (industrial) and public education on 

the level of training centers and universities, which resulted in a look of 

vocational education is inferior to public education, and on this basis, the 

students who choose technical disciplines classified as tertiary education is 

weak. 

2) students' preference for literary disciplines easier and more fun and motivation 

compared to the scientific approaches that seem complicated for them. 

3) lack of incentives to encourage students to enroll in technical education and 

specialized scientific, whether at the level of secondary education or university 

education. 

4) do not provide policies and practices in the field of employment and career 

incentives encouraging the graduates of scientific disciplines. 

5) I have a perception of inferiority established society towards technical education 

and vocational training and who is perceived as mainly connected to the manual 

labor. 

6) lack of professional disciplines available in the standard of higher education, 

which led to the inhibition of all students enrolled in these disciplines. 
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The failure to set priorities properly and give priority to development programs or 

the like at the expense of software development management the real such as training 

for example is one of the errors that occurred when the Libyan administration during 

the past three decades; so has the desire of the state to give priority to economic 

development programs at the expense of priorities Educational Development to create 

cadres and administrative frameworks unable to function properly. 

Despite the importance of small and medium projects and their proliferation in 

most countries of the world but there is no specific definition of which it can be 

inferred on the identity. 

Was defined Libya small and medium projects for the purpose of lending and that as 

stated in the text of the resolution (prime minister) No. 109 of 2006 on the 

establishment of the Operating Fund, which assigned him tasks of financing small and 

medium enterprises that contribute significantly to create jobs for the army of 

researchers from development projects financed investment and provide them a better 

life. 

And "in order to promote small businesses and medium there is a need to 

overcome small and medium projects under the guidance part of the economic 

resources for its development and develop and make projects produced, most states are 

focused on providing material support and service for these projects, Especially in the 

field of counseling and guidance, training, and it's time to get these projects also 

received support large projects and care." [17] 

And The importance of small and medium projects in Libya as it provides fertile 

ground to encourage domestic savings, which is characterized by these projects down 

the required capital investment when compared to projects large and often use 

domestic savings, and usually have a management structure is simple, including the 

accounting methods , and arise from the roots of professionalism, and do not 

necessarily use the techniques and complex machinery, making it more attractive to 

small savers who do not tend to the forms of participation by denying them the 

supervision and direct management of their investments. The most prominent and can 

contribute to these projects in development programs in Libya, it is the way for reform 

can contribute to the restructuring of industry funding and provide significant 

employment opportunities and variety to the Libyans and the mobilization of 

individual savings and to achieve justice in spatial development. 

The developments and changes that have occurred rapidly in the present day 

makes it imperative for institutions of education and training in Libya should be more 

open to the community of the labor market through the achievement of these 

institutions to their objectives, which include community service as a whole, and this 
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requires that these institutions are only just be a place for the granting of academic 

qualifications, or its members in promoting the social ladder or get to work to meet the 

basic needs of life. That these institutions that are spring and the dwelling place of 

knowledge, and then hopefully from students and faculty members of the board and the 

leaders of these institutions that interact with the community and sensitive to problems 

and concerns and identify the sources of underdevelopment through the training and to 

link their research and studies the problems of society. 

Other problems facing the development of a policy and strategy and clearly 

defined education training and linked to the labor market in Libya is to spread the 

demographic is Balanced of the population of many cities and villages in the area of 

the country's vast and not appropriate distribution despite the fact that most of the 

population is concentrated in large cities such as Tripoli and Benghazi, and the rest 

spread to the rest of other cities and villages, affecting at the geographical distribution 

of students enrolled in education and training programs in general and its outputs, as 

well as the distribution of qualified manpower at various Libyan cities. 

From the above it can be said that the problem of lack of alignment between the 

policies of education and training and the labor market and bridge the gap between 

them is almost a scientific problem experienced by many countries, as there is no 

society as we believe is free from partial unemployment or underemployment among 

the educated and Trainees. 

The lack of policies for education and training in Libya in line with the needs of 

the labor market, the actual result that some communities have passed laws obliging 

the State to the need to find jobs commensurate with the output of education and 

training until they are investing their efforts and their potential in achieving the 

community's interest and growth, but these procedures did not solve the problem, and 

that the absence of policies, plans and accurate statistics are available for projects or 

can be made available during the periods of time commensurate with the return process 

to accommodate education and training of manpower and Libya is no exception to this 

problem, and notes Many of the studies and research in the field of education and 

training has also been an attempt to clarify that in the course of this research to that of 

the causes of this phenomenon may be the causes of the following: 

• Do not predict and prepare for the annual population increase which is 

reflected in the abundant output of higher education as an educated or prepared 

to receive these numbers in higher education institutions. 

• Deficiencies in the availability of service companies as a market return to 

suitable work output of higher education. 

• The flow of foreign labor to replace the local employment policy without 

planning court. 

• Rigidity of development projects, service or investment that requires education 

or training outcomes. 

• Shortcomings in the policy-making that is based on inclusion and integration, 

flexibility and interaction with the labor market and needs with comprehensive 

development plans and the omission of the role of the business community and 
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the private sector and has proven to be able to a great extent on the 

participation and contribution in the development process. 

• The failure of the institutions of education and training in Libya to leave the 

traditional form of its system and the transition to the concept of education and 

training which is no longer content with the graduation of members identified 

the basic concepts of knowledge and science, but required the possession of 

these outputs the ability to acquire skills that are commensurate with their 

needs and society's need.   
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This paper draws on the author’s experience of teaching courses in 

international business and economics at his home university in the UK as well 

as almost twenty years’ experience of teaching at the Technical University of 

Košice and elsewhere. This experience confirms the importance of 

internationalising economic education in general and the curriculum in 

particular. As well as suggesting ways of making the curriculum more 

international, the author also warns of some potential pitfalls. The paper then 

focuses on one of these pitfalls: the failure to apply international analysis in its 

appropriate cultural and institutional context. In order to overcome this 

problem, the author considers how the literature on varieties of capitalism can 

be used to provide a framework for contextualising international analysis.  
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context 

Twenty years since the founding of the Economic Faculty at the Technical 
University of Košice is a good time to reflect on the progress of economic education 
during the post-1989 transition phase in Central and Eastern Europe. Having played a 
small part in this process as a visiting lecturer and friend to the Economic Faculty in 
Košice since April 1993, I would like to take this opportunity to reflect on one aspect, 
albeit an important aspect, of the development of economic education in the region: the 
internationalisation of economic education. Almost twenty years’ experience in Košice 

has also been complemented by brief periods of teaching in Ukraine, Germany, China, 
and Singapore, as well as teaching international aspects of economics and business 
education at the University of Teesside in the United Kingdom until recently. My paper 
reflects on the nature of internationalisation in the context of university-level economic 
education, its potential benefits, and also the potential pitfalls of internationalisation if 
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it is not appropriately contextualised in relation to the culture and institutions of the 
country or region concerned. 

It is almost a truism to say that the context in which most people live and work 
has been greatly influenced by changes in the international environment in recent 
years. To some extent, and for some people, this has always been true, but the degree 
to which citizens in many countries have been affected by international developments 
has increased dramatically, especially since the 1970s and 1980s. Examples are 
numerous, but they include developments in technology, especially information 
technology, the growth of global governance through institutions such as the UN, 
WTO, OECD and EU, progress towards political and economic liberalisation, 
especially the opening up of China and Central and Eastern Europe, and more 
generally the phenomenon known as globalisation. Sometimes the terms ‘globalisation’ 

and ‘internationalisation’ are used interchangeably, but in the context of education it is 
probably better to regard globalisation as the catalyst and internationalisation as the 
response [1]. It would be difficult to imagine economic education being unaffected by 
such significant international developments. 

Increasing use of the English language has, on the one hand, incentivised the 
teaching and learning of English among non-English speakers and, on the other hand, 
facilitated international communication and access to internationally available online 
and offline resources. The use of a common language has played an important role in 
internationalising university education in a number of countries. However, it should be 
noted that languages other than English are also important in some parts of the world, 
notably Mandarin Chinese among almost one billion ethnic Chinese people and 
Spanish in much of Latin America. 

International migration of skilled labour requires international recognition of 
qualifications. This is particularly important in the context of the single European 
market and the Bologna process was designed to facilitate this development by 
encouraging signatory countries to move towards agreed criteria for bachelor’s and 
master’s degrees and other qualifications. Curriculum content is likely to be more 
varied, for cultural, historical and other country-specific reasons, but there is a strong 
case for having a ‘curriculum robustly informed by a broader world view and taught in 
a variety of ways’ [2], presumably reflecting best international practice.
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The international movement of students has been encouraged not only by 
increasing opportunities to study abroad, but also by the shortage of university places 
in countries like China or India, increasing affluence among business and professional 
families in emerging nations and the attraction of studying at universities offering high-
quality or internationally recognized qualifications. Universities in Europe and North 
America, especially the UK and USA, have also seen international students as an 
opportunity to make money and expand their operations. This process, along with 
student and staff exchange programmes, can bring benefits both to the students 
venturing abroad as well as the local students who are exposed to foreign cultures, 
though the benefits will depend on the extent to which and the way in which 
international students are integrated with domestic students. 

The aims that we might expect to achieve by internationalising economic 
education include the following: 

To give students an international perspective 

To increase awareness of international issues and responsibilities 

To develop cultural awareness and mutual understanding 

To develop knowledge informed by international scholarship, research and 
professional practice 

To build a more educated workforce (especially in emerging economies) 

To achieve common academic standards 

To enable graduates to apply international professional and ethical standards 

To facilitate the migration of skilled workers 

To enable universities to generate additional revenues 

Whilst many of the above aims are widely accepted, there is no single 
prescription for internationalising the content of a course. In economic education it is 
relatively easy to use international examples, case studies and country studies, all of 
which can help to stimulate students’ interest, enrich their learning and broaden their 

perspective. It is also important to emphasise the cultural context in which business is 
conducted and economic policies are pursued. In particular, I have found it helpful to 
explore the historical and cultural background to issues and practices in order to gain 
in-depth understanding. A more complex approach is to explore how knowledge can be 
constructed differently in different cultures [3]. This may help students to appreciate
not only alternative international perspectives but also how culture affects the 
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institutional environment and the way in which an economy functions in different 
countries. 

My experience of teaching in Košice and elsewhere also suggests that choosing 
specifically international topics can be useful in creating an appropriate international 
focus. This is illustrated in table 1 below. 

2012 Structural change in global, national and regional economies

2011 International entry and country analysis

2010 Developments in the global economy

2009 Technology and economic performance

2008 Internationalisation and global risk

2007 The changing international environment

2006 International economic perspectives

2004 (Oct) Economics of globalisation

2004 (Mar) Current issues in international business

2003 The global economy

2001 Strategies for economic development

2000 The global economy

1999 Competing models of economic development: Anglo-Saxon,
European and East-Asian models

I have incorporated much of my experience of teaching international topics in my 
2010 textbook: Business Environment in a Global Context [4]. By way of illustration,  
the book includes 106 pedagogical features (11 chapter opening scenarios, 80 in-
chapter practical insight boxes, 11 end-of-chapter case studies and 4 end-of-chapter 
emerging scenarios), over 80 per cent of which relate to specifically international 
issues. The book also makes reference to 86 individual countries, several of them on 
numerous occasions and the theme of globalisation underpins the work as whole. 

It is clearly important to internationalise the curriculum in economic education, 
but there are also some potential pitfalls. Firstly, internationalisation of the curriculum 
is not a substitute for rigorous theoretical analysis. Nor, for that matter is theory a 
substitute for practical applications - they are both important – but a purely descriptive 
approach to international issues will leave the students without the analytical tools to 
apply their knowledge to new situations. Secondly, the temptation to apply 
international lessons as a one-size-fits-all solution should be avoided. This problem has 
been described as ‘dumbing down the curricula, leading to a loss of distinctiveness of a 
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nation’s higher education practices’ [5]. Indeed, I would go further in suggesting that 
economic ideas can only be properly understood and applied in the context of the 
culture and institutions of a particular country or region. 

The contention of this paper is that the national context in which economic 
education is being internationalized is analogous to the role played by culture and 
institutions in determining national economic performance. If this proposition is valid, 
the literature on varieties of capitalism should help us to contextualise the 
internationalisation of the economic curriculum. This literature provides quite a good 
understanding of the underlying basis for determining the differences between 
alternative varieties of capitalism [6], but is less well developed on the specific forms 
of capitalism in different regions of the world. Hall and Soskice use a basic typology of 
‘coordinated market economies’ and ‘liberal market economies’ to categorise the 

world’s major economies, distinguishing between them in terms of ‘the role of 

institutions in determining relationships within and between firms in the private sector, 
that is, relationships with employees, customers, suppliers, government, and a variety 
of other groups’ [7]. In particular, ‘they focus on national differences in labour 

markets, social protection, and corporate governance and the way in which laws and 
other institutions are influenced by different cultural perspectives’ [7].

Culture plays an important role in influencing institutions, both informal 
(customs and practices) and formal (laws, systems and policies), so an understanding 
of culture and institutions at the national or regional level is essential in determining 
the impact of international issues, events and policies. If the thesis of the paper is 
correct, it is also important in relation to the internationalisation of economic 
education. Unfortunately, the literature on varieties of capitalism in Central and 
Eastern Europe is relatively underdeveloped, whilst the literature on the so-called 
Anglo-Saxon countries, the major Western European counties and some of the major 
Asian economies is more developed.  Although these varieties of capitalism do not 
offer a specific model for each of the countries of Central and Eastern Europe, they 
should nevertheless provide a framework for evaluating an appropriate model. 
Drawing particularly on the work of Bruno Amable [8] and my own studies [9], the 
main varieties on capitalism that can be described with some confidence are those 
indicated in normal type in Figure 1. Variants indicated in italics are those about which 
we have some useful insights from recent experience but which are not yet generally 
established as models of capitalism in their own right. 

Of course, the reality is much more nuanced than this picture suggests and each 
of these models changes in various ways over time. Nevertheless, the models can 
provide a surprisingly reliable way of evaluating the impact of an economic policy or 
event. With careful analysis of the culture and institutions of a particular country, 
therefore, we can develop a potential framework for understanding how an economy 
will respond to international developments. It should be noted here that, whilst 
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economic commentators often refer to these models either approvingly or 
disapprovingly, the purpose of my analysis is to emphasise the importance of the 
cultural and institutional context, not to assert the superiority of a particular model. 
Indeed, although one model may work better than another in particular circumstances, 
history does not suggest that one model is invariably preferable to another. It is more 
important to appreciate that the impact of events and policies affect different 
economies in different ways. 

Anglo-Saxon   European Latin American  Asian Models

     Model    Model       Model

US   UK      Rhine     Nordic    Mediterranean East Asian   Chinese Indian 

Model   Model      Model    Model     Model  (Japanese)    Model Model 

          Model 

If, by way of example, we compare some of the key characteristics of the Anglo-
Saxon model, represented by the UK, with the European model, represented by 
Germany (the Rhine model), we find the following differences (Figure 2): 

Liberal/free market economy   Coordinated/social market economy 

Limited government intervention  Active government intervention 

Flexible labour markets    Regulated labour markets 

Minimal social protection   High level of social protection 

Individualism     Consensus 

Entrepreneurial culture    Active industrial policy 

Light regulation    Tight regulation 

Reliance on equity capital   Reliance on loan capital 

My experience of teaching economics in Košice and elsewhere leads me to the 
conclusion that the internationalization of economic education is important for a 
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variety of reasons. This in itself is unlikely to be contentious. In particular, the paper 
suggests a number of ways in which the curriculum can be internationalised. However, 
internationalisation of the curriculum carries with it at least two potential pitfalls: lack 
of rigour and failure to apply international analysis in its appropriate cultural and 
institutional context. Although incomplete at the individual country level, the literature 
on varieties of capitalism provides a basic framework for evaluating the impact of 
international events in a particular country. Further research is needed, especially in 
relation to the countries of Central and Eastern Europe. 
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Príjmy obcí sú tvorené viacerými zložkami a sú potrebné na zabezpe ovanie 
potrieb a záujmov verejnej správy na miestnej, lokálnej úrovni. V sú asnej dobe 
hospodárskej a finan nej krízy, ktorá pretrváva už od roku 2009, sa do popredia 
dostávajú otázky súvisiace s efektívnejším výberom ako aj hospodárením 
s finan nými prostriedkami obcí, tvorených hlavne výnosmi z podielových daní, 
miestnych daní ako aj miestneho poplatku. S efektívnejším výberom miestnych 
daní súvisí aj otázka odstránenia nežiaducej optimalizácie platenia daní jej 
jednotlivými subjektmi, a to právnickými ako aj fyzickými osobami, 
predovšetkým prostredníctvom inštitútu ako zneužitie práva alebo konania in 
fraudemlegis. lánok je publikovaný v rámci projektu VEGA . 1/1195/12. 

K ú ové slová miestne dane, miestny poplatok, obchádzanie zákona, zneužitie 
práva, konanie in fraudemlegis, da ové príjmy 

Aristoteles charakterizoval obec ako „prvé spolo enstvo, ktoré tvoria viaceré 
rodiny a ktoré nejestvuje len pre okamžitú potrebu.“1Miestnu samosprávu v sú asnosti 
môžeme charakterizova  ako „právo a spôsobilos  miestnych orgánov spravova  
a riadi  v medziach zákona podstatnú as  verejných záležitostí na vlastnú 
zodpovednos  a v záujme miestnych obyvate ov“.2Táto definícia vychádza 
z Európskej charty miestnej samosprávy, ktorá nadobudla platnos  v Slovenskej 
republike 1.júna 2000  (uverejnená v Zbierke zákonov ako Dohovor . 336/2000 Z. z.) 
a v ktorej sa hovorí, že miestna samospráva ozna uje právo a spôsobilos  miestnych 

                                                      
1KUKLIŠ, Peter. O ústavnoprávnych aspektoch územnej samosprávy. In Pocta profesorovi 
Gašparovi. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie vydaný pri príležitosti životného 
jubilea prof. JUDr. Michala Gašpara, CSc. Pocta profesorovi Gašparovi. Košice : Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008. 168s. ISBN 978-80-7097-708-8 
2SOTOLÁ , Jozef. Miestna samospráva v ústavných súvislostiach vývoja na území Slovenskej 
republiky (aktuálne teoreticko-aplika né problémy komunálneho práva). In Ústavný systém 
Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice : Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. 285s. ISBN 978-80-7097-777-4 
 

174



Miestne dane a ich nežiaduca optimalizácia

orgánov v medziach zákona spravova  a riadi  podstatnú as  verejných záležitostí v 
rámci ich kompetencií a v záujme miestneho obyvate stva ( lánok 3). Obec 
predstavuje základ územnej samosprávy a to z h adiska korelátu ob ianskej 
spolo nosti a štátu. Základným ú elom obce je zabezpe ovanie rôznych 
hospodárskych, sociálnych kultúrnych a iných potrieb a záujmov jej obyvate ov. Na 
plnenie týchto vyššie uvedených úloh obce sú potrebné finan né zdroje, ktoré si musí 
tá ktorá obec zabezpe i  zákonnými prostriedkami, pri om základný rámec na 
zabezpe ovanie týchto finan ných prostriedkov je daný aj zákonom . 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. Obce takto majú možnos  vytvára  si sami na 
svojom území svoju vlastnú da ovú politiku, v aka omu sa posilnila ich právomoc 
ako aj ich finan ná autonómnos  a zárove  aj transferová nezávislos  od štátu. Ú elom 
tohto príspevku je poukáza  na dôvody optimalizácií ako aj na nežiaduce optimalizácie 
v súvislosti s miestnymi da ami. 

Da ou vo všeobecnosti chápeme ekonomicko-právny inštitút, ktorým sa 
mocensky odníma as  dôchodkov právnických osôb a fyzických osôb na 
zabezpe enie úhrady štátnych a iných verejných potrieb.3 Da  predstavuje aj finan nú 
kategóriu na základe ktorej sa vyjadruje vz ah medzi da ovníkom a štátom, alebo 
obcou. Ide o pe ažné plnenie (platbu) nenávratného charakteru, ktorá ja ukladaná 
zákonom alebo na základe zákona za ú elom úhrady štátnych alebo iných verejných 
potrieb, a v spravidla vopred ur enej výške a s vopred stanoveným termínom 
splatnosti.4 

Miestnou da ou rozumieme v zmysle Malého slovníka finan ného práva druh 
povinnej pe ažnej platby fyzickej a právnickej osoby plniacej funkciu jedného zo 
zdrojov miestneho rozpo tu.5 Miestne dane vo svojich rôznych formách tu už boli od 
nepamäti a ich vznik súvisí so vznikom samotnej spolo nosti. Miestne dane, v pozícii 
jedného zo zdrojov príjmov obce, slúžia na zabezpe ovanie verejnej správy na miestnej 
úrovni, a to hlavne ako doplnkový zdroj miestneho rozpo tu, ale môžu ma  aj 
charakter jeho hlavného zdroja. Medzi základné znaky miestnych daní zara ujeme 
predovšetkým ich  fakultatívnos , taxatívnos  ich výpo tu, alej to, že sadzby 
miestnych daní nemajú ur enú svoju hornú hranicu (okrem dane z nehnute ností), 
zda ovacím obdobím u vä šiny miestnych daní je kalendárny rok, ako aj to, že miestne 

                                                      
3BALKO, Ladislav - BAB ÁK, Vladimír a kol. Finan né právo. 2.vydanie. Bratislava : 
EUROKÓDEX, s.r.o., 2009. 164s. ISBN 978-80-89447-02-2 
4BALKO, Ladislav - BAB ÁK, Vladimír a kol. Finan né právo. 2.vydanie. Bratislava : 
EUROKÓDEX, s.r.o., 2009. 165s. ISBN 978-80-89447-02-2 
5KRÁLIK, Jozef–GRÚ , ubomír. Malý slovník finan ného práva. Bratislava : MANZ, 1998. 
46s. ISBN 80-85719-17-7 
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dane sú ukladané na základe zákona, pri om podrobnejší postup ich výrubu ako aj 
výberu a je uvedený v konkrétnom všeobecne záväznom nariadení jednotlivých obcí. 

Právny rámec týkajúci sa miestnych daní v Slovenskej republike je daný predovšetkým 
: 

zákonom . 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky ( alej len „Ústava 
SR“); 
zákonom . 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
( alej len „zákon o obecnom zriadení“); 
zákonom . 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
( alej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“); 
dohovor . 336/2000 Z. z. Európska charta miestnej samosprávy( alej len 
„Európska charta miestnej samosprávy“); 
zákonom . 593/2009 Z. z. o správe daní (da ový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len “da ový 
poriadok”). 

V lánku 59 Ústavy SR je uvedené, že dane a poplatky sú štátne a miestne 
a rovnako sa tam uvádza, že dane a poplatky možno uklada  zákonom alebo na základe 
zákona. Tento lánok a hlavne jeho odsek 2 je dôležitý predovšetkým v nadväznosti na 
lánok 2 ods. 3 Ústavy SR, kde sa uvádza, že: každý môže kona , o nie je zákonom 

zakázané, a nikoho nemožno núti , aby konal nie o, o zákon neukladá. Rovnako je to 
dôležité z toho poh adu, že obce nemôžu uklada  iné dane ako sú uvedené v zákone 
(t.j. v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku – pozn. autora), a teda výpo et 
miestnych daní je taxatívny. Základný rámec územnej samosprávy, kde jej základom je 
obec, je upravený v štvrtej hlave Ústavy SR, a to v lánkoch 64 až 71. lánkom 65 
ods. 1 Ústavy SR  sa obciam garantuje právo na samostatné hospodárenie, a to 
s vlastným majetkom a o svojimi finan nými prostriedkami, pri om  v odseku 2 tohto 
lánku je upravený aj základ ich financovania, kedy obce financujú svoje potreby 

predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií. Za týmto ú elom a vo 
veciach územnej samosprávy môžu obce vydáva  všeobecne záväzné nariadenia 
( lánok 68 Ústavy SR). Túto svoju normotvornú právomoc môžu obce uplatni  
kedyko vek vo svojom územnom obvode, a to aj bez špeciálneho splnomocnenia 
v zákone, vo i všetkým ktorí sa v jej územnom obvode zdržujú, ale za splnenia 
podmienky zachovania ich základných práv a slobôd a za podmienok ustanovených 
zákonom a Ústavou SR. 
 
V zmysle zákona o obecnom zriadení (§7) obec financuje svoje potreby predovšetkým: 

z vlastných príjmov,  
dotácií zo štátneho rozpo tu, 
z alších zdrojov, 
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a tak da ové príjmy obcí sú tvorené: 
predovšetkým výnosmi z podielových daní, ktoré sú vo výške 70,3% 
z výnosov z dane z príjmov fyzických osôb,  
poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a  
z miestnych daní, pri ktorých sa obce sa zamerali hlavne na da  
z nehnute ností, da  za psa, da  za predajné automaty a da  za nevýherné 
hracie automaty. 
 

Vlastným da ovým príjmom obce sú však len miestne dane a miestny poplatok, ktoré 
sú výslovne upravené v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku. V tomto 
zákone sú uvedené nasledujúce miestne dane, pri om obec nie je oprávnená uklada  
iné miestne dane: 

da  z nehnute ností, 
da  za psa, 
da  za užívanie verejného priestranstva, 
da  za ubytovanie, 
da  za predajné automaty, 
da  za nevýherné hracie prístroje, 
da  za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej asti mesta, 
da  za jadrové zariadenie, 

Poslednou miestnou da ou pod a tohto zákona je da  z motorových vozidiel, ktorú 
však môže uloži  len vyšší územný celok. 
 
Európska charta miestnej samosprávy vo svojom lánku 9 uvádza, že miestne 
orgány majú v rámci hospodárskej politiky štátu právo na primerané vlastné 
finan né zdroje, s ktorými môžu vo ne disponova  v rámci svojich právomocí ako 
aj to, že aspo  as  finan ných zdrojov miestnych orgánov je odvodená z miestnych 
daní a poplatkov, ktorých výšku majú právo ur ova  v medziach zákona tieto 
miestne orgány. Tento dokument zvýraznil a posilnil postavenie obcí v Slovenskej 
republike. Posledný zo zákonov ur ujúci rámec miestnych daní, ktorým je da ový 
poriadok, ustanovuje vo svojom ustanovení týkajúcom sa základných zásad, že pri 
správe daní sa postupuje pod a všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia 
sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených 
záujmov da ových subjektov a iných osôb (§ 3 da ového poriadku). Tento zákon 
upravuje procesnú as  výrubu a výberu miestnych daní, kde v §102 zákona 
o miestnych daniach a miestnom poplatku sa uvádza, že v konaní vo veciach 
miestnych daní a poplatku sa postupuje pod a všeobecného predpisu o správe daní 
a poplatkov (ktorým je v sú asnosti da ový poriadok- pozn. autora). 
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V dôsledku celosvetovej hospodárskej a finan nej krízy došlo k zhoršeniu 
viacerých makroekonomických ukazovate ov Slovenskej republiky, o sa následne 
výrazne prejavilo vo výške da ových príjmov ako na štátnej úrovni tak aj na úrovni 
miestnej, a teda obce majú na zabezpe ovanie potrieb a záujmov v súvislosti 
s výkonom verejnej správy na svojom území menej finan ných zdrojov. alším 
dôsledkom celosvetovej hospodárskej a finan nej krízy je aj výraznejšia snaha 
da ových subjektov optimalizova  svoje príjmy ako aj da ové za aženie, o sa 
opätovne prejavilo na výške vybratých daní zo strany štátu aj obcí. Z tohto dôvodu je 
potrebné pristúpi  k efektívnejšiemu výberu daní a zamera  sa na odha ovanie 
a potieranie da ových optimalizácií, ktoré nie sú v súlade so zákonmi, a sú teda 
nežiaduce ako zo strany štátu na štátnej úrovni tak aj zo strany obcí na úrovni miestnej, 
pretože miestne dane sú významnou sú as ou rozpo tového hospodárenia obcí. 

V jednotlivých zákonoch ur ujúcich rámec miestnych daní pojmy ako 
optimalizácie, obchádzanie zákona, konanie in fraudemlegis alebo zneužitie práva 
nenájdeme, a preto pristúpime k ich stru nému vysvetleniu. 

Pod pojmom da ová optimalizácia rozumieme v zmysle Malého slovníka 
da ového práva  najvýhodnejší optimálny program na minimalizáciu objemu da ových 
odvodov v rámci súhrnu daní, ktoré je da ovník povinný plati  štátu pod a platných 
da ových zákonov.6 

Pod pojmom in fraudemlegis rozumieme správanie spo ívajúce v tom, že sa 
niekto nespráva v rozpore s právnou normou (t.j. contralegem), ale tak, aby zámerne 
dosiahol výsledok právnou normou nepredvídaný a nežiaduci, a teda obchádza zákon.7 
Živnou pôdou pre takéto konanie sú predovšetkým medzery, nejasnosti alebo 
nejednozna nosti v zákonoch. Ide o správanie v rozpore s právom, právom zakázané 
správanie, ktoré obchádza ú el, zákona jeho ducha a zmysel8. Pod pojmom 
obchádzanie zákona rozumieme v zmysle Hendrychovho Právnického slovníka 
situáciu, kedy predmet právneho úkonu neporušuje priamo zákaz daný zákonom, ale je 
v rozpore s cie mi ustanovenia zákona.9 Oba tieto termíny však majú svoje miesto 
a zákonné vyjadrenie, a to v § 39 zákona . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník v znení 
neskorších predpisov ( alej len „ob iansky zákonník“), v ktorom sa uvádza, že právny 

úkon, ktorý svojim obsahom alebo ú elom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo 

                                                      
6PAULI KOVÁ, Alena. Malý slovník da ového práva (výkladový slovník). Bratislava: 
EUROUNION, spol. s r.o., 2006. 14s. ISBN 80-88984-91-2 
7 HENDRYCH, Dušan a kolektív. Právnický slovník, 3. vydání, 2009. http://www.beck-
online.cz/legalis/documentview.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bonfxf6ztsmf
2wizlnl5wgkz3jom&conversationId=2324719#selected-node. 
8 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Dobrá voda : Vydavatelství a nakladatelsvtí Aleš en k, 
2001.137s., ISBN 80-86473-04-X. 
9 HENDRYCH, Dušan a kolektív. Právnický slovník, 3. vydání, 2009. http://www.beck-
online.cz/legalis/documentview.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bon5rgg2dbpj
sw42k7pjqww33ome&conversationId=2324719#selected-node. 
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sa prie i dobrým mravom, je neplatný. Ob ianskym zákonníkom predvídaným 
dôsledkom takého správania je absolútna neplatnos  právneho úkonu, ktorá nastáva 
priamo zo zákona, a teda v prípade súdneho konania súd na túto skuto nos  prihliada 
zo svojej úradnej povinnosti (ex offo). Podstata konania in fraudemlegis nespo íva 
obvykle v porušení právnej povinnosti, zákonného zákazu, ale na inom stave, ktorý 
odporuje zákonu, a teda dochádza ku konaniu, výkonu práva, ktoré nie je priamo 
v rozpore s právnou povinnos ou, pretože naoko sa právna povinnos  rešpektuje, avšak 
daným úkonom sa sleduje obídenie zákona, a teda v kone nom dôsledku dochádza 
k tomu, že právny predpis nie je dodržovaný. 

Pod zneužitím práva rozumieme predovšetkým stav, kedy výkonom nejakého 
subjektívneho práva (dovoleného objektívnym právom) dochádza k narúšaniu 
rovnovážneho postavenia ú astníkov tohto právneho vz ahu, pri om je tu dôležité 
poveda  aj to, že porušite  tohto rovnovážneho stavu má z takéhoto výkonu svojho 
subjektívneho práva vä šiu výhodu a druhému ú astníkovi tohto vz ahu spôsobuje 
škodu. Zákaz zneužitia práva predstavuje právnu normu, ktorej porušenie oprávneným 
subjektom je protiprávnym úkonom.10 Osobitos ou takéhoto protiprávneho úkonu je, 
že nevzniká porušením právnej povinnosti, ale vzniká pri výkone práva spôsobom, 
ktorý zákon zakazuje11, teda v štádiu realizácie práva. Profesor Knapp uvádza, že: 
skúsenosti ukázali, že práva možno zneuži , tzn. vykona  ich k právom neodôvodnenej 
ujme niekoho iného alebo  ujme spolo nosti.12 Zneužitím práva je pod a neho 
správanie zdanlivo dovolené, ktorým má by  dosiahnutý výsledok nedovolený.13 Zákaz 
zneužitia práva je silnejší než dovolenie dané právom, a teda správanie ktoré je 
zneužívaním práva v skuto nosti nie je výkonom práva, ale protiprávnym 
úkonom.14Hendrych vo svojom Právnickom slovníku uvádza, že zákaz zneužitia 
subjektívnych práv je typ protiprávneho správania, ktoré síce formálne neprekra uje 
hranice subjektívneho práva, prekra uje však hranice spolo enskej únosnosti výkonu 
subjektívnych práv, ktoré sú vymedzené v rôznych právnych poriadkoch rôznymi 
kritériami (napr. tzv. šikana, úmysel škodi  inému bez vlastného úžitku, poškodzovanie 
oprávneného záujmu alebo subjektívneho práva inej osoby, rozpor so spolo enským 
ur ením subjektívneho práva a pod.).15 
 

                                                      
10 BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce - komentár. Bratislava : SPRINT, 2005.48s. ISBN 
80-89085-48-2. 
11 BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce - komentár. Bratislava : SPRINT, 2005.48s. ISBN 
80-89085-48-2. 
12 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha :C. H. Beck, 1995. 184s. ISBN 80-7179-028-1 
13 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha :C. H. Beck, 1995. 184s. ISBN 80-7179-028-1 
14 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha :C. H. Beck, 1995. 185s. ISBN 80-7179-028-1 
15 HENDRYCH, Dušan a kolektív. Právnický slovník, 3. vydání, 2009. http://www.beck-
online.cz/legalis/document-
view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bopjxgk5l2nf2gsx3qojqxmyi&conversati
onId=1911890#selected-node 
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Z miestnych daní, kde ich výšku ako aj jednotlivé druhy, ktoré bude obec vybera , si 
ur uje obec sama, je najvýznamnejšia da  z nehnute ností. Táto reálna a materiálna 
da  je najvýnosnejším zdrojom príjmov obcí, pri om povinnos  ju plati  vzniká na 
základe existencie vlastníctva, nájomného alebo správcovského vz ahu a v prípade, že 
nemožno ur i  da ovníka, tak na základe užívate ského vz ahu. Táto da  sa vyrubuje 
a vyberá bez oh adu na to, i povinný da ový subjekt má dostato ný príjem na jej 
úhradu, a preto sú aj snahy o jej nežiaducu optimalizáciu výrazné. V súvislosti s touto 
da ou dochádza astejšie k zneužívaniu práva, a to predovšetkým v prípadoch, ke  
da ovník nenahlási existujúce vlastníctvo alebo nadobudnutie vlastníctva – 
nehnute ností. To sa stáva v prípade prestavby už existujúcej nehnute nosti, ktorá je 
predmetom miestnej dane, a to v prípade, ak v dôsledku prestavby nehnute nosti došlo 
k zvä šeniu rozsahu (výmery) nehnute nosti. asto si rovnako da ové subjekty 
v rámci svojej záhradkárskej a pestovate skej innosti postavia stavby za ú elom 
uskladnenia svojej produkcie, ktoré už však neuvedú ako predmet tejto miestnej dane. 
K obchádzaniu zákona v súvislosti s touto da ou dochádza v prípadoch, kedy 
da ovníci si splnia síce svoju oznamovaciu povinnos , ale zámerne uvedú údaje, ktoré 
nekorešpondujú so skuto nos ou, napr. nadobudnú v dôsledku kúpnej zmluvy dom so 
záhradou, v ktorej je aj skleník, pri om na ú ely dane z nehnute ností nahlásia menšiu 
výmeru skleníka ako je v skuto nosti, ako aj v prípadoch kedy za ú elom nežiaducej 
optimalizácie sa snažia o preradenie nehnute nosti do inej kategórie, kde je nižšia da .  
Do tejto kategória spadajú aj prípady, kedy je nehnute nos  v skuto nosti využívaná na 
podnikate ské ú ely ale v súvislosti s miestnou da ou je evidovaná ako nehnute nos  
slúžiaca len na nepodnikate ské ú ely. Rozhodujúcim je pritom využitie nehnute nosti 
k 1. januáru zda ovacieho obdobia. Samostatnou kategóriou sú tzv. ierne stavby, kde 
v dôsledku právnej neexistencie stavby nedochádza ani k samotnému vyrubeniu dane 
a teda nemôže dôjs  ani k jej uhradeniu.  

alšou oblas ou, kde asto dochádza k obchádzaniu práva v súvislosti 
s miestnymi da ami je da  za psa. Táto da  sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. 
V súvislosti s touto da ou sa naj astejšie stretávame so situáciou kedy vlastník alebo 
držite  psa tohto psa vôbec nenahlási obci, a v prípade ak je ak konfrontovaný s touto 
skuto nos ou tak estne prehlási, že pes nie je starší ako 6 mesiacov, alebo že to vôbec 
nie je jeho pes a on nie je jeho držite om, ale ide o práve nájdeného zvieracieho 
najdúcha, ktorého hodlá odnies  do najbližšieho útulku ( o mu niekedy trvá aj 
nieko ko rokov...). 

Pri dani z verejného priestranstva vo vä ších obciach dochádza k jej obchádzaniu 
tak, že sa napr. nahlási menší po et m2 užívaného verejného priestranstva napr. pri 
atrakcii súvisiacej s prehliadkou áut. Povinnos  vzniká d om za atia tohto osobitného 
užívania verejného priestranstva, pri om da ovník je povinný oznámi  obci ako 
správcovi dane svoj zámer najneskôr v de  vzniku da ovej povinnosti. V prípade 
zneužívania práva v súvislosti s touto da ou je to obvykle skrytý ambulantný predaj 
(bez nahlásenia), ktorý sa tvári ako susedská výmena tovaru, asto sa uskuto ní rýchle 
a bez zbyto nej publicity, ktorý vo vä ších obciach asto ani nezaregistrujú.  
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Pri dani za ubytovanie, predmetom ktorej je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej 
osoby v ubytovacom zariadení a da ovníkom ktorej je fyzická osoba, ktorá sa 
v zariadení odplatne prechodene ubytuje, dochádza k zneužívaniu a obchádzaniu tejto 
miestnej dane asto za pomoci samotných ubytovate ov, ktorí sú zárove  aj platite mi 
tejto dane, kedy títo síce od hostí da  vyberú ale už ju alej neposunú na obec. A teda 
nevedením potrebnej evidencie alebo jej nevedením riadne z ich strany dochádza k 
tomu, že je ažké zisti  a preukáza , že k nejakému ubytovaniu vôbec došlo, prípadne 
ak nahlásia menší po et ubytovaných hostí, že ko ko ubytovaných hostí bolo v 
skuto nosti. K prípadom zneužívania práva v súvislosti s touto da ou z ubytovania je 
spôsob, kedy ubytovate  s ubytovaným uzavrie za ú elom prechodného ubytovania 
nájomnú zmluvu. 

V prípade dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej asti mesta, 
dane za nevýherné hracie prístroje ako aj dane za predajné automaty sa obchádzanie 
zákona deje predovšetkým v intenciách nesplnenia oznamovacej povinnosti da ovníka. 

Dôsledkom vyššie uvedeného správania da ových subjektov je zníženie príjmov 
obcí, kedy tieto vyrubia menej daní ako by mohli, pri om je potrebné spomenú  aj to, 
že nie každá vyrubená da  zo strany obce je aj príslušným da ovým subjektom 
uhradená. 

Záverom je potrebné spomenú , že už od 1. januára 2012 majú obce v zmysle 

novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku možnos , v prípade ak nie 

je zo strany da ovníka splnená oznamovacia povinnos , zisti  základ príslušnej 

miestnej dane ako aj ur i  túto da  pod a pomôcok (§98a tohto zákona). 

Aj napriek sú asnej ažkej situácii jednotlivých obcí z h adiska ich príjmov, je 
potrebné konštatova , že obce majú ešte stále priestor na zlepšenie ako výrubu tak aj 
výberu miestnych daní. Ako už z vyššie uvedeného vyplýva k da ovým únikom 
a k vyhýbaniu sa daniam dochádza hlavne v dôsledku nesplnenia si oznamovacej 
povinnosti jednotlivých da ových subjektov ako aj spoliehania sa obcí na pravdivos  a 
úplnos  týchto oznámení da ových subjektov. Samotná právna úprava miestnych 

daní je pod a názoru autora posta ujúca, pretože každá obec má možnos  túto oblas  
upravi  podrobnejšie prostredníctvom svojich všeobecne záväzných nariadení, kde si 
môže stanovi  jasné pravidlá ako na preukazovanie rôznych skuto ností tak aj na 
vedenie potrebných evidencií zo strany da ovníkov. Zefektívnenie výrubu a výberu 

miestnych daní spo íva v aktívnejšom prístupe obcí, v zlepšení ich informovanosti 

ako aj vo zvýšení kontrol a overovania zadaných údajov zo strany da ovníkov 

samotnými obcami, a to aj za využitia iných zamestnancov obce, napr. obecnej 
polície, prípadne aj za pomoci uchádza ov z evidencie úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ktorých využíva obec na menšie obecné služby alebo na aktiva nú innos  v 
obci. Z tohto dôvodu je možné uvíta  aktivitu sú asnej vlády v súvislosti so spúš aním 
Programu ESO (Efektívna, Spo ahlivá a Otvorená štátna správa). Aj napriek tomu, že 
ide o program, ktorého cie om je zefektívnenie hlavne štátnej správy, má tento 
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program významný dosah aj na územnú samosprávu, a to predovšetkým z poh adu 

monitoringu a prepojenosti informa ných systémov v zmysle základného princípu 

„všetko v jednom, jedno všade“
16V neposlednom rade sú významným inite om 

v oblasti lepšej informovanosti obcí aj samotní obyvatelia jednotlivých obcí, ktorímajú 
právo ale aj povinnos  plni  si svoje povinnosti vo i obci, medzi ktoré patrí aj 
oznamovacia povinnos  a poskytovanie potrebnej sú innosti. Obyvatelia obcí by 
nemali zabúda  na to, že ú elom obce je plnenie rôznych hospodárskych, kultúrnych, 
sociálnych a iných potrieb a záujmov na lokálnej úrovni, a teda ide o plnenia pre nich 
samotných.
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Abstrakt 

Finan ná analýza predstavuje nástroj, ktorý umož uje firmám zhodnoti  svoju 

finan nú situáciu, t.j. svoje „finan né zdravie“.Inovácie by mali prispieva  

k lepším ekonomickým a finan ným výsledkom firmy. Cie om príspevku je preto 

porovna  v rámci jedného odvetvia, t.j. priemyselnej výroby, finan nú situáciu 

firiem v závislosti od výdavkov na inovácie v danom odvetví. Výsledky tohto 

príspevku poukazujú na skuto nos , že menej inovatívne firmy môžu vykazova  

v niektorých pomerových ukazovate och lepšie hodnoty v porovnaní s viac 

inovatívnymi spolo nos ami.  

K ú ové slová: finan ná analýza, inovácie, priemyselná výroba 

1 ÚVOD 

Ekonomická teória ponúka rôzne metódy na hodnotenie podnikov. Vo finan nom 
hodnotení zastáva zásadné miesto finan ná analýza, ktorá umož uje firmám 
monitorova  svoj sú asný stav a odhadnú  predpokladaný vývoj ich k ú ových 
finan ných ukazovate ov, tzn. odhali  finan nú situáciu firmy. Preto môžeme 
konštatova , že cie om finan nej analýzy je zhodnoti  finan né zdravie firmy, a tým 
upozorni  na silné a slabé stránky jej hospodárenia. Ak chce by  firma úspešná mala 
by zvyšova  svoju inova nú kapacitu, pretože tá sa považuje za jeden z hlavných 
faktorov konkuren nej výhody firmy. Inovácie predstavujú k ú ový element vo 
vylepšovaní ekonomických a finan ných výsledkoch firmiem a výkonnosti národných 
ekonomík. 

Cie om príspevku je porovna  v rámci jedného odvetvia, t.j. priemyselnej výroby, 
finan nú situáciu firiem v závislosti od výdavkov na inovácie v danom odvetví. 
Príspevok je rozdelený na dve hlavné asti, teoretickú a praktickú. V teoretickej asti je 
vymedzený pojem finan ná analýza a jej najzaužívanejšia metóda – pomerové, resp. 
finan né ukazovatele. Zárove  teória poukazuje na vz ah medzi inováciami 
a finan nými výsledkami firmy. V praktickej asti je popísaná metodológia príspevku, 
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 s oh adom na inovácie 

tzn. rozdelenie vzorky podnikov na základe výdavkov na inovácie v odvetví 
priemyselná výroba, a výsledky porovnávania pomerových a iných ukazovate ov 
medzi dvoma kategóriami firiem, t.j. inovatívnymi a menej inovatívnymi firmami 
v danom odvetví. V závere príspevku sú zhrnuté výsledky finan nej situácie 
jednotlivých kategórii firiem a ich porovnávania.  

2 TEORETICKÁ AS   

Finan nú analýzu, respektíve finan no-ekonomickú analýzu definuje Zalai a 
kol.ako „materiál, ktorý rekapituluje a hodnotí výsledky podniku za analyzované 
obdobie, identifikuje a kvantifikuje okolnosti ( initele), ktoré ich determinovali, 
doterajší vývoj a dosiahnuté výsledky prolonguje do budúcnosti a všetko to 
komprimuje do návrhu opatrení, ktorých realizácia má zabezpe i  dosiahnutie 
podnikových cie ov“ (2010, s. 17). Štangová definuje finan nú analýzu ako „súbor 
metód, ktoré umož ujú ur ova  relatívne postavenie firmy v spolo nosti a pomocou 
súboru indikátorov vykona  jej hodnotenie vo i ostatným organizáciám.“ (1996, s. 91). 

Najzaužívanejším nástrojom finan nej analýzy sú pomerové ukazovatele. 
Pomerový ukazovate  charakterizuje vzájomný vz ah medzi dvoma položkami 
ú tovných výkazov (medzi dvoma ukazovate mi) alebo položkami z nich odvodených 
(ako je napr. pracovný kapitál), a to pomocou ich podielov (Kovanicová, a kol., 2002). 

Pomerové ukazovatele sú základným kame om analýzy ú tovných výkazov 
pretože (Kovanicová, a kol., 2002).: 

• umož ujú porovnáva  podniky rôznej ve kosti, 
• môžu sa porovnáva  s ich rozpo tovanými hodnotami, 
• umož ujú previes  analýzu asového vývoja finan nej situácie danej firmy, 

pretože je možné porovnáva  ich výšku dosiahnutú v rôznych obdobiach 
hospodárskej innosti, 

• môžu sa využíva  vo vnútri podniku k porovnávaniu porovnate ných 
ziskových stredísk, 

• sú vhodným východiskom hlbšej prierezovej analýzy, spo ívajú v porovnávaní 
finan nej situácie firmy s finan nou situáciou podobných firiem, 

• umož ujú posudzova  finan nú pozíciu a výkonnos  firmy vo vz ahu k výške 
pomerových ukazovate ov, ktorá sa u podobných skupín podnikov javí ako 
naj astejšie sa vyskytujúca, 

• môžu by  používané ako vstupné údaje matematických modelov umož ujúcich 
popísa  závislosti medzi javmi, klasifikova  stavy, hodnoti  rizika 
i predpoveda  budúci vývoj. 

Ve ká as  ekonomickej literatúry zdôraz uje pozitívny vplyv inovácií na hlavné 
ukazovatele výkonnosti firmy. Tie firmy, ktoré sa zapojili do inova ných aktivít majú 
lepšie výsledky v oblasti tržieb, exportu, v produktivite a zamestnanosti (Lugones, 
2009). L��f a Heshmati (2002) uvádzajú pridanú hodnotu, tržby, zisk po a pred 
odpismi, udský kapitál a iné za k ú ové ekonomické premenné v oblasti inovácií. 

185



NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 

Zárove  tvrdia, že inovatívne výrobné firmy majú vyššie tržby na zamestnanca, vyššiu 
pridanú hodnotu na zamestnanca, viac zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním 
a majú vyššie zisky na zamestnanca, ako aj obchodnú maržu, ako neinovujúce výrobné 
firmy. Podobné výsledky nájdeme aj v iných štúdiach (Geroski,Van Reenen, 1993; 
Kemp a kol., 2003), ktoré tvrdia, že lepšie ekonomické a finan né výsledky boli 
zaznamenané vo firmách schopných využi  inovácie na zlepšenie procesov alebo 
odlíšenie svojich produktov a služieb v porovnaní so svojou konkurenciou.  

3 PRAKTICKÁ AS  

Cie om príspevku je porovna  v rámci jedného odvetvia, t.j. priemyselnej výroby, 
finan nú situáciu firiem v závislosti od výdavkov na inovácie v danom odvetví. Ak 
predpokladáme, že prostredníctvom výdavkov na inovácie môžeme hodnoti  
inovatívnos  odvetvia, potom by sme mohli posudzova  priemyselnú výrobu, ktorá má 
najvyššie výdavky na inovácie v porovnaní s ostatnými odvetviami1, za 
najinovatívnejšie odvetvie na Slovensku. Avšak, aj v rámci priemyselnej výroby 
existujú ekonomické innosti, ktoré nevykazujú vysoké výdavky na inovácie. Preto 
budeme porovnáva  ekonomické innosti, ktoré patria do priemyselnej výroby, 
s oh adom na ich inovatívnos . To znamená, že budeme vzájomne porovnáva  
ekonomické innosti s vysokými výdavkami na inovácie a ekonomické innosti 
s nízkymi výdavkami na inovácie.  

Pre ur enie ekonomických inností v rámci priemyselnej výroby, ktoré patria 
k inovatívnejším, resp. menej inovatívnym, sme využili údaje o výdavkoch na inovácie 
zo Štatistického úradu SR za rok 2006. Predpokladáme, že výdavky na inovácie v roku 
2006 by sa mohli prejavi  na finan nej situácii jednotlivých ekonomických inností 
v nasledujúcich rokoch. 

Najvyššie výdavky na inovácie mala výroba motorových vozidiel, prívesov 
a návesov (233 251,08 tis. EUR, o predstavuje 21,57% z celkovej priemyselnej 
výroby), za ou nasleduje výroba kovov (160 145,69 tis. EUR, 14,81%), výroba 
strojov i.n. (123 750,08 tis. EUR, 11,45%), výroba potravín (91 754,27 tis. EUR, 
8,49%) a výroba el. strojov a prístrojov i.n. (80 346,61 tis. EUR, 7,43%). Týchto pä  
ekonomických inností budeme spolu posudzova  za inovatívne. 

Na druhej strane, najnižšie výdavky na inovácie malo recyklovanie (759,91 tis. 
EUR, o predstavuje 0,07% z celkovej priemyselnej výroby), za ním nasleduje výroba 
kancelárskych strojov a zariadení (1 234,68 tis. EUR, 0,11%), spracúvanie kože (1 
433,74 tis. EUR, 0,13%), odevná výroba (1 466,21 tis. EUR, 0,14%) a výroba 
ostatných dopravných zariadení (1 903,67 tis. EUR, 0,18%). Týchto pä  ekonomických 
inností budeme spolu posudzova  za menej inovatívne v rámci priemyselnej výroby. 

V príspevku prevedieme finan nú analýzu prostredníctvom pomerových 
ukazovate ov. Vzorky firiem a ich pomerové ukazovatele máme k dispozícii za rok 

                                                      
1Zdroj: ŠtatistickýúradSlovenskejRepubliky: Výdavkynainovácie, 2006. 
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20072. V rámci inovatívnych firiem tvorí analyzovanú vzorku 111 firiem, o 
predstavuje približne 7% z posudzovaných inovatívnych ekonomických innosti na 
Slovensku v roku 2007. V prípade menej inovatívnych firiem priemyselnej výroby 
máme k dispozícií vzorku 20 firiem, o predstavuje 3,32%3 z posudzovaných 
ekonomických inností na Slovensku v roku 2007. Z pomerových ukazovate ov sme si 
vybrali tieto: 

• ukazovatele likvidity: pohotová likvidita, bežná likvidita a okamžitá likvidita, 
• ukazovatele aktivity: doba obratu zásob, doba obratu poh adávok a doba obratu 

aktív, 
• ukazovatele rentability: ROE, ROA a rentabilita tržieb 
• ukazovatele zadlženosti: celková zadlženos , miera zadlženosti vlastného 

kapitálu, ziskový ú inok finan nej páky a úrokové krytie.  

Vychádzajúc z teórie o vz ahu medzi finan nými výsledkami a inováciami 
zahrnieme pri porovnávaní inovatívnych a menej inovatívnych výrobných podnikov aj 
nasledujúce ukazovatele: 

• iné ukazovatele: pridaná hodnota na zamestnanca, nákladovos , nárast/pokles 
tržieb a nárast/pokles zisku/straty. 

Na porovnanie výsledkov medzi dvoma kategóriami firiem (inovatívnymi a menej 
inovatívnymi) použijeme deskriptívnu štatistiku, a to stredné hodnoty. Medzi hlavné 
ukazovatele strednej hodnoty patria priemer, medián a modus. Z analyzovaných 
ukazovate ov sme vyrátali priemer a medián, ke že modus nie je vhodný pri danom 
súbore dát. Pri interpretovaní budeme vychádza  z mediánu, nako ko tento ukazovate  
dokáže na rozdiel od priemeru eliminova  vplyv extrémnych hodnôt v dátovom súbore. 
Okrem iného, výsledky budeme porovnáva  so strednými hodnotami za odvetvie 
výroby pri tých ukazovate och, ktorých stredné hodnoty sme mali k dispozícii.  

3.1 Výsledky 

V tabu ke 1 sa nachádzajú niektoré ukazovatele zadlženosti za obe kategórie 
firiem. Ukazovatele celková zadlženos  a stupe  samofinancovania popisujú štruktúru 
finan ných zdrojov. Z tabu ky 1 vidíme, že menej inovatívne firmy majú vyšší podiel 
cudzích zdrojov (58,63%, medián) a tým pádom nižší podiel vlastných zdrojov (41,40 
%, medián) na celkovom kapitále firmy ako inovatívne firmy (55,32% : 44,68%). 
Celková zadlženos  v obidvoch kategóriách firiem je vysoká, no aj napriek tomu sa 
nachádza pod strednou hodnotou daného odvetvia.  

Samozrejme, aj miera zadlženosti vlastného kapitálu musí by  vyššia, ke že 
cudzie zdroje prevyšujú vlastné zdroje v danom prípade. Menej inovatívne firmy sú 
viac zadlžené (148,20 %, medián) ako inovatívne firmy (116,51 %, medián), o nie je 

                                                      
2Údaje pochádzajú z komer ného ratingu firmySoliditet. 
3Zdroj: vlastné výpo ty na základe údajov zo Štatistického úradu SR o po te podnikov 
v priemyselnejvýrobe v roku 2007. 

187



NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 

dobré v obidvoch prípadoch, ke že daný ukazovate  nadobúda príliš vysoké hodnoty, 
prevyšujúce krajnú hranicu tohto ukazovate a – 70% (Zalai a kol., 2010). 

 
Tabu ka 1 Porovnanie ukazovate ov zadlženosti 

ukazovatele 
zadlženosti 

menej inovatívne inovatívne 
Stredné hodnoty 

výroby 
priemer medián priemer medián HK Me DK 

celková 
zadlženos  (%) 

58,56 58,63 57,40 55,32 92,75 67,18 30,95 

miera zadlženosti 
vlastného kapitálu 
(%) 

325,15 148,20 775,37 116,51 - - - 

ziskový ú inok 
finan nej páky 
(koef.) 

3,96 2,53 7,50 1,90 - - - 

úrokové krytie 
(koef.) 

-52527,26 6,85 37,92 6,27 Inf 5,18 -23,10 

stupe  
samofinancovania 
(%) 

41,40 41,37 42,60 44,68 - - - 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov komer ného ratingu firmy Soliditet 
a Univerzálneho registra Slovenskej republiky 
  

V prípade ukazovate a úrokové krytie mediánová menej inovatívna firma je 
schopná pokry  úrokové náklady zo zisku pred úrokmi a zdanením 6,85 krát, o je viac 
ako v prípade inovatívnych firiem, ktoré ich dokážu kry  6,27 krát. Obe tieto hodnoty 
sa nachádzajú nad strednou hodnotou v danom odvetví, o môžeme hodnoti  pozitívne. 
Avšak, ke že daný ukazovate  má hornú hranicu nekone no, je lepšie, aby hodnota 
úrokového krytia bola o najvyššia.  

Ukazovate  ziskový ú inok finan nej páky (ZÚFP) nám vypovedá o dopade 
zadlženosti na rentabilitu vlastného kapitálu. V obidvoch kategóriách firiem má 
mediánový podnik ZÚFP vä ší ako jedna, preto použitie cudzieho kapitálu zvyšuje 
rentabilitu vlastného kapitálu.  

Výsledky niektorých ukazovate ov aktivity sa nachádzajú v tabu ke 2. Pre firmu 
je najlepšie, ak sú výsledky týchto ukazovate ov nízke. Z tabu ky môžeme vidie , že 
obe kategórie firiem majú dlhú dobu obratu zásob, pretože sa ich hodnoty približujú 
k hornej hranici v danom odvetví. Mediánovému menej inovatívnemu podniku trvá 40 
dní kým sa zásoby pretavia do tržieb. V prípade mediánového inovatívneho podniku je 
to 44 dní.  

o sa týka doby obratu krátkodobých poh adávok z obchodného styku, menej 
inovatívne firmy sa nachádzajú pod strednou hodnotou v danom odvetí a inovatívne 
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firmy takmer na strednej hodnote v danom odvetví. Preto to môžeme hodnoti  
pozitívne vzh adom na výsledky tohto ukazovate a pre výrobné odvetvie.  
 
Tabu ka 2 Porovnanie ukazovate ov aktivity 

ukazovatele 
aktivity 

menej inovatívne inovatívne 
Stredné hodnoty 

výroby 
priemer medián priemer medián HK Me DK 

doba obratu zásob 
(dni) 

44,20 40,00 53,15 44,00 52,25 8,44 0,00 

doba obratu krát. 
poh adávok 
z obchodného 
styku (dni) 

45,45 37,50 61,34 48,00 98,84 48,59 16,88 

doba obratu krát. 
záväzkov 
z obchodného 
styku (dni) 

98,35 54,00 76,07 62,00 125,80 46,20 12,88 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov komer ného ratingu firmy Soliditet 
a Univerzálneho registra Slovenskej republiky 
 

Posledný analyzovaný ukazovate  aktivity je doba obratu krátkodobých záväzkov 
z obchodného styku, ktorý dosahuje najvyššie hodnoty v porovnaní s ostatnými 
ukazovate mi. V prípade mediánového menej inovatívneho podniku trvá 54 dní kým 
firma vyplatí svoje krátkodobé záväzky, v prípade inovatívnych firiem je to 62 dní. 
Obe tieto hodnoty sa nachádzajú nad strednou hodnotou v danom odvetví, o nie je 
dobré. 

Ak by sme si porovnali platobnú disciplínu odberate ov a skúmaných firiem, 
vidíme, že rozdiel medzi dobou obratu záväzkov a poh adávkami predstavuje 16,5 dní 
v prípade mediánového menej inovatívneho podniku, v prípade mediánového 
inovatívneho je to 14 dní. To znamená, že obom kategóriám firiem trvá dlhšie vyplati  
svoje záväzky ako inkasova  svoje poh adávky. Z výsledkov ukazovate ov aktivity 
môžeme konštatova , že menej inovatívne firmy dosahujú lepšie hodnoty ako 
inovatívne firmy.  

Porovnanie výsledkov inovatívnych a menej inovatívnych firiem v prípade 
ukazovate ov likvidity zobrazuje tabu ka 3. Bežná likvidita sa v obidvoch kategóriách 
firiem nachádza nad strednou hodnotou daného odvetvia. Avšak výsledky (medián) 
bežnej likvidity nespadajú do intervalov pod a teórie (1,6 – 2,5). Pohotová likvidita 
mediánového podniku sa nachádza v prípade inovatívnych firiem tesne nad dolnou 
hranicou daného odvetvia, zatia  o v prípade menej inovatívnych firiem sa nachádza 
tesne pod úrov ou strednej hodnoty. Výsledky mediánov pohotovej likvidity spadajú 
do intervalu 0,7 – 1. 
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Tabu ka 3 Porovnanie ukazovate ov likvidity 

ukazovatele likvidity
menej inovatívne inovatívne 

Stredné hodnoty 
výroby 

priemer medián priemer medián HK Me DK 

bežná likvidita 1,71 1,33 1,67 1,25 2,65 1,19 0,72 

pohotová likvidita 1,23 0,96 1,14 0,78 2,25 0,99 0,47 

okamžitá likvidita 0,51 0,12 0,38 0,10 - - - 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov komer ného ratingu firmy Soliditet 
a Univerzálneho registra Slovenskej republiky 

 

V prípade okamžitej likvidity na jedno euro záväzkov pripadá mediánovej menej 
inovatívnej firme 12 centov finan ného majetku, v prípade inovatívnej mediánovej 
firmy to je 10 centov. Hodnota okamžitej likvidity by nemala by  vysoká, no pod a 
teórie by mala spada  do intervalu 0,2 – 0,6 (Zalai a kol., 2010). Preto tieto hodnoty sú 
na tento interval nízke.  

V tabu ke 4 sú porovnané ukazovatele rentability inovatívnych a menej 
inovatívnych firiem. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) a taktiež rentabilita 
celkového kapitálu (ROA) sa v obidvoch kategóriách firiem nachádzajú nad strednou 
hodnotou daného odvetvia. To znamená, že firmám sa darí celkom dobre. o sa týka 
rentability tržieb, euro tržieb prinášalo mediánovému menej inovatívnemu podniku 
približne 3 centy zisku. V prípade inovatívneho podniku to bolo približne 2 centy 
zisku. Z výsledkov mediánov je zrejmé, že v prípade všetkých analyzovaných 
ukazovate ov rentability, sú na tom lepšie menej inovatívne firmy.  
 
Tabu ka 4 Porovnanie ukazovate ov rentability 

ukazovatele 
rentability 

menej inovatívne inovatívne Stredné hodnoty výroby 

priemer medián priemer medián HK Me DK 

ROE (%) -15,42 13,10 -96,95 11,31 33.92 5.44 -10,15 

ROA (%) -1,12 6,57 4,12 4,97 11.17 1.64 -2.57 

ROS (%) -0,53 2,71 0,15 1,91 - -  -  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov komer ného ratingu firmy Soliditet 
a Univerzálneho registra Slovenskej republiky 
  

Ukazovatele uvedené v tabu ke 5 nepatria do žiadnej z uvedených kategórii 
pomerových ukazovate ov. Ich výber je na základe ich možného súvisu s inováciami, 
ktorý už bol uvedený vyššie. Porovnaním výsledkov pridanej hodnoty v rámci odvetvia 
môžeme dosta  pomerne dobré zhodnotenie, ako sa vyvíjala schopnos  podniku 
vyrába  a generova  zisky. Ak sa pozrieme na medián, pridaná hodnota na 
zamestnanca dosahuje hodnotu 16,17 tis. EUR v inovatívnych firmách, zatia  o 
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v menej inovatívnych je to takmer o polovicu menej, a to 8,57 tis. EUR. V prípade 
priemeru je výsledok opa ný, avšak rozdiel predstavuje len 1 tis. EUR a do výpo tu 
vstupujú aj extrémne hodnoty. 
 
Tabu ka 5 Porovnanie iných ukazovate ov 

iné ukazovatele 
menej inovatívne Inovatívne 

priemer medián priemer Medián 
pridaná hodnota na zamestnanca 
(tis. EUR) 

19,40 8,57 18,37 16,17 

nákladovos  (koef.) 0,99 0,97 0,98 0,98 

nárast/pokles tržieb v % 0,09 % 0,05 % 0,43 % 0,05 % 

nárast/pokles zisku/straty v % -756,31 % 2,90 % -2254,06 % -8,68 % 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov komer ného ratingu firmy Soliditet 

 

o sa týka nákladovosti, všetky hodnoty sú menšie ako 1, o je pozitívne, pretože 
podniky sú zatia  schopné generova  viac výnosov, ako majú nákladov. Inovatívne 
firmy majú vyššiu nákladovos  ako menej inovatívne, aj ke  len o nepatrné množstvo.  

Pokia  ide o nárast/pokles tržieb, obe kategórie firiem sú na tom rovnako ak sa 
pozrieme na ich medián, tzn. oproti predchádzajúcemu obdobiu narástli ich tržby 
o 0,05%. V prípade, že by sme brali do úvahy priemer, inovatívne firmy sú na tom 
lepšie. Avšak, vo všeobecnosti sú tieto hodnoty nízke. Ak sa pozrieme na posledný 
ukazovate , menej inovatívnym firmám narástol zisk o 2,90% (medián), zatia  o 
inovatívnym firmám klesol zisk, resp. narástla strata o 8,68% (medián). O ividne boli 
v tomto ukazovateli na tom lepšie menej inovatívne firmy.  

4 ZÁVER 

Finan ná analýza môže slúži  na hodnotenie finan nej situácie podniku, no 
zárove  má svoje uplatnenie aj pri porovnávaní firiem navzájom. V príspevku sme 
vytvorili dve vzorky firiem, pre ktoré sme vyrátali finan né ukazovatele. Našim cie om 
bolo porovna  v rámci priemyselnej výroby finan nú situáciu dvoch kategórii firiem, 
a to vzorku firiem, ktorá patrí medzi ekonomické innosti s najvyššími výdavkami na 
inovácie, so vzorkou firiem, ktorá patrí medzi ekonomické innosti priemyselnej 
výroby s najnižšími výdavkami na inovácie.  

V prípade ukazovate ov zadlženosti obidve kategórie firiem boli viac kryté 
cudzími zdrojmi ako vlastnými. Na jednej strane to môže predstavova  riziko 
neschopnosti plati  úroky a možno aj dlhy, avšak ich úrokové krytie je dostato né 
a ziskový ú inok finan nej páky je vä ší ako 1, teda použitie cudzích zdrojov zatia  
pozitívne vplýva na rentabilitu vlastného kapitálu. Inovatívne firmy sú síce menej 
zadlžené, ale zárove  slabšie dokážu ziskom kry  úroky. Pri ukazovate och aktivity 
inovatívne firmy dosahovali horšie výsledky ako menej inovatívne firmy vo všetkých 
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analyzovaných ukazovate och. To znamená, že neboli nato ko efektívne vo využívaní 
svojho majetku ako menej inovatívne firmy, ani v porovnaní so strednými hodnotami 
za odvetvie (okrem doby obratu krát. poh adávok). Obidve kategórie firiem majú nízku 
okamžitú likviditu, tzn. že nemajú dostatok najlikvidnejších aktív na úhradu svojich 
krátkodobých záväzkov. Na druhej strane ú tovné jednotky s nízkym podielom vysoko 
likvidných aktív by mali dosahova  zvy ajne vyššiu rentabilitu (Strouhal, 2006), o 
v prípade výsledkov ROE a ROA aj naozaj platí, ke že ich hodnoty pre obidve 
kategórie firiem prevyšujú strednú hodnotu vo výrobnom odvetví. Avšak, výsledky 
ROS nie sú až také pozitívne, o potvrdzuje aj ukazovate  nárast/pokles tržieb. Opä , 
aj v prípade ukazovate ov rentability mali lepšie výsledky menej inovatívne firmy.  

Ke  zhodnotíme ukazovatele, ktoré môžu ma  súvis s inováciami, vidíme, že 
v prípade pridanej hodnoty na zamestnanca naozaj inovatívne firmy dosahujú výrazne 
lepšie výsledky. o sa týka nákladovosti, inovatívne firmy ju majú vyššiu, o by 
mohlo by  vysvetlené vyššími výdavkami na inovácie. Zárove  inovatívne firmy 
dosahujú horšie výsledky pri ukazovateli nárast/pokles zisku/straty.  
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Vidiek so svojimi jedine nými podmienkami poskytuje priestor pre život a prácu 

kreatívnej triedy pôsobiacej v niektorých odvetviach. Vymedzenie kreativity na vidieku 

je asto obmedzené na udovú tvorivos  a tradi né remeslá. V posledných rokoch sa 

však objavujú nové kreatívne innosti, ktoré majú výlu ne vidiecky charakter.  Rozvoj 

kreatívneho sektora na vidieku môže vytvára  pracovné príležitosti a priestor pre 

podnikanie. Toto môže by  cesta diverzifikácie a revitalizácie vidieckej ekonomiky. 

Jedným z kreatívnych odvetví je architektúra. Vidiecka architektúra má svoje špecifiká. 

Príspevok prináša príklady z praxe, ktoré dokazujú, že vo vidieckej architektúre 

vznikajú a rozvíjajú sa nové smery, ktoré využívajú lokálne tradi né materiály a 

zárove  používajú nové technológie. Cie om príspevku je na rtnú  východiská 

a dôvody pre spracovanie prípadovej štúdie zameranej na nový smer vidieckej 

architektúry. 

K ú ové slová kreativita, vidiek, architektúra

 

Countryside with its unique conditions provides space for living and working creative 

class operating in certain sectors. The definition of creativity in rural area is often 

limited to the folk creativity and traditional crafts. In recent years, however, there are 

new creative activities that have purely rural character. The development of the 

creative sector in the countryside can create working space for business. This may be 

away of diversification and revitalization of rural economy. One of the creative 

industries is architecture. Rural architecture has its own specifics. This paper reports 

practical examples, showing that arise in rural architecture and develops new 

directions, using local traditional materials and to use new technology. The aim of this 
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paper is to outline the background to reasons for a case study focusing on a new way 

of rural architecture. 

Keywords: creativity, countryside, architecture 

Architektúra je kreatívnym odvetvím, ktoré je základom stavebnej produkcie. 
Stavebníctvo je po obrane, vzdelávaní, zdravotníctve a potravinárstve piatym 
najvä ším priemyslom. Umelecká a ekonomická úloha architektúry varíruje od 
špi kových, asto oce ovaných, architektov, ktorí navrhujú najprestížnejšie budovy na 
svete až po tisícky architektov, ktorí sú autormi bežnej architektúry. Špecifikom tohto 
odvetvia je, že architektonické návrhy sú predmetom ochrany autorských práv. Vo 
vä šine odvetví sú produkty alebo postupy chránené patentom alebo ochrannou 
známkou. 

Architektúra je nezávislá od národa alebo kultúry. Paradoxom je, že vlády, ktoré 
odmietajú import prejavov iných kultúr, ú as  zahrani ných architektov na návrhu 
budov najvä šieho národného významu, ktoré sú predmetom kultúrnej senzitivity 
ob anov dokonca vítajú (Howkins, 2007).   

Z tridsiatich najziskovejších architektonických firiem na svete pod a Howkinsa 
(2007)dvadsa   pôsobí v USA a Japonsku. Na tre om mieste je Ve ká Británia. 
Ve kos  trhu v stavebníctve  odráža silu národnej ekonomiky aj ke  architektúra 
prekvitá disproporcionálne v krajinách, kde prekvitá súkromný sektor a súkromný 
kapitál a senzitivita k ob ianskej hrdosti. 

Architektúra budov a priestranstiev sa neobmedzuje iba na urbánny priestor. 
Architektúra vidieka je po príchode mestských prvkov a zahrani ného cudzorodého 
dizajnu oraz viac diskutovaná. Novým trendom je kombinácia tradi ných miestnych 
materiálov s novou technológiou o vyžaduje kreatívny prístup a asto prepájanie  
poznatkov z rôznych odvetví. Cie om príspevku je na rtnú  východiská a dôvody pre 
spracovanie prípadovej štúdie zameranej na nový smer vidieckej architektúry. 

Viacerí autori kritizujú názor, že kreativita je záležitos ou urbánneho priestoru 
(Bell-Jayne, 2010, White, 2010, McGranahan-Wojan, 2007) a skúmajú jej prejavy vo 
vidieckych regiónoch (Burns-Kirkpatrick, 2008).  

Silné stránky vidieka tiež lákajú kreatívnych udí a môžu im poskytnú  
podmienky, ktoré sú pre niektoré innosti jedine né. Najvä šími prednos ami 
a ur ujúcimi faktormi atraktivity vidieka je kvalita života, prírodné prostredie a tradícia 
tvorivosti. asto sa pod kreativitou na vidieku chápe iba udová tvorivos  a remeslá. 
V sú asnosti však na vidieku pôsobí nieko ko moderných kreatívnych odvetví, ktoré 
využívajú silné stránky vidieka. Rozvoj kreatívneho sektora na vidieku má potenciál 
generova  udržate né podnikanie a možnosti zamestnania a prispie  tak k diverzifikácii 
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vidieka (White, 2010). A naopak diverzifikácia môže prinies  atraktivitu aj po stránke 
možností pracovnej a oddychovej innosti alebo po stránke atraktívnosti krajiny ako 
takej. So zvýšením po tu podnikate ov udské zdroje na vidieku získavajú na kvalite 
(Bu ek, Rehák, Tvrdo , 2010).  

Kreativita je nápomocná pri prekonávaní prekážok a posilnení lokálnej identity, 
o podporuje lokálnu hrdos  a sociálnu súdržnos . Takisto narúša spolo enské normy 

a otvára priestor pre inovatívne a radikálne myslenie (Macdonald, 2012).  

Whiteová (2010) skúma potenciál a príležitosti kreatívneho sektora vo vidieckych 
regiónoch.  Ako príležitos  identifikovala prilákanie a udržanie sú asného a budúceho 
kreatívneho talentu, vybudovanie infraštruktúry a pokrytie širokopásmovým 
internetom. Významnou podmienkou je rozvoj politiky a sie ovanie v zmysle 
rozvoja kreatívneho kapitálu na vidieku. Rozvoj sociálneho kapitálu na vidieku nie je 
nová výskumná téma. Európsky výskum  societálneho a sociálneho kapitálu je v štádiu, 
kedy sa formulujú odporu enia pre národnú a regionálnu politiku.  Jedným 
z odporu ení britskej štúdie, ktorá sa venuje sociálnemu kapitálu na vidieku (Moseley, 
Pahl, 2007) je posilnenie sociálneho kapitálu podporou  aktívnej ú asti na spolo ných 
tvorivých innostiach. 

O potrebe posilnenia digitálnej, sociálnej a podnikate skej konektivity na vidieku 
pre rozvoj podnikania v kreatívnom sektore hovorí aj štúdia kanadského “Martin 
Prosperity Institute”, ktorého riadite om je profesor Richard Florida.(V inštitúte bol  
okrem iného vytvorený Creative Rural Economy plan pre Východné Ontario.) 
K rozvoju vidieka po stránke ekonomickej najvýraznejšie prispieva rozvoj podnikania 
a vytváranie pracovných príležitostí. Burns-Kirkpatrick (2008) a White (2010) skúmali 
kreatívne podnikanie na vidieku z poh adu miesta, udí a potrebnej podpory.  Vidiecku 
lokalitu kde sa koncentrujú tvoriví udia charakterizuje sídelná kvalita života 
a atraktivita prírodného prostredia. Tvorivých udí najviac na vidiek láka pokojnejší 
spôsob života a vymanenie sa z virvaru mesta White (2010). Podmienkou je však 
flexibilita kreatívneho zamestnania alebo innosti. Rovnako je dôležité kvalitné 
internetové pripojenie a  dostato ná fyzická, minimálne dopravná, infraštruktúra. 
Vytváraním pracovných príležitostí v marginálnych oblastiach sa zaoberajú viacerí 
autori (Bell-Jayne, 2010, Leimgruber a kol., 2003). Prevláda zamestnanie v cestovnom 
ruchu a po nohospodárstve. o sa týka ve kosti podnikania, mikropodnikanie 
a samozamestnanie je zastúpené najvýraznejšie. Z kreatívnych odvetví sú najviac 
zastúpené remeslá, dizajn, umenie a starožitníctvo. Bella a Jayne (2010) medzi 10 
najpo etnejšími odvetviami uvádzajú aj architektúru. 

Architektúra reaguje na potreby jej užívate ov a prirodzene musí zárove  
rešpektova  osobitos  priestoru, v ktorom je jej produkt umiestnený. Je typickým 
príkladom kolektívnej tvorivosti. 
Sandersová (2001) vysvet uje kolektívnu kreativitu ako proces bisociácie za ú asti 
dvoch alebo viacerých jedincov. Autorka vyzdvihuje tento druh tvorivosti z poh adu 
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rozvoja spolo nosti. Tvrdí, že kolektívna tvorivos  môže by  silnejšia a môže vies  ku 
kultúrne relevantnejším výsledkom ako individuálna. 

Všetci, ktorí majú kontakt s produktom, ktorý sa navrhuje alebo vytvára by mali 
ma  v kolektívnej kreativite úlohu. Sandersová (2001) rozde uje týchto udí do dvoch 
skupín: “tvorcovia” a “užívatelia“. V architektúre sú tvorcami architekti, projektanti, 
lenovia tvorivých tímov. Užívatelia sú tí, ktorí si produkt kúpia a používajú. V 

prípade architektúry platí dvojnásobne, že užívatelia by sa mali a mali ma  právo 
zú astni  na návrhu a tvorbe toho, o tvorí ich vlastný životný, pracovný alebo 
oddychový priestor. Malo by to plati  aj v prípade návrhu a tvorby verejných 
priestranstiev. Dobrým príkladom kolektívnej tvorivosti sú zoskupenia mladých udí 
na Slovensku zameraných na architektúru, ktorá využíva tradi né lokálne materiály 
(ako slama a hlina) kombinované s novými technológiami. Stavba je takmer vždy 
výsledkom kolektívnej tvorivosti. Realizácie stavieb asto prebiehajú formou 
workshopu za ú asti budúceho majite a pod doh adom profesionálov. Táto 
architektúra je pre vidiek špecifická. Na Slovensku sa stavby z prírodných materiálov 
stavajú z dôvodu ich ekologickosti a výnimo ných vlastností. Vo svete je však už 
nieko ko príkladov, kedy sa navrhujú nízkonákladové stavby z miestnych zdrojov pre 
nízkopríjmové  skupiny obyvate ov.  

Reakciou na potreby praxe v architektúre je vznik  firiem, ktoré sa zaoberajú 
špecifikami vidieka. Spojené štáty americké a Ve ká Británia sú aj v tomto smere na 
popredných miestach vo svete. V západnom Walese napríklad v roku 2004 vznikla 
firma Rural Office for Achitecture s pôsobnos ou v celej Ve kej Británii, ktorá sa 
špecializuje na architektonické riešenia na vidieku. Už pri vzdelávaní architektov sa 
prirodzene venuje pozornos  špecifikám priestoru. V USA na Auburnskej univerzite 
napríklad vzniklo Architektonické štúdio pre vidiek. Práve toto štúdio sa zú ast uje na 
projektoch výstavby na vidieku  pre chudobné obyvate stvo, teda so zameraním na 
ekonomickú stránku výstavby.  

Na fakulte architektúry STU v Bratislave má priestor vidiecka architektúra na 
úrovni povinne volite ného predmetu Architektúra vidieka obnovy dediny. V eskej 
republike je na úrovni študijných programov a predmetov venovaná pozornos  iba 
architektúre mesta. V oblasti využívania prírodných materiálov najmä vo vidieckej 
architektúre patrí významné miesto na Slovensku odborníkom zastrešeným 
ob ianskym združením Artur – Architektúra pre trvalo udržate ný rozvoj. Združenie je 
jediným na Slovensku, ktoré sa popri projektovaniu a realizáciám venuje aj 
vzdelávaniu odborníkov a laikov, ale aj osvete verejnosti.

Na rozdiel od minulosti je dnes architektúra spájaná nielen so stavbami, ale aj 
s priestranstvom okolo nich. Verejné priestranstvá majú širšie poslanie, tu prebieha 
život a tu sa vytvárajú udské väzby. Architektúru vidieka rovnako netvoria iba domy a 
budovy, ale stále vä ší význam sa prikladá tomu ako vyzerá ulica a ústredné 
priestranstvá vidieckej obce a akú vytvára atmosféru. 
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Novým poslaním architektúry je vytvori  prí ažlivé prostredie dediny a 
prispôsobi  sa prvkom prírody. Architektúra vidieka má svoje špecifiká a pravidlá. Je 
prostriedkom svojráznosti a malebnosti dediny. Úlohou pre samosprávy je pri 
schva ovaní stavieb klás  dôraz na ich súlad s okolitými budovami a na úpravu ich 
okolia. Vidiek je lenitý a rôznorodý a vyžaduje prispôsobi  architektonické riešenia 
tejto rôznorodosti.  Už nie je zriedkavos ou, že sa vo vidieckych obciach stavajú 
budovy a domy, ktoré materiálom alebo dizajnom pôsobia cudzorodo. Prí inou je 
snaha o prenesenie mestských alebo zahrani ných prvkov do prostredia vidieka. V 
posledných rokoch k zlepšeniu  v tomto smere neprispela ani politika podpory obcí. Na 
vidieku bola podporená výstavba bytových domov, dláždených námestí s fontánami a 
inými cudzorodými prvkami, ktoré sú projektované bez napojenosti na priestor. 
Neznamená to, že na vidiek nepatrí moderná architektúra. V sú asnosti existujú nové 
smery v architektúre, ktoré moderným spôsobom používajú tradi né materiály a najmä 
dokážu citlivo za leni  budúcu stavbu do kontextu celej obce a regiónu. 

V rôznych astiach sveta vznikajú vidiecke osady, ktoré dôsledne uplat ujú 
princípy udržate ného života. Stavajú obydlia z tradi ných miestnych prírodných 
materiálov pri použití moderných postupov. asto je v týchto sídlach kladený silnejší 
dôraz na komunitu a jej fungovanie. Príkladom môže by  usadlos  v Zaježovej pri 
Pliešovciach, ktorej aktivity zamerané na udržate ný život zastrešuje od roku 1994 
ob ianske združenie Pospolitos  pre harmonický život, neskôr aj ob ianske 
združenie Zaježová.  

Prírodným stavite stvom sa na Slovensku zaoberá nieko ko združení. 
Najvýraznejším z nich je už spomenuté ob ianske združenie Artur. Presadzuje 
používanie slamy, ako nosného konštruk ného materiálu, a hliny ako nosného ale aj 
omietkového materiálu s jedine nými vlastnos ami. lenmi združenia Artur sú 
architekti, dizajnéri, projektanti, umelci, remeselníci, dodávatelia, sympatizanti a iní. 
Minimálne prvé štyri spomenuté kategórie lenov sú predstavite mi kreatívnej triedy 
tak ako ju definuje Florida (2002). Zárove  aj ich klienti sú skôr tí, ktorí spadajú do 
kreatívnej triedy. 

Združenie bolo od roku 2001 iniciátorom alebo ú astníkom medzinárodných 
a národných projektov zameraných na prírodné stavite stvo a vzdelávanie a osvetu 
v tejto oblasti.  V rámci projektu Európske partnerstvo pre slamené stavby s partnermi 
zo Španielska, Nemecka, Francúzska a Belgicka bolo vypracovaných 6 nových techník 
stavby domov z prírodných materiálov, ale aj systém ich hodnotenia a výu bové sylaby 
a materiály pre kurzy stavby zo slamených balov. Je zrejmý presah innosti združenia 
do iných odvetví ako je napríklad po nohospodárstvo. Vytvára príležitos  pre jeho 
diverzifikáciu a nový rozmer jeho multifunk nosti. Vplyv na ekonomický a sociálny 
rozvoj regiónu alebo komunity a na rozvoj udského a sociálneho kapitálu zatia  nebol 
analyzovaný. Kreatívne podnikanie na vidieku, ako bolo spomenuté v štúdii „Martin 
Prosperity Institute“ (2009), vyžaduje posilnenie digitálnej, sociálnej a podnikate skej 
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konektivity. Združenie Artur je vhodným subjektom na výskum v tomto smere. 
Funguje na princípe tzv. collapsible alliances, ktoré takisto štúdia definuje. Tento výraz 
ozna uje spájanie malých podnikate ov vždy s cie om spolupracova  na menšom 
projekte a len na as vymedzený projektom. 

Dnes už existuje viacero štúdií venovaných kreatívnym odvetviam, ktoré sa 
neobmedzujú iba na urbánny priestor. Štúdie sa dokonca venujú prejavom kreativity vo 
vidieckych regiónoch a formulujú odporu enia pre regionálnu politiku. Kreatívnu 
triedu pôsobiacu v niektorých odvetviach vidiecky priestor láka a môže jej poskytnú  
podmienky, ktoré sú pre niektoré innosti jedine né. Príspevok poskytuje príklady 
praxe kedy konkrétne subjekty pôsobia v kreatívnom odvetví – v našom prípade v 
architektúre a ich innos  je špecifická pre vidiecky priestor.  Niektoré z týchto 
združení a subjektov pôsobia bez závislosti na území a majú celonárodnú pôsobnos . 
Niektoré však pôsobia v konkrétnom regióne, komunite. Vplyv na ekonomický 
a sociálny rozvoj regiónu alebo komunity a na rozvoj udského a sociálneho kapitálu je 
zložité definova . Naším budúcim cie om je niektoré zo spomenutých aspektov tohto 
nového smeru architektúry - jedného z kreatívnych odvetví, zachyti  a vyjadri  formou 
prípadovej štúdie. 
 

Práca na tomto príspevku bola podporená Agentúrou pre podporu výskumu a 
vývoja na základe zmluvy . APVV-0101-10. 
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The paper contributes to the issues of creative industries and their production, 

which in turn affects business success of the firms. Based on the definitions, 

indentifying creative companies, creative advertising strategies and presentation 

of the results of the pilot study, it was possible to identify the success of 

advertising agencies in forcing a customer‘s business.

Keywords creativity, creative industries, advertising industry, advertising, 

advertising agencies, advertising effectiveness  

The advertising industry can be considered as a public recommendation to buy 
certain goods, services or performance in markets around the world, in different forms 
and via different media.  

The creative industries refer to a range of economic activities which are 
concerned with the generation or exploitation of knowledge and information. Creative
industries include advertising, architecture, art, crafts, design, fashion, film, music, 
performing arts, publishing, R&D, software, toys and games, TV and radio, and video 
games. [1] 

Advertising is one of the oldest and most used tool for influencing buyers. It is the 
most visible and most discussed form of mass communication. Kotler (1990) 
considered advertising as any paid form of non-personnel presentation and promotion 
of ideas, goods, or services performed by identified sponsor. Schultz (1995) defines it 
as only one of the possible methods of transmission business message regarding the 
product or service. Schwalbe (1990) considered it as a purposeful influence the market 
by the different tools. [2] [3] [4] 

201



Importance of creativity in advertising industry 

Based on all of the definitions, it is clear that advertising has the ability to 
influence the formation and change in needs of demand, but also the interests, habits 
and traditions. The rising volume of annual expenditure confirms its importance in 
society. Versatile action of its forms, techniques and areas of application allows to 
characterize various aspects of advertising, because it is used for a variety of purposes 
and affects multiple areas of the company. Advertising must always aim at something. 
That means it must have a clear idea of  what is to focus on and why. The factor of 
influence is very important. Brief information is not enough, even it plays a significant 
role. There are still discussions whether the advertising is not psychological pressure. 
The answers are not clear. It is argued that the forms of influence that include pressure, 
should not be considered as an advertising. If there is any pressure, then the advertising 
cannot fulfill its purpose. The advertisement has to be received voluntarily. If 
somebody is forced into something, he will not be willing to recommend it further. The 
importance of psychological knowledge in the field of advertising is very strong. There 
is also a special field in psychology that is focused on advertising, known as a 
psychology of advertising. Big companies often consult their business with specialists 
in the psychology of advertising and promotional agencies. 

Advertising policy imposes general features of communication - informing and 
influencing. The simplified model, which should be used when making any 
communication involves: who (company, advertiser), message (promotional message, 
information), under what conditions (the situation in the environment), through which 
channels (media), to whom (target persons, beneficiaries, target groups) and with what 
effect (success of advertising). 

Advertising professionals point out that the modern advertising should be based 
on fundamental principles, which are: truth, legality, decency and social responsibility. 
It is important that the idea used in advertising have a creative character. The creativity 
has a large influence on the effectiveness of advertising. Its influence is fulfilling one 
of the main objectives of advertising, which is the ability to capture the intended 
recipient enough to be willing to purchase the goods or services. Tie down a potential 
customer is not a simple process. 

Therefore, the creativity becomes the core of a successful and effective 
advertising. If this argument is valid, then creativity must pass all areas related to 
advertising, media planning, brand building and of course the creation of advertising 
itself. It is not the unequivocally. To creativity in advertising the action was not only an 
end in itself and precious artistic cry that unwittingly paid advertiser must fulfill a 
number of criteria. Advertising creativity is different from artistic creativity, especially 
in its purpose. By creativity in advertising is set out to achieve communication goals, 
which in the case of artistic creativity does not have to be filled. In the case of artistic 
creativity is success assured popularity, attractiveness, attraction works, while in the 
case of advertising creativity, these properties are not sufficient. To meet creativity in 
advertising, its role, the recipient must remain registered and stored in memory, and 
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also must meet other specific objectives. If not, then advertising creativity has not 
fulfilled its main purpose. [5] 

Creativity is becoming one of the basic conditions for the success of advertising. -
Numerous studies have demonstrated a strong influence of creativity in advertising on 
cognitive, conative and affective change in behavior of the recipient of advertising. 
These changes in behavior can lead to greater efficiency of advertising exposure. 
Creativity is therefore a factor that can revive advertising. The marketing principles 
have to be transformed to creative forms in order to they attract the attention of 
potential customers. Generally it can be said that advertising is creative, if it is new and 
different from the other, it is fresh, unexpected and unusual. The essence of the original 
idea is that anyone else did not think like that before. Unusual, original art solution 
combined with an unusual and memorable slogan can be one of the conditions for 
successful advertising. The idea contained in the advertisement must not only be 
original, but must also include something that is relevant to the recipient. Creator of 
advertisement must respect the fact that the aim of advertising is not the presentation of 
the advertising agency, but the presentation of the customer that pays for advertising. 

The hallmark of the originality is the creative idea. In advertising, there is also 
another important character – the relevance. The relevance means that communication 
is important for the recipient, it refers to the person’s needs or interests. Relevance of 
advertising assumes enough empathy. [6] 

Creativity, in generally, does not occur just in advertising, but it is associated with 
concepts such as creative thinking, problem solving, novelty, originality etc. But the 
result of creativity should also meet the criterion of meaningfulness, usefulness, and 
the output should have some value. Creativity should not only meet the requirement of 
originality, but it has to be also goal oriented, have the ability to solve a problem, to be 
meaningful. In theory of creativity we can meet three basic theories of creativity: 

a) Firstly, there is a theory of primary cognitive processes, which is based on the 
assumption that highly creative individuals are able to make a difference between 
primary and secondary cognitive status. The primary cognitive process is considered as 
a dreaming, imagination, a process able to induce free association and analogical 
thinking. Secondary cognitive process is represented by abstract, logical thinking, 
reality. Creative people, according to this theory, are able to "switch" between these 
states of consciousness, which allows the primary condition to reveal new, often 
unexpected combinations of different mental components, while the secondary is a 
necessary condition for the development of creative ideas generated in the primary 
state. 

b) Theory of distraction is more or less the element that the individual is able to 
keep in memory at one time. The larger is the number, the more likely is that an 
individual will be able to create meaningful combinations of these elements and thus to 
formulate and express creative ideas. Some research shows that people with attention 
blur are much more creative than people with narrowed attention. 
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c) Theory of the associative hierarchy is based on the assumption that creativity is 
a process of association, which is the ability to connect otherwise very far imaginations 
to some creative solutions. It is about linking the elements that were incompatible 
before. Creative person is able to form associative elements, what means he is able to 
create associations and the original and creative ideas. It is important know the facts to 
be able to connect ideas meaningfully. [14] 

Measuring creativity is basically done in two ways. We can do it either by the 
psychometric tests measuring creativity or through external expertise. 

In order to set up the right advertising team it is necessary to know the advertising 
industry and its structure. Entities acting in the advertising industry can be divided into 
7 groups: 

- advertisers: companies, public entities, public authorities, budgetary and 
contributory organizations, nonprofit organizations and foundations, civic associations, 
clubs and so on; 

- full-service advertising agencies: specialized advertising agencies, media 
agencies, advertising agencies, media buying agencies, interactive advertising 
agencies, creative studios and so on. In the Slovak Republic there are Vaculik 
Advertising, Wiktore Leo Burnett, Istropolitana Advertising and others; 

- marketing services agencies: agencies for marketing research, consultant 
marketing agencies, public relations agencies (PR), freelancers that provide similar 
services (copywriters, graphic designers, writers, printers, and others); 

- organizations that regulate advertising and media market (e.g. KRAS in 
Slovakia); 

- media (electronic and print media, interactive media, non-traditional support 
media); 

- production companies: production agencies providing more complete 
production than advertising agencies; it includes especially video ads, casting 
production, equipment rental, arranging lighting and director for the ad, and 
postproduction (e.g. Hitchhiker films, s.r.o. and Protos production, s.r.o.), sound 
studios (e.g. K2 and Surrousound), film studios (e.g. R + R and Atelier 27); 

- postproduction studios, whose clients are production companies; 
postproduction companies arrange editing, special effects, 3D advertisements and 
headlines. [8] 

Scheme of relationships between entities in advertising industry can be pictured 
as follows: (Figure 1) 
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The complexity of the relationships involved in the diagram proofs the impact of 
various relations and adopted advertising strategies. 

The development of creative advertising strategy is appropriate to proceed after a 
determination eligibility level of media strategy features and an appropriate mix of 
advertising media. Creative advertising strategy should be created in the form of a 
document that is the basis for future creative advertising development, impacting on 
the final version of the ad campaign. Creative strategies are supporting framework for 
internal communication in advertising agencies. Creative strategy defines the 
framework in which creativity will take place, and sets out the rules of creative 
decisions. 
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Creative strategies vary according to the different advertising agencies and other 
creative companies. The best known strategy is the copy strategy. But there are also the 
newer alternatives such as: 

- the creative strategy Young & Rubicama, 

- the David Oligvi’s creative strategy,

- the creative strategy RSCG - star strategy, 

- the creative strategy Publicis 

- the Wiktor Leo Burnett’s creative strategy,

- the creative strategy HDM. 

Copy strategy results of the advertising strategy, communication strategy and 
marketing strategy. Copy strategy is generally used to inform the creative staff on what 
the advertiser and advertising agency expect of them. On the basis of this document 
with complex data, manager of an advertising agency specifies the creative brief. 
Creative brief includes identifying communication goals, target audience, key 
messages, key brand benefits and communication tools. All team members must 
concur on the creative brief, regardless of whether the campaign is developed 
internally or it is outsourced. Creative brief becomes the basis and outline the planned 
communication campaign. Copy strategy is the first step in the process of advertising, 
guarantees long term continuity and a logical sequence of broadcast messages. This 
strategy is formulated and created by the advertising agency and subsequently 
approved by the advertiser. The final effect of copy strategy is a compromise solution 
from several alternatives. Approval of copy strategy is followed by more precise 
creative brief or by formulation of ideas in the form of model concepts and storyboards 
(storyboard is illustrated sequence of advertising spot, which is the basis for the 
decision about the final form of advertising). If the client does not agree with the 
concept, then copy agency reform strategy. If the client agrees with the concept, it is 
further specified. It is necessary to specify also the length and number of advertising 
messages to ensure complexity of the reports. The copy strategy was designed by 
Procter & Gamble. 

Creative strategy Young & Rubicama refers to all elements of the marketing mix, 
which are outlined in the advertisement indirectly. In developing the creative strategy, 
the creative makers follow the situation marketing analysis. Based on the interpretation 
of the results of situation analysis is communication strategy analyzed. The third point 
in the creative content of the creative plan is expected to define the effects of 
advertising. It is followed by defining the product promise, advertising budget and 
elements that are unacceptable in advertising. 

David Ogilvi’s creative strategy is especially informative and it is reflected also 
in the structure of the creative plan. Advertising tries inform the best about the brand 
and quality of the product. Content of creative plan includes: information about the
product details, the advertising promise concerning mainly qualitative characteristics of 
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the product, presentation of arguments helping to create the image of the selected 
product brand and build loyal customers. Creative strategy must provide enough 
information to prevent the extinction of the products of one manufacturer. Creative 
strategy contains a clause providing constant testing the product and identifies the need 
to demonstrate the effectiveness of the product. 

Creative strategy RSCG - star strategy was created by agencies Roux, Séguéla, 
Cyazac, Goudard. The star strategy is based on the copy strategy and therefore part of 
the star strategy is also a product promise, the promise to the customer, presentation of 
quality, that competitive product does not have. This creative strategy emphasizes the 
character and style of the product. This strategy takes into account besides the 
marketing mix elements also symbology, psychology, lifestyle, relationship between 
company and customers and the relationship of the customers to the brand. Ad created 
by star strategy is more comprehensive, easier, abstract and aesthetic, innovative and 
humorous. The aim of the advertising is to apply such style of advertising that 
consumer chooses the product by himself, and he is not forced to buy it. In such 
advertising there are often incorporated psychological attributes and global consumer 
values. It is used primarily to create ads for fashion products, holidays and luxury 
products. 

Creative strategy Publicis – the aim of the strategy is to surprise the client and 
inspire him with admiration. It has an emphasis on locating a brand in a competitive 
environment, defining the problem that has to be solved, defining the target segment, 
selection of convincing advertising arguments, choosing preferred media and setting 
the limits of creative work. 

Wiktor Leo Burnett’s creative strategy - requires information regarding the target 
segment and analysis of customer behavior. It includes advertising commitment to the 
customer and identifies elements that support and reinforce the promise. 

Creative strategy HDM is divided into two parts. The first part contains an 
analysis of the market situation. The second part is creative and determines creative 
rendition of advertising. 

The appropriate combination of different aspects of creative strategies from 
different advertising agencies can leads to creation of an effective creative strategy. 
Therefore, it is not easy to decide which creative advertising strategy is most 
appropriate. Content of creative advertising strategy is also influenced by the volume 
of planned future investments in advertising, including a preliminary analysis used in 
the creative strategy. [9] 

Creativity in advertising is annually evaluated and awarded. The best creative
makers are priced in various categories.  
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The aim of marketing research was to identify differences in the perception of 
creativity aspects in advertising from the perspective of customers. [10] 

The original intention of the research was to reach the organizers of competitions 
focused on advertising agencies in the Czech Republic and Slovakia. We wanted to 
find out what are the criteria for evaluating creativity in advertising in all categories. 
Since the organizers were not willing to cooperate, we had to change the segment of 
respondents and also the content of the survey. The research process started from 11th

of February 2012 and lasted until 24th of April 2012. As a tool to gather information, 
we used the method of online survey. The whole research process was focused on the 
evaluation of creativity in advertising, on the perception of creativity and also how 
customers perceive creativity in advertising. This idea has also been extended to 
determine the views of potential customers of telecommunications operators on 
creativity in advertising. To obtain a 95% level of confidence requires a sample size of 
97 respondents. 

Evaluation and interpretation of selected research results 

62% of the respondents were women and 3% were men. 55% of respondents were 
at the age of 15 – 24 years. None of the respondents was more than 55 years. 
Respondents had different social status and education. 43% of respondents had 
university education at 1st level. Only 1% had university education at 3rd level. 

First we tried to find out what are the most important aspects of advertising 
creativity that are considered by customers. According to respondents, they notice 
especially original idea, humor and the music in advertising. The other results are 
shown in the Figure 2.  
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According the respondents, the type of advertising in which it is possible to 
express the most creativity using all possible technologies and ideas, is the television 
advertisement followed by internet advertisement. All the results are reflected in Figure 
3.

The questions surveying which advertisements of telecommunication companies 
respondents liked the most, which was the most creative and why they think so 
confirmed that all of the respondents remember especially TV advertisements. All 
respondents identified telecom commercials as the most creative advertising. 60% of 
surveyed respondents could not exactly identify the product that the ad was offering or 
what the ad creator tried to promote. 63% of respondents considered for the most 
creative ads, TV commercials from telecom operator O2 (Figure 4). According to the 
respondents, they are the most creative advertiser among all the Slovak telecom 
operators and it is difficult to pick just one favorite ad, since all ads have the same 
performers. In all of their commercials, there are human puppets acting to express their 
feelings and attitudes. Telecom operator tries to attract potential customers through 
these puppets. Despite the fact that many respondents liked the series of advertising 
campaigns by telecom operator O2, when it came to pick up one favorite ad, the most 
respondents picked the particular ad from mobile operator Orange.  

One part of survey was to find out how creativity in advertising can influence 
buying behavior of customers. The results were surprising. The results show that 
creative advertising do not affect the respondents a lot. Creative ad has no effect on the 
3% of respondents. Most respondents (57%) said that they are attracted by creative ad, 
but do not pay more attention to the product. At 32% of respondents, the creative ad 
increases their awareness of the company. Only 5% of respondents are being 
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influenced by creative advertising so that they can be persuaded to purchase the 
product. 

In conclusion, the consumers are not being influenced by the advertisement a lot, 
no matter how interesting, fun and creative it is. Even though creative advertising does 
not affect buying behavior so much, it can at least raise awareness of the company. 

Despite the results of the survey, the fact is that creativity in advertising is the 
most important element of advertising because therefore the ad is able to attract 
customers and spur them to action. The most important element of advertising which 
attracts the customers is an original idea. The biggest problem revealed by the research 
was the lack of original ideas in commercials. This is considered to be the biggest 
problem of the advertising industry. The solution, how to attract customers with quality 
advertising is the use of modern technologies and non-traditional media. Non-
traditional media and modern technologies are used for example in guerilla marketing, 
which tries to attract or even shocks. Another important element that should be 
contained in advertising is humor. It is also important that the advertisement contains a 
snappy slogan and idea that is memorable. Ideally, slogan should be short and concise. 
The slogan should be included throughout the advertising message. Slogans can also be 
ambiguous, but it is important to attract customers. Advertising must include a musical 
background, as well as personalities that perform in advertising. Other important 
creative elements in advertising are environment (interior, exterior, choice of the 
season), color, consistency and color tones, relevance to the needs and requirements of 
the customer. 
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Creativity is a factor that can revive advertising. Marketing principles must be 
transformed into a creative form that will attract the attention of potential customers 
and will be memorable. In generally, advertising is a creative process, and if it is new 
and different from the other, it is fresh, unexpected and unusual. The essence of the 
original idea is that before anyone else did not think so. Unusual, original art solution 
combined with an unusual and memorable slogan can be one of the conditions for 
successful advertising. The idea contained in the advertisement notice must not only be 
original, but must also include something that is relevant to the recipient. Advertising 
creator must respect the fact that the aim of advertising is not to present the advertising 
agency, but the product or a legal entity that pays for advertising. 

APVV-0101-10 Creative economy - economic and regional 
conditions and incentives  
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Přínosem příspěvku je koncentrovaný přehled historického vývoje uspořádání 
územní samosprávy v českých zemích od přijetí zákona ze 17. 3. 1949, na jehož 
základě byla nejnižší jednotkou správy ustanovena obec, až do současnosti. Jsou 
charakterizovány jednotlivé typy obcí dle jejich kompetencí. Dále je zmapován 
vývoj veřejné správy na základě přijímaných zákonů od poloviny 19. století do 
poslední provedené reformy z 90. let 20. století, kdy byly zřízeny vyšší územní 
samosprávné celky. Je proveden i výklad tzv. generelových jednotek, jako 
subregionálního členění daného území s možností využít i efektu přirozené 
spádovosti do zdravotnických, správních a občanských zařízení. 

The benefit of this paper is concentrated overview of the historical development

of local government organization in the Czech Republic since the adoption of the 

Act of 17 Third 1949, which led to the lowest administrative unit established 

community, until now. They are characterized by different types of 

municipalities according to their competence. It is mapped in the development of 

public administration based on enacted laws since the mid-19th century to the 

most recent reforms of the 90th 20th century, when they were set higher 

territorial self-governing units. It will also be the interpretation generelových 
units such as sub-regional breakdown of the area with the option to use the 

effects of the natural catchment area in medical, administrative and civil 

facilities. 

Kľúčové slová obec, územně správní uspořádání, veřejná správa, územní správa, 
středisková sídelní soustava 

Keywords: community, local administrative organization, public administration, 

local administration, settlement system 

212



Nástin historického pohledu na vývoj a uspořádávání obcí jako základních 
jednotek územně správního členění České republiky

Článek vychází z projektu TAČR, program OMEGA a jeho cílem bylo mino jiné 
vymezit úlohu tzv. subregionálních jednotek, jako širších území než rozměr obce,  
důležitých  však pro identifikaci a řešení regionálních disparit, když vyšší jednotky na 
úrovni NUTS a LAU jsou příliš veliké

V následném textu této úvodní studie mapující nastavení a uspořádání optimální 
struktury územní správy České republiky v jejím dějinném vývoji se jako průvodní jev 
řeší způsob uspořádání obcí do vyšších územně správních jednotek, vymezení 
kompetencí a funkcí těchto jednotek včetně vyšší kompatibility na národní a 
mezinárodní úrovní (zařazení do systému NUTS EU).   

V historickém ohledu je možné sledovat tento „nekonečný“ proces uspořádávání 
od roku 1850 zásadní úpravou původního vrchnostenského zřízení na systém obecního 
uspořádání s obcí jako základní jednotkou veřejné správy. V následných 
hierarchických členěních systému územní správy byly snad všechny stupně této 
struktury různě posilovány či zbavovány svých kompetencí a funkcí včetně 
geografického – územního vymezení, nepočítaje v to „specifické“ události, jako např. 
násilná připojení k cizím státním útvarům v průběhu II. světové války a pod.

Obce jako samosprávné jednotky vznikly v rámci reforem v roce 1850, kdy byla 
zákonem ze 17. března 1849 zrušena dosavadní panství a vrchnostenské zřízení a
nejnižší jednotkou správy se staly obce. Po druhé světové válce v souvislosti se 
zřízením národních výborů obce ztratily faktickou právní subjektivitu, třebaže i nadále 
existovaly formálně volené obecní orgány. Postavení obcí definoval československý 
ústavní zákon o národních výborech (12/1954 Sb. a zákon o národních výborech č. 
13/1954 Sb. (později 65/1960 Sb.,69/1967 Sb.).

Podle § 2 odst. 4 zákona č. 13/1954 Sb., § 13 odst. 6 zákona č. 65/1960 Sb. a 
podle § 9 zákona č. 69/1967 Sb. mohl být rozhodnutím nadřízeného (zpočátku 
krajského, později okresního) národního výboru zřízen jeden společný MNV pro 
několik obcí. Podle zákona z roku 1954 rozhodoval krajský národní výbor, který byl 
povinen zjistit stanovisko zúčastněných obcí. Novější zákony umožňovaly takové 
rozhodnutí pouze na návrh dotčených MNV a „se souhlasem obyvatel“ (1960) či „se 
souhlasem občanů“ (1967). Obce sloučené pod společný MNV zůstávaly teoreticky i 
nadále obcemi, fakticky však později byl považován za obec celý správní obvod MNV, 
což však vzhledem k neexistenci právní subjektivity obcí byl pouze terminologický 
problém.

Zákonem ČNR č. 49/1982 Sb. byl novelizován § 9 zákona o obcích tak, že 
krajský národní výbor mohl určit některé obce jako tzv. střediskové obce, tedy obce, 
jejichž místní národní výbor měl tzv. rozšířenou působnost i pro blízké obce, které 
střediskovými obcemi nebyly.

213



NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 

Zákonem České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), byla ke 
dni voleb obnovena právní subjektivita obcí a byla rozlišena samostatná a přenesená 
působnost obcí. Obcemi jsou podle tohoto zákona územní celky, které byly obcemi ke 
dni nabytí jeho účinnosti, a obce nově vzniklé podle tohoto zákona. Práva a povinnosti 
místních a městských národních výborů přešly ke dni nabytí účinnosti zákona na obce, 
v nichž měly tyto národní výbory sídlo. Obcemi přidruženými pod společný MNV se 
sídlem v jiné obci se zákon č. 367/1990 Sb. speciálně nezabývá a nezmiňuje je. Další 
změny přinesl zákon č. 128/2000 Sb. Zatímco zákon z roku 1990 definoval obec jako 
územní celek, zákon z roku 2000 jako územní samosprávné společenství občanů, 
tvořící územní celek. Postavení Prahy jako obce je upraveno samostatným zákonem.

V roce 2008 a od 1. ledna 2009 měla Česká republika 6244 obcí a 5 vojenských 
újezdů, které v rozporu s článkem 99 Ústavy ČR a článkem 21 Listiny základních práv 
a svobod nejsou začleněny do obcí. Od 1. 1. 2010 měla Česká republika 6245 obcí. Od 
1. 1. 2011 má Česká republika 6246 obcí. [3]

2.1.1  Obec s pověřeným obecním úřadem  

Pověřený obecní úřad je obecní úřad, který v rámci přenesené působnosti
vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným 
obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. 
Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo obec II. 
stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně pak obec s rozšířenou působností). 
V ČR je jich celkem 389.

Pověřený obecní úřad rozhoduje v prvním stupni ve správním řízení o právech a 
právem stanovených povinnostech fyzických a právnických osob, pokud zákon 
nestanoví jinak. Některé z pověřených obecních úřadů jsou zároveň i obecními úřady 
obcí s rozšířenou působností, z čehož vyplývají další působnosti státní správy.

Většina obcí s pověřeným obecním úřadem jsou města, i když existují výjimky. 
Typickými působnostmi specifickými pro pověřené obecní úřady jsou působnost 
matričního úřadu a působnost stavebního úřadu.  

2.1.2 Obec s rozšířenou působností  

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně) jsou 
mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními 
úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním 
úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní 
obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí. V ČR jsou správní obvody rozšířené 
působnosti těchto obcí vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. 
Správní obvod rozšířené působnosti tvoří zpravidla část okresu, ale v osmi případech je 
totožný s územím okresu (například správní obvod rozšířené působnosti Černošic je 
tvořen okresem Praha-západ). Protože území většiny dosavadních okresů bylo při této 
správní reformě rozčleněno do dvou až tří správních obvodů obcí s rozšířenou 
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působností, jsou hovorově obvody rozšířené působnosti obcí III. stupně někdy 
označovány jako „malé okresy“.

Po zrušení okresních úřadů (jako územní jednotky však stále existují) převzalo 1.
1. 2003 podle zákona č. 314/2002 Sb. zhruba 80 % jejich působnosti 205 obcí s 
rozšířenou působností v rámci II. etapy reformy územní veřejné správy, která proběhla 
ke konci roku 2002.  V jejich kompetenci je výkon státní správy v přenesené 
působnosti ve svém správním obvodu, a to v oblasti evidence obyvatel, vydávání 
dokladů a živnostenských oprávnění, výplaty sociálních dávek, péče o nemocné a 
seniory, sociálně právní ochrany dětí, vodosprávního a odpadového hospodářství, péče 
o životní prostředí, správy lesů, myslivosti a rybářství a v oblasti dopravy a silničního 
hospodářství. Naopak některé působnosti zrušených okresních úřadů přešly na krajské 
úřady, například činnost dopravních úřadů. 

Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v 
rámci samosprávného kraje do více okresů. Teprve dle vyhlášky č. 513/2006 Sb., která 
nabyla účinnosti 1. 1. 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné 
obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.

Problémem ale zůstává, že obce vykonávají rozšířenou přenesenou působnost jak 
pro území, jehož obyvatelé zastupitelstvo této obce volili, tak současně pro území, 
jehož obyvatelé na jeho složení nemají vliv, což může – a občas i vede ke střetu zájmů.

Zdroj:  Seznam obcí s rozšířenou působností

Na základě josefínského katastru z konce 18. století bylo prováděno kolem roku 
1840 zpracování map stabilního katastru. Tehdy bylo na Moravě a ve Slezsku 
naměřeno 3 724 osad s rozlohou 27 375 km2. Při zpracovávání map v roce 1930 to 
bylo 3 326 obcí s rozlohou 26 804 km2. V nových číslech jsou již obsaženy změny 
vzniklé slučováním nebo rozlučováním obcí. Bylo sice stanoveno, že rozdělení země 
se má přidržovat obcí josefínského katastru, ale ve skutečnosti došlo ke značným 
změnám, které se týkaly velkých obcí, často o několika osadách. Ty, které měly větší 
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rozlohu než 250 čtverečních jiter a tvořily uzavřený celek, se staly samostatnými 
katastrálními obcemi. Ke slučování dvou sousedních osad došlo v tom případě, když 
v josefínském katastru katastrální obec měřila méně než 250 jiter, nebo když pozemky 
obou vesnic byly příliš prostoupeny vzájemnými enklávami, takže nebylo možno 
utvořit opravdové celky.

Z hlediska právního o slučování a rozlučování obcí lze hovořit až po vydání již 
výše zmíněného obecního zákona ze 17. 3. 1849, dle kterého se nejnižší jednotkou 
politické správy staly od roku 1850 obce. Pod dojmem tehdy panujících právních teorií 
spojovaných s obecní samosprávou zákon rozeznával dvojí působnost obce, a to 
působnost přirozenou (zahrnující vše, co se zájmu obce nejprve dotýká a v rámci svých 
hranic plně obstarat může) a působnost přenesenou, znamenající obstarávání určitých 
veřejných záležitostí, které byly obci svěřeny cestou delegace státem. (Vedral 2000). 
Na základě právní úpravy obecního zřízení byly rozlišovány tři druhy obcí: místní, 
okresní a krajské (Růžková, Škrabal 2006). 

Správní reforma z roku 1855 reagovala nejen na určité nedostatky správního 
systému z let 1848-1849, nýbrž byla do značné míry ovlivněna i zásadní změnou 
politické situace (porážka revoluce, nástup Bachova absolutismu). Na krajské úrovni 
byly krajské vlády, které svým významem a rozsahem činností převyšovaly zemská 
místodržitelství, nahrazeny krajskými úřady, které byly podrobeny pravomoci 
místodržitelů. Protože se však brzy v praxi ukázalo, že kompetence takto 
koncipovaných krajských úřadů jsou slabé a nedostatečné (spočívaly spíše v dozorové 
činnosti), byly krajské úřady zrušeny (v roce 1860 na Moravě a v roce 1862 v 
Čechách) a jejich kompetence byly zčásti přeneseny na okresní úřady a zčásti na 
zemské místodržitelství. Na okresní úrovni správní reforma z roku 1855 znamenala 
opětovné sloučení výkonu soudnictví se správou, čímž vznikly tzv. smíšené okresní 
úřady, do jejichž čela byli postaveni okresní představení. Tento stav přetrval až do r. 
1868, kdy prosincová ústava přinesla opětovné důsledné oddělení výkonu moci soudní 
a moci výkonné. Stalo se tak na základě zákona č. 44/1868 říšského zákona, který 
nahradil smíšené okresní úřady prostřednictvím okresních hejtmanství. V jejich čele 
stál okresní hejtman a správní obvod, který mu podléhal, se označoval za tzv. politický 
okres. V roce 1868 bylo v Čechách zřízeno 89 těchto politických okresů, na Moravě 30 
a ve Slezsku 7. Uvedený počet však nebyl konečný, neboť se sílícími koncentračními 
procesy (industrializací a urbanizací) se zvyšoval i počet okresů - na počátku 20. století 
tak existovalo v Čechách 98 politických okresů, na Moravě 34 a ve Slezsku 8. 
(Růžková, Škrabal 2006) 

Po vzniku samostatného Československa byly tzv. recepčním zákonem (zákon č. 
11/1918 Sb. zákonů a nařízení) ponechány v platnosti stávající právní předpisy 
rakouské na území českých zemí a uherské na Slovensku a Podkarpatské Rusi, čímž 
došlo k zachování kontinuity s právním řádem a veřejnou správou Rakouska-Uherska. 
Převzetí dvou rozdílných systémů veřejné správy z dob monarchie ovšem 
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nepředstavovalo pro nový stát ideální řešení a z důvodu jeho jednotnosti a nedílnosti 
bylo tedy nutno hledat možné cesty ke sjednocení politické správy (Janák 1971). Proto 
začala být připravována správní reforma, která později vyústila v přijetí tzv. župního 
zákona (zákon č. 126/1920 Sb. zákonů a nařízení, o zřízení župních a okresních úřadů 
v Republice československé). Župními sídly v Čechách se mělo stát na území Čech 9 
měst (Praha - pro tzv. venkovskou župu, Pardubice, Hradec Králové, Mladá Boleslav, 
Česká Lípa, Louny, Karlovy Vary, Plzeň a České Budějovice), na Moravě 5 měst 
(Jihlava, Brno, Olomouc, Uherské Hradiště a Moravská Ostrava) a ve Slezsku jedno 
město (Těšín). Praha jako hlavní město Československa měla být ze župního zřízení 
vyňata. Zákon ovšem vstoupil k 1. 1. 1923 v účinnost pouze na Slovensku, zatímco v 
českých zemích nebyl nikdy realizován. Oficiálně bylo jeho nezavedení zdůvodňováno 
různými argumenty, z nichž některé mohou znít i v současnosti velmi povědomě –
příliš vysoká finanční náročnost, nárůst počtu úředníků, nebezpečí centralizace, přílišná 
rozdílnost žup a jejich nevhodné vymezení, nerespektující přirozené vazby v území.

Župní zákon nepřinesl očekávané zjednodušení veřejné správy, ale paradoxně 
spíše znamenal růst komplikovanosti správního systému, neboť na území tehdejšího 
Československa začaly koexistovat tři různé systémy politické správy – v českých 
zemích starý rakouský systém, na Slovensku nově zřízené župní zřízení a na 
Podkarpatské Rusi starý systém uherský. Z tohoto důvodu bylo nezbytné přistoupit 
k další správní reformě. 

Definitivně byla politická správa a samospráva tehdejšího Československa 
upravena zákonem č. 125/1927 Sb. zákonů a nařízení, o organizaci politické správy, 
který s účinností od 1. července 1928 zrušil župy a zavedl členění na 4 země (Česká, 
Moravskoslezská, Slovenská a Podkarpatoruská) v čele se zemským prezidentem a 
zemským zastupitelstvem. Nižšími správními jednotkami se staly okresy (v čele s 
okresním hejtmanem), kterých bylo v zemi České vytvořeno 103 a v zemi 
Moravskoslezské 45. Zákon č. 125/1927 také znamenal postátnění okresní a zemské 
samosprávy, čímž bylo dosaženo definitivní odstranění dvojkolejnosti veřejné správy, 
a dá se říci, že tímto způsobem fungoval systém veřejné správy až do období 
Mnichovské dohody (30. 9. 1938), po níž následovala ztráta velké části státního území.

V období let 1945-1948 se postupně v nejrůznějších oblastech politického 
rozhodování zvyšovalo napětí mezi tehdejšími stranami Národní fronty. Jedna ze 
sporných otázek se týkala i územně správního členění státu. Po komunistickém 
převzetí moci v únoru 1948 byla přijata Ústava 9. května, která již nepočítala s 
existencí samosprávy a národní výbory vymezila jako pouhé nositele a vykonavatele 
státní moci v obcích, okresech a krajích. Na základě zákona 
č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, byly zrušeny země a území českých zemí bylo 
rozděleno s účinností od 1. února 1949 na 13 krajů a Prahu. Postavení Prahy jako 
hlavního města bylo upraveno speciálním zákonem č. 76/1949 Sb., podle jehož znění 
Praha představovala samostatnou správní jednotku, v rámci níž byl ustaven Ústřední 
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národní výbor hlavního města Prahy se stejným postavením jako krajský národní 
výbor. Na okresní úrovni došlo ke zrušení dosavadního rozdělení na soudní a politické 
okresy a vznikly okresy pro všechna odvětví (Mleziva 1999). České země byly 
rozčleněny na území 192 okresů, přičemž území jednotlivých okresů bylo vymezeno 
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organizaci okresů. 

Další územně správní reforma proběhla v roce 1960. Zákon č. 36/1960 Sb., o 
územním členění státu, výrazným způsobem snížil v českých zemích počet okresů ze 
stávajících 192 na 75 a počet krajů z 13 na 7 (Růžková, Škrabal 2006). Hlavní město 
Praha bylo považováno za osmý kraj a zároveň za 76. okres. Vznik soustavy velkých 
okresů znamenal na řadě míst destrukci přirozených regionálních vazeb sídel, což lze 
demonstrovat na příkladu „dělení“ Turnovska mezi okresy Liberec, Jablonec nad 
Nisou, Semily a Mladá Boleslav. Do postavení národních výborů v pozdějším období 
ještě zasáhl zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, který stanovil, že 
činnost národních výborů na území českých zemí má řídit národní rada České 
socialistické republiky.

Z hlediska problematiky malých obcí je nutné zmínit ještě tzv. střediskovou 
sídelní soustavu. Ve druhé polovině šedesátých let 20. století se objevil problém se 
zajišťováním správní agendy místními národními výbory působícími v malých obcích, 
a z tohoto důvodu začaly být vytvářeny „větší“ obce, zahrnující rozsáhlejší území. 
Redukce počtu obcí (tj. místních národních výborů) byla prováděna na základě 
koncepce rozvoje osídlení, jejímž východiskem se v bývalém Československu stala 
teorie centrálních míst Waltera Christallera. Koncepce střediskové soustavy osídlení 
rozdělila obce z hlediska jejich významu do čtyř kategorií: střediska osídlení 
obvodního významu, střediska osídlení místního významu, nestředisková sídla trvalého 
významu, nestředisková sídla ostatní. Na území dnešní České republiky bylo na 
základě projednání a schválení návrhů krajskými národními výbory navrženo 170 obcí 
jako středisek obvodního významu a 1029 obcí jako středisek místního významu. 
Zavedení střediskové sídelní soustavy, jejímž cílem byla koncentrace investic primárně 
do středisek obvodního (popř. místního) významu, směřovalo k postupné likvidaci 
nestřediskových sídel (Ouředníček 2006). Za paradoxní lze v této souvislosti označit 
skutečnost, že řada nepreferovaných sídel se přesto rozvíjela rychlejším tempem než 
vybrané střediskové obce. Po roce 1990 byla středisková soustava velmi prudce 
odmítnuta jak představiteli obcí, tak částečně i odbornou sférou, a to především z toho 
důvodu, že v tehdejším politickém systému byla uplatňována spíše jako regresivní 
nástroj k potlačení rozvoje nejmenších sídel a nikoliv jako stimulační instrument pro 
možnou podporu větších nebo významnějších sídel.

Jako první fáze reformy veřejné správy bývá obvykle označováno řešení 
problémů spojených se zřízením vyšších územních samosprávných celků (VÚSC) a s 
jejich činností. Z hlediska samotné realizace první fáze bylo rozhodující přijetí 
ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných 

218



Nástin historického pohledu na vývoj a uspořádávání obcí jako základních 
jednotek územně správního členění České republiky

celků, na jehož základě bylo k 1. 1. 2000 v rámci České republiky zřízeno 14 krajů. 
Přijetí zmíněného zákona předcházelo několik let složitých diskuzí, které byly vedeny 
nejen mezi zástupci politické reprezentace, ale i mezi odbornou a laickou veřejností. 

V období 1992 – 1996 významná část tehdejší vládní politické garnitury 
vyslovovala pochybnosti o účelnosti a nezbytnosti zřizování VÚSC. Na politické 
úrovni se vytvořily dva tábory - na jedné straně odpůrci VÚSC z ODS, kteří 
argumentovali principiálním důrazem na individuálního občana a z toho plynoucím 
odporem vůči sociálnímu konstruktivismu, nevyjasněností kompetencí samosprávných 
celků, neochotou ustupovat pouhým politickým tlakům, nedostatkem věcné analýzy 
následků územní reformy, obavou o narušení celistvosti republiky, nedostatkem 
důvodů pro existenci samosprávných celků, možností rozbití principu občanské 
solidarity a finanční náročností a na straně druhé zastánci VÚSC z ODA a KDU/ČSL, 
kteří naopak zdůvodňovali potřebnost jejich vzniku především nutností naplnit literu 
ústavy, nebezpečím nadměrného centralismu (občan proti státu bez mezistupňů je příliš 
slabý), nutností prohloubit demokratické rozhodovací procesy, skutečností, že odpor 
vůči VÚSC je projevem nedůvěry v občana, nezbytností souladu s evropským trendem. 

Ke schválení zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 
samosprávných celků, na sklonku roku 1997 tak pravděpodobně napomohly nejen 
faktory vnitřní - oslabení pozice ODS po parlamentních volbách v roce 1996, ale i 
vnější, když v červenci 1997 zveřejnila Evropská komise svoje stanovisko k žádosti 
ČR o členství v EU a mezi nedostatky byla mimo jiné uvedena i neexistence regionální 
samosprávy. 

Přijaté řešení však není zcela ideální. Za problémovou bývá označována 
skutečnost, že z důvodu malé populační velikosti některých krajů bylo nutné z hlediska 
potřeb regionální politiky EU zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, vytvořit regionální rady u těch regionů soudržnosti, které se skládají ze dvou 
nebo tří krajů. Ze 14 krajů tak bylo vytvořeno 8 regionů soudržnosti (úroveň NUTS II).

Velkou nevýhodou je nesouladnost nynějšího krajského členění s členěním 
některých specializovaných správních orgánů a soudů. Přijetím ústavního zákona č. 
347/1997 Sb. totiž fakticky vzniklo dvojí krajské uspořádání, a to územní členění státu 
na kraje podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a na členění území 
státu na správní obvody krajů vytvořených podle zákona č. 347/1997 Sb. Anomálie 
krajské dvojkolejnosti, při níž nejrůznější instituce (např. krajský soud, krajské státní 
zastupitelství, krajské ředitelství policie, finanční ředitelství, celníci atd.) působí v 
hranicích krajů z roku 1960, a proto odlišných od hranic samosprávných krajů, je 
neúnosná a pro občana matoucí. Představitelé krajů pravidelně na tuto nestandardní 
situaci a požadují nápravu s odůvodněním, že k plnohodnotnému kraji patří i příslušné 
krajsky organizované instituce. Tyto na první pohled logické požadavky ovšem naráží 
na problém finanční náročnosti, a z tohoto důvodu lze očekávat jejich realizaci 
postupně a v dlouhodobějším časovém horizontu. (Např. ministr vnitra se dohodl v 
roce 2008 s hejtmany všech krajů na tom, že organizační struktura policie bude 
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kopírovat rozložení krajů - počet krajských policejních ředitelství se tak zvýšil z osmi 
na čtrnáct v období mezi léty 2009 – 2012.) 

Jak bylo zmíněno výše, nové krajské členění České republiky bylo podrobeno 
kritice mimo jiné i z toho důvodu, že nově zřízené kraje bylo nutné sdružit do 8 
regionů soudržnosti, aby byla splněna velikostní kritéria obvyklá pro evropskou úroveň 
NUTS 2. V dané souvislosti může být zajímavé zaměřit se i na to, jakým způsobem 
jsou jednotlivé členské státy EU na pěti hierarchických úrovních (dříve NUTS 1 až 
NUTS 5, nyní NUTS 1 až NUTS 3 a LAU 1, LAU 2) členěny, a zda se Česká 
republika na některých úrovních výraznějším způsobem neodchyluje od 
celoevropských průměrných hodnot.   

Proces počáteční fáze vymezování soustavy NUTS na území ČR se odehrával v 
období, ve kterém systém jednotek NUTS existoval ještě jako pouze interní nařízení 
Eurostatu. (Evropská metodika pro konstrukci klasifikace NUTS byla vypracována 
Eurostatem v roce 1988 a od té doby je používána v legislativě EU (Council 
Regulation No 2052/88 a navazující předpisy)). Vznik jednotných legislativních 
pravidel pro úrovně NUTS se váže až k Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 
1059/2003 ze dne 26. 5. 2003, o vytvoření společné klasifikace územních statistických 
jednotek NUTS. 

Klasifikace popisuje od 1. ledna 2008 územní struktury pouze do 
úrovně krajů. Pro územní jednotky nižší než kraj existuje systém , jehož cílem je 
podchytit územní jednotky regionálního charakteru. Oba statistické systémy jsou 
vzájemně propojeny vazbami. Srovnání populační velikosti územních statistických 
jednotek NUTS a LAU České republiky a ostatních členských zemí EU ukazuje na 
několik zajímavých skutečností. Aby bylo pro celou Evropskou unii dosaženo 
srovnatelnosti jednotlivých statistických celků, jsou pro jednotlivé úrovně soustavy 
NUTS stanoveny meze počtu obyvatel. Prahové hodnoty uvedené v následující tabulce 
č. 1 jsou použity jako vodítko pro stanovení regionů, ale nejsou uplatňovány rigidně.

NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

7 000 000
3 000 000

800 000

3 000 000
800 000
150 000

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/nuts [online] 

Na úrovni NUTS1 se Česká republika v evropském měřítku poměrně vymyká, 
neboť je největší členskou zemí EU, která se nedělí na více jednotek NUTS 1 
(průměrná populační velikost na této úrovni je druhá nejvyšší po Itálii). Průměrná 
populační velikost regionu NUTS 2 v roce 2007 byla pro ČR nižší (1,286 miliónu) než 
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byl celounijní průměr (1,827 miliónu), ale tato odlišnost nebyla příliš výrazná a 
odpovídá vymezeným hodnotám. Průměrná populační velikost na úrovni NUTS 3 byla 
v rámci EU třetí nejvyšší, za Kyprem a Španělskem. 

Co se týká lokálních statistických jednotek - zatímco na úrovni LAU 1 patřila ČR 
k zemím s největší průměrnou populační velikostí (druhá v pořadí za Velkou Británií, 
přičemž zde lze hodnocení provést jen podle členských zemí, ve kterých se zmíněná 
úroveň vyskytuje, nevyskytuje se např. v Rakousku), tak naopak na úrovni LAU 2 
patřila ke státům s nejnižšími hodnotami průměrné populační velikosti, což je díky 
malé velikosti našich municipalit očekávatelné. 

Průměry pro celou EU se přirozeně neustále mění, a to nejen v souvislosti s 
přirozenými změnami počtu obyvatel (přirozený přírůstek/úbytek, migrační saldo), ale 
především v souvislosti s procesem rozšiřování EU (průměrné hodnoty pro EU 15 jsou 
jiné, než pro EU 25 či pro EU 27). 

Generelové jednotky byly poprvé použity v sedmdesátých letech v Terplanu 
Praha (Státním ústavu pro územní plánování) jako podklad při vymezování územních 
obvodů národních výborů základního stupně a v rámci výzkumných prací týkajících se 
výhledového rozmístění obyvatelstva, struktury osídlení a aglomerací ČR. V rámci této 
studie byla provedena regionalizace území státu na nejnižší možné úrovni, tj. na úrovni 
subregionální. Sídla těchto subregionálních jednotek, nazývaných „generelové 
jednotky“, měla pouze nejzákladnější střediskové funkce, nebyla proto 
plnohodnotnými regionálními centry z hlediska geografické regionalizace. Studie 
tehdy vymezila celkem 830-1300 jednotek v několika variantách.

Nejnověji byly tyto jednotky aktualizovány v ÚRS PRAHA v roce 2005 pro 
potřeby výzkumných úkolů zabývajících se vývojem obyvatelstva, vymezením 
periferních a hospodářsky slabých území. Předchozí studii bylo třeba znovu 
aktualizovat vzhledem k rozsáhlému slučování obcí v 70. a 80. letech 20. století, a 
naopak pozdějšímu rozlučování obcí v letech 90-tých, což zcela změnilo předchozí 
strukturu obcí. Na základě nově provedené mikroregionalizace bylo vymezeno 1424, 
v Libereckém kraji 61 subregionálních jednotek. Východiskem byla teorie polarizace 
území v tzv. nodálních jednotkách

Centrem generelových jednotek je obec, která má základní střediskové obslužné 
funkce (pošta, škola, zdravotní zařízeni) a některé správní funkce (zejména městský a 
matriční úřad, někdy i stavební úřad). K ní jsou přičleněny obce, které k ní mají 
základní spádovost obyvatelstva. Při stanovení spádovosti se vycházelo jednak 
z dřívějších verzí generelových jednotek, kde byla zohledněna spádovost ke školám, 
zdravotním zařízením a občanské vybavenosti, současná správní příslušnost k obcím 
s rozšířenou působností, obcím s pověřeným obecným úřadem, stavebním a matričním 
úřadům a dále směrová spádovost podle dojížďky do zaměstnání podle dat Sčítání lidu, 
domů a bytů 2001. 
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Výhodou použití generelových jednotek je již zmíněná možnost zařazení 
spádových středisek do hospodářsky slabých oblastí, vymezení souvislejšího a 
kompaktnějšího území v rámci kraje. Nevýhodou jejich použití ale může být vyšší 
počet obcí a větší rozloha výsledných hospodářsky slabých oblastí.

Článek mapuje historický vývoj uspořádání územní samosprávy v českých zemích 
od přijetí zákona ze 17. 3. 1949, na jehož základě byla nejnižší jednotkou správy 
ustanovena obec, až do současnosti. Jsou charakterizovány jednotlivé typy obcí dle 
jejich kompetencí. Dále je zmapován vývoj veřejné správy na základě přijímaných 
zákonů od poloviny 19. století do poslední provedené reformy z 90. let 20. století, kdy 
byly zřízeny vyšší územní samosprávné celky.

Se vstupem ČR do EU bylo nutné i do české ekonomiky přenést společnou 
klasifikaci územních statistických jednotek NUTS. Česká republika vykazuje několik 
zajímavých rysů ve srovnání s ostatními zeměmi EU na úrovni NUTS 1 a NUTS 3 – na 
úrovni NUTS 1 je největší členskou zemí EU, která se nedělí na více jednotek NUTS 
1, a průměrná populační velikost na úrovni NUTS 3 byla v rámci EU třetí nejvyšší. 
Také na úrovni LAU 1 patřila ČR k zemím s největší průměrnou populační velikostí, 
naopak na úrovni LAU 2 patřila ke státům s nejnižšími hodnotami průměrné populační 
velikosti, což je dáno malou velikosti našich municipalit. Zároveň na úrovni LAU 2 
jsme zemí s třetím největším počtem obcí v EU. 

Na závěr je uveden příklad regionalizace na úrovni generelových jednotek.

Přístup k vymezení generelových jednotek je možným způsobem řešení 
regionálních disparit na základě tzv. širšího území daného jednak charakterem tohoto 
území, ale i dopravními vazbami, spádovostí obcí a dojížďkami do zaměstnání včetně 
občanského a jiného vybavení. Je nutno doplnit, že tyto generelové jednotky nejsou 
odrazem  správních obvodů velikosti ORP.

Článek byl zpracován s podporou projektu Technologické agentury ČR ev.č. TD 
010029 „Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomických 
disparit“.
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Abstract 

University education market is known as a place, where supply of education 

meets education demand and as a place, where different subjects of university 

education are situated (state, commercial subjects, other institutions of school 

system, institutions of informal education and institutions, which represent 

universities). Definition of the higher education market subjects is important in 

order to understand the needs of university stakeholders and target groups. The 

article deals with university education market in the Slovak Republic and its 

subjects with emphasis on the demand side of univesity market. 

Keywords: education, market, university 

1 ÚVOD 

Trh vysokoškolského vzdelávania je miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt po 
vzdelávaní a zárove  je to miesto, kde pôsobia subjekty z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, medzi ktorými existujú kooperatívne vz ahy a rovnako tak aj 
konkuren né vz ahy. Vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na trhu 
vysokoškolského vzdelávania, kde vystupujú ako základný subjekt tohto trhu, ktorý je 
možné chápa  ako ur itú oblas  ekonomickej reality spolo nosti, v ktorej dochádza 
k výmene medzi jednotlivými subjektmi. Vysoké školy, ako vrcholné vzdelávacie, 
vedecké a umelecké ustanovizne majúce výhradné právo na poskytovanie, 
organizovanie a zabezpe ovanie vysokoškolského vzdelávania, reprezentujú ponuku na 
trhu vysokoškolského vzdelávania. Medzi subjekty trhu vysokoškolského vzdelávania, 
okrem verejných, štátnych, súkromných vysokých škôl, patrí aj štát, hospodárska prax, 

alšie inštitúcie školskej sústavy, inštitúcie neformálneho vzdelávania a inštitúcie 
reprezentujúce vysoké školy.  

Príspevok sa venuje problematike trhu vysokoškolského vzdelávania na 
Slovensku, pri om pozornos  je zameraná najmä na stranu dopytu, ktorá je 
reprezentovaná záujemcami o štúdium na vysokej škole. 
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                          Trh vysokoškolského vzdelávania – vybrané aspekty  

2 CIE  A METODIKA  

Predmetom skúmania je trh vysokoškolského vzdelávania a jeho subjekty 
v kontexte európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania s dôrazom na dopytovú 
strana. Tá je reprezentovaná uchádza mi o štúdium na vysokej škole. 

 Zhromaž ovanie údajov sa uskuto nilo formou sekundárneho výskumu. Pre 
kvantifikovanie záujmu o štúdium na vysokých školách v rámci Slovenskej republiky 
boli využité najmä údaje spracovávané Ústavom informácií a prognóz školstva (ÚIPS), 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (MŠ SR) a Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Sledovaný bol asový rad od roku 1999 až 2009 
vybraných ukazovate ov. 

3 DOPYT PO VZDELÁVANÍ 

Na základe po tu novoprijatých študentov na vysokoškolské štúdium je možné 
sledova  rast, resp. pokles záujmu o vysokoškolské štúdium. V podmienkach 
Slovenskej republiky aj napriek slabším popula ným ro níkom možno konštatova , že 
po et prijatých študentov na vysokých školách v sledovanom asovom rade vykazuje 
rastovú tendenciu.  

Obrázok 1 zobrazuje po et novoprijatých študentov na vysokoškolské štúdium 
a podiel novoprijatých na denné štúdium z celkového po tu 18, resp. 19 ro ných. 

 

 
Obrázok 1 Po et novoprijatých študentov na vysokoškolské štúdium a podiel 
novoprijatých na denné štúdium z celkového po tu 18, resp. 19 ro ných (v %) 

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva 2001– 2010; Štatistická ro enka SR 2001-
2010 
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Okrem po tu novoprijatých študentov bola pozornos  orientovaná aj na po et 
študentov, konkrétne pod a jednotlivých typov vied. V rokoch 1999 až 2008 bol 
záujem o jednotlivé typy vied vyjadrený po tom študentov, ktorí sa uchádzali o dané 
štúdium, boli prijatí a študujú na vysokých školách (Obrázok 2). 

Zo strany záujemcov o štúdium na vysokých školách bol pod a po tu študentov 
najvä ší záujem o štúdium spolo enských vied. Študenti spolo enských vied, náuk 
a služieb tvoria približne polovicu študentov na celkovom po te študentov (52,94 % 
v roku 2008). 

 

 
Obrázok 2 Po et študentov denného štúdia pod a jednotlivých skupín vied 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Výraznejší záujem je aj o štúdium technických vied a náuk, ktorý v porovnaní so 
spolo enskými vedami zaznamenal nižšie tempo rastu záujmu. Na celkovom po te 
študentov sa študenti technických vied a náuk podie ali približne v intervale 25 až 34 
% (25,48 % v roku 2008). Rastovú tendenciu mali v sledovanom období aj (i) prírodné 
vedy, (ii) vedy a náuky o kultúre a umení a (iii) lekárske a farmaceutické vedy, u 
ktorých bol v roku 2008 zaznamenaný mierny pokles záujmu.  

Pokles záujmu je jasne vidite ný u po nohospodárskych, lesníckych 
a veterinárnych vedách. Od roku 2004 po et študentov v uvedenom zameraní neustále 
klesá. Na základe po tu študentov je najnižší záujem o štúdium vo vedách vojenských 
a bezpe nostných. Avšak záujem o štúdium zo strany uchádza ov, ktorý je meraný 
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podielom po tu prihlásených a prijatých, resp. zapísaných, je na štátnych vysokých 
školách najvyšší. 

Vybrané ukazovatele však nehodnotia dopyt a jeho ve kos  celkovo a komplexne. 
Pre úplnos  hodnotenia je potrebné bra  do úvahy aj vz ahy medzi mini a alšie 
faktory ovplyv ujúce dopyt do vysokoškolskom vzdelávaní, napr. motívy pre štúdium 
na vysokej škole, kritéria výberu vysokej školy a iné. Na základe prieskumu1 je možné 
konštatova , že najakcentovanejším motívom pre štúdium na vysokej škole pre 
študentov závere ných ro níkov strednej školy, je lepšia možnos  uplatnenia sa 
v praxi. Medzi alšie motívy pre vo bu vysokoškolského vzdelávania sa zaradili motív 
získanie titulu a motív lepšie finan né ohodnotenie. S motívmi úzko súvisia aj kritéria 
výberu konkrétnej vysokej školy. Najdôležitejšími kritériami výberu vysokej školy sú 
pod a respondentov študijný odbor a uplatnenie v praxi (bližšie Jurková, 2011).  

4 ZÁVER 

Dopyt po vysokoškolskom vzdelávaní v podmienkach Slovenskej republiky má 
rastúcu tendenciu. Po et novoprijatých študentov a ich podiel na celkovom po te 18, 
resp. 19 ro ných i na po te študentov závere ných ro níkov stredných škôl narastá. To 
sa odráža aj na po te študentov. Výraznejší záujem bol aj o štúdium spolo enských 
vied. Na základe po tu študentov práve technické vedy predstavujú druhá 
najpo etnejšiu skupinu, no v porovnaní so spolo enskými vedami zaznamenal nižšie 
tempo rastu záujmu. 

Rastúce tendencie po tu novoprijatých študentov na vysokoškolské štúdium sa 
pozitívne odrážajú aj na vzdelanostnej štruktúre obyvate stva. Pod a údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky sa zvyšuje po et obyvate ov 
s vysokoškolských vzdelaním (S ítanie obyvate ov, domov a bytov, 1991, 2001 
a 2011).  

Podpora vzdelávania je pritom sú as ou inteligentného rastu ako jedného z troch 
k ú ových faktorov rastu novej stratégie pre Európu. Proces tvorby nadobúdaných 
vedomostí a skúseností je možné ovplyvni  viacerými nástrojmi. Za hlavný možno 
považova  proces formálneho vzdelávania na všetkých stup och a vo všetkých 
formách, vrátane vysokoškolského vzdelávania.  

 

Príspevok je výsledkom riešenia grantovej úlohy GaPU 5/4/2012 Marketing 

vzdelávacích inštitúcií v kontexte spotrebite ského správania ich zákazníkov.  

                                                      
1 Prieskum bol realizovaný na stredných školách s cie om identifikova  motívy pre štúdium na 
vysokej škole a kritéria výberu vysokej školy u študentov závere ných ro níkov stredných škôl 
so sídlom na území Prešovského kraja. Výskumná vzorka pozostávala z 363 respondentov. Pre 
oslovenie bolo využité dopytovanie.  
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Abstrakt 

Hlavným cie om príspevku je analyzova  zmeny odvetvovej štruktúry slovenskej 

a eskej ekonomiky v ase a zárove  posúdi , i dané zmeny viedli k zbližovaniu 

resp. od a ovaniu ich štruktúrnych profilov. Vzorka dát zah a obdobie 1995-

2010. Využitím h bkovej multiodvetvovej analýzy založenej na hrubej pridanej 

hodnote sa analyzuje štruktúra ekonomík na interodvetvovej a intraodvetvovej 

úrovni s cie om zisti  podobnosti resp. odlišnosti medzi štruktúrnym profilom 

Slovenskej republiky a eskej republiky. 

K ú ové slová: štruktúra ekonomiky, odvetvie, štruktúrny profil 

1 ÚVOD 

Vnútorná skladba usporiadania jednotlivých astí a vytváranie vz ahov a väzieb 
medzi nimi predstavujú štruktúru národného hospodárstva. Pod štruktúrou sa rozumie 
sie  väzieb a vz ahov, ktoré existujú medzi jednotlivými jednotkami, ako aj tokov a 
stavov medzi elementárnymi jednotkami a ich vzájomnými kombináciami (Wilfrid, 
1964). Štruktúra národného hospodárstva nie je raz  a navždy daná, naopak je 
dynamická. Realizáciou štruktúrnych zmien, ktoré sa prejavujú v zmene relatívnej 
významnosti ur itého odvetvia, sa štruktúra ekonomiky neustále vyvíja a prispôsobuje 
sa meniacim podmienkam (Syrquin, 1988). 

 Štruktúrne zmeny môže by  pozorované na dvoch základných úrovniach, t.j na 
intersektorovej a interodvetvovej úrovni. Sektor je definovaný ako viac agregovaná 
as  národného hospodárstva (po nohospodárstvo, priemysel, služby), zatia  o 

odvetvie predstavuje menej agregovanú as  ekonomiky, pod ktorou sa rozumie 
skupina podnikov ponúkajúcich výrobky alebo služby, ktoré sú zamenite né (Hill-
Jones, 1992).  

Analýza štruktúry krajín je v príspevku rozdelená do dvoch astí. Prvá as  sa 
venuje analýze štruktúrnych zmien na interodvetvovej úrovni. Dezagregáciou 
vybraných odvetví porovnáva druhá as  analýzy štruktúru ekonomík na  
intraodvetvovej úrovni t.j. v sekciách, divíziách.  

229



                       Komparácia odvetvovej štruktúry slovenskej a eskej ekonomiky 

2 METODOLÓGIA 

Analýza štruktúrnych profilov ekonomík sa realizuje cez ukazovate  hrubej 
pridanej hodnoty (HPH) vyjadrenej v bežných cenách (Havlík, 2005) (Landesmann, 
2000). HPH vyjadruje rozdiel medzi hrubou produkciou (výrobou) v základnej cene a 
výrobnou spotrebou (medzispotrebou) v  kúpnych cenách (Eurostat, 2008). Na druhej 
strane je ekonomickým indikátorom, ktorý poukazuje na tie odvetvia, ktoré sú 
najvä šími tvorcami pe azí. Vysoký stupe  špecializácie na základe pridanej hodnoty 
nazna uje, že krajina je závislá na ur itom odvetví. Jedným z dôvodov vysokého 
stup a špecializácie na základe pridanej hodnoty môže by  prítomnos  niektorých 
špecifických prírodných zdrojov. Štatistické údaje o HPH v bežných cenách pre 
jednotlivé odvetvia ekonomiky sú zo štatistickej databázy Európskej únie (Eurostatu), 
konkrétne z národných ú tov. Odvetvia sú klasifikované pod a štatistickej klasifikácie  
NACE Rev.1.1, ktorá pozostáva zo16 odvetví. Nako ko odvetvie innosti domácnosti 
(P) tvorilo pod a Eurostatu 0% podiel na hrubej pridanej hodnote a pre odvetvie 
innosti extrateritoriálnych organizácií (Q) neboli dostupné údaje, od týchto odvetví sa 

abstrahuje.  

3 ANALÝZA ODVETVOVEJ ŠTRUKTÚRY SLOVENSKEJ A ESKEJ 
EKONOMIKY 

3.1 Interodvetvová úrove  analýzy 

Viacero štúdií zaoberajúcich sa štruktúrou ekonomík nepoukazuje jasne na silu 
a jednotný smer vývoja štruktúrnych zmien na interodvetvovej úrovni. Ekonomické 
teórie sumarizujú rôzne faktory, ktoré prispievajú k zbližovaniu resp. od a ovaniu 
štruktúr krajín. Odvetvová štruktúra je tak v každej krajine ovplyvnená špecifickými 
vlastnos ami jej jednotlivých odvetví  ako aj vlastnos ami národného hospodárstva. 
Napriek tomu je možné, že integrácia podporuje konvergenciu a dá sa o akáva  ur itá 
podobnos  štruktúrnych profilov na interodvetvovej úrovni medzi krajinami EÚ. 

Slovenská republika zdedila po rozdelení eskoslovenskej federácie v roku 1993 
vä šinu ažkého a zbrojného priemyslu bývalého eskoslovenska, relatívne 
neatraktívnu priemyselnú štruktúru tvorenú oceliarskym, zbrojným a chemickým 
priemyslom, ktoré nemohli úspešne obchodova  na konkuren ných trhoch EÚ 
(Koyame-Marsh, 2011). V SR tak bola nutná rozsiahla reštrukturalizácia, ktorá 
prispela k zmene štruktúrneho profilu ako to zobrazuje Obrázok 1. 
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Obrázok 1 Podiely jednotlivých odvetví na celkovej HPH (b.c.) v SR (v%) 
Zdroj: vlastné výpo ty pod a údajov z Eurostatu, National accounts (nama_nace06_c) 

 

Na základe grafického zobrazenia je vidite né, že v roku 1995 tvoril priemysel 
(D) najvyšší podiel na celkovej HPH (b.c.). Dominancia priemyslu sa zachovala aj 
v roku 2010 avšak s výrazne nižším podielom. Kým v roku 1995 tvoril priemysel 27% 
z celkovej HPH (b.c.) v roku 2010 to bolo len 20%. Odvetvia obchodu a opravy 
vozidiel (G), nehnute nosti a O  (K) tvorili v roku 1995 a 2010 taktiež výrazný podiel 
na tvorbe HPH (b.c.) v národnom hospodárstve. V porovnaní s rokom 1995  zvýšili 
svoj podiel v roku 2010 o 3%, o je v súlade s paradigmou terciarizácie (narastajúci 
význam podielu služieb). Koeficient korelácie1 dosiahol pre odvetvie K (-0,3632) a G 
(0,3823) nízke hodnoty na základe oho možno usudzova , že významný nárast 
podielu odvetvia K a G nebol ovplyvnený rastom cien produkcie, ale skuto ným 
rastom produkcie. Štruktúrna zmena nastala aj v odvetví dopravy a telekomunikácií (I), 
ktoré tvorilo v roku 1995 podiel vo výške 10,51% a v roku 2010 sa podiel znížil na 
úrove  7,18%. Odvetvie po nohospodárstva (A) znížilo svoj podiel v roku 2010 oproti 
roku 1995 takmer o 2% v súlade s teóriou desagrarizácie (pokles podielu 
po nohospodárstva). 

Zmena relatívnych pozícií jednotlivých odvetví na tvorbe HPH (b.c.) sa 
realizovala aj v eskej ekonomike ako znázor uje Obrázok 2. 

                                                      
1 koeficient korelácie medzi podielom odvetvia na celkovej HPH (b.c.) a podielom cenového 

indexu odvetvia v porovnaní s cenovým indexom ekonomiky 
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Obrázok 2 Podiely jednotlivých odvetví na celkovej HPH (b.c.) v R (v %) 

Zdroj: vlastné výpo ty pod a údajov z Eurostatu, National accounts (nama_nace06_c) 

 

Z grafu 2 vidie , že odvetvie priemyslu (D) tvorilo v roku 1995 výrazný podiel na 
tvorbe HPH (b.c.), ktorý sa v roku 2010 nezmenil a dosiahol hodnotu 23%. alšími 
odvetviami s vysokým podielom na tvorbe HPH (b.c.) sú odvetvia obchodu a opravy 
vozidiel (G) a nehnute nosti a O  (K) identicky ako v prípade slovenskej ekonomiky. 
Nako ko odvetvie nehnute nosti a O  (K) vykazovalo vysokú pozitívnu koreláciu 
(0,6712) nárast podielu odvetvia na celkovej HPH môže by  de facto výsledkom 
vyššieho priemerného rastu cien v odvetví v porovnaní s priemerným rastom cien 
v celej ekonomike. Odvetvie dopravy a telek. (I) si zachovalo zrete ný podiel na HPH 
(b.c.) v roku 1995 (10%), ktorý sa v roku 2010 nezmenil. R tak v porovnaní so SR 
nezaznamenala pokles v odvetví dopravy a telek. (I).  

Samotná realizácia štruktúrnych zmien v slovenskej a eskej ekonomike viedla 
k priblíženiu ich štruktúrnych profilov. Vyplýva to z grafického zobrazenia 
štruktúrnych profilov krajín na grafe 3 a z hodnôt v Tabu ke 1. 
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Obrázok 3 Priemerné podiely odvetví na celkovej HPH (b.c.) po as rokov 1995-
2010 v SR a R v (%) 

 
Tabu ka 1 Podiely odvetví na celkovej HPH (b.c.) v SR, R (v%) a ich % zmena 

SR R 
1995 2010 % zmena 1995 2010 % zmena 

A  5,91 3,51 -2,40 4,71 1,98 -2,73 

B 0,004 0,005 0,001 0,048 0,008 -0,04 
C 1,04 0,66 -0,39 2,10 1,29 -0,81 
D 26,78 19,36 -7,43 23,09 23,18 0,09 
E 4,84 5,59 0,75 5,01 5,61 0,60 
F 5,10 9,51 4,40 6,26 7,02 0,76 
G 12,43 15,44 3,00 10,60 12,47 1,88 
H 1,64 1,31 0,33 2,69 1,87 -0,82 
I 10,51 7,18 -3,34 9,91 10,28 0,36 
J 5,69 4,57 -1,12 3,06 3,46 0,40 
K 11,76 14,75 2,99 12,98 13,78 0,80 
L 5,18 7,15 1,97 5,14 5,15 0,005 
M 3,48 3,60 0,12 3,86 4,22 0,37 
N 3,43 3,56 0,13 3,35 4,27 0,92 
O 2,20 3,69 1,50 2,36 2,92 0,56 

Zdroj: vlastné výpo ty pod a údajov z Eurostatu, National accounts (nama_nace31_c) 
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Obrázok 3 poukazuje na podobnos  štruktúrnych profilov obidvoch krajín. Možno 
konštatova , že realizované štruktúrne zmeny prispeli k medziodvetovému zbližovaniu 
ekonomických štruktúr. Na základe údajov z tabu ky 1 možno zhrnú  významné 
štruktúrne zmeny realizované v ekonomikách, ktoré prispeli ku vzájomnej 
konvergencii odvetvových štruktúr:  

• zvýšenie podielu odvetvia K, G, M, N, F a O na HPH (b.c.) – realizované 
v SR a R 

• zníženie podielu odvetvia A, C, H na HPH (b.c.) – realizované v SR 
a R 

Aj napriek uskuto neným štruktúrnym posunom vykazujú štruktúrne profily SR a 
R v priemere za sledované obdobie 1995-2010 ur ité odchýlky. Dôvodom je 

rozdielna realizácia a dynamika štruktúrnych zmien, ktoré možno zhrnú  nasledovne: 

• zníženie podielu odvetvia I, J, D na HPH (b.c.) – realizované len v SR 

• zvýšenie podielu odvetvia I, J, D na HPH (b.c.) – realizované v R 

• rapídnejší pokles podielu odvetvia A v R v porovnaní s poklesom v SR  

• rapídnejší rast podielu odvetvia K, G, F, O v SR v porovnaní s rastom 
v R 

• vyšší rast podielu odvetvia M, N v R v porovnaní s rastom  v SR 
Poradie štyroch odvetví, ktoré sa vyzna ujú signifikantným podielom na tvorbe 

celkovej HPH (b.c.), je uvedené v Tabu ke 2. 

 
  Tabu ka 2 Poradie štyroch najvýznamnejších odvetví pod a podielu na HPH    
  (b.c.) v SR a R 

1995 2010 

SR R SR R 

D D D D 
G K G K 
K G K G 
I I F I 

  Zdroj: vlastné zostavenie pod a údajov z Eurostatu, National accounts 
  (nama_nace06_c) 

3.2 Intraodvetvová úrove  analýzy 

V rámci druhej asti analýzy sa dezagregovanému poh adu podrobia tri 
najvýznamnejšie odvetvia pod a ich podielu na tvorbe HPH (b.c.) v SR a R. Ide 
o odvetvie priemyslu (D), obchodu a opravy vozidiel (G) a o odvetvie nehnute nosti 
a O  (K). Každé odvetvie sa  diferencuje na jednotlivé divízie alebo sekcie s cie om 
zisti , aké významné mezoekonomické zmeny v štruktúre sa uskuto nili v rámci 
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vybraného odvetvia a do akej miery tieto zmeny prispeli k podobnosti štruktúr 
obidvoch krajín. 

Priemyselná výroba je klasifikovaná do 14 sekcií, ktorých podiel na celkovej 
HPH (b.c.) priemyslu zobrazuje Tabu ka 3. 
 

Tabu ka 3 Porovnanie štruktúry odvetvia D-Priemysel pod a HPH (b.c.) v SR a 
R (v%) 

1995 2010 

    SR R SR R 
D  Priemysel 26,8 23,1 19,4 23,2 
DA Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov 3,5 3,4 1,7 2,6 
DB Výroba textílií a odevov 1,6 1,6 0,7 0,6 
DC Spracúvanie kože a výroba kožených výrobkov 0,4 0,2 0,2 0,1 

DD Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva 0,9 0,8 1,1 0,9 

DE Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera 2,2 1,3 1,0 1,2 

DF 
Výroba koksu, rafinovan. ropných produktov a jadrového 
paliva 

2,2 0,7 0,5 0,1 

DG 
Výroba chemikálií, chemických výrobkov a chemických 
vlákien 

3,6 1,6 0,8 1,1 

DH Výroba výrobkov z gumy a plastov  1,1 0,5 1,0 1,6 
DI Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 1,3 1,6 1,2 1,5 
DJ Výroba kovov a kovových výrobkov 4,1 4,7 3,8 3,5 
DK Výroba strojov a zariadení  2,4 2,6 1,3 2,6 

DL Výroba elektrických a optických zariadení 1,6 1,7 2,7 2,9 

DM Výroba dopravných prostriedkov 1,2 1,3 2,5 3,6 
DN Výroba inde nezaradená 0,8 1,2 0,9 1,0 

Zdroj: vlastné výpo ty pod a údajov z Eurostatu, National accounts (nama_nace06_c) 
  Odvetvia s vysokou resp. stredne vysokou technologickou náro nos ou 

Dezagregovaný poh ad na odvetvie priemyslu (D) poukazuje na dominanciu 
výroby kovov a kovových výrobkov (DJ) v roku 1995 a 2010 v obidvoch krajinách. 
Štruktúrne zmeny, ktoré sa realizovali v obidvoch krajinách: 

• rast podielu HPH (b.c.) v sekcii DL a DM 

• pokles podielu HPH (b.c.) v sekcii DA, DB, DC, DF, DG a DJ. 

Komparáciou štruktúry priemyslu slovenskej a eskej ekonomiky vidie , že 
v roku 2010 je štruktúra nášho priemyslu založená v menšej miere na odvetviach s 
vysokou resp. stredne vysokou technológiou. Ide predovšetkým o výrobu elektrických 
a optických zariadení (DL), výrobu dopravných prostriedkov (DM) a výrobu strojov 
a zariadení (DK), ktoré v roku 2010 dosiahli v porovnaní s R nižší  percentuálny 
podiel na HPH (b.c.) 
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Po priemyselnej výrobe je alším významným odvetvím, ktoré dosiahlo vysoké 
podiely na tvorbe celkovej HPH (b.c.), odvetvie obchodu a opravy vozidiel (G). 
Detailnejšia štruktúra odvetvia obchodu a opravy vozidiel je zobrazená v Tabu ke 4. 

 
Tabu ka 4 Porovnanie štruktúry odvetvia G-Obchod a oprava vozidiel pod a 
HPH (b.c.) v SR a R (v%) 
    1995 2010 

    SR R SR R 

G 
Ve koobchod a maloobchod; oprava motorových  
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 

12,4 10,6 15,4 12,4 

G50 
Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel  
a motocyklov; maloobchodný predaj pohonných látok 

0,7 2,0 1,2 1,8 

G51 
Ve koobchod a sprostredkovanie ve koobchodu okrem 
motorových vozidiel  a motocyklov 

6,4 5,3 7,9 6,3 

G52 
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov;  
oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnos  

5,4 3,3 6,3 4,3 

Zdroj: vlastné výpo ty pod a údajov z Eurostatu, National accounts (nama_nace06_c) 

Z Tabu ky 4 je možné pozorova , že k ú ovou divíziou v poznatkovo 
nenáro nom odvetví obchodu a opravy vozidiel (G) je ve koobchod, ktorý dosahoval 
najvyššie hodnoty v jednotlivých rokoch v obidvoch krajinách. V roku 1995 bol podiel 
ve koobchodu na HPH odvetvia G v SR 6,4% a v R 5,3%, v roku 2010 sa odchýlka 
medzi krajinami v prospech SR ešte viac preh bila.  

Tretím odvetvím, ktoré dosahovalo vysoké podiely na tvorbe celkovej HPH (b.c.) 
v SR a v R je odvetvie nehnute nosti a obch. innosti (K). Štruktúru tvorby HPH 
(b.c.) v odvetví nehnute nosti a obch. innosti v rámci jednotlivých divízií zobrazuje 
tabu ka 5.  

 
Tabu ka 5 Porovnanie štruktúry odvetvia K-Nehnute nosti a obch. innosti 
pod a HPH (b.c.) v SR a R (v%) 

1995 2010 
    SR R SR R 

K Nehnute nosti, prenájom a obchodné  innosti 11,8 13,0 14,7 13,7 

K70  innosti v oblasti nehnute nosti 8,2 6,9 6,4 5,1 

K71  Prenájom strojov a zariadení  0,8 0,2 0,4 0,3 

K72  Po íta ové a súvisiace innosti 0,7 0,6 1,5 2,0 

K73  Výskum a vývoj 1,0 0,3 0,3 0,4 

K74 Iné obchodné služby 1,2 5,0 6,2 5,9 

Zdroj: vlastné výpo ty pod a údajov z Eurostatu, National accounts (nama_nace06_c) 

Na základe výsledkov z Tabu ky 5 môžeme konštatova , že mezoekonomické 
štruktúrne zmeny, sa realizovali v obidvoch krajinách v podobe:  
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• rastu podielu HPH (b.c.) v divízií po íta ové a súvisiace innosti (K72) 
a iné obchodné služby (K74) – realizované v SR a R 

• rastu podielu výskumu a vývoja (K73) – realizované len v R  

• poklesu podielu výskumu a vývoja (K73) – realizované len v SR 

4 ZÁVER 

Cie om príspevku bolo vzájomnou komparáciu odvetvových štruktúr analyzova  
zmeny v štruktúre slovenskej a eskej ekonomiky a zhodnoti , i zmeny prispeli 
k podobnosti ich štruktúrnych profilov. Na základe vykonanej interodvetvovej a 
intraodvetovej analýzy je možné konštatova , že realizáciou rozsiahlych štruktúrnych 
zmien sa od roku 1995 štruktúrne profily krajín výrazne zmenili a tieto zmeny prispeli 
k zbližovaniu štruktúrnych  profilov krajín. Medzi tieto zmeny patrí napr. rast podielu 
nehnute ností a O , obchodu a opravy vozidiel, ostatných služieb, školstva a 
zdravotníctva a pokles podielu po nohospodárstva a ažobného priemyslu. Rast 
podielu školstva a zdravotníctva nebol v SR  nato ko dynamický ako v R, v dôsledku 
oho dosiahla SR v spomínaných odvetviach nižší podiel na HPH (b.c.) v porovnaní 

s podielom R. Odvetvie po nohospodárstva je aj napriek zachyteniu štruktúrneho 
trendu v podobe desagrarizácie stále charakteristické vysokým podielom na HPH (b.c) 
v SR v porovnaní s R. 

Tromi najvýznamnejšími odvetviami sú v SR a R z poh adu tvorby HPH (b.c.) 
odvetvia priemyslu, obchodu a opravy vozidiel a nehnute nosti a O .  

Dezagregovaný poh ad na odvetvie priemyslu ukázal, že výrazná dominancia 
slovenského priemyslu je v sekcií založenej na nízkych technológiách napr. vo výrobe 
kovov a kovových výrobkov, kým R dominuje v technologicky náro nejších sekciách 
priemyslu. Patrí medzi ne výroba elektrických a optických zariadení, dopravných 
prostriedkov, strojov a zariadení. 

Odvetvie obchodu a opravy vozidiel dosahuje v SR podobnú štruktúru ako v R 
so signifikantným podielom ve koobchodu na HPH (b.c.).  

V rámci odvetvia nehnute nosti a O  sa realizovali štruktúrne zmeny v SR a R 
v podobe rastu podielu divízie po íta ových a s tým súvisiacich inností. V danom 
odvetví dosiahla SR  v roku 2010 najvyšší podiel v innostiach v oblasti nehnute ností, 
kým R v iných obchodných službách. Problémom sa ukazuje najmä nízky podiel 
HPH (b.c.) v divízií výskumu a vývoja, ktorému elia obidve krajiny. 

Opodstatnenos  orientácie na otázky spojené s vývojom štruktúrneho profilu 
potvrdzujú rôzne vedecké štúdie, ktoré sa štruktúrnou problematikou venujú. 
Aktuálnos  problematiky možno vidie  v rôznorodosti podmienok formovania 
štruktúry hospodárstva medzi krajinami. Krajiny musia vytvára  vhodné podmienky 
pre úspešnú adaptáciu ekonomických subjektov na štruktúrne trendy, aby sa nová 
štruktúra stala faktorom ekonomického rastu a rozvoja krajiny.  
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Abstrakt 

Kreativita a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu v súčasnej etape prerodu 
informačnej spoločnosti k spoločnosti znalostnej. Program Europa2020 
predpokladá posilnenie znalostného trojuholníka – vzdelávanie, výskum 
a inovácie. V rámci tohto príspevku stručne popíšeme zmeny, ktoré sa udiali 
alebo sa dejú v oblasti vzdelávania z pohľadu znalostnej spoločnosti, pričom sa 
zameriame práve na základný element inovácií – kreativitu a jej úlohu vo 
vzdelávaní. V závere príspevku v stručnosti odprezentujeme projekt OpenInn, 
ktorého cieľom je vytvoriť platformu umožňujúcu všetkým účastníkom 
vzdelávacieho procesu zvyšovať kreatívny prístup nielen vo vzdelávaní ale aj 
v ďalších oblastiach nášho života.

Kľúčové slová: znalostná spoločnosť, IKT, vzdelávanie, kreativita  

1 ÚVOD

Máloktorý človek žijúci v súčasnej modernej spoločnosti, plnej dynamických 
zmien, si dnes už vie predstaviť svoj život bez využívania IKT (informačno-
komunikačných technológií). Podobne, ako tieto technológie ovplyvňujú našu prácu, 
voľný čas, rovnako výrazne zasiahli aj oblasť vzdelávania. V súčasnosti na univerzitu 
prichádzajú študenti z radov generácie označovanej aj ako „digital natives“ –
digitálnych „domorodcov“. Sú to študenti, ktorí sa už do spoločnosti ovplyvnenej IKT 
narodili a ich využívanie je pre nich prirodzenou súčasťou. Často tak svojimi 
znalosťami a zručnosťami predčia svojich pedagógov. Výsledkom teda je vznik 
„digitálnej priepasti“. Študenti sú počas svojho štúdia unudení, demotivovaní 
a prevláda u nich názor, že sa učia iba teóriu a nevenujú sa získavaniu praktických 
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zručností, ktoré by využili aj vo svojom budúcom pracovnom živote, pretože v praxi sa 
určite IKT využívajú viac ako v škole.

Hlavným cieľom vzdelávania by malo byť pripravovať mladých ľudí, ktorí budú 
mať okrem kvalitných teoretických znalostí aj potrebné praktické zručnosti a návyky, 
ktoré aktuálne požaduje trh práce a prax.  

Znalosti, kritický faktor modernej spoločnosti, sú úzko späté s inováciami.
Znalosti nie sú vlastníctvom iba jednotlivcov, ale aj organizácií, spoločností, v rámci 
ktorých dochádza k ich posunu, vzájomnej výmene, najmä vďaka mobilite pracovnej 
sily. Vďaka tejto mobilite znalostí sa následne rozvíjajú inovačné procesy 
v jednotlivých podnikoch a inštitúciách [1]. Inovácie predstavujú jeden z hnacích 
motorov dlhodobého ekonomického rastu [12]. Inovácie ako také však nesúvisia iba 
s vedecko-technologickým rozvojom, ale rovnako ich môžeme nájsť aj v spoločensky, 
sociálne zameraných oblastiach, napr. poskytovanie služieb v súkromnom aj verejnom 
sektore [7].  

Realizácia Lisabonskej agendy [2]predpokladá oživenie, resp. posilnenie tzv. 
„znalostného trojuholníka“ (vzdelávanie, výskum a inovácie) s dôrazom na rozvoj 
kľúčových kompetencií a prepojenie vzdelávania s trhom práce. Program Europa 2020 
[3] predstavuje revíziu pôvodných zámerov Lisabonskej zmluvy a aktivít, ktoré je 
potrebné realizovať pre dosiahnutie zadefinovaných cieľov. Moderná ekonómia 
vyžaduje kreatívnu populáciu [8]. Vzdelávanie predstavuje kľúčový prvok znalostného 
trojuholníka, pretože poskytuje potrebné inovačné zručnosti a kompetencie a umožňuje 
vytváranie a sprostredkovanie nových poznatkov. Je preto potrebné podporovať 
a rozvíjať kreativitu a zručnosti, čo sa ukazuje ako ťažšia úloha ako neustále zlepšovať 
teoretickú základňu, a preto si vyžaduje nové pedagogické prístupy s implementovanou 
inovačnou didaktikou. 

V súčasnosti, kedy svet Internetu ovládli technológie Web2.0, je prirodzené, že 
znalosti a skúsenosti si zdieľajú nielen zamestnanci podnikov, ale aj pedagógovia 
z rozličných krajín, čo prispieva k ďalšiemu rozvoju a inováciám aj v oblasti 
vzdelávania. Tento prístup sa často označuje OpenInnovation, ktorý je v [6], [7]
definovaný ako „efektívne využívanie prílivu a odlivu znalostí za účelom urýchlenia 
vnútornej inovácie podniku a rozšírenia prieniku na trh využívaním inovácií. To 
znamená, že firmy môžu aj nápady z externých spoločností, rovnako ako nové nápady 
pochádzajúce z jej vnútra, tak aby sa podporil rast ich technológií.“ Z pohľadu rozvoja 
vzdelávania je však možné aplikovať prístup OpenInnovation aj na túto oblasť. Tento 
prístup bol aj predlohou pre projekt OpenInn, ktorý predpokladá vzájomnú 
komunikáciu, spoluprácu a výmenu informácií medzi pedagógmi naprieč celou EU 
[10].

2 KREATIVITA VO VZDELÁVANÍ A NOVÉ VÝZVY VO VZDELÁVANÍ

Podľa Floridu [5] môžeme kreativitu definovať ako schopnosť vytvárať nové 
zmysluplné myšlienky, nachádzať nové riešenia, nové formy. Predstavuje rozhodujúci 
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zdroj konkurenčnej výhody prakticky v každom odvetví, od automobilového priemyslu 
po módu, stravovanie až po oblasť informačných technológií. Neexistuje žiadna presná 
definícia „kreativity“, ktorá by zahŕňala všetky rozmery tohto fenoménu [18].  
Torrance a Myers [16] vo svojej práci "Creative Learning and Teaching" poskytuje 
excelentný základ pre definovanie kreatívneho vzdelávacieho procesu:  "...stáva sa 
citlivejším k problémom, deficitom, medzerám vo vedomostiach, chýbajúcim 
elementom, disharmónii a tak ďalej; prináša a spája dostupné informácie; definuje 
rozdiely alebo identifikuje chýbajúci element; hľadá riešenia, zostavuje hypotézy, 
modifikuje ich a testuje ich a nakoniec interpretuje výsledky." Treffinger [17]
poskytuje praktický model pre popísanie troch rozdielnych stupňov kreatívneho 
vzdelávania, s pozornosťou na kognitívnu a citovú dimenziu na každom stupni. Autor 
predstavuje nasledujúce stupne: prvý stupeň predstavuje rozdielne funkcie, kde dôraz 
sa kladie na otvorenosť a možnosti; druhý stupeň predstavuje komplexné myslenie
a zapojenie citov formou fantázie, skutočnej reflexie a nakoniec zapojenie do 
skutočných problémov. (Obrázok 1) 

Obrázok 1 Model kreatívneho vzdelávania 

Zdroj 1: Treffinger (1980) 
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Takouto formou môžeme využiť inovačný potenciál ľudí, ktorí sú ochotní neustále sa 
vzdelávať. Aby to bolo možné, je nutné zabudovať do on-line prostredia individuálne 
a skupinové aktivity poskytujúce psychologickú podporu pre študenta, ale aj tvorbu 
sociálnych vzťahov umožňujúcich jeho účastníkom pocit, že sú súčasťou existujúcej 
virtuálnej komunity. 

Technológie, inovácie a znalosti predstavujú kľúčové elementy pre ďalší rozvoj 
spoločnosti a je preto nutné implementovať ich aj do vzdelávacieho procesu. 
Dynamické zmeny v spoločnosti sa premietajú aj do vzdelávania, ktoré sa postupne 
stáva rozmanitejším, pútavejším a mnohostranným. V súčasnosti si už človek nevystačí 
po celú svoju pracovnú kariéru iba so vzdelaním získaným počas štúdia, ale je 
nutnosťou neustále sa ďalej vzdelávať. IKT je silným nástrojom vo vzdelávaní – heslá 
ako technologicky podporované vzdelávanie, elektronické vzdelávanie (E-Learning), 
systémy pre podporu vzdelávania, systémy pre riadenie vzdelávania sú frekventovanou 
témou, nakoľko ich cieľom je modelovať a simulovať objekty a procesy, o ktorých sa 
študenti učia. Vedomosti sú podmienené informáciami a podmienkou vedomostnej 
spoločnosti je spoločnosť informačná. Informácie vo forme dát sú predpokladom pre 
extrahovanie faktov a tvorbu vedomostí. [10]

Vďaka spomínaným zmenám v súčasnosti môžeme identifikovať niekoľko výziev 
vo svete vzdelávania:

Nové prístupy vo vzdelávaní, t.j. zmena stredobodu vzdelávania z pedagóga na 
študentov, kde sa študentov neposúvajú iba normatívne a jednotné informácie, ale 
prispôsobujú sa jeho schopnostiam a možnostiam, vďaka čomu sa do vzdelávania 
ľahšie integrujú aj ľudia z rozličných skupín, ktoré mali v minulosti ťažší alebo 
úplne nemožný prístup k vzdelávaniu. Okrem toho sa v modernom vzdelávaní 
kladie dôraz na získanie návykov, ktoré študentovi umožnia aktívne vyhľadávať 
relevantné informácie a neustále sa vzdelávať počas celého aktívneho života. Jedine 
týmto spôsobom je možné zabezpečiť neustály posun a aplikovanie nových 
poznatkov do pracovného života spoločnosti. IKT vo vzdelávaní sú prezentované 
najmä ich využívaním v pedagogickom procese označované ako eLearning (e-
vzdelávanie) alebo v súčasnosti častejšie zapojenie mobilných technológií, tzv. 
mLearning (mobilné vzdelávanie) využívajúce najmä technológie a služby 
Internetu. Zavedenie a aktívne využívanie týchto pedagogických prístupov je však 
silne závislé na IKT zručnostiach oboch zainteresovaných strán – učiteľov aj 
študentov. Napriek nepopierateľným výhodám (dostupnosť materiálov 24/7, 
jednoduchosť a nižšie náklady pre realizáciu potrebných úprav v elektronických 
študijných materiáloch, a pod.), je zavedenie eLearningu na vzdelávaciu inštitúciu 
často neúspešné, pretože v procese zavádzania nedošlo k pochopeniu významu 
a úlohy technológií vo vzdelávaní a ich vhodnej integrácii do pedagogického 
procesu [15].

Zavádzanie nových technológií do vzdelávania je podporované viacerými 
iniciatívami na úrovni EK (európskej komisie) ako aj vládami jednotlivých 
členských štátov. V súčasnosti je možné skonštatovať, že potrebná infraštruktúra je 
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už dobudovaná, avšak využívanie IKT vo vzdelávaní ešte stále nie je na potrebnej 
úrovni ako by si to vyžadovala súčasná doba [4]. Medzi najčastejšie využívané 
a dostupné technológie, ktoré sa už aj v súčasnosti využívajú sú LMS  (Learning 
Management Systems – systémy umožňujúce publikovanie rozličných 
informačných zdrojov, riadenie procesu vzdelávania, napr. využívaním správ, 
diskusných fór, nástrojmi na on-line hodnotenie aktivity študentov, a pod.), nástroje 
web2.0 (alebo nástroje sociálneho webu, ktoré umožňujú generovať a zdieľať on-
line obsah spolu s ostatnými používateľmi. Najznámejšími príkladmi sú rozličné 
blogy, wiki, sociálne siete ako FB, Twitter, ale aj odbornejšie zamerané ako 
LinkedIn, ResearchGate, a pod.). [11]

Potreba nových zručností, pokrývajúcich najmä digitálnu gramotnosť a schopnosť 
sledovať technologický rozvoj a následne získané znalosti prakticky aplikovať do 
vzdelávania, pričom nové technológie môžu predstavovať nástroj, pomocou ktorého 
je možné zvýšiť motiváciu a záujem študentov o obsah vzdelávania. Z tohto 
hľadiska je preto nutnosťou, aby boli práve pedagogickí pracovníci IKT zdatní, čo 
sa zabezpečuje v prostredí SR najmä vďaka podporným národným projektom napr. 
Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika,
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, INFOVEK, Využitie 
IKT vo vyučovacích predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických 
zamestnancov v informačných technológiách.

Zvyšovanie kreativity a inovatívnosti vo vzdelávaní je kľúčom k produkovaniu 
zamestnancov, ktorí budú riešiť problémy praxe využívaním rozličných kreatívnych 
a inovatívnych prístupov na základe im už známych skutočností, informácií. 
Kreativita predstavuje prerekvizitu inovatívnosti [12], preto je potrebné po celú 
dobu vzdelávania kreativitu študentov stimulovať (napr. učiteľ motivuje svojich 
študentov k vytvoreniu niečoho nového na základe získaných poznatkov, namiesto 
jednoduchej nekreatívnej kompilácie informácií dostupných prostredníctvom 
Internetu). Tento prístup si však vyžaduje aj kreativitu na strane pedagóga, pretože 
nestačí iba predniesť potrebné informácie, ale je nutné zamyslieť sa aj nad 
spôsobom ako motivovať študentov k aktívnemu prístupu k štúdiu, kde učiteľ tiež 
musí predviesť určitú dávku kreativity. 

3 PROJEKT OPENINN 2.0 

Projekt OpenInn 2.0 (A Knowledge Generating House and e-Assesment Model) 
[10] je projektom programu celoživotného vzdelávania (LLP) [13], [14]
zastrešovaného Európskou úniou. V rámci projektu vzniká nový pedagogický 
a organizačný model založený na IKT a sociálnych sieťach, podporujúci inovačný 
potenciál využiteľný nielen jednotlivými podnikmi a inštitúciami ale aj jednotlivcami.
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Obrázok 2 Oficiálna stránka projektu OpenInn

Zdroj: www.openinn.eu 

Motiváciou pre vznik projektu bola potreba preklenutia tzv. „digitálnej priepasti“
v modernom vzdelávaní. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné využívať nástroje 
a metodiky, ktoré sú známe obom stranám vzdelávacieho procesu, napr. sociálne siete 
a IKT a umožnia lepšie študentov motivovať a vtiahnuť do procesu vzdelávania. 
Vďaka týmto nástrojom je následne možné vo vzdelávaní využívať nové pedagogické 
koncepcie a inovatívne prvky didaktiky, pretože vyučujúci aj študenti pracujú 
v prostredí a s nástrojmi, ktoré poznajú, čo zvyšuje ich sebavedomie a vnútorné 
sebauspokojenie. Sociálne siete umožňujú vzájomnú spoluprácu pri vytváraní 
a využívaní nových metód na riešenie problémov, čo posilňuje kreativitu a vytvára 
prostredie pre otvorenú inovácie, čo sa v konečnom dôsledku prenáša aj do 
hospodárskej praxe a vedy a výskumu.  

Hlavnými výstupmi projektu sú:

pedagogický a organizačný model umožňujúci skúmať inovačný potenciál 
študentov, zamestnancov a pod. pomocou nástrojov IKT,

Knowledge Generating House (KGH) – virtuálny priestor pre generovanie 
znalostí založený na službách web2.0 umožňujúci vzájomnú spoluprácu 
používateľov. Možno ho rozdeliť na tri podstatné časti:

o „Izby inovácií“ založené na prístupoch eLearningu, kde všetci účastníci 
budú mať dostupné rozličné materiály a cvičenia podporujúce vzájomnú 
spoluprácu a inovačné myslenie,

o eLearningové materiály zamerané na kreativitu a inovácie a ich možnú 
implementáciu do vzdelávacieho procesu,

o knižnicu zaujímavých zdrojov najmä z oblasti kreativity a inovácií,
prípadových štúdií a skúseností pedagógov z krajín EU.

E-Assesment model – teoretický koncept a didaktika zameraná na kreativitu 
obsahujúce témy ako napr. spôsoby podpory študentov pri vytváraní 
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a zavádzaní nových nápadov, spôsoby a metódy zadávania úloh potrebných 
inovatívne riešenia a hodnotenia získaných tvorivých výsledkov.

Cieľovými skupinami projektu sú študenti (talentovaná mládež, mladí vedci), 
odborníci z podnikov, učitelia aj tzv. ohrozené skupiny občanov (ktoré najmä vďaka 
rozličným hendikepom majú problém študovať klasickými metódami).

Obrázok 3 Schematické znázornenie portálu OpenInn

Zdroj: vlastné spracovanie 

Najpodstatnejším prínosom projektu bude KGH (Knowledge Generating House –
priestor pre generovanie znalostí) navrhnutý na základe už vyššie spomínaného 
konceptu Open Innovation. Na pozadí KGH vzniká zároveň aj komplexný 
pedagogický elektronický materiál (tzv. E-Assessment Model), ktorý môže slúžiť ako 
„vodítko“ pedagógom využívajúcich KGH (Obr. 4), resp. pedagógov zaujímajúcich sa 
o inovácie vo vzdelávaní. 
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Obrázok 4 Úvodná stránka Knowledge Generating House

Zdroj: www.openinn.eu

Z pohľadu vzdelávacieho procesu bude predstavovať KGH nasledovné pozitíva:

nástroj pre vyhľadávanie nápadov ostatných pedagógov a inšpirácia pre 
modernizáciu a zmeny vo vlastnom vzdelávaní,

nástroj pre vyhľadávanie prípadových štúdií a skúseností pre vyučujúcich 
s rozličnými IKT zručnosťami,

nástroj pre vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností prostredníctvom 
Internetu, 

nástroj pre posilnenie vzájomnej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami 
a praxou, vďaka „izbám inovácií“.

Riešiteľmi projektu je medzinárodné konzorcium z 9 krajín EU (Technická 
univerzita v Košiciach (Ekonomická fakulta), Slovensko; University of Porto, 
Portugalsko; BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH, Nemecko;
Università delle Liberetà of Friuli-Venezia Giulla, Taliansko; TREBAG Ltd., 
Maďarsko; Aarhus Social on Sundhesskole, Dánsko; Petko Rachov Sleveikov 
Secondary School, Bulharsko; Fondo Formación Euskadi, Španielsko; LINK MV, 
Nemecko), pôsobiacich v rámci rozličných vzdelávacích sektoroch (stredné školstvo, 
vzdelávanie dospelých, univerzitné vzdelávanie), čo zabezpečuje široké spektrum 
jazykových mutácií výsledkov (ENG, DE, SK, PT, IT, HU, ES, DA, BG) a zároveň aj 
sprostredkovanie rôznorodých skúseností z rozličných vzdelávacích systémov.

Viac informácií o projekte, aktuálne realizovaných aktivitách a prístup 
k Knowledge Generating House sú dostupné na www.openinn.eu.  
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4 ZÁVER

Ako sme uviedli v príspevku, kreativita predstavuje kľúčový faktor pre rozvoj 
inovácií v praxi. Je preto veľmi dôležité, aby sa v rámci reforiem vzdelávacích 
procesov sledovalo okrem úspešnosti zavádzania IKT, riešilo aj zavádzanie nových,
kreatívnych prístupov vo vzdelávaní, ktoré by umožnili vychovať generáciu ľudí 
s kritickým, ale zároveň aj inovatívnym myslením. Platforma OpenInn2.0 a jej súčasť 
Knowledge Generating House by mohli byť nástrojom, ktorý by rozvíjal nielen 
kreativitu na strane učiteľov ale aj na strane študentov a zároveň by vytvoril aj 
pomyselný most medzi vzdelávacími inštitúciami a praxou.   

Poďakovanie: Táto práca bola spolufinancovaná Európskou komisiou 
prostredníctvom programu LLP v rámci riešenia projektu OpenInn2.0: A Knowledge 
Generating House and e-Assessment Model (No. 511583-LLP-1-SK-KA3-KA3MP). 
Zároveň by sme radi poďakovali všetkým partnerom z projektu OpenInn2.0 za ich 
prínos v rámci riešenia projektu prezentovaného v tomto dokumente.
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This paper introduces cognitive radio networks topic. It reveals elementary 

terms of this field and defines main points of interest that should be presented to 

show main purpose. There are mentioned network categories from point of view 

of access to these radio networks in this work. Moreover, this paper deals with 

fundamental models, which serve as the basement for the frequency spectrum 

sharing. This chapter draws attention because of three basic types of spectrum 

sharing models that are well-known and described in the theory. Usage of these 

models represents standard ways of the spectrum distribution among all the 

users in cognitive form of radio network. There is discussed spectrum trading in 

the next chapter. Spectrum pricing principles follow in this article. As its 

summary section with mathematical formulas describing user’s profit and utility 

serves. The conclusion shows possible future ways of research in this field. 

Keywords radio network, users, trading 

Frequency spectrum is one of the scarcest radio resources in wireless 
communication networks. The concept of cognitive radio was introduced to improve 
the frequency spectrum utilization in wireless networks. Accessible radio spectrum is 
allocated to licensed wireless users. There is common state that some frequency bands 
in the radio spectrum are unused in one time and one location. Such circumstance is 
referred to as spectrum hole. In some theses this situation is called spectrum 
opportunity. Cognitive radio network approach to wireless communication takes 
advantage of these spectrum opportunities to improve spectrum utilization and thus 
network performance. Brain of this wireless network is cognitive radio transmitter, 
which is able to adapt and intelligently change the transmission parameters according 

249



                          Cognitive Radio Networks – Basic Approach And Elementary Terms

to circumstances in a dynamic environment. Cognitive radio network offers way how 
to efficiently share frequency spectrum among multiple users to improve its usage. 

In this complex, there are two network categories on different channels: primary 
network and secondary network. The first one has highlighted access to the band and 
the second one uses the channel when the primary network is not transmitting or 
receiving information. There are algorithms which aims are to solve the access 
allocation problem and how to maximize the sellers’ revenue given via offering the 
free unused spectrum frequency band. [1] 

There are three elementary models of spectrum sharing in a cognitive radio 
network: 

– Public commons model; 

– Exclusive usage model; 

– Private commons model. [3]  

Public commons model represents frequency bands that are devoted to free usage 
and opened to anyone with retention of valid legal rules during its use. The very 
substantial instances of this model are common wifi network and bluetooth network. 
Of course, there are also many other radio networks that are invented by private 
businesses which use them only for their own need. This component of spectrum 
sharing is not interesting for further economic research because of its free aspect.  

Exclusive usage model embodies the radio spectrum partition which is 
exclusively licensed to the particular user. As the improving factor gaining higher 
efficiency dynamic allocation of the traded frequency bands can be used by the 
spectrum partition’s owner. This point means entrance for economic approach to the 
topic. 

Private commons model is type of spectrum sharing where many different users 
in the same cognitive radio network have various priorities to share their spectrum 
partition. There is obvious tier hierarchy among the users. On the top position primary 
user sells the frequency bands to the secondary users. It trades the spectrum holes. 
Secondary user can be in two diverse positions – as final user consuming the frequency 
band or as seller offering the frequency band further to next tier user – to tertiary user. 
It is not necessary to be only one situation; the user is able to use and also to sell the 
assigned frequency bands. Such succession can have more members until all of the 
users participating in usage of the cognitive radio network fulfil their satisfaction. 
There are two attitudes of way how to divide the frequency bands among operating 
users in this model – underlay approach and overlay approach. Underlay method 
means transmitting information over a large bandwidth using low transmission power. 
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On the other hand overlay approach presents way of dividing the whole accessible 
spectrum by frequency or by time. 

There are two more criteria separating different network architectures and 
network protocol behaviours: cooperation among users and network administration. 
Standard sorting out of cooperation is applied – cooperative access and non-
cooperative access. 

Cooperation among the cognitive radio network units improves efficiency and 
fairness of network use. 

Non-cooperative architecture is constructed in so way that all of the participating 
cognitive radio network members are satisfied. It means no one is able to reach a better 
solution by changing its behaviour. One particular practical explanation is Nash 
equilibrium according to its game theory formulation.

The second aspect is network protocol behaviour – the whole system can be 
centralized or distributed. Also common definition of these terms is applied. 

The centralized spectrum access comprises the centralized point named as 
controller. The system member gains information about the environment in the 
cognitive radio network, for instance about spectrum opportunity or spectrum demand. 
The decision about transmitting data is based on all the gathered information. 
Principally spectrum owner acts as the centralized controller. 

secondary user

primary 

user

tertiary user

quaternary user
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In contrast, the distributed spectrum access architecture involves no centralized 
point. The decisions are made by each user individually and all the users are 
equivalent, so they behave like peers to each other. 

Based on all above mentioned criteria cognitive radio network architecture 
comprises four main accesses: 

– centralized cooperative dynamic spectrum access; 

– distributed cooperative dynamic spectrum access; 

– centralized non-cooperative dynamic spectrum access; 

– distributed non-cooperative dynamic spectrum access. [3] 

Firstly, centralized cooperative dynamic spectrum access is presented by 
coordinating point that serves as head of the whole cognitive radio network and 
manages to mediate cooperation among the linked users. 

Secondly, distributed cooperative dynamic spectrum access performs with no 
main node, therefore all the particular users have to make their own decision 
themselves.  

Thirdly, centralized non-cooperative dynamic spectrum access signifies the 
cognitive radio network with one central unit that determines the state of transmission. 

Fourthly, distributed non-cooperative dynamic spectrum access means no 
preceding information about the network itself is known to the transmitters or the 
receivers.  

Spectrum trading is the process of exchanging spectrum partitions. There are two 
sides as usually in each transaction in this trade. Company holding and selling the 
certain frequency band is the spectrum seller. This is also called the primary user. On 
the next side the spectrum buyer stands – it purchases spectrum partition to handle it 
for its own usage. This is the secondary user. In some cases it is entitled renting user. 
Source of this name comes from the fact that the secondary user pays amount of money 
as rent for usage of the purchased frequency bands to their owner. 
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Legend:

– primary user – seller;

– secondary user – buyer as reseller;

– secondary user – buyer as consumer;

– further user – not applicable in this case;

– sold frequency band; 

– resold frequency band; 

– price; 

– demand.
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On the one hand the primary user’s aim is to maximize its profit through selling 
the frequency spectrum to the secondary user, whilst on the other hand the secondary 
user’s aim is to maximize the satisfaction from the fulfilled connections. The primary 
service charges price which reflects in contentment of the secondary service. If the 
price gets higher, satisfaction decreases, because for the same size of spectrum buyer 

Legend:

– primary user – reseller;

– secondary user – buyer as consumer;

– further user – not applicable in this case;

– sold frequency band;

– price;

– demand.
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has to pay more or has to settle for the smaller size of spectrum that it can use for its 
transmission.  

Dynamic spectrum access incorporates network functionalities including 
spectrum identifying at the physical layer of the network protocol and medium access 
control layer, whereas spectrum trading itself can be considered as one of its 
components which deals with the economic aspects of dynamic spectrum access. The 
process of trading determines the structure of radio resource selling and buying – way, 
which is the particular deal made in. Pricing or determination of price level is a very 
important issue in spectrum trading. It is the value responsible for the worth of the 
frequency bands. Usually it comes into existence after mutual agreement between the 
seller and the buyer. 

As it is common in almost each fragment of trade in general, competition among 
the cognitive radio network entities participates in spectrum trading. Contrariwise, it is 
not possible to fully avoid cooperation among these frequency band sellers. 

Because the majority of the cognitive radio network scheme is involved in the 
technical aspect of spectrum sharing, economic research should focus on the financial 
aspect of this topic. There is main characteristic that is contributed to this subject –
spectrum trading. It comprises selling and buying radio resource – that is frequency 
bands – in a cognitive radio environment. 

There are several dimensions we can quantify from the mathematical aspect of the 
cognitive radio network topic and the main points are:

– the profit function; 

– the utility function. 

Initially, there are numerous mathematical formulas how to express profit 
function. One of them is expressed as follows: 

  
 

 (1) 

where the single parts are: 
– πp – the primary service provider profit, whilst p reaches integer value; 

– c1 – the weight for the revenue from the primary connections and the cost due 

to performance degradation; 

– np – the number of connections at the primary service; 

– bs – the vacant spectrum supply; 

– p – the given price charged to the secondary  service provider; 

– c2 – the weight for the revenue from the secondary connections and the cost 

due to performance degradation; 
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– Breq – the bandwidth requirement for the primary connection; 

– W – the total spectrum. [3] 

The concept of utility is applied to quantify the satisfaction generally. The utility 
function is important besides the profit function too by the fact it denotes the user’s 
preferences to choose the product that preferably suits for it. 

One of more expressions of the utility function appears in this way: 

 (2) 
where the variables are: 

– U(b) – the utility value; 

– b – the vacant spectrum; 

– c3 – the constant value. [3] 

The cognitive radio network approach to the field of transmitting data represents 
bright future of wireless communication networks. It predicts and indicates higher 
efficiency of the frequency spectrum usage. The broader usage of wireless 
communication will be in the future, the more difficult will be transfer as process itself. 
This is one of the main points why it is important to pay attention to this topic. Further 
research can be aimed on agent based modeling and it would be instructive to reveal 
noise and fade issues in this topic.  
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The manufacturing is one of the most significant driving factors within the 

export oriented economies of the East Central European countries. The 

secondary sector basically determines the growth potential of the whole 

economy and the labour market conditions. The new millennium represented a 

turning point in the industrial trends of East Central Europe. The industrial 

decline (deindustrialisation) of the 1990s was replaced by increase 

(industrialisation). The dynamic industrial restructuring has had severe sectoral 

and regional effects. The paper gives contributions to the analysis of the 

industrial trends of four East Central European countries (named Visegrád 

countries) during the period 2000-2008. 

Keywords East Central Europe, Visegrád countries, industry, secondary sector, 

manufacturing, structural change, regional differences 

Since the turn of the decades 1970-80, a considerable spatial and structural 
transformation can be observed globally in industrial production. The major changes 
have been induced by opening up the economies of China, the Eastern Block and then 
of India. The Asian and Eastern European countries integrating into the global 
economy have provided hundreds of millions of workers and consumers as well as 
abundant sources of resources and raw material supplies. In addition, the accelerating 
technical development has exerted a significant effect on the special location and 
structure of the secondary sector. 

The shares of economic centres in the global industrial production have changed 
even in the new millennium. 
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Source: author’s compilation based on World Bank data 

 

This global transformation has not left the industries of the East Central European 
countries untouched either. The rapid change in geographical (East-West) orientation 
has lent an individual characteristic and development path to this region. During the 
transition period, the forces of de-industrialisation and re-industrialisation acted jointly, 
although with a shift in terms of space and sector. As a result, the production sectors of 
the Visegrád countries (Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia) underwent 
considerable changes (Barta 2002; Kiss 2010). It is important to state and emphasize 
that in spite of the vigorous tertiarisation of the economies, the industry has maintained 
its significance in the economies of the region, both in terms of the employment of 
workers and of the production of value added (Enyedi 2009). The performance of the 
manufacturing determined fundamentally export capacity (the extent of volume), and 
had a direct effect on the growth of the entire economy (other sectors) as well as the 
revenue level (Horváth 1999). 

All this justifies a detailed structural and regional examination of the secondary 
sector, with special regard to the manufacturing. 

The secondary sector includes the sectors of the production, processing and the 
construction industries. These activities transform the raw materials and primary 
products of the primary sector into usable and consumable forms. The widening of the 
secondary sector is a consequence of the industrial revolution within a given national 
economy. The phenomenon of industrial production and employment gaining ground is 
called industrialisation. According to the explanation in the encyclopaedia, the concept 
means the introduction of large-scale mechanised technology into the national 
economy of a given country. 

From the early 19th century to the middle of the 20th century, the developed 
countries saw an expansion of the industries of the secondary sector parallel with a 
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reduction in the role of the agrarian sphere and an expansion of the services. The 
underlying reasons for the growth of the industry expressed in absolute numbers were 
considerable changes in sectors and structure (Szalavetz 2007). The structural changes 
lent a cyclic motion to the development of the entire economy (Kondratyev- or k-
cycles). From the 19th century on, a variety of industries played the driving role 
(textile industry, steel making, chemical industry, vehicle manufacturing, information 
technology, others). 

In the middle of the 20th century, the countries of the developed world reached 
what is called the post-industrial phase, where the role of the secondary sector became 
secondary behind that of the tertiary sector (services). The primary cause of the process 
is that the number of those employed in the industry decreased together with the value 
produced. Issues of the labour market, regulation and budget contributed to the cutting 
down and decrease. The phenomenon is called de-industrialisation and is typical of 
several regions in North America and Western Europe (Rodwin-Sazanami 1991). It 
caused the largest decline in output and labour market disturbances in the regions with 
heavy industry or mono-structure production (Mid-England, Northern Spain, Northern 
Italy, Luxemburg, Ruhr-region, etc). 

Today Asia creates tough competition not only through the newly industrialised 
countries for the manufacturers in Europe and North America, but the fast development 
of China and India further increases the gravitational effect of the Far East and 
Southern Asia. That is why in the western world the economic policy objectives 
frequently include re-industrialisation, for the performance of the secondary sector 
often exerts a direct influence on the creation of value and jobs, which is of strategic 
significance concerning social and trade policies as well (Kocziszky 2008; Barta 2008). 

However, it is not indifferent in what way industrialisation and the revitalisation 
of the secondary sector takes place in Europe, particularly in East Central Europe. 

If the mono-structural manufacturing industry based on mass-production is to (re-
)appear, it is possible to talk about the phenomenon of re-industrialisation. If, however, 
the settlement of production with a diversified structure under modern conditions 
(infrastructure, management, labour market, others) can be witnessed, we can speak 
about neo-industrialisation (Landesmann-Székely 1995). The emerging ‘new’ 
production and sectoral structure will thus determine the labour market situation, 
income level, the economic development path of a smaller region or even of an entire 
national economy for a longer period.  

 

Inspired by the above ideas, the authors wish to find the answers to three research 
questions: 

What tendencies can be discovered in the industries of the countries of East 
Central Europe in the period of 2000-2008?  
Is it possible to talk about industrial restructuring and which type of re-
industrialisation has emerged?  
What sectoral and regional dimensions did the re-structuring have?  
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The examination has been expanded to cover the Visegrád countries. For the 
calculations the data in the on-line sources of OECD Factbook, EuroStat and the World 
Bank were used (EuroStat 2009; OECD 2008). 

The examination of the secondary sector did not include the construction industry, 
only the 19 branches of manufacturing. 

The data available allow monitoring the period 2000-2008. 

In spite of the fact that the financial crisis of 2008 opened a new chapter in the 
history of the development of the world economy, the analysis of its effects will be 
neglected here partly due to the currently limited availability of the data, and partly to 
the complexity of the issue. 

The political changes of 1989 launched dramatic de-industrialisation processes in 
East Central Europe. The crash of the markets within the Council of Mutual Economic 
Assistance, the non-realisation of investments, the lack of competitiveness, the 
unfavourable sectoral structure and the economic slump in Western Europe led to a 
marked decrease in industrial output. 

By 1993 and 1994 the significant decrease in the industrial value added came to 
an end, but the annual change index continued to show a fluctuation and volatility 
(Illés 2002). With the exception of Hungary, the other three Visegrád countries 
experienced several years when the industrial value added decreased. These declines 
can be traced back to structural problems and to a variety of the effects of the different 
privatisation methods (Dabrowski et al 2004). The form of privatisation fundamentally 
determined the development of the volume of foreign capital investment. Although 
Hungary was exempt from these structural declines in the 1990s, the ‘investment 
boom’ following the accession to the European Union in 2004 and the dramatic 
industrial growth emerging as its consequence could not be experienced here, which 
also has its underlying causes in the structural problems. 

In spite of the fact that the ratio of industrial value added against GDP (Gross 
Domestic Product) decreased in most cases, industrial output still exerts a decisive 
impact on the performance of the entire economy. This is proved by the strong 
concurrent movements of the annual changes in the GDP and in the industrial value 
added. The high correlation values of the two figures (Cz: 0.90; Hu: 0.92; Pl: 0.92; Sk: 
0.41) provide proof of this. 

But what were the extent and intensity of industrial re-structuring in reality? In 
order to give the right answer to that question, an analysis of the manufacturing was 
done at sectoral level, on the basis of the types of indicators used above (value added 
and employers). The compatible data currently available (EUROSTAT) are for the 
period 2000-2008. 
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For better understanding, the industries were grouped by their technology 
intensity. In the grouping the EUROSTAT methodology was followed. The figure 
below shows the percentage changes in the number of workers and value added from 
2000 to 2008 by the individual categories and countries (Table 1). 

 

 

 

Source: author’s compilation based on EUROSTAT data 
 

In the eight years examined, with the exception of Poland, where an increase of 
12 % was registered, there were no significant changes in the number of workers in the 
manufacturing, however, their distribution by industries showed considerable 
modifications by the end of the period. 

Low-tech industries (with low technology intensity) showed a significant loss in 
their weight in the labour market. Medium-low-tech activities (with medium-low 
technology intensity) produced identical tendencies in the Visegrád countries. In the 
period examined, all economies showed a marked increase in the number of workers 
employed. 

By contrast, the medium-high-tech segment (with medium-high technology 
intensity) showed the largest average growth with a considerable scatter among the 
growths of the individual national economies. The labour market roles of high-tech 
industries (with high technology intensity) – with the exception of Slovakia – increased 
during the period, which hints at a favourable change of direction in the restructuring 
of the industry. 

The average and aggregate values prove the dynamic restructuring among the 
workers of the industry in the Visegrád countries. This is proved by the sectoral lists as 
well, which present the sectors with the largest growth and decrease on the other hand. 
Industries creating the largest numbers of jobs in comparison: 

NACE code 34: Vehicle, transportation equipment manufacturing (181.5%);  
NACE code 30: Business machine and computer manufacturing (156.4%);  
NACE code 25: Rubber and plastic goods manufacturing (149.3%).  
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Five industries where the number of workers decreased: 
NACE code 18: Clothes and fur product manufacturing and textile dying 
(62.2%);  
NACE code 17: Textile manufacturing (71.1%);  
NACE code 24: Chemicals and chemical products, artificial fibres and 
chemical fibres manufacturing (87.7%);  

 
NACE code 26: Non-metal mineral products manufacturing (90.9%);  
NACE code 27: Metal raw material production (96.2%).  

 

In the Czech labour market a marked movement covering the entire vertical 
structure of industrial workers was to be observed. What happened in Hungary was 
smaller both in volume and in extent. In Poland, industrialisation affected in a uniform, 
balanced way the industries with low, medium and high technology intensity. In 
Slovakia an interesting phenomenon was to be observed, for both the low and the high 
technology intensity industries suffered losses in the labour market, and the jobs in the 
industry were mainly created in the sectors with medium technology utilisation. 
 

The question arises: in the context of the above, what differences can be found 
between the sectoral performances in terms of value added? 

In the interval of 8 years, the value added increased in the majority of the 
industries, although the rate of growth varied. Only among the low-tech industries can 
be found an industry (the textile industry), where the value added decreased at current 
price. 

In the medium-low-tech and medium-high-tech industries similar trends emerged 
as in the labour market processes, with a high, above average rate of growth. 

Among medium-high-tech activities, the increase in value added shows a highly 
varied profile, from below average in Poland to outstanding in Slovakia. 

The ranking of the sectors covering the Visegrád countries developed as follows 
in terms of value added. The sectors producing the largest growth and the smallest 
increase demonstrate the economic restructuring in these terms as well. 

Industries with the largest growths: 
NACE code 32: Telecommunications (radio, television) and 
telecommunication equipment manufacturing (379.9%); 
NACE code 34: Vehicle, transportation equipment manufacturing (324.6%);  
NACE code 25: Rubber and plastic goods manufacturing (284.2%);  
And industries with the smallest growths: 
NACE code 30: Business machine and computer manufacturing (152.7%);  
NACE code 18: Clothes and fur product manufacturing and textile dying 
(112.2%);  
NACE code 17: Textile manufacturing (135.5%).  
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The industrial restructuring of the Visegrád countries also affected the sectoral 
distribution of the production of value added. The Czech Republic and Hungary 
showed similarities not only in the comparison in terms of workers, but also in terms of 
value added. The marked growths of the two countries were driven by the medium-tech 
industries, with the low-tech and high-tech segments lagging behind. In Hungary the 
slower industrial growth was accompanied by more marked trends in restructuring. In 
Poland the increase in value added was the slowest, however the individual industries 
played well-balanced roles in the moderate expansion. In the period 2000 - 2007 
Slovakia presented the highest rate of industrial growth, with the technology-intensive 
industries being the engines of the growth. 
 

On the basis of the multi-aspect comparison of the national economies it can be 

stated that the process of industrial restructuring can be observed in all the four 

Visegrád countries. More similarities than differences can be recognised between the 

economies, even if unique characteristics of certain sectors can be found. The data 

allow the conclusion that the strong industrialisation in the Visegrád countries in the 

period 2000-2008 produced significant structural changes. The winners of this 

structural change are the mid- and high-tech sectors. This can be regarded as a 

favourable development, for it suggests a modernisation of the production and 

processing structure (neo-industrialisation). 

De-industrialisation, then the new expand of industry did not affect the regions of 
the Visegrád countries equally. The market processes of the transition period increased 
the inequalities in development between the individual regions. The calculations bear 
out that among the regions outside the capitals, where tertiarisation was the strongest, 
the economies of the regions were able to start on a lasting growth path where the 
industrial restructuring had taken place and thus jobs were retained and the region was 
able to get involved in the European and global division of labour. 

The regions (NUTS 2 units, there are 35 in the Visegrád countries) were 
examined in terms of the changes in the number of workers in the manufacturing and 
the volume of value added in the period 2000–2008. 

The changes in the number of workers in the secondary sector on a national level 
were described previously, now the regional dimension of the changes is being 
presented. Each of the four Visegrád countries shows a different configuration. 
Hungary and Slovakia are a couple of contrast, for while in Hungary all the regions – 
although to different extents – were affected by the labour market de-industrialisation 
(decreasing employment in the industry), in the northern neighbouring country the 
powerful industrialisation that can be demonstrated at national economy level made its 
positive effect felt in all the regions. In Hungary the largest decrease was shown by 
Central Hungary, as a result of the powerful tertiarisation of Budapest. A similar extent 
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of decrease can be registered in the Southern Dunántúl. The decrease was of the 
smallest extent in Central Dunántúl. In Slovakia the number of jobs in the industry 
increased to the greatest extent in the western areas close to Bratislava, and to the 
smallest extent in the capital itself. 

In the Czech Republic and Poland the processes within the industry have a more 
mixed spatial print. In the Czech Republic the regions of the capital and the 
country/rural regions are sharply divided. While in Prague the number of industrial 
workers decreased both in the absolute and the relative extent, it increased in the other 
seven regions. The region of Strední Cechy (close to the capital) and the region in the 
North-West (Severovýchod) benefited most from the labour market expansion of the 
industry. In Poland the wider surroundings of Warsaw (Mazowieckie) showed the 
largest increase, in addition, the number of workers in the secondary sector increased 
in most of the regions of the country (ten). At the same time in six regions the number 
of workers in the industry decreased (in central Lódzkie, in South-Eastern Malopolskie 
and Lubelskie, in Opolskie in Silesia, and in the Northern Zachodniopomorskie and 
Kujawsko-Pomorskie). 

 

In terms of value added, each region showed an increase, although the values 
show a significant scatter. It is a general phenomenon that the increase of the industrial 
value higher than the national average took place in the regions of the capital or around 
the capital (the exception being Mazowieckie in Poland). This is a particularly 
outstanding performance when it was taken into consideration above that central 
regions are characterised by a decreasing or stagnating number of industrial workers. It 
can be read from the two processes that the capitals are likely to excel in attracting and 
retaining knowledge- and technology-intensive industries creating a high value added. 
In addition, the figures disclose that the regions around the capitals also enjoy the 
benefits of the spatial restructuring of the industry. This lends itself particularly well to 
measuring in the Czech Republic and Slovakia: in Strední echy and Západné 
Slovensko (Western Slovakia). These trends are less characteristic of Poland. 

In the Czech Republic, in addition to the dynamic growth of the capital and the 
regions around it, Moravskoslezsko achieved a higher level of expansion rate. 

In Hungary, in terms of value added Northern Hungary and Central Dunántúl 
showed a higher growth, although below average; thus in this case the traditional 
(north-eastern – south-western) industrial axle of the country is reflected. 

It is interesting that in Slovakia the dynamics of the expansion of the industrial 
value is given not by the region of Bratislava, but by the regions in Western and 
Eastern Slovakia, where the largest increase in value added could be registered in the 
complete Visegrád population. The most complex picture in this comparison is also 
provided by Poland. Among the Visegrád countries Poland has the lowest value added 
increase while thus the slower rate is better distributed in spatial terms, for the 
industrial value added increased in 8 regions at a rate above the national average. It is 
conspicuous that in these regions employment in the industry also increased by a larger 
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rate in the period examined. It follows that in these regions the expansion of production 
in the labour-intensive industries provided the foundation for this development. 

As a result of the transformation the following regional economic configurations 
had developed in the Visegrád countries by 2006. 

The group of the central regions is easy to separate in terms of sectoral 
distribution. In these regions the role of the tertiary sector is outstanding concerning 
both the labour market and the value added. In the case of Bratislava and the region of 
Warsaw (Mazowieckie) it is possible to recognise individual features. In the former the 
industry can be regarded as significant in value creation, while in the latter the role of 
the agriculture as employer becomes important due to the peripheral, rural regions. 
This group also includes the region of Szczecin (Zachodniopomorskie). 

The majority of the remaining 31 regions (27) possess secondary sectors more 
significant than average, considering both the labour market and the value added. 

 

 
  

Source: author’s compilation on the basis of EUROSTAT data 
 

In the Czech Republic and Slovakia the country regions (outside the capital) show 
a particularly strong, individual industrial character in both aspects. Only in Western 
Slovakia (Zápdané Slovensko), in the ‘larder of the Highlands’, does agriculture appear 
as a characteristic sector in terms of value added. 
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Hungary and Poland present more mixed pictures with more and more diverse 
regions. In Hungary the earlier (south-west – north-east) industrial axle is still evident, 
but the industrial character appears combined with agriculture also outside of these 
regions. It is only in Southern Dunántúl (Dél-Dunántúl) that the agriculture is an 
employer with above average weight. In Poland, particularly in the east, the 
agricultural profile appears markedly and it gradually weakens towards the west. In the 
easternmost regions the labour market and economic roles of the primary sector are 
also characteristic. At the same time in Silesia (Slaskie, Dolnoslaskie) and in the south 
(Malopolskie), as well as in the western and south-western regions (Lubuskie) the 
industry has maintained its priority role. 

 

In summary it can be stated that industry shows outstanding significance in half 

of the regions (in eighteen) and has a characteristic role in ten more. In the Czech, 

Slovakian and Silesian regions with significant industrial traditions and capacities, 

where it was possible to modernise the production structure via the appearance of 

foreign working capital in the second half of the transition period, the industry 

continues to have an outstanding significance. The capital regions having a dominance 

of the tertiary sector differ substantially from this, and so do the eastern regions in 

Poland and the southern regions in Hungary with their agricultural characteristics. 

The question of concentration is another fascinating aspect of industrialisation. 
The level of concentartion can be applied both in sectoral and regional context. The 
Herfindhal-Hirschman index offers an easy method to quantify the diversification: 

n  

H =  si
2 (1) 

i =1 
 

in which si = the share of i territorial unit or sector. The calculations have been made 
for sectors and regions using employment and value added data. Generally it can be 
stated that both levels of concentration of value added and the employers tended to 
increase. Naturally the rates are varying among countries. 
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 Sectoral      
 employment, 0,0757 0,0734 0,0721 0,0759  
 2000      
 Sectoral      
 employment, 0,0800 0,0735 0,0745 0,0809  
 2008      
 Sectoral value 

0,0825 0,0991 0,0716 0,0990 
 

 
added, 2000 

 
      
 Sectoral value 

0,0900 0,1186 0,0790 0,1288 
 

 
added, 2008 

 
      
 Regional      
 employment, 0,1277 0,1810 0,0954 0,2880  
 2000      
 Regional      
 employment, 0,1281 0,1986 0,0948 0,3021  
 2008      

 Regional value 
0,1349 0,1530 0,0830 0,2973 

 
 
added, 2000 

 
      
       

 Regional value 
0,1355 0,1526 0,0833 0,3108 

 
 
added, 2008 

 
      
       
Source: author’s calculation based on EUROSTAT data 

 

By the sectoral comparison the employers and value added as well show 
continuous increase during 2000-2008, which means reduction in diversification. First 
it must be emphasized that all the figures have small values. 

The sectoral distribution of industrial productions is more concentrated by its 
values than its employers. (i.e. the value added indices have higher values than the 
employment). Comparing the countries Hungary with Slovakia possess higher rate of 
concentration (i.e. higher rate of specialization) than Czech Republic and Poland. 

The quantification of regional concentration indicates higher rate than the sectoral 
ones. This time also significant differences can be found among countries. Seeing the 
values 
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The specialization and concentration are the most prevailing effects of the 

industrialization during the period 2000-2008, which have reduced the diversification 

both in sectoral and regional ways. 

In the past two decades the role of industrial activities has shown significant 
modifications both in inter- as well as in intra-sectoral comparison. The first half of the 
1990s was characterised by a strong de-industrialisation in terms of both the economy 
and of the labour market. The process generated severe social tensions (increase in 
unemployment and decrease of the income level). By the 2000s, accession to the 
European Union, the convergence of the Visegrád countries, the recovery of the global 
economy and the inflow of capital resulted in a considerable expansion of the 
production capacities in East Central Europe, a simultaneous increase in the number of 
jobs in the industry as well as in the volume of the exports of goods. This period 
(2000-2008) involved a restructuring within the secondary sector. As a result of the 
medium- and high-tech industries gaining ground, we can talk about a re-
industrialisation of the neo-industrialisation type. 

The regional comparison at the same time has shown that the favourable macro-
economic processes cover significant spatial differences within the industry. The 
regions of the capitals (with high-tech activities) and the regions with a favourable 
geographical location and considerable industrial traditions can be regarded as the 
winners of the transition. In these areas foreign capital resulted in restructuring, an 
increase in the efficiency of labour and an expansion of production. At the same time 
mention must be made of the losers of the transition, of the regions where the 
restructuring generated by the domestic and international (capital) resources failed to 
materialise. Thus the share of the industry in the economies of these regions decreased 
or stagnated at a low level. This exerted a negative effect both on employment and the 
income producing capacity. 

The various spatial elements, or groups of regions established as a result of the 
analysis can be described in short as follows: 

• The capital regions (‘absolute winners’) where the economy demonstrated a 
dynamic growth, labour is flexible and active, the services sector is wide, and 
production capacity is well-developed with an infrastructure serving it.  

• The secondary beneficiary (potential converging) regions, which enjoy 
favourable geopolitical location (mostly western), are urbanised, possess 
considerable and modernised industrial traditions and capacities as well as a 
well-developed services sector (although of a smaller weight) and are thus 
successfully involved in the European division of labour and value creation.  

• The regions that are the losers of the transition (‘potential laggards’) are the 
regions with less favourable geographical location, lying on the (inner or outer) 
periphery, where the economic restructuring is still ongoing, which results in 
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an unfavourable sectoral division of the economy and unfavourable labour 
market conditions.  

 

The performance of the manufacturing remains of outstanding significance 
concerning the future sustainable economic development of East Central Europe. That 
is why it is a priority task to retain and take advantage of the industrial competitive 
advantages, primarily against the highly developed competitors in Western Europe and 
North America. To achieve that, the most important tasks seem to be attracting 
working capital, developing an investor-friendly environment, developing the 
infrastructure, easing the dual company structures (by supporting SMEs) and ensuring 
the appropriate vocational and professional training meeting the market demand. 
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Schopnosť manažmentu ľudských zdrojov prispievať k výsledkom organizácie 
môže byť významná, problematické však môže byť kvantitatívne vyjadrenie 
prínosu personálneho útvaru. Príspevok zdôrazňuje význam hodnotenia 
personálnej práce v organizácii a poskytuje prehľad vybraných kvantitatívnych 
kritérií, ktoré môžu organizácie prakticky uplatňovať na hodnotenie efektívnosti 
útvaru ľudských zdrojov. 

Kľúčové slová kvantitatívne ukazovatele, útvar ľudských zdrojov, hodnotenie  

Hodnotenie príspevku útvaru ľudských zdrojov v organizácii je nevyhnutným 
krokom pre preukázanie významu personálnej práce v organizácii, ale aj z dôvodu 
poukázania na možnosti zlepšenia či potrebu zmien v manažmente ľudských zdrojov. 
Guest a Peccei (1994, In Armstrong, 2002) poukazujú na možnosť merania efektívnosti 
riadenia ľudských zdrojov na základe:

- efektívnosti organizácie – pričom sa nemusí podariť oddeliť efektívnosť 
ľudských zdrojov a efektívnosť organizácie, ktorá môže byť ovplyvnená vonkajšími 
udalosťami a preto tento prístup nemusí poskytnúť potrebný základ na rozhodovanie 
o politike a praxi manažmentu ľudských zdrojov,

- špecifických cieľov – ide o prijateľnú metódu, ak sa môžu použiť dobré 
kritériá dosiahnutia cieľa a ak sa dá vylúčiť vplyv neočakávaných udalostí,

- špecifických kvantitatívnych kritérií – náklady práce, fluktuácia a produktivita 
majú vysokú hodnovernosť, ale môže byť náročné ich správne interpretovať a môžu 
byť ovplyvnené faktormi, ktoré nesúvisia s riadením ľudských zdrojov a preto nestačí 
použiť iba tieto kritériá,
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- uhla pohľadu partnerov (zainteresovaných strán) – toto kritérium používa 
subjektívne hľadiská zainteresovaných skupín – napr. vedenie podniku – na 
efektívnosť personálneho útvaru a je pravdepodobne najuspokojivejšou metódou.

Pri hodnotení efektívnosti útvaru ľudských zdrojov sa v praxi využívajú praktické 
metódy, a preto je cieľom príspevku poskytnúť prehľad konkrétnych kvantitatívnych 
ukazovateľov na hodnotenie personálnej práce. 

Predmetom hodnotenia útvaru ľudských zdrojov sú  jeho náklady a ďalšie 
kvantitatívne ukazovatele, ktoré charakterizujú jeho merateľné výsledky. Stanovenie 
kvantitatívnych ukazovateľov a ich cieľových hodnôt, ako aj kontrola ich plnenia je 
základom každej manažérskej práce, pretože konkrétne ciele stanovujú smer, 
podporujú motiváciu a umožňujú kontrolovať dosiahnuté výsledky. V oblasti riadenia 
ľudských zdrojov má stanovenie cieľov o to väčší význam, že personálna sféra bola 
tradične zameraná viac na činnosti ako na ciele (Urban, 2004). 

Ukazovatele hodnotenia výkonnosti útvaru ľudských zdrojov uvádza Bragg 
(2007), ktorý za najpoužívanejšie ukazovatele považuje v súčasnosti tieto:

§ Obrat zamestnancov v sledovaných časových obdobiach. Problémom pri 
meraní tohto ukazovateľa je skutočnosť, že mnohé podniky začali v zvýšenej miere 
využívať dočasné obsadzovanie určitých pozícií pomocou agentúr sprostredkujúcich 
prácu. Toto môže výrazne ovplyvniť hodnotu ukazovateľa, najmä smerom k 
preferovaným hodnotám ukazovateľa (hodnoty klesajúce oproti minulosti). Pre 
porovnanie, Zalai (2000) označuje ukazovateľ obratu zamestnancov ako mieru 
fluktuácie, teda pomer všetkých odchodov zamestnancov, alebo len nežiaducich 
odchodov zamestnancov k ich priemernému evidenčnému stavu. Zalai uvádza aj ďalšie 
ukazovatele, ako napr. koeficient prírastku, úbytku či koeficient stálosti zamestnancov, 
pričom za stálych zamestnancov sa zväčša považujú tí, ktorí v podniku pracujú viac 
než päť rokov. 

§ Priemerný čas na obsadenie pracovného miesta.

§ Podiel dlhodobo neobsadených pozícií z počtu obsadzovaných pracovných 
miest. Tento ukazovateľ je doplňujúci ukazovateľ k predchádzajúcemu ukazovateľu, 
pretože sa zaoberá neukončeným procesom obsadzovania pracovných pozícií. 

§ Ukazovateľ efektívnosti sekundárneho získavania zamestnancov. Tento 
ukazovateľ odráža obsadenie pracovných miest zamestnancami, ktorí 
v predchádzajúcom roku pracovali v podniku ako stážisti, a zameriava sa hlavne na 
potenciálnych uchádzačov zo strany študentov (stredoškolákov resp. vysokoškolákov).

§ Ukazovateľ podielu podporného personálu k celkovému počtu zamestnancov. 
Variantom tohto ukazovateľa je podiel mzdových nákladov podporného personálu na 
celkových mzdových nákladoch za stanovené obdobie. To však môže byť skreslené 
v prípade využívania outsourcingu podporných služieb, keď klesnú mzdové náklady na 
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podporný personál, ale stúpnu náklady na služby platené externým dodávateľom 
služieb. Preto je vhodné v nákladoch na podporný personál zohľadniť túto skutočnosť. 

Na hodnotenie efektívnosti útvaru ľudských zdrojov však možno použiť aj ďalšie 
kvantitatívne kritériá, a to na úrovni organizácie, ako aj špecifické kritériá, ktoré sa 
týkajú merateľných aspektov správania zamestnancov a tých, ktoré sa týkajú typu, 
úrovne a nákladov na služby, ktoré poskytuje útvar ľudských zdrojov svojim klientom. 
Ich prehľad je uvedený v nasledujúcej tabuľke (Tab. 1).

− pridaná hodnota na zamestnanca
− zisk na zamestnanca
− hodnota predaja na zamestnanca
− náklady na zamestnanca
− pridaná hodnota na jednotku meny (euro) nákladov na 

zamestnávanie ľudí
§ Kritériá správania sa zamestnancov
− miera stability a fluktuácie zamestnancov
− miera absencie
− pomer počtu získaných návrhov k celkovému počtu 

zamestnancov
− počet využiteľných návrhov od krúžkov kvality alebo 

zlepšovateľských tímov
− úspory nákladov, ktoré vznikli na základe návrhov a/alebo 

odporúčaní krúžkov kvality
− miera frekvencie a miera závažnosti pracovných úrazov
− pomer počtu sťažností k počtu zamestnancov
− časové straty v dôsledku sporov
− počet podaných žalôb, ktoré sa týkajú nespravodlivého 

prepúšťania, rovnakých príležitostí, spravodlivého 
odmeňovania, diskriminácie a pod., a výsledky takýchto 
súdnych sporov

§ Kritériá úrovne služieb personálneho útvaru
− priemerný čas potrebný na obsadenie voľných pracovných miest
− čas potrebný na odpoveď uchádzačom
− pomer počtu prijatých ponúk k počtu predložených ponúk zo 

strany uchádzačov
− náklady na inzeráty pripadajúce na jednu odpoveď/jedného 

prijatého uchádzača
− hodiny, resp. dni vzdelávania jedného zamestnanca
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− čas potrebný na odpoveď na podanú sťažnosť a na jej vybavenie
− náklady na zácvik v prepočte na jedného nového zamestnanca
− náklady na zamestnanecké výhody na jedného zamestnanca
− merateľné zvýšenie produktivity ako priamy výsledok 

vzdelávania
− merateľné zlepšenie individuálneho výkonu a výkonu 

organizácie ako priamy výsledok pôsobenia systému 
odmeňovania podľa výkonu a systému riadenia pracovného 
výkonu

− pomer nákladov personálneho útvaru a zisku, obratu z predaja 
alebo pridanej hodnoty

− personálne náklady v pomere k rozpočtu
− pomer počtu zamestnancov útvaru ľudských zdrojov 

k celkovému počtu zamestnancov organizácie
Zdroj: spracované podľa Armstrong, M. 2002. Řízení lidských zdrojů. 8. vyd. Praha :
Grada Publishing, a. s., 2002, s. 129-131. 

Užitočnosť uvedených ukazovateľov je rôzna a závisí od možnosti získať 
spoľahlivé informácie ako aj od možnosti oddeliť vplyv útvaru ľudských zdrojov na 
hodnoty ukazovateľov od iných vplyvov. 

Prínosné pre hodnotenie útvaru ľudských zdrojov môže byť využitie controllingu. 
Hlavné pole pôsobnosti controllingu je možné identifikovať v týchto oblastiach:

- pri stanovení vhodných hodnotiacich kritérií, 

- v procese  zavedenia kompletného systému sledovania a vyhodnocovania 
výsledkov oddelenia ľudských zdrojov,

- pri príprave pravidelného hodnotenia oddelenia ľudských zdrojov,

- vo vykonávaní analýzy odchýlok sledovaných ukazovateľov.

V procese prípravy systematického sledovania oddelenia ľudských zdrojov môže byť 
úlohou controllera navrhnúť vhodné ukazovatele, vytvoriť vhodné formuláre a 
metodiku hodnotenia a po konzultácii s členmi oddelenia ľudských zdrojov predložiť 
predpis (smernicu) na schválenie manažmentu podnikateľskej jednotky. Následne 
úlohou controllingu je príprava periodického hodnotenia oddelenia ľudských zdrojov a 
analýza a zdôvodnenie odchýlok. Toto hodnotenie je určené manažmentu danej 
podnikateľskej jednotky.   

V malých a stredných podnikoch je za vypracovanie týchto krokov zodpovedné 
oddelenie controllingu, v prípade veľkých podnikov dokonca môže vzniknúť potreba 
špecializovaného pracovného miesta controllera personalistiky (Pružinský, 2011).
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Každá organizácia by si mala vytvoriť svoj vlastný prístup k hodnoteniu 
efektívnosti útvaru ľudských zdrojov a vybrať obmedzené množstvo kritérií, ktoré sú 
pre organizáciu najvhodnejšie vzhľadom na charakter jej činnosti, stratégiu, veľkosť, 
ciele riadenia ľudských zdrojov a najviac zodpovedajú aktuálnym potrebám 
organizácie. Pri vytváraní systému hodnotenia efektívnosti útvaru ľudských zdrojov 
môže byť prínosom využitie práce controllerov. V prípade prevládajúcich problémov 
v určitých oblastiach sa možno zamerať na relevantné ukazovatele týkajúce sa 
problematických oblastí a po dosiahnutí zlepšení zamerať pozornosť na iné oblasti 
personálnej práce. 

[1] ARMSTRONG, M. 2009. Armstrong’s Handbook of Human Resource 
Management Practice. 11th edition. London : Kogan Page, 2009. 1062 p. ISBN 
978-0-7494-5242-1. 

[2] ARMSTRONG, M. 2002. Řízení lidských zdrojů. 8. vyd. Praha : Grada 
Publishing, a. s., 2002. 856 s. ISBN  80-247-0469-2. 

[3] BRAGG, S. M. 2007. Business Ratios and Formulas. 2nd ed. New Jersey : John 
Wiley & Sons, Inc., 2007. 364 s. ISBN 978-0-470-05517-5. 

[4] KOUBEK, J. 2000. ABC praktické personalistiky. Praha : LINDE, 2000. 400 s. 
ISBN 80-86131-25-4. 

[5] OLEXOVÁ, C. 2011. Nástroje personálneho controllingu. In Scientific papers of 

the University Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration.
Pardubice : Univerzita Pardubice. ISSN 1804-8048, 2011, č. 20, s. 114-125. 

[6] PRUŽINSKÝ M. – LAJOŠ, B. 2011. Podnikový controlling. Košice: Technická 
Univerzita v Košiciach, 2011. 183 s. ISBN 978-80-553-0648-3 

[7] URBAN, J. 2004. Projekty řízení lidských zdrojů. Praha : Vysoká škola 
Ekonomická v Praze, Fakulta podnikovohospodářská, 2004. 102 s. ISBN 80-245-
0773-0. 

[8] ZALAI, K. 2000. Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava : Sprint vfra, 
2000. ISBN 80-88848-61-X 

275



NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 

CROSS-MARKET LINKAGES BETWEEN DEVELOPED 

AND CEE STOCK MARKETS: LONG-RUN CORRELATION 

APPROACH  

Štefan LYÓCSA, Tomáš VÝROST, Eduard BAUMÖHL  

Faculty of Business Economics in Košice,  
University of Economics in Bratislava, Slovakia 

stefan.lyocsa@gmail.com, tomas.vyrost@euke.sk, eduard.baumohl@euke.sk 

Abstract 

Stock market integration of developed (US S&P500, German DAX) and four 

emerging markets of CEE (Hungarian BUX, Polish WIG, Czech PX, Slovak 

SAX) is examined in this paper. Methodology is based on the long-run 

covariance matrix, thus providing an evidence of feedbacks over long-lagged 

observations. We found evidence, that not only correlations increased in the 

crisis period (for all CEE), but also did the persistence of these correlations 

over long-lagged values (except SAX). For the crisis period some significant 

correlations were found even for SAX; therefore some information transmission 

took place in the longer time span. This further stresses how severe the recent 

crisis was, as it even interferes with small and illiquid market. 

Keywords: stock market integration, financial crisis, contagion, long-run 

correlation, CEE  

1 INTRODUCTION 

The area of stock market integration has been extensively studied during the last 
three decades, since it plays a vital role in international portfolio diversification. Many 
empirical works in the 1980s observed increase of cross-market interdependence (inter 
alia, Jaffe – Westerfield, 1985; Schöllhammer – Sand, 1985; Asprem, 1989; Eun – 
Shim, 1989). After the US stock market crash in October 1987 evidence of 
strengthening relationships between international stock markets became even more 
persuasive. Such shocks naturally led to a new field of study, where the crucial part of 
analyzing stock market co-movements involves searching for “a significant increase in 
cross-market linkages after a shock to one country (or group of countries)” – which is 
in fact the definition of the so-called contagion effect proposed by Forbes – Rigobon 
(2002). 
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Research studies regarding the contagion between international stock markets 
utilize various applied methodologies, from basic rolling-correlations (e.g., Meric et 
al., 2001) to multivariate dynamic conditional correlations GARCH models (e.g., 
Chiang et al., 2007 or Baumöhl et al., 2011). 

In this paper we would like to contribute to the existing literature by estimating 
the long-run correlations between two developed stock markets (US and German) and 
those of CEE (Hungarian, Polish, Czech and Slovak). Using nonparametric methods, 
which originated from the long-run variance-covariance matrix (used also in this 
preliminary study), has been applied by Cheung – Ng (1996), who studied causality-in-
mean and causality-in-variance between S&P500 and Nikkei 225 (daily and 15 min. 
data). Similar approach was also used by Pantelidis (2012), who found some evidence 
of uni- and bi-directional relationships among six European stock markets (daily 
returns from 03/01/1994 to 04/05/2007): Austria, France, Germany, Italy, Switzerland 
and the UK. Other applications of this approach include: examining the relationships 
among stock market and economic/financial variables (e.g., Hassapis, 2003; 
Panopoulou et al., 2010) or exchange rates (e.g., Hong, 2001). 

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 describes our 
dataset, Section 3 specifies the applied methodology, in Section 4 the obtained results 
are presented and Section 5 concludes. 

2 DATA DESCRIPTION 

Our dataset consists of daily closing prices from two developed stock markets 
(US S&P500 and German DAX) and four emerging markets of CEE (Hungarian BUX, 
Polish WIG, Czech PX and Slovak SAX). Data are obtained from Datastream and time 
span coverage is from 02/01/2004 to 31/07/2012. The beginning of the sample was 
chosen according to the year of EU enlargement. It is assumed that after the accession 
of CEE countries into the EU, the stock market integration should be higher.  

To avoid the non-synchronous trading effects and possible day-of-the-week 
effects we averaged daily prices within a corresponding week. Thus, whole analysis is 
conducted on weekly data (T = 449). We split our sample into two sub-samples with 
regard to the occurrence of the recent financial crisis. The beginning of the US 
subprime crisis is usually dated from June 2007 (Gutierrez, 2011) and we decided to 
retain this break date (of course there is always a possibility to detect structural breaks 
in the data endogenously but due to the paper’s objective we didn’t pursue this option). 

In the following figure we present returns of developed and CEE stock market 
indices calculated to 02/01/2004 as the base date. Even though the German DAX 
outperformed US S&P500, the co-movements of these developed markets are clearly 
visible. Not surprisingly, emerging markets in our sample provided considerably higher 
returns than developed ones.  

Most notable distortion in co-movements within the CEE group of indices 
represents Slovak SAX, which is actually anticipated as the Slovak stock market is not 
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considered as efficient and is not very influential in terms of turnover, market 
capitalization and the structure of shareholders (the stock exchange in Slovakia is 
practically state-owned institution, whereas the major shareholder is the National 
Property Fund of the Slovak Republic with slightly over 75% share, and three financial 
institutions have around 20%). However, it seems that even this market followed 
downturns during the recent financial crisis, even though with some time-lag.  

 

Figure 1 Returns of developed and CEE stock markets 

Note: Dashed line represents selected beginning of the recent financial crisis (June 2007). Returns are 

computed to 02/01/2004 as the base date. Note, that y-axes are not equally scaled due to much higher 

returns in CEE markets. 

Prior to the analysis it was important to test for the possible presence of a unit 
root in our series. We have chosen ADF-GLS test for its good power and size 
properties. Based on the test’s results (summarized in Table 1) we may conclude that 
all series are I(1). Further analysis is therefore conducted on continuously compounded 
weekly returns of stock market indices (i.e., logarithmic differences of closing prices). 

 

Table 1 Results from ADF-GLS test 
LOG PRICES LOGDIFF (RETURNS) 

stat 5% 10% lag stat 5% 10% lag 
S&P500 -1.5648 -2.8798 -2.5916 1 -9.7787 -2.8769 -2.5890 2 

DAX -1.6846 -2.8798 -2.5916 1 -17.5735 -2.8828 -2.5942 0 

BUX -1.1304 -2.8798 -2.5916 1 -13.648 -2.8799 -2.5917 1 

WIG -1.1562 -2.8798 -2.5916 1 -3.4997 -2.8605 -2.5742 7 

PX -1.0526 -2.8639 -2.5773 6 -7.7900 -2.864 -2.5774 6 

SAX -0.5439 -2.8798 -2.5916 1 -15.7276 -2.8828 -2.5942 0 

Note: Finite sample critical values are obtained from response surfaces of Cheung – Lai (1995). Our 

testing strategy is based on adding lagged differences of the dependent variable (in the auxiliary 

regression) until the null hypothesis of no autocorrelation of residuals could not be rejected (according to 

Ljung – Box test, used for 1,..,12 lags). Maximum lag order was set according to Schwert’s (1989) rule of 

thumb: kmax = int(12(T/100)1/4). In our case, this rule chose to test up to 17 lags. 
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3 METHODOLOGY 

The main methodological issue of this paper is concerned with the approach 
towards estimating the long-run correlations between stock market indices. For a 
random vector (xt, yt) with xt and yt being stationary, ergodic and mean zero processes, 
the long-run variance-covariance matrix is defined as (Panopoulou et al., 2010):   
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In our case, we subtracted the means for all series entering the analysis. To 

estimate  in finite samples of length T, the function T (j) is defined as follows:  
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For negative j, we set T (j) to be equal to the transpose of T (– j), that is,  
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Even though the definitions (1) and (2) seem very similar, there are reasons 
against directly forming an estimate of the form: 
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It can be seen from the definition (2) that when increasing j (in absolute value), 
the number of terms in the sum decreases – particularly, for j = T – 1 we only get a 
single term. It is sensible to assume, that these values should be treated with greater 
care, and less weight should be put on their contribution to the overall estimate. Several 
weighting schemes (called kernels) have been proposed in the literature, particularly by 
Andrews (1991) and Newey – West (1987, 1994). 

In general, any kernel k should be a continuous (at all but a finite number of 
points), even, square-integrable function from to <–1, 1>, satisfying k(0) = 1 (see 
equation 2.6 in Andrews, 1991). In our paper, we have used the Parzen kernel, defined 
as: 
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Using this kernel, the estimate of the covariance matrix takes the form: 
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In the previous equation, T/(T – 2) is a small-sample correction factor and B 
represents the so-called bandwidth parameter. In essence, the purpose of the bandwidth 
parameter is to control for the number of lags the estimator takes into account, as for 
lags greater than B – 1 the ratio |t / B| becomes equal or greater than one, leading to 
k(T/b) = 0 as a consequence of the definition in Equation (5). In most empirical 
applications, the choice of bandwidth is made using an automatic procedure, e.g. 
Andrews (1991) or Newey – West (1994). In this study, we calculated long-run 
correlations for different bandwidths (from 1 to 52), which allows us to observe how 
the long-run correlations are changing when we add more lags, i.e. more information 
(we increase the “window”) as follows: 

2211

12

ˆˆ

ˆ
ˆ

ωω

ω
ρ =  (7) 

Andrews – Monahan (1992) further showed that the statistical properties (bias, 
over-rejection in tests using estimated covariance matrices) are better when it is 
performed on residuals of a fitted VAR model instead of the original data, a process 
called pre-whitening. In our paper, the estimating procedure is also conducted in this 
manner.  

After calculating the long-run correlation coefficients, we also performed a 
statistical test of their significance, as described in Panopoulou et al. (2010, p. 748).  
They derived the following test statistic to test the hypothesis that the true long-run 
correlation coefficient is equal to :  

( ) ( )2)1(,0~ˆ ρρρ −− N
B

T
 (8) 

In the previous equation, T is the number of observations, B is the chosen 

bandwidth, ρ̂  is the long-run correlation estimate (obtained from T
ˆ  in (6)) and  is 

the hypothesized long-run correlation. 

4 RESULTS 

As it was mentioned in Section 2, we split our sample into two sub-samples 
according to the recent financial crisis. Results for two sub-samples are shown in Table 
2. Pearson’s correlation coefficient has been computed as well for the comparison 
purposes. It is possible to see that these coefficients are around 0.5 in the pre-crisis 
period. Correlations of CEE indices are practically similar irrespective of which index 
from developed market served as a benchmark (they are slightly higher in the case of 
DAX). Only exception within the CEE group represents SAX where estimated 
Pearson’s correlation coefficients are close to zero and not significant. It is worth to 
mention that we actually do not anticipate any significant short-term correlations 
between developed stock markets and Slovak SAX due to its inefficiency.  
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Other stock market indices from CEE countries reported notable increase in 
correlations during the crisis period. This is in concordance with the so-called 
contagion effect, thus higher correlations in the more volatile period is not that 
surprising but it may be perceived as a sign of strengthening stock market co-
movements of emerging CEE markets with developed ones.   
 

Table 2 Pearson’s and long-run correlations 

S&P500 DAX 

Sample: 01/2004 – 05/2007 

Pearson Max.corr. Parzen BW Pearson Max. corr. Parzen BW 
PX 0.464 0.587 3 0.530 0.595 2 
BUX 0.500 0.571 2 0.511 0.573 2 
WIG 0.505 0.673 34 0.523 0.838 37 
SAX 0.016 0.172 8 -0.035 0.093 10 

Sample: 06/2007 – 07/2012 
Pearson Max. corr. Parzen BW Pearson Max. corr. Parzen BW 

PX 0.772 0.935 44 0.751 0.947 52 
BUX 0.664 0.899 38 0.680 0.924 43 
WIG 0.725 0.926 46 0.749 0.957 52 
SAX 0.063 0.456 12 0.064 0.322 12 

Note: “Max. corr.” stands for a maximal long-run correlation coefficient reported in the 52 week window 

and “Parzen BW” is the corresponding bandwidth parameter from the Parzen kernel function. All 

Pearson’s correlation coefficients (denoted as “Pearson” in the table) were significant at 1% level except 

those of SAX. 

 

Significant increase in correlations during the crisis period is observable even 
more in the long-run coefficients. Table 2 captures maximal long-run correlations in 
one year window with corresponding bandwidths at which they were reported. We can 
see that correlations are around 0.9 and bandwidth parameter is higher for all indices in 
comparison to the pre-crisis period. Again, exception is SAX but even in this case 
some increase in correlations is present. 

In the following figures we plotted all estimated long-run correlations for 
bandwidths in the range from 1 to 52 weeks. Each sub-period is plotted in different 
color, red is applied to “pre-crisis” period and black to “during the crisis” period. The 
correlation coefficients significant at 5% level (see, Equation (8)) are dotted in the 
charts. 
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Figure 2 Long-run correlations between DAX and CEE 

Note: Dotted correlations are significant at 5% level. 

 

 

Figure 3 Long-run correlations between S&P500 and CEE 

Note: Dotted correlations are significant at 5% level. 

282



                          Cross-market linkages between developed and CEE stock markets: 
long-run correlation approach  

Several interesting results stemmed from plotting the long-run correlation 
coefficients. First of all, the patterns are quite similar whether we consider DAX or 
S&P500 as a benchmark for developed stock markets. There is also a similarity in the 
case of PX and BUX where in the period before crisis, correlations are gradually 
declining1. With increasing lags, the relationship is not persistent, which lead to the 
decrease of correlations. It may imply that information transmission diminishes over 
shorter period of time. This can be observable as well in Table 2 in which it is clear 
that maximal correlation coefficients correspond to a bandwidth of 2 – 3. On the other 
hand, WIG seems to follow a different pattern of information transmission where even 
in the calm period correlations remain steady over longer time. 

In the crisis period it is apparent that correlations are higher in all cases, but more 
interestingly, their pattern had changed in case of BUX and PX. Herein, the correlation 
coefficients are gradually increasing and the maximal correlations were reported at 
higher bandwidths (see Table 2). Such asymmetric behavior of correlations during the 
crisis indicates that in the period of higher volatility and uncertainty, these markets 
tend to have not only stronger co-movements but also longer memory.  

From all the obtained results, we find the most surprising one in the case of SAX 
where in the crisis period some significant correlations were found. Despite of their 
lower values (in comparison to other CEE markets) it is still an unexpected result, 
since in all our previous studies SAX never showed any signs of integration with 
developed or CEE markets. It seems that when we take into account the long-run 
relationships, even SAX is responding to external shocks, even though with some time-
lag. 

5 CONCLUSION  

In this paper we did not test the contagion explicitly, but there is some evidence 
of strengthening relationships between developed and emerging markets of CEE group 
during the crisis period. All estimated long-run correlation coefficient were found 
higher in comparison to the pre-crisis period, with their absolute value around 0.9. 
Slovak SAX index had showed lower correlations as expected, but surprisingly they 
proved significant in the crisis period. We may conclude that even SAX is exhibiting 
signs of integration with developed markets in the long-run, but only in the presence of 
some market uncertainty, i.e. in the crisis period. 

  

Acknowledgement: This work was supported by the Slovak Grant Agency for 
Science, VEGA project No. 1/0393/12. 

  

                                                      
1  After few weeks they become also insignificant. Although, it should be mentioned that significance 

depends also on the number of observations (see, Equation (8)) and for this reason, we are not pursuing 
an interpretation of the insignificance in the first sub-sample. 
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Abstrakt 

Udržate nos  verejných financií je v sú asnosti k ú ovým záujmom všetkých 
lenských krajín EÚ. Európska komisia zaviedla zmeny v systéme správy 

ekonomických záležitostí, ako aj hospodárskeho a rozpo tového doh adu. 
Navrhované úpravy sa dotýkajú aj metodiky hodnotenia fiškálnej udržate nosti, 
nako ko zadlženie dosiahlo vo viacerých krajinách kritické hodnoty. Príspevok 
sa zameriava na vymedzenie pojmu fiškálnej udržate nosti a poukazuje na 
existujúce metodologické prístupy využívané Európskou komisiou pri hodnotení 
fiškálnej udržate nosti lenských krajín. Zárove  venuje pozornos   základným 
návrhom metód a nástrojov, o ktoré by bolo vhodné doteraz využívanú metodiku 
rozšíri . 

K ú ové slová: fiškálna udržate nos , metodika hodnotenia udržate nosti   

1 ÚVOD 

Finan ná a hospodárska kríza zasiahla všetky vyspelé ekonomiky a výrazne 
ovplyvnila verejné financie vä šiny lenských štátov EÚ. V týchto krajinách došlo k 
preh beniu fiškálnej nerovnováhy z krátkodobého i dlhodobého h adiska.  Dosiahnutie 
kritických hodnôt dlhového pomeru a nenaplnené o akávania hospodárskeho oživenia 
vyvolalo oprávnené obavy o udržate nos  verejných financií.  

Fiškálnej udržate nosti je v súvislosti s Maastrichtskými kritériami,  
ustanoveniami Paktu stability a rastu a dodržiavaním fiškálnej disciplíny lenských 
krajín EÚ, nielen v sú asnej situácii, prikladaný ve ký význam. Posudzovanie fiškálnej 
udržate nosti v sebe zah a dve základné analýzy, ktoré sú vzájomne prepojené. Ide o 
posúdenie krátkodobej likvidity krajiny a hodnotenie strednodobej až dlhodobej 
udržate nosti dlhu, ktoré analyzuje verejný sektor a jeho schopnos  spláca  svoj dlh. 

Posúdenie dlhodobej udržate nosti verejných financií je od reformy z roku 2005 
Paktom stability a rastu (SGP) dobre zavedenou sú as ou EÚ. Vä šina sú asných 
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analýz využívaných Európskou komisiou, MMF a iasto ne inými agentúrami, je 
založená na koncepte „vládneho intertemporálneho rozpo tového  obmedzenia (IBC), 
ktorý definuje fiškálnu solventnos .“ 

Skúsenosti zo sú asnej krízy však ukazujú, že sú asná využívaná analýza 
udržate nosti EÚ, by mala by  doplnená alšími analytickými nástrojmi, ktoré by 
slúžili k lepšiemu predvídaniu stavu verejných financií. Ako uvádza Európska komisia, 
nástroje by mohli bra  do úvahy vä šie spektrum aspektov ekonomiky. 

Aj na základe vyššie uvedených skuto ností sa príspevok zameriava na 
vymedzenie pojmu fiškálnej udržate nosti, ur enie základných indikátorov 
hodnotiacich výkonnos  dlhu, vymedzenie existujúcich metodologických prístupov 
a najmä charakteristike metód využívaných Európskou komisiou pri hodnotení 
fiškálnej udržate nosti lenských krajín. Posledná as  príspevku je venovaná 
charakteristike základných návrhov nových metód a nástrojov, o ktoré by bolo vhodné 
rozšíri  doteraz využívanú metodiku.     

2 KONCEPCIA FIŠKÁLNEJ UDRŽATE NOSTI 

2.1 Fiškálna udržate nos  a jej kvantifikácia 

Pri vymedzení pojmu „fiškálna udržate nos ” nenachádzame v teórii jednozna nú 
definíciu. Ide skôr o celý rad alternatívnych teoretických a praktických prístupov. 

Európska komisia v správe „Sustainability Report“ (2009) uviedla, že 
udržate nos  dlhovej pozície všeobecne zah a takú úrove  zadlženia, ktorá nepovedie 
k takému nárastu úrokových platieb z dlhu, ktoré by v budúcnosti nemohli by  
vyplatené. Koncept udržate nosti verejných financií sa týka schopnosti vlády 
financova  svoj sú asný dlh a o akávané výdavky, teda ich schopnos  spláca  náklady 
dlhu prostredníctvom budúcich výnosov. Takto sa dlhodobá koncepcia líši od 
posúdenia krátkodobej likvidity, ktorá sa týka bezprostrednej (krátkodobej) schopnosti 
krajiny.   

Dlhodobá analýza je založená na koncepte intertemporálneho rozpo tového 
obmedzenia vlády (IBC), ktorý definuje fiškálnu solventnos  a je možné ho pomocou 
rovnice zapísa  v tvare: 
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kde: b  - je pomer nesplateného verejného dlhu na HDP na konci obdobia t, 

       d  - je primárny deficit verejných financií (t.j. rozdiel medzi neúrokovými 
výdavkami a príjmami) na HDP o istený o cyklické pohyby, 

      r  –  je reálna úroková miera verejného dlhu a 

        -  je reálny rast HDP, považovaný za konštantný.  
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Podmienka IBC je splnená, ak je dlh plne kompenzovaný sú asnou hodnotou toku 
budúcich primárnych prebytkov.  

V závislosti na asovom horizonte, ktorý môže by  kone ný alebo nekone ný sú 
odvodené dva základné ukazovatele - S1 a S2, ktoré vyjadrujú tzv. „medzeru 
udržate nosti". Tieto ukazovatele kvantifikujú ve kos  trvalých rozpo tových úprav, 
ktoré sú potrebné na zabezpe enie toho, aby bolo zadané intertemporálne rozpo tové 
obmedzenia splnené. 

Ukazovate  S2 udáva nastavenia štrukturálneho primárneho salda potrebného na 
splnenie nekone ného obzoru intertemporálneho rozpo tového obmedzenia, vrátane 
platieb za akéko vek alšie výdavky vyplývajúce zo starnutia obyvate stva. Vzh adom 
k svojmu nekone nému horizontu, je ukazovate  S2 považovaný za prísnejší ako S1 a 
je vä šinou používaný v rámci rozpo tového doh adu. 

Vymedzenie „kone nej verzie“ rozpo tového obmedzenia je druhým typom 
ukazovate a. Ten môže by  presne definovaný s nastavením cie ového dátumu a 
cie ovej miery zadlženia. Výber cie ového dátumu odráža cie  vládnej politiky.  

Ukazovate  S1  ur uje trvalú úpravu štrukturálneho primárneho salda (t.j. 
zvýšenie daní alebo škrty vo výdavkoch), ktoré sú  potrebné na dosiahnutie cie ového 
dlhu na úrovni 60% HDP v roku 2060, vrátane platieb za akéko vek dodato né 
výdavky odteraz k cie ovému dátumu, vyplývajúce zo starnutia obyvate stva. Výber 
dlhového cie a pre S1 ukazovate  je v súlade s prahovou hodnotou stanovenou EÚ.  

Na rozdiel od S2, ukazovate  S1 berie do úvahy alšie rozpo tové úsilie na 
dosiahnutie dlhového cie a do roku 2060. 

Ukazovate  S1 a S2 môžeme odvodi : 

1. za predpokladu konštantného tempa rastu / úrokového diferenciálu –
ozna ovaný ako striktne pozitívny, 

2. za predpokladu asovo premenného tempo rastu / úrokového 
diferenciálu,  

3. náklady na oneskorenie ukazovate ov a  

4. rovnocennos  medzi ukazovate mi udržate nosti ozna ované ako „flow 
measure“ a implicitných záväzkov/dlhov ozna ované ako „stock 
measure“. 

Dôsledné odvodenia ukazovate ov S1 a S2 pod a uvedených predpokladov 
uvádza Európska komisia v správe „Sustainability Report“(2009). 

2.2 Indikátory hodnotenia výkonnosti dlhu 

ISSAI1 v správe „Debt Indicators” (2010) uvádza, že na hodnotenie výkonnosti 
dlhu sa všeobecne využívajú tri skupiny ukazovate ov. V prvej skupine sú ukazovatele, 

                                                      
1 International Standards of Supreme Audit Institutions - ISSAI, vydané  
International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI. 
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ktoré merajú riziko, že vývoj sú asných ekonomických veli ín vytvára podmienky pre 
zadlženie. Druhá skupina indikátorov hodnotí schopnos  vlády eli  nadchádzajúcim 
okolnostiam a tretia skupina sú finan né ukazovatele. Vzh adom na problematiku 
udržate nosti verejných financií príspevok poskytuje stru nú charakteristiku týchto 
troch skupín a pozornos  sústre uje predovšetkým na ukazovatele udržate nosti. 

 
1. Ukazovatele zranite nosti 

Ukazovatele zranite nosti zah ajú verejný sektor, finan ný sektor, 
domácnosti a podniky. V prípade, že sa ekonomika nachádza pod tlakom, problémy 
v iastkovom sektore predstavujú hrozbu rozšírenia problémov na ostatné odvetvia 
ekonomiky. Neistota oh adom deficitu verejných financií tak asto naruší spo ahlivos  
v bankovom sektore a vedie ku kríze vo finan nom sektore. 

Medzi ukazovate mi, ktoré medzinárodné finan né inštitúcie považujú za 
obzvláš  dôležité dodržiava , môžeme nájs  ukazovatele zadlženosti, ukazovatele o 
dostatku rezerv, indikátory finan ného zdravia a ukazovate  podmienených záväzkov. 

2. Finan né ukazovatele 

V rámci skupiny finan ných ukazovate ov  je potrebné bra  do úvahy tieto 
základné kategórie rizík -  trhové riziko, kreditné riziko a reputa né riziko. 

3. Ukazovatele udržate nosti 

ISSAI (2010) uvádza, že medzi hlavné indikátory môžeme zaradi :  

• Indikátor fiškálnej konzistencie – ktorý navrhol Blanchard (1990); berie do úvahy 
konzistenciu sú asnej da ovej politiky, pri zachovaní konštantného dlhového 
pomeru k HDP. Ide o ukazovate  da ovej medzery, ktorá meria rozdiel medzi 
existujúcou rozpo tovým za ažením a „udržate ným" rozpo tovým za ažením:  

                                            ( ) tdqr
n

g

tt

n

n −−+=− **  (2) 

kde: tn je fiškálne bremeno, o ktorom sa predpokladá, že je konštantné po obdobie 
(n) rokov, pomer dlh k HDP na úrovni d *, g predstavujú výdavky, r je úroková sadzba 
a q je tempo rastu HDP.  

Takto vyjadrený ukazovate  vypovedá o úrovni da ového za aženia potrebného k 
stabilizácii dlhového pomeru/HDP, vzh adom na úrove  nákladov a po iato nú 
zadlženos . Ak je vz ah negatívny, úrove  zdanenia v ekonomike je príliš nízka na 
stabilizáciu dlhu k HDP. 

• Buiterov indikátor - Buiter (1985) navrhol indikátor, ktorý vypo ítava medzeru 
medzi udržate ným primárnym saldom a efektívnym primárnym saldom. 
Podmienka udržate nosti je pritom definovaná širšie ako pomer implicitného dlhu 
k HDP.  

                                             ( ) ttt bwqrbb −−=−*
 (3) 
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kde b * je udržate ný pomer dlhu k HDP, b je pomer dlhu 
/ HDP,  wt, je istý/skuto ný podiel vládneho bohatstva k HDP, r je úroková miera a q 
je miera rastu produktu.  

Pozitívny ukazovate  vyjadruje, že sú asná hodnota primárneho salda 
je príliš nízka na to, aby bola schopná stabilizova  isté bohatstvo k HDP. Indikátor 
definuje da ovú politiku ako udržate nú v prípade, ak to umož uje udrža  isté vládne 
bohatstvo stabilné.  

ISSAI v správe „ Debt Indicators“ (2010) uvádza množstvo alších indikátorov, 
ktoré sú presne matematicky vyjadrené a charakterizované. Patria k nim:  

• Krátkodobý indikátor medzery primárneho salda - poskytuje informáciu o úrovni 
primárnej bilancie potrebnej k stabilizácii dlhu v pomere k HDP. 

• Makro-o istený primárny deficit –navrhnutý Talvi a Végh (2000); základnou 
myšlienkou ukazovate a je porovna  makro-upravené saldo 
s odhadmi sú asných hodnôt.  

• Indikátor dostupnosti mien –navrhnutý Calvo, Izquierdo a Talvi (2003); 
ukazovate  porovnáva pomer externého dlhu/vnútornej zadlženosti s podielom 
obchodovate ného tovaru súvisiace s neobchodovate ného tovaru v ekonomike. 

• Indikátor udržate nosti fiškálnej pozície   

• Indikátory fiškálnej udržate nosti s dlhodobými obmedzeniami.  

2.3 Základné metódy hodnotenia fiškálnej udržate nosti 

V odbornej literatúre i publikáciách medzinárodných inštitúcií nachádzame celý 
rad metodík, ktoré sa uplat ujú pri posudzovaní vládneho dlhu a fiškálnej 
udržate nosti. Vä šina z nich vychádza z predpokladu IBC, ktorý je stanovený  
ako východiskový bod. Jednotlivé metodiky uvádza Európska komisia v správe 
„Public Finance in EMU“ (2011) a rozde uje ich do štyroch skupín: 

1. ekonometrický prístup – využíva empirické testy pre overenie, i asový rad 
generovania fiškálnych údajov je v súlade s plnením sú asnej hodnoty 
rozpo tového obmedzenia. K tomuto prístupu môžeme zaradi  Hamilton a 
Flavina (1986), Threhan a Walsh (1988) a (1991), Hakkio a Rush (1991), 
Wilcox (1989), Kremers (1989), Bohn (2005) a (2007) a Mendoza a Ostrý 
(2008);   

2. „gap“ prístup – využíva ukazovatele fiškálnej udržate nosti, pokia  ide o 
požadovanú úpravu primárneho salda. Medzi ukazovatele môžeme zaradi :  

a. over-borrowing index, ktorý je rovný aktuálnej hodnote dlhu delenej 
sú asnou diskontovanou hodnotou budúcich primárnych prebytkov 
(MMF (2003);)  

b. primary gap indikátor (Blanchard (1990)), ktorý predstavuje rozdiel 
medzi skuto ným primárnym saldom a stabiliza ným primárnym 
saldom, 
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c. tax gap indikátor (Blanchard (1990),) ktorý je definovaný ako rozdiel 
medzi konštantnou da ovou sadzbou, ktorá by bola požadovaná pre 
splnenie IBC pre danú cestu vládnych výdavkov a aktuálnou da ovou 
sadzbou.  

alšie ukazovatele môžeme nájs  aj v praktických aplikáciách s ich 
kone nými hodnotami, na základe ktorých vieme posúdi  aktuálnos  
a súlad realizovanej politiky s dosiahnutím požadovanej úrovne dlhu na 
konci stanoveného asového obdobia. (Blanchard (1990), a Polito 
Wickens (2005), a Wickens (2000)). 

3. „threshold“ prístup - sa zameriava na „countryspecific“ politiky doh adu (IMF 
(2002), (2004), (2010) a Abiademom a Ostry (2006)) a je zameraný na v asné 
odhalenie zranite nosti prostredníctvom identifikácie prahových úrovní, po 
presiahnutí ktorých by bola krajina vo vážnom nebezpe enstve dlhovej pasce. 

4. "stochastický prístup"  - uprednost uje pravdepodobnostné metódy pred 
deterministickými (Barnhill a Kopits . (2003), Garcia a Rigobon (2004) a 
využívajú VAR, Mendoza a Oviedo (2004) odvodzujú limity dlhu v prostredí 
všeobecnej rovnováhy v podmienkach neistoty. 

 

2.3.1 Tradi ný prístup hodnotenia Európskej Komisie 

Hodnotenie dlhodobej udržate nosti verejných financií je sú as ou EÚ zavedenej 
v rámci multilaterálneho doh adu a reformy Paktu stability a rastu (SGP). Analýzu 
udržate nosti, ktorú realizujú Európska komisia môžeme klasifikova  ako „gap“ 
prístup. Ide o hodnotenie rizík k fiškálnej udržate nosti za predpokladu nezmenenej 
rozpo tovej politiky na základe týchto predpokladov: 

1. aktuálnej štrukturálnej rozpo tovej pozície a   

2. rozpo tovej výzvy, ktorá predstavuje starnutie obyvate stva v dlhšom 
asovom horizonte.  

Analýza komisie kladie dôraz na prínos zdravej fiškálnej politiky v strednodobom 
horizonte a zdôraz uje potrebu dlhodobej fiškálnej udržate nosti. 

V prístupe EÚ sú analyzované tri základné aspekty: 

1. Strednodobá projekcia vývoja dlhu a alternatívne konsolida né scenáre. 

2. Strednodobé indikátory udržate nosti. 

3. Dlhodobé indikátory udržate nosti. 

 

 

1. Strednodobá  projekcia vývoja dlhu a alternatívne konsolida né scenáre 

Každoro ne je na základe údajov obsiahnutých v najnovších správach „Stability 
a Konvergencie“ lenských krajín zhotovená strednodobá analýza dynamiky dlhu, o 
odráža aj plánované zmeny jednotlivých krajín v ich fiškálnej politike. 
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 Táto strednodobá projekcia ilustruje hrubý vládny dlh v pomere k HDP do roku 
2020, pri om berie do úvahy tzv. „programový scenár“.  Ten predpokladá, že 
štrukturálne primárne bilancie sa upravujú pod a plánov v programoch a sú udržiavané 
konštantné, okrem toho, že zmeny v nákladoch súvisiacich so starnutím populácie sa 
zaú tujú.2  

Analýza EÚ zachytáva plánovaný vývoj hrubého vládneho dlhu EÚ ako celok. 
Vývoj dlhového pomeru môžeme formálne zapísa  nasledovne3:  
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Zhotovenie a porovnanie scenárov založených na predpovediach  Európskej 
komisie poskytuje prvé informácie o konsolida nom úsilí, ktoré majú lenské štáty 
v podobe konkrétnych opatrení implementova  a uzákoni .  

 

2. Strednodobé indikátory udržate nosti 

Strednodobý indikátor udržate nosti verejných financií meria úpravy 
štrukturálneho primárneho salda požadovaného medzi posledným rokom programov 
a rokom 2020. Je potrebné, aby sa dosiahla úrove  štrukturálneho salda, ktorá, ak sa 
konštantne udržiava, prináša cie ovú výšku dlhu do roku 20304. Ukazovate  poskytuje 
poh ad na úpravy, ktoré sa vyžadujú od lenských štátov na dosiahnutie 
preddefinovanej úrovne zadlženia.   

Údaje z roku 2011 pre EÚ ako celok ukázali, že na to, aby sa dosiahla 
požadovaná úrove  zadlženia (60%  HDP) v roku 2030 nie je dodržiavanie fiškálnych 
plánov v SCP v priebehu programového obdobia posta ujúce.  

Konsolida né požiadavky sú užito né najmä v post krízovom prostredí a 
poukazujú na nevyhnutné úpravy, aby sa znížila úrove  dlhu na zvládnute nú úrove  v 
nasledujúcich dvoch desa ro iach. Ak sa však bude demografický vývoj po roku 2030 

alej spoma ova , klesa  produkcia a budú sa zvyšova  náklady na starnutie 
populácie, bude potrebné bra  do úvahy všetky výzvy, ktoré by boli oprávnenými 

                                                      
2 V „programovom scenári“ sú makroekonomické predpoklady do roku 2014, ktoré sú uvedené 
aj v reporte Stability a Konvergencie. Vo všeobecnosti sa uvažuje, že „output gaps“ do roku 
2015 uzavrú a po tomto období by sa potenciálna miera rastu mala približova  k dlhodobému 
trendu, ktorý bol odsúhlasený Komisiou a AWG/EPC a publikovaný v roku 2009 v Ageing 
Report 2009  
3 kde t je asový faktor, D, PB, Y a SF sú zložky vládneho dlhu, primárna bilancia (ktorá zah a 
výdavky na starnutie populácie, nominálny HDP a „stock-flow adjustment“ a i a y reprezentujú 
priemerné náklady dlhu a nominálny rast HDP.( European Commision 2010, p.150)  
4 Predpokladá sa, že štrukturálna primárna bilancia sa lineárne zlepšuje až do roku 2020. 
Napriek tomu, že má neskôr tendenciu zhoršova  sa vplyvom nákladov na starnutie, jej úrove  
garantuje, že cie ová hodnota dlhu pre rok 2030 bude zachovaná.    
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dlhodobými požiadavkami. Aj na základe tejto úvahy sa využívajú dlhodobé indikátory 
udržate nosti.  

 

3. Dlhodobé indikátory udržate nosti  

Dlhodobá udržate nos  verejných financií sa zvy ajne hodnotí, ako už bolo 
uvedené v kap. 2.1, kontrolou plnenia IBC (intertemporálne rozpo tové obmedzenie), 
ím sa hodnotí schopnos  krajiny plni  svoje isté dlhové obligácie prostredníctvom 

prílivu budúcich primárnych prebytkov. Na základe rozlíšenia kone ného a 
nekone ného horizontu pre rozpo tové obmedzenie, využívajú sa dva indikátory 
udržate nosti, a to S1 a S2, ktoré boli bližšie charakterizované v kap. 2.1. 

Ukazovatele kvantifikujú medzeru, ktorá musí by  uzavretá okamžite a natrvalo, 
aby sa zabezpe ila udržate nos  verejných financií s prihliadnutím na implicitné 
náklady spojené so starnutím obyvate stva.  

ím vä šia hodnota týchto ukazovate ov, tým vä šie sú požadované úpravy 
štrukturálneho primárneho salda na zaistenie medzi asovej solventnosti. 

Záporná hodnota ukazovate a bude znamena , že intertemporálne rozpo tové 
obmedzenie je splnené za sú asnej politiky a budúce o akávané implicitné záväzky je 
možné splni .  

 

Okrem vyššie uvedených troch základných aspektov, existuje celý rad alších 
faktorov, ktoré sa pri hodnotení fiškálnej udržate nosti krajín berú do úvahy. 
Zara ujeme medzi ne:  

• faktory týkajúce sa aktuálnej a strednodobej rozpo tovej pozície –kde radíme 
úrove  vládneho dlhu, úrove  štrukturálneho primárneho salda a analýzu 
podmienených záväzkov. 

• faktory týkajúce sa dlhodobého rozpo tového vývoja – kde patrí miera zdanenia a 
citlivostná analýza výnosového pomeru.   

2.4 Návrhy EÚ na  rozšírenie metodiky fiškálnej udržate nosti 

Skúsenosti z poslednej recesie ukázali, že sú asná analýza udržate nosti, hoci je 
platná a využívaná, by mohla by  doplnená alšími analytickými nástrojmi k lepšiemu 
predvídaniu epizód vysokého zadlženia. Komisia na základe aktuálneho vývoja 
navrhuje analýzu udržate nosti rozšíri  v štyroch smeroch:  

 

1. Rozšírenie metodiky o analýzu VAR 

Vzh adom na dôležitos  bankového sektora a jeho dôsledkov na verejné financie 
v ase krízy v mnohých krajinách EÚ, navrhuje analýzu rozšíri  o metodiku založenú 
na value-at-risk analýze. Cie om je výpo et rozdelenia pravdepodobnosti súhrnných 
bankových strát a ich priamy vplyv na verejné financie. Metodiku a predbežné 
výsledky pre skupinu štyroch lenských štátov EÚ uviedla Európska komisia pre 
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ilustráciu v kapitole IV.2 v správe „Public Finance in EMU“ (2011). Analýza 
poskytuje odhad prostriedkov, ktoré by boli nutné v prípade, že by vláda musela 
zasiahnu  a zachráni  bankový sektor v prípade bankovej krízy. Prístup predstavený 
v uvedenej kapitole IV.2 rozširuje riziká, ktoré je možné bra  do úvahy pri sú asnom 
posúdení udržate ného rozvoja EÚ a umož uje zlepši  výpo et zostatkov 
nevyhnutných pre zabezpe enie udržate nosti dlhu v prípade bankovej krízy. Na 
základe výsledkov môžeme poveda , že pre všetky tri krajiny eurozóny vo vybranej 
podmnožine existuje pravdepodobnos , že v dôsledku bankovej krízy, ktorá zasiahla 
verejné financie, sa lenské štáty stanú vysoko rizikové z h adiska udržate nosti 
indikátora S2.  

 

2. Model fiškálnych rizík v rámci hodnotenia udržate nosti a systém v asného 
varovania 

Verejné financie v sú asnosti ovplyv ujú aj faktory, ktoré nie sú výhradne 
viazané na bankový sektor. Preto Európska komisia navrhuje širšie spektrum 
premenných, ako fiškálne a nefiškálne, ktoré by sa pravidelne monitorovali s cie om 
zisti  riziká z nich plynúce. Ide o návrh systému v asného varovania, ktorý sa opiera o 
sledovanie premenných ako napr. splatnos  a štruktúra štátneho dlhu, trendy v makro-
finan ných ekonomických veli inách, ukazovatele konkurencieschopnosti, rast úverov 
a zadlženos  súkromného sektora. Tieto veli iny slúžia na konštrukciu ukazovate a 
fiškálnej zranite nosti krajiny. Ukazovate  sa používa ako signál umož ujúci v asnú 
identifikáciu rizík.   

Prístup po íta prahové hodnoty pre ve ký súbor da ových a nefiškálnych 
premenných na základe ich správania v období, ktoré predchádza fiškálnej tiesni, aby 
bolo možné identifikova  výstražný signál v prípade prekro enia prahových limitov. 
Hlavným zistením z tejto metodiky je, že finan né premenné a ukazovatele 
konkurencieschopnosti majú silnejšiu predpovedaciu schopnos  ako isto fiškálne 
ukazovatele. Táto metodika je užito ná v celkovom hodnotení z dôvodu 
komplementárnosti s existujúcimi metodikami.  

 

3. Funkcia fiškálnej reakcie a prahové dlhové hodnoty pre EÚ  

Sú asná metodika EÚ by tiež mala posilni  funkciu „fiškálnej reakcie“ 
jednotlivých krajín. Metodika EÚ porovnáva ukazovatele udržate nosti v skupinách 
krajín, s cie om posúdi  uskuto nite nos  fiškálnych konsolida ných programov. 
Funkcia v asnej fiškálnej reakcie umož uje porovnanie vládnych programov vo 
verejných financiách so správaním sa iných krajín v skupine. Európska komisia 
predstavila v rámci kapitoly IV.4 správy „Public finance in EMU" (2011) 
ekonometrický odhad da ovej reak nej funkcie pre EÚ-27 na základe dostupných 
údajov fiškálnych premenných. Odhady sú kombinované s IBC pre výpo et 
udržate nej úrovne dlhu za rôznych predpokladov pre úrokové sadzby a tempo rastu 
diferenciálu.  Miera zadlženia môže by  následne porovnaná so stanovenými limitmi. 
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Odhady nazna ili, že sú asné prognózy deficitu poukazujú na viac reštriktívny postoj, 
než sa predpokladalo v modeli, aj ke  leží na stanovenej hranici. Odhady pre 
udržate nos  sú vo všeobecnosti v súlade s o akávaním, slabšie lenské štáty boli 
ozna ené ako neudržate né.  
 

4. Modelový prístup k fiškálnej udržate nosti 

Európska komisia predstavila model, ktorý je založený na prepojenosti fiškálnych 
premenných a makro-ekonomického vývoja ekonomiky. QUEST model predstavuje 
názornú simuláciu o ú inkoch da ovo orientovanej fiškálnej konsolidácii na všeobecnú 
rovnováhu a porovnáva postupné zavádzanie konsolidácie proti náhle realizovanej 
konsolidácii. Poukazuje pritom na vä šiu uskuto nite nos  prvého variantu. Hlavným 
politickým záverom je, že isto príjmovo založená konsolidácia je ve mi nákladná z 
h adiska výkonu.  

Správa Komisie „Tax reforms in EÚ Member States" (2011) dop a identifikáciu 
rôznych výziev, ktorým elia lenské štáty eurozóny v oblasti da ovej politiky v 
dôsledku krízy. Správa analyzuje potenciál pre využitie zdanenia - ako doplnok ku 
kontrole výdavkov - na zabezpe enie fiškálnej udržate nosti. QUEST model, priniesol 
aj predbežné odhady maximalizácie da ových sadzieb na základe Lafferovej krivky.  

Analýza ukazuje, že: 

o maximálny príjem získaný vládou závisí na použitom da ovom nástroji, a 
zdanenia príjmov, 

o vysoko elastická da ová základ a zosil uje výstupné náklady na vyššie 
zdanenie, 

o na asovanie konsolidácie je relevantnou premennou pri posudzovaní 
udržate nosti,  

Uvedené návrhy na zlepšenie existujúcej metodiky by mali by  používané 
spolo ne a vzájomnou sú innos ou poskytnú  analytickú podporu pre kvalifikované 
rozhodnutie o udržate nosti dlhu v danej krajine.  

3 ZÁVER 

Aj štyri roky po za iatku krízy sa štáty EÚ stále nachádzajú vo ve mi ekonomicky 
náro nej dobe. Hospodárske oživenie ekonomík nenaplnilo o akávania a EÚ elí 
problému udržate nosti verejného dlhu. Fiškálna udržate nos  a hospodársky rast sa 
preto stali k ú ovými záujmami. 

Predkladaný príspevok, sa preto zameral na vymedzenie pojmu fiškálnej 
udržate nosti a charakterizoval existujúce metodologické prístupy využívané 
Európskou komisiou pri hodnotení udržate nosti v EÚ.   

V rámci reakcie na krízu, EÚ zavádza viaceré významné zmeny dotýkajúce sa 
hospodárskeho i rozpo tového doh adu. Tieto zmeny sa dotýkajú aj metodiky 
hodnotenia fiškálnej udržate nosti, na ktoré príspevok poukázal prostredníctvom 
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návrhov nových metód a nástrojov, o ktoré by bolo vhodné rozšíri  doteraz využívanú 
metodiku hodnotenia. Ako vyplýva z príspevku, je vhodné aby sa Európska komisia 
zamerala aj na implementáciu prístupov využívajúcich viaceré aspekty ekonomiky.  

Vzh adom na vysokú aktuálnos  tejto problematiky sa oblas  udržate nosti 
verejných financií stáva predmetom viacerých odborných diskusií a je možné v blízkej 
budúcnosti o akáva  hlbšie analýzy, z nej vyplývajúce relevantné závery, ako aj 
implementáciu zmien v metodike v jednotlivých lenských krajinách EÚ.  

lánok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA 1/1195/12. 
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Polish nonprofit organizations are important part of general social policy in 

Polish economy. They realize important aims in healthcare, in education and 

many other socially important areas. Considering efficiency of nonprofit 

organizations, should be remembered that from the donor perspective, is 

important the way the managing team uses resources of the nonprofit 

organization and if it is used in the most effective way. The nonprofit 

organization efficiency should be considered in the context of the risk. The one 

from the most important way to be out from business is the lack of the liquidity. 

In paper are considered relations between liquidity measures and efficiency 

measures. That relation is also illustrated for Polish nonprofit organizations 

data.   

Keywords: financial liquidity, nonprofit organizations, efficiency of 

investments 

Presented discussion contributes in corporate finance theory in its narrower area 
concerned about nonprofit organizations model of financial management in financial 
liquidity with efficiency measures as the context. That context is seen by some as 
controversial, especially from technical point of view. Some claim that nonprofit 
finance and its managerial decisions in them, are not different from for-profit business 
decisions (Hansmann 1987, Jegers 2011). Such position is only partially correct. Sloan 
et al. and Wediget al.use with modifications financial management portfolio theory to 
nonprofit organization financial management (Sloan et al., 1988; Wedig 1994, Wedig 
et al. 1996, Jegers, Verschueren, 2006). In the paper is used the model of financial 
liquidity management in nonprofit organizations from the perspective that states the 
fundamental financial target of nonprofit organization is the best financially effective 
implementation of the mission that cause the donors support for the nonprofit 
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organization (Leone, Van Horn, 2005; Eldenburg et al., 2011). Nonprofit organization 
financial liquidity management decisions need to take in account relation between 
future effects in the context of risk as holding liquid assets is a specific form of 
hedging (Soltes 2010, Zmeskal 2004).That perspective is close to creation of for-profit 
firms value (Michalski, 2012a; Chapelle, 2010). The requirements for net working 
capital linked with the elements shaping it, such as the level of cash tied up in 
inventories, accounts receivable, cash and near cash assets, the early settlement of 
accounts payable, are one from fields where could be seen difference. Not many 
nonprofit organizations has to do with all aspects of liquidity decisions or current 
assets management. Like for-profit organizations, part of them, from current assets use 
only cash, redistributing it from donors to beneficent. Other nonprofit organizations 
collect free of charge goods for resale, using incomes to realizing the mission. Many of 
nonprofit organizations are almost identical in operating processes with for-profit 
businesses, but are nonprofit because of their main mission. 

Polish nonprofit organizations are important part of general social policy in Polish 
economy and not only Polish economy (interesting study in that area provides Soltes 
2012, paper). By them are realized important targets in education, in healthcare, and 
many other socially key areas. Considering efficiency of nonprofit organizations, 
should be remembered that from the donor perspective, is important the way the 
managing team uses resources of the nonprofit organization and if it is used in the most 
effective way. The nonprofit organization efficiency should be considered in the 
context of the risk. The one from the most important way to be out from business is the 
lack of the liquidity. In paper are considered relations between liquidity measures and 
efficiency measures. That relation is also illustrated for Polish nonprofit organizations 
data. 

Nonprofit organization managing team decision about the financial liquidity level 
policy, is an balance of gaining new customers by way of a more liberal organization 
inventories and trade credit policies and limiting the risk of allowing for the additional 
operating costs and payment delay from unreliable purchasers. That kind of decision 
shapes the level and quality of financial liquidity and is seen in financial liquidity 
measures (Michalski, 2012a). Paraphrasing Keith Smith and James A. Gentry 
observations, is possible to observe that Robichek et al. (Gentry, 1988; Robichek et al., 
1965; Smith, 1973) tell about risk involved to financial liquidity level decisions, which 
must be accepted by financial institutions pledging of financial liquidity level of the 
nonprofit organization. Keith Smith (Smith, 1973; Gentry, 1988) predicted and 
Michalski (Michalski, 2008; Michalski, 2012c) showed how portfolio theory may be 
used to decrease financial liquidity level risk. Current assets as main composer of 
financial liquidity level could be viewed in portfolio context as presented by Friedland 
(1966; Gentry, 1988). Pringle and Cohn (1974; Gentry, 1988) tried to adapt the CAPM 
theory to working capital elements. Bierman and Hausman (1970; Gentry, 1988) 
discuss the granting policy of organization and shows that financial liquidity level 
policy requires balancing the future sales gains against possible losses. Lewellen, 
Johnson and Edmister (Lewellen, Johnson, 1972; Lewellen, Edmister, 1973) explain 
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how and why traditional devices used for monitoring financial liquidity level should be 
changed by new and better ones. Freitas (Freitas, 1973) shows relation between 
liquidity and risk during financial liquidity level management. The question discussed 
in presented paper concerns the making decisions by nonprofit organizations in 
financial liquidity level area in connection with efficiency measures. 

If holding financial liquidity level on a level defined by the organization provides 
greater advantages than negative influence, the nonprofit organization efficiency will 
grow (Michalski, 2012a; Shin, 1998; Ranjith Appuhami, 2008). Changes in the level of 
financial liquidity level effect on the efficiency of the nonprofit organization. To 
measure the effects that these changes produce, is use the following formula, which is 
based on the assumption that the nonprofit organization efficiency is the sum of the 
future free cash flows to the nonprofit organization (FCNPO), discounted by the rate of 
the cost of capital financing the realization of nonprofit organization mission: 
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where EREV - expected revenues of nonprofit organization, p - probability of 
realization expected revenues, CE - cash expenditures (fixed and variable 
costs), NWR - net working capital requirements, NWR – net working capital 
requirements changes, CAPEX - capital expenditures resulted from long term 
operational investments; Vnpo - nonprofit organization efficiency increase; 

FCNPOt - future free cash flow growth in period t; and CoC - discount rate 
equal to cost of capital rate. 

Changes in financial liquidity levels influence nonprofit organization efficiency, 
to estimate such effect, acceptation of discount rate equal to the average weighted cost 
of capital (CoC) is needed. Results of mentioned changes are long term in their 
character and strategic in some meaning, although they refer to financial liquidity level 
and traditionally short run area decisions, see:  (Michalski, 2012a; Maness, 1998, pp. 
62-63). Remembering that fundamental financial target of the nonprofit organization is 
not the enterprise value creation but as close as possible realization of the mission of 
that organization (Zietlow, 2007, p. 6-7), controversial is to use analogous rules like for 
for-profit enterprises, but in fact such solution is proposed in textbook literature 
(Brigham, 2004). I the paper is used modified version of that classical approach. That 
paper rules claim that the higher risk should be linked with the higher cost of capital 
rate used to evaluate the future results of current decision (Michalski, 2012a). That 
approach is also positively connected with the level of efficiency and effectiveness in 
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realization of the nonprofit organization mission. Effectiveness is understand here as 
more accurate realization of nonprofit organization donors. They spent their money 
issuing the organization in capital and by revenues sourced from their answer on that 
how organization mission appeal to their personal social aims. Cost of financing 
financial liquidity level policy is a result of the risk included to the organization 
strategy of financing and/or investment in financial liquidity level (Dluhosova 2010, p. 
120-125). 

The holding and increasing of financial liquidity level ties up money used for 
financing financial liquidity level. Basing on that, is possible estimation of the free 
cash flows, which are treated as the free amount of money after cash expenses which 
could be used for future nonprofit organization actions (Polak 2011). With accounts 
receivables level increasing, the nonprofit organization must utilize and tie up more 
money, and this decreases free cash flows. Nonprofit organization offer growth, 
usually necessitates increased levels of the most liquid assets of nonprofit organization, 
such as: cash, inventories, and accounts receivables. General part of this growth will be 
covered with current liabilities that automatically grow with the growth of production 
and sales.  

The remaining money requirements (that are noted as net working capital 
requirements growth, NWR) will require a different form of financing (Michalski, 
2012). In Figure 1, the influence of financial liquidity level policy changes on 
nonprofit organization efficiency is presented. These decisions change: future free cash 
flows generated by nonprofit organization operations (FCNPO), time of the 
organization life (t) and rate of the cost of capital financing the nonprofit organization 
operations (CoC). Changes to these three components influence the efficiency of 
nonprofit organization ( Vnpo = nonprofit organization efficiency increase).  Financial 
liquidity level policy decisions changing the terms of realization of operating cycle 
create a new financial liquidity level. Consequently, financial liquidity level policy has 
an influence on nonprofit organization efficiency. This comes as a result of alternative 
costs of money tied in financial liquidity level and general costs associated with 
managing financial liquidity level. Both the first and the second involve modification 
of future free cash flows and as a consequence the nonprofit organization efficiency 
changes.  
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where EREV - expected revenues of nonprofit organization, CR - cash revenues, CE - 

cash expenses (cash expenditures), CAPEX - capital expenditures linked with investing 
in fixed operating assets; PAR - projected accounts receivable level in nonprofit 
organization; PAR - projected accounts receivable level in nonprofit 
organization; NWR - net working capital requirements change; p - probability of 
expected revenues realization; and t - the time the decision is taken and their results on 
FCNPO  and Vnpo. 

Source: own study based on (Michalski, 2008; Holmstrom, 2001; Holmstrom, 1996; 
Holmstrom 2000). 

Changes in financial liquidity level (resulting from changes in financial liquidity 
level policy of the organization) affect the net working capital requirements level and 
also the level of financial liquidity level management operating costs in the nonprofit 
organization; these operating costs are a result of financial liquidity level issuing, 
monitoring and recovery charges). 

 

INDICATOR 2009 2010 

REVENUES 

MEAN 672 312 832 094 

SD 3 702 878 7 147 340 

MEDIAN 84 627 87 340 

WINSORIZED MEAN 165 557 174 274 

TRUNCATED MEAN 810 235 877 893 

EBIT 

MEAN 78 487 74 244 

SD 615 564 945 780 

MEDIAN 3 351 2 974 
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WINSORIZED MEAN 8 559 7 532 

TRUNCATED MEAN 54 380 48 063 

NET PROFIT 

MEAN 84241,22672 78574,11374 

SD 681664,1416 996814,3256 

MEDIAN 3 342 2 967 

WINSORIZED MEAN 8 683 7 536 

TRUNCATED MEAN 55 166 47 891 

TOTAL ASSETS 

MEAN 640 662,40 752 634,33 

SD 7 962 747,78 9 877 482,25 

MEDIAN 26 476 30 967 

WINSORIZED MEAN 68 036 73 381 

TRUNCATED MEAN 408 624 434 013 

CURRENT 
ASSETS 

MEAN 255 921,67 256 474,92 

SD 1 749 166,56 1 910 781,37 

MEDIAN 20 235 22 047 

WINSORIZED MEAN 39 857 41 805 

TRUNCATED MEAN 207 112 223 355 

ACCOUNTS 
RECEIVABLES 

MEAN 31 466 42 307 

SD 291 104 573 656 

MEDIAN - - 

WINSORIZED MEAN 2 808 3 221 

TRUNCATED MEAN 13 615 15 847 

INVENTORIES 

MEAN 10 718 9 391 

SD 162 341 82 989 

MEDIAN - - 

WINSORIZED MEAN - - 

TRUNCATED MEAN - - 

CASH LEVEL 

MEAN 190 748 176 104 

SD 1 436 569 1 272 263 

MEDIAN 14 285 16 217 
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WINSORIZED MEAN 27 540 28 798 

TRUNCATED MEAN 136 515 133 977 

EQUITY 

MEAN 478 522 499 167 

SD 7 751 726 7 902 519 

MEDIAN 17 404 20 001 

WINSORIZED MEAN 42 367 44 253 

TRUNCATED MEAN 256 867 258 826 

ROA 

MEAN -26,12% -115,78% 

SD 1920,67% 3475,35% 

MEDIAN 18,13% 14,11% 

WINSORIZED MEAN 26,74% 22,90% 

TRUNCATED MEAN 95,38% 89,23% 

ROE 

MEAN 1278,22% -32,02% 

SD 67711,05% 3629,36% 

MEDIAN 34,13% 28,78% 

WINSORIZED MEAN 33,94% 31,74% 

TRUNCATED MEAN 102,60% 101,56% 

ROS 

MEAN 35,45% 85,64% 

SD 2927,08% 3632,36% 

MEDIAN 5,43% 3,87% 

WINSORIZED MEAN 9,57% 8,18% 

TRUNCATED MEAN 42,73% 37,87% 

CASH TO 
REVENUE 

MEAN 3,82 19,76 

SD 73 943,96 

MEDIAN 0,18 0,18 

WINSORIZED MEAN 0,26 0,26 

TRUNCATED MEAN 0,93 0,95 

EQUITY TO 
TOTAL 

EXPENSES 

MEAN 14,19 0,51 

SD 563,98 53,82 

MEDIAN 0,23 0,23 
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WINSORIZED MEAN 0,36 0,36 

TRUNCATED MEAN 1,46 1,45 

CURRAT 

MEAN 647,87 2213,01 

SD 13727,03 59127,79 

MEDIAN 6,41 6,22 

WINSORIZED MEAN 13,37 13,88 

TRUNCATED MEAN 70,52 77,21 

QUIRAT 

MEAN 645,44 1831,65 

SD 13723,91 56226,45 

MEDIAN 6,07 5,86 

WINSORIZED MEAN 12,76 13,26 

TRUNCATED MEAN 67,66 73,59 

CASRAT 

MEAN 595,25 1568,15 

SD 13636,96 49848,68 

MEDIAN 4,56 4,46 

WINSORIZED MEAN 10,61 10,97 

TRUNCATED MEAN 58,76 62,12 

OPERATING 
ASSETS 

TURNOVER 

MEAN 63,99 86,83 

SD 1041,77 1607,42 

MEDIAN 4,5 4,67 

WINSORIZED MEAN 6,76 7,12 

TRUNCATED MEAN 28,09 30,44 

RECEIVABLES 
CONVERSION 

PERIOD 

MEAN 227,13 161,82 

SD 7270,57 7089,85 

MEDIAN 0 0 

WINSORIZED MEAN 3,05 3,49 

TRUNCATED MEAN 10,97 12,4 

PAYABLES 
CONVERSION 

PERIOD 

MEAN 5660,93 13298,17 

SD 286348,36 520342,69 

MEDIAN 2,02 2,46 
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WINSORIZED MEAN 8,72 8,72 

TRUNCATED MEAN 33,71 33,37 

OPERATING 
CYCLE 

MEAN 1116,45 470,12 

SD 39641,51 24501,02 

MEDIAN 0 0 

WINSORIZED MEAN 4,47 4,89 

TRUNCATED MEAN 17,65 17,99 

CASH 
CONVERSION 

CYCLE 

MEAN -4544,49 -12828,05 

SD 266203,56 520919,11 

MEDIAN 0 0 

WINSORIZED MEAN -2,68 -2,84 

TRUNCATED MEAN -2,09 -1,4 

EQUITY AND 
CAPITAL (LONG-

TERM) 
RESERVES TO 
FIXED ASSETS 

MEAN 230,55% 411,32% 

SD 2429,29% 11138,11% 

MEDIAN 100,00% 100,00% 

WINSORIZED MEAN 95,95% 95,39% 

TRUNCATED MEAN 217,38% 221,35% 

FINANCING 
SUSTAINABILITY 

RATIO 

MEAN 6,17% -69,32% 

SD 1194,13% 2453,47% 

MEDIAN 95,72% 95,15% 

WINSORIZED MEAN 80,99% 80,16% 

TRUNCATED MEAN 131,39% 131,67% 

DEBT RATIO 

MEAN 106,59% 181,50% 

SD 1362,61% 2455,96% 

MEDIAN 2,00% 2,25% 

WINSORIZED MEAN 10,59% 10,67% 

TRUNCATED MEAN 49,40% 47,37% 

Source: (BOPP 2011) 
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In table are presented values for Polish nonprofit organizations in 2009-2010 
period. General tendency in liquidity management shows the negative cash conversion 
period and high levels of CURRAT, QUIRAT and CASRAT indicators. 

Data collected from Polish nonprofit organizations also document average high levels 
of efficiency measures like ROE, ROS and ROA what could be source of conclusion 
that high levels of liquidity measures confirms high level of risk sensitivity. 
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Abstrakt 

Metropolitné oblasti sú považované za dôležité miesto pre rozvoj kreatívnej 
ekonomiky, za miesto, kde sa kreativita stáva hnacou silou hospodárstva. Tento 
poh ad, ktorý rozvinul Florida vo svojej knihe Rise of the Creative Class (2002), 
však neberie do úvahy alšie špecifiká, ktoré umož ujú kreativite rozvíja  sa aj 
v iných oblastiach. lánok sa venuje predstaveniu štúdií, ktoré sa zaoberajú 
kreatívnou ekonomikou na vidieku, dôvodmi lokalizácie na vidieku, ako aj 
samotným vplyvom kreativity na hospodárstvo vidieka. Cie om príspevku je 
definova  výskumné otázky, ktoré sa budú týka  alšieho výskumu a rozvies  
diskusiu v zmysle predpokladu, že kreativita je prítomná vo všetkých odvetviach 
a vo všetkých oblastiach.  

K ú ové slová: kreativita, kreatívna ekonomika, vidiecke oblasti 

Abstract 

Metropolitan areas are considered as the important place fort he creative 
economy development, as a place, where the creativity is the economic driver. 
This view, which was developed by Florida in his book Rise of the Creative 
Class (2002), is not taking into account other specifics which allow the 
development of the creativity also in the other areas. The paper presents studies 
interested in the creative economy in rural areas, with reasons of its localisation 
in rural areas as well as with the performance of the creativity in rural 
economy. The aim of the paper is to define research questions for future 
research and to provoke the discussion. We are focusing on the presumption that 
creativity is present in all industries and in all places. 

Keywords: creativity, creative economy, rural areas 
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1 ÚVOD 

Koncept kreatívnej ekonomiky je Richardom Floridom rozvíjaný najmä ako 
koncept rozvoja miest. Florida sa zameriava na štúdiu metropolitných miest a svoju 
teóriu, hlavne dôležitú sú as  3T (technológia, talent  a tolerancia) opiera o otvorenos  
miest, mestského prostredia. Z tohto poh adu kritizujú túto teóriu autori David 
McGranahan a Timothy Wojan vo svojom lánku Recasting the Creative Class to 
Examine Growth Processes in Rural and Urban Counties (2007). lánok sa zameriava 
na 3 hlavné obmedzenia Floridovej analýzy v jeho kontroverznej knihe Rise of the 
Creative Class (2002).  

Kritici vy ítajú Floridovi jeho orientáciu prioritne na metropolitné oblasti, kde 
realizuje svoj výskum a  rozvíjajú tézu, i: „vidiecky ekonomický rozvoj tiež nie je 
závislý od novodobej kombinácie nápadov, ktoré kladú dôraz na prilákanie a udržanie 
kreatívnych jedincov.“ Následne sa snažia identifikova  tie možnosti, ktoré pri ahujú 
kreatívnu triedu na vidiek. 

Druhé obmedzenie vidia v klasifikácii kreatívnej triedy, ktorú používa Florida 
a pri analýze používajú detailnejšiu klasifikáciu, ím prichádzajú k novým záverom 
koncentrácie kreatívnej triedy. Tretie obmedzenie Floridovej teórie sa týka štatistickej 
analýzy, kde mu vy ítajú, že svoju tézu o kreatívnej triede neoveruje v rámci modelu 
s viacerými premennými. 

V tomto lánku sa pokúšame rozvies  diskusiu hlavne oh adom prvého 
obmedzenia, ktoré McGranaham a Wojan (2007) identifikovali. Koncept kreatívnej 
ekonomiky je rozli ne chápaný a pristupuje sa k nemu rôzne. Jeden prúd sa zameriava 
hlavne na kreatívne odvetvia a na identifikáciu ich podielu na hospodárskom raste 
(napr. štúdie KEA, 2006; DCMS, 2001, 2007 - 2011, UNCTAD, 2008, 2010, ktoré 
pravidelne vyhodnocujú prínos kreatívnych odvetví), druhý vníma základ konceptu 
kreatívnej ekonomiky v kreativite, ktorá je k ú ová pre celé hospodárstvo, a teda 
pracuje skôr s kreatívnou triedou a zamestnaniami (Florida, 2002, Potts et al, 2008, 
Hartley, 2005).  

Posledná štúdia Ministerstva kultúry, médií a športu Ve kej Británie (DCMS)1, 
Creative Industries Economic Estimates (2011), poukazuje na fakt, že vo Ve kej 
Británii mimo kreatívnych odvetví pracuje až 40,11 % kreatívnych pracovníkov (údaje 
za rok 2010) a naopak v rámci kreatívnych odvetví pracuje až 28% tzv. podporných 
(„nekreatívnych“) zamestnancov. Kreativita je základným predpokladom pre nové 
                                                      
1Ministerstvo kultúry, médií a športu Ve kej Británie (DCMS) je považované za iniciátora 
modelu kreatívnej ekonomiky (Cunningham, 2002, Flew, 2002, Potts, et al. 2008). Už v roku 
1998 vydalo dokument The Creative Industries Mapping Document, kde definovalo 13 sektorov 
kreatívnych odvetví a analyzovalo ich vplyv na hospodárstvo. Ve ká Británia výrazne 
podporuje rozvoj kreatívnych odvetví a každoro ne hodnotí ich vplyv na hospodárstvo. Po as 
tohto vývoja upravuje aj prvotnú klasifikáciu kreatívnych odvetví, naposledy dokumentom 
Staying Ahead (2007), ktorý sa považuje za dôslednejší vo výbere kreatívnych odvetví 
a zárove  sa ním približuje ku klasifikácii KEA (2006). 
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technológie, tovary, služby, teda pre tvorbu inovácií. Preto možno považova  za 
podstatnejšie hodnoti  vplyv kreativity na celé hospodárstvo a nie obmedzova  sa len 
na kreatívne odvetvia. 
 

Z poh adu priestorovej ekonomiky vyvstáva otázka, kde a za akých podmienok sa 
kreativita lokalizuje alebo kumuluje nato ko, že napomáha udržate nému rastu 
a rozvoju. Predpokladá sa najmä koncentrácia kreatívnych aktivít v priestore, ktorá 
vytvára synergické efekty. Tento predpoklad vychádza zo starších lokaliza ných teórií 
a z teórie novej ekonomickej geografie, ktorej základy postavil Paul Krugman (1991). 
Predpoklad je potvrdený aj viacerými priestorovými analýzami lokalizácie i už 
kreatívnych odvetví (analýzy DCMS, Bedná  – Grebení ek, 2012, Burns – Kirkpatrick, 
2008) alebo kreatívnych tried (Florida, 2005, ). oraz viac autorov (Bell – Jayne, 2010, 
McGranaham – Wojan, 2007, Martin Prosperity Institute, 2009) sa však za ína 
zaobera  otázkou, ako je to v ostatnom priestore, ktorý nie je definovaný koncentráciou 
inností (prezentovaný urbanizovaným priestorom), ale naopak, je vnímaný ako málo 

koncentrovaný a marginalizovaný. Za tento priestor možno považova  vidiek 
a vidiecke oblasti. Preto sa v lánku zaoberáme publikáciami, ktoré sa zaoberajú 
kreativitou na vidieku a snahou lánku je nastoli  k ú ové otázky alšieho výskumu, 
ktorý by mohol vies  k objasneniu konceptu kreatívnej ekonomiky v špecifickom 
priestore, akým je vidiek. V prvej asti definujeme v krátkosti špecifiká vidieka, ktoré 
vytvárajú konkuren nú výhodu vo vz ahu vidiek vs. mesto, ale takisto predstavujú 
bariéry rozvoja. V alšej asti sa venujeme jednotlivým štúdiám a formulujeme možné 
výskumné otázky.   

2 KONCEPT KREATÍVNEJ EKONOMIKY NA VIDIEKU 

2.1 Konkuren né výhody a bariéry vidieka 

Vidiek má svoje špecifické charakteristiky, ktorými sa odlišuje od mestského 
prostredia. Niektoré z nich predstavujú konkuren nú výhodu vo vz ahu k mestu, iné 
vytvárajú bariéry rozvoja. Ako hovorí predstavite  architektonickej školy vidieka 
Šarafin (1998): „[Vidiecka krajina] Je prejavom kultúrnosti a ekonomickej 
spôsobilosti udí meni  a prispôsobova  si prírodu pod a svojich predstáv.“ 
Konkuren né výhody vidieckych oblastí vyplývajú najmä z urbanistického, 
environmentálneho, sociologického a kultúrneho charakteru. Environmentálne 
h adisko hovorí o lánoch otvorenej krajiny, pestrofarebnej scenérii a rozptýlenosti 
malých a stredne ve kých osídlení, ktoré dotvárajú špecifický otvorený ráz krajiny. 
Dôležitým aspektom je aj vyššia kvalita životného prostredia a jeho zložiek. 
Urbanistický poh ad sa pozerá na špecifickú vidiecku architektúru charakteristickú 
nízkopodlažnou zástavbou s prevažne rodinnými domami s vysokým podielom zelene. 
Zo sociologického poh adu sa vidiek odlišuje najmä úzkymi sociálnymi kontaktmi, 
spoluú as ou a sie ovaním. Kultúra na vidieku sa vyzna uje ve kou rôznorodos ou, 
vychádzajúcou z tradícií. Spolo ne tieto výhody vytvárajú predpoklady aj pre 
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pritiahnutie a udržanie kreatívnych pracovníkov. To tvrdí aj Pauline White, ktorá 
kvalitu života, prírodné prostredie a kreatívne dedi stvo regiónu považuje za k ú ové 
faktory pre prilákanie kreatívnych udí do vidieckeho regiónu (2010). Viacerí autori 
(White, 2010, Žárska, 2006, Fáziková, 2003) však za podmienku vytvárania takéhoto 
atraktívneho prostredia považujú dostupnos , hlavne fyzickú a informa nú, ako aj 
prístup k službám.  

Nedostato ná dostupnos  k službám, spolu s alšími faktormi, ako je nízka 
hustota osídlenia, horšia demografická štruktúra, menej rozvinutá infraštruktúra, slabo 
rozvinutá odvetvová štruktúra a celkovo nižšia koncentrácia ekonomických inností 
vytvárajú bariéry rozvoja, ktoré spôsobujú alšiu depriváciu vidieckych sídiel 
a oblastí. Ako konštatuje Gajdoš (1998): „Situáciu na dedine charakterizuje celý rad 
problémov, ktoré majú ekonomické pozadie, medzi ne patrí najmä zlá ekonomická 
situácia, nedostatok finan ných zdrojov na kultiváciu prostredia, na dobudovanie 
chýbajúcich infraštruktúr a zvyšovanie základného štandardu životných podmienok.“ 

Zo sociologického poh adu sa dostáva vidiek do rozporu s Floridovým po atím 
atraktivity miesta postavenom na otvorenej tolerantnej spolo nosti, ktorá prijíma 
akúko vek inakos  (2002). Na rozdiel od tejto Floridovej podmienky sú vidieckej 
spolo nosti pripisované opa né atribúty. Vidiecka spolo nos  sa považuje za uzavretú, 
konzervatívnejšiu spolo nos , charakterizovanú silnou prirodzenou sociálnou 
kontrolou a uzavretými sie ami. Túto rtu tiež možno z nášho poh adu považova  za 
slabú stránku vidieka. 

2.2 Genius loci... 

Špecifikom vidieka je jeho rôznorodos , preto vyššie vymenované charakteristiky 
( i už pozitívne alebo negatívne) sa nedajú aplikova  na všetky vidiecke oblasti. 
Existujú špecifické vidiecke oblasti, ktoré pri ahujú kreatívnych jedincov a sú pre ne 
atraktívne (Solá , Banská Štiavnica a okolie2, kopanice na Záhorí, Zaježová a i.), iné 
zase kvôli konzervatívnosti spolo nosti žijúcej v nej atraktívne vôbec nie sú. Preto sa 
naskytuje otázka pre alší výskum: ím sa vyzna ujú vidiecke sídla, ktoré pri ahujú 

kreatívnu triedu? 

Spomínaní autori McGranaham a Wojan (2010) operujú najmä s pojmom 
prírodné danosti (natural amenities) ako základným, ktorý môže by  atraktívny pre 
kreatívnych zamestnancov. Z ich výskumu v U.S.A. vyplynulo, že kreatívna trieda 
rastie najrýchlejšie v horských oblastiach, ktorých ráz krajiny tvorí mix lesného porastu 
a otvorenej krajiny (ale pomerne malým podielom ornej pôdy) a slne nými zimami. Aj 
Florida (2002), napriek tomu, že sa v knihe venuje viac menej mestským astiam, 
popisuje ako najatraktívnejšie miesta pre kreatívnu triedu „vibrujúce mestské centrá, 
bohaté prírodné danosti a pohodlné prímestské „nerdistans“ (prímestské asti obývané 
pracujúcimi v high-tech odvetviach, pozn. aut).“ Existujú viaceré štúdie (Goe, 2002, 

                                                      
2 Petrášová a Beresecká robia výskum v tomto území, prvé výsledky boli publikované v lánku 
Kreativita a verejná správa ako príležitos  pre rozvoj ekonomiky regiónu.(2012) 
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Heenan, 1991, OECD, 2002 In McGranaham – Wojan, 2007), ktoré sa zaoberajú 
lokalizáciou vysoko kvalifikovaných pracovníkov (ktorých Florida (2002) radí ku 
kreatívnej triede – manažéri, vedci a pod.) vo vidieckych oblastiach so špecifickými 
prírodnými danos ami. Tieto štúdie hovoria aj o potrebe alších atribútov, ako je 
vyššia kvalita života (v zmysle, že územie má vytvorené podmienky pre vysokú úrove  
kvality života).  

alej zo štúdie McGranahama a Wojana (2010) vyplynula ur itá charakteristika 
zástupcov kreatívnej triedy lokalizovanej na vidieku: „vidiecka kreatívna trieda je 
staršia a astejšie v manželskom zväzku, ako jej zástupcovia v mestách.“ Aj Hall 
a Donald (2009) potvrdili podobné výsledky ako McGranaham a Wojan (2007), o sa 
týka veku a statusu predstavite ov kreatívnej triedy. Vä šina potvrdila túžbu vráti  sa 
po 30-tke a vychováva  v periférnom regióne svoje deti. 
 

David Bell a Mark Jayne (2010) sa venujú kritike orientácie politík rozvoja 
kreatívnych odvetví vo Ve kej Británii len na mestské prostredie. Hovoria o mestsky 
orientovanej politike kreatívnych odvetví, ktorá sa stala k ú ovou pri vytváraní 
stratégií rozvoja ekonomiky miest. Svoju kritiku orientujú na takto orientované 
stratégie, ktoré sa rovnakým spôsobom aplikujú aj vo vidieckych mestách, ím neberú 
do úvahy špecifiká vidieckeho priestoru. Upozor ujú na zmeny na vidieku, ku ktorým 
dochádza v tzv. post-produktivizme – a to k odvetvovej reštrukturalizácii, ktorá sa 
posúva od pôdohospodárskeho sektora k turistickým a rekrea ným službám. oraz 
viac sa aj stratégie rozvoja vidieka snažia diverzifikova  odvetvovú štruktúru so 
zameraním na služby a hlavne na cestovný ruch. Aj vo Ve kej Británii bol 
zaznamenaný nárast s ahovania kreatívnych pracovníkov na vidiek. Bell a Jayne 
(2010) popisujú sú asné trendy, ktoré ovplyv ujú takúto migráciu, a tými sú: migrácia 
kvôli životnému štýlu (lifestyle migration) – kreatívni migranti chcú zmeni  tempo 
a kvalitu svojich pracovných a mimo-pracovných životov; a s tým spojená túžba 
zanecha  svoju „honbu za kariérou“ (leaving the rat race). Autori konštatovali, že 
existuje ur itý nesúlad medzi empirickými zisteniami a iniciatívami politík. Iniciatívy 
sa asto orientujú na podporu produktov, ktoré sú typické pre mesto (a sú považované 
za nie o nové vo vidieckom prostredí a teda nápadité, kreatívne) a zatracujú rovnako 
úspešné vidiecky orientované kreatívne produkty. Táto štúdia sa svojím výskumom 
orientovala na dodávate ské a odberate ské re azce, na sie ovanie zástupcov 
kreatívnych odvetví na vidieku a ich vplyv na celkový rozvoj územia. Výskum ukázal 
ve ké rozdiely v rámci jednotlivých odvetví, o sa týka dôvodov zástupcov 
kreatívnych odvetví odchodu na vidiek, ekonomického úspechu, životnosti, typu sietí 
medzi kreatívnymi odvetviami a alšími sektormi v rámci územia, i mimo neho. 
Výskum v Shropshire, napríklad, poukázal na to, že naj astejšími aktivitami na vidieku 
boli: remeslá (21,6%), dizajn (10,5%), umenie a starožitníctvo (10,4%) a hudba 
(9,2%). Pre alší výskum by bola podnetná otázka: Aký typ kreatívnych odvetví, 

zástupcov kreatívnej triedy, sa lokalizuje na vidieku? 
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Zaujímavé výsledky prezentuje aj Lise Herslund (2012) vo svojej štúdii 
o reurbanizácii dánskeho vidieka kreatívnou triedou. Štúdia skúma dôvody príchodu 
z mestského priestoru a za iatky a vývoj mikropodnikov, ktoré si títo zástupcovia 
vytvárali. Okrem iného je zaujímavé jej zistenie, že napriek tomu, že podnikanie bolo 
na za iatku výhradne orientované na mestský trh, postupne sa ich podnikanie stalo viac 
regionálnym. Udržiavajú stabilné kontakty s mestom, a rozšírili svoje služby smerom 
na regionálny trh. Ako uvádza autorka, aj ke  je ich vplyv na lokálnu vidiecku oblas  
minimálny, operujú na širšom regionálnom území, rozširujú siete a zintenzív ujú ich 
fungovanie. Tým však asto nepriamo ovplyv ujú alší rozvoj spolo nosti v danej 
lokalite. Preto je toto alšia zaujímavá oblas , ktorá si vyžaduje alší výskum: Ako 

kreatívna trieda na vidieku ovplyv uje vidiek? Poznatky z výskumu v Dánsku 
potvrdzuje svojím výskumom aj McGranaham - Wojan (2007), ktorý ukázal, že 
nemetropolitné oblasti s vyšším podielom pracujúcich v kreatívnych zamestnaniach 
majú vyššiu mieru tvorby patentov, zavádzania technológií výroby a miery rastu 
pracovných miest. Poukazuje na viaceré príklady „umeleckých rajov“, ktoré sa stali 
mechanizmami pre pritiahnutie iných kreatívnych udí a umožnili ekonomický 
rozmach. 

2.3 Kreativita na vidieku v praxi 

Martin Prosperity Institute, think-tank v rámci Rotmanovej školy manažmentu na 
Univerzite v Toronte, donedávna vedený Richardom Floridom, sa zaoberá vo svojich 
výskumoch aj kreativitou na  vidieku a v periférnych oblastiach. Publikovali štúdiu 
Canada’s Creative Corridor: Connecting Creative Urban & Rural Economies within 
Eastern Ontario and the Mega Region (2009), kde okrem iného poukazujú aj na 
výrazne rýchlejší rast kreatívnych zamestnaní vo vidieckej oblasti Ontaria ako 
ostatných typov. Za k ú ové považujú nedostato nú „pripojite nos “, teda dostupnos . 
Autori hovoria o digitálnej, sociálnej a ekonomickej pripojite nosti. Digitálna 
pripojite nos  ovplyv uje možnosti pracova  mimo vä ších centier ako aj intenzitu 
vz ahov i už v rámci regiónu alebo mimo neho. Sociálna pripojite nos  súvisí 
s charakterom výroby kreatívnych produktov na vidieku. Pre kreatívnych pracujúcich 
na vidieku je asto charakteristická osamotená, nezávislá práca, a slabšie interakcie 
s okolím ( i už v rámci odvetvia, alebo v rámci komunity). Sociálna pripojite nos  sa 
viaže na sie ovanie kreatívnych pracovníkov v území. Ekonomická pripojite nos  
súvisí s charakterom kreatívnych podnikov na vidieku. Tieto sú vä šinou tvorené 
malými alebo strednými podnikmi a potrebujú sa spája  a spolo ne investova . Ako 
autori upozor ujú v štúdii, práca v kreatívnej ekonomike je asto tvorená tímami, ktoré 
sa v rámci menších projektov spájajú a potom zase zanikajú. Je potrebné preto budova  
ekonomické siete. Autori teda považujú za k ú ové podobne, ako vyššie spomínané, 
aby bol daný región dostupný. Je však rozdiel v type dostupnosti, ktorú považujú autori 
za k ú ovú. Dostupnos , alebo pripojite nos  sa netýka len fyzickej dostupnosti, táto 
zohráva menšiu rolu, dôležitou sa však stáva digitálna dostupnos , ktorá vytvára 
základné podmienky pre úspech. Toto možno potvrdi  aj empirickými zisteniami 
lokalizácie kreatívnych pracujúcich v oblastiach, ktoré možno nie sú ideálne fyzicky 
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dostupnými, ale naopak uchovávajú si ur itú od ahlos , tvorenú najmä prírodnými 
bariérami. Skúmanie týchto faktorov si však vyžiada alší výskum. 

Heather M.  Hall a Bethy Donald vo svojej štúdii Innovation and Creativity on the 
Periphery (2009) hodnotí kreatívny potenciál od ahlých oblastí v odvetviach 
orientovaných na prvovýrobu. Štúdia upozor uje na kreatívnu synergiu medzi 
ažobným priemyslom a lesníctvom, ktorá tvorí silnú stránku Severného Ontaria, aj 

ke  bola dos  dlho prehliadaná. Úpadok a nútená reštrukturalizácia ažobného 
priemyslu (kde sa innosti za ali v oraz vä šej miere zabezpe ova  outsourcingom) sa 
prejavila v zakladaní start-up firiem, ktoré vytvárajú flexibilný systém ažby, vyvíjajú, 
aplikujú nové technológie a zárove  benefitujú zo svojej blízkosti k hlavným klientom. 
Podobne ako ažobný priemysel, aj lesníctvo prešlo ur itými zmenami, a orientuje sa 
na sú asné trendy s využívaním nových technológií. Ako dokumentujú, vývoj 
a pravdepodobne aj úspech regiónu, je úzko spätý so vznikom viacerých inštitúcií, 
ktoré formalizujú sie ovanie, a teda je tu rozvinutá sociálna a ekonomická 
pripojite nos . Prírodné danosti regiónu tiež prispievajú k sú asne rastúcemu dopytu 
po tomto regióne zo strany kultúrnych odvetví, hlavne vizuálne umenie (ma ba, 
fotografia). Táto štúdia otvára alšiu otázku pre výskum v slovenských podmienkach: 
Ako sa prejavuje kreativita v hospodárstve vidieckych oblastí a v ich alšom rozvoji? 

3 ZÁVER 

Príspevok sa snaží prinies  nový poh ad na priestor, ktorý zohráva dôležitú úlohu 
v koncepte kreatívnej ekonomiky. Napriek hlavnej orientácii odbornej literatúry na 
urbanizovaný priestor existujú aj štúdie venujúce sa periférnym oblastiam. Niektoré sa 
venujú analýze lokalizácie zástupcov kreatívnej triedy na vidieku, i dôvody ich 
„úniku“ z miest (McGranaham – Wojan, 2007, Bell – Jayne, 2010, Herslund, 2012). 
Objavujú sa aj štúdie konkrétnych periférnych oblastí, ktoré sa úspešne rozvíjajú 
a kreativita ovplyv uje ich hospodárstvo (Martin Prosperity Institute, 2009, Hall – 
Donald, 2009). Analýzou týchto štúdií a príspevkov sa snažíme rozvies  diskusiu 
k téme kreativity na vidieku a nastoli  základné výskumné otázky pre alší výskum: 

• ím sa vyzna ujú vidiecke sídla, ktoré pri ahujú kreatívnu triedu? 
• Aký typ kreatívnych odvetví, zástupcov kreatívnej triedy, sa lokalizuje na 

vidieku? 
• Ako kreatívna trieda na vidieku ovplyv uje vidiek? 
• Ako sa prejavuje kreativita v hospodárstve vidieckych oblastí a v ich alšom 

rozvoji? 
V alšom výskume sa treba zamera  nielen na nieko ko vä ších kozmopolitných 
centier, ktoré sú asto vnímané ako k ú ové, kreatívne, ekonomické hnacie sily a na 
druhej strane ve a malých, periférnych miest, ktoré sú vnímané ako ekonomický 
neúspech. Takýto poh ad však len prehlbuje priestorovú nerovnováhu, ktorá 
v kone nom dôsledku neprispieva k udržate nému rastu. Kreativitu možno nájs  vo 
všetkých odvetviach a miestach, vrátane periférie. 
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Abstrakt 

Zabezpe enie úspešnosti organizácie rôznymi druhmi manažérskych budovaných 

systémov sa v dnešnej zložitej ekonomickej situácii stáva oraz viac 

samozrejmos ou pod a medzinárodne uznávaných štandardov. Integrované 

systémy manažérstva (IMS) vznikali z potreby organizácií zosúladi , zlú i  i 

skombinova  oddelene implementované systémy manažérstva. Cie om príspevku 

je poukáza  na základné poznatky z oblasti vybraných manažérskych systémov v 

podniku. Ich prínosy, následne ako aj cesty pre vybudovanie IMS v podniku.  

K ú ové slová: manažérsky systém, ISO, QMS, EMS, OHSAS, IMS 

1 ÚVOD 

V uplynulej dobe je ve ká pozornos  venovaná na aspekty súvisiace s kvalitou. 

Riadenie kvality možno definova  ako „všetky innosti celkovej funkcie riadenia, 
ktoré ur ujú politiku kvality, ciele a zodpovednosti, a mali by ich vykonáva  
prostriedkami, ako je plánovanie kvality, zabezpe enie kvality a zlepšovanie kvality 
v rámci systému kvality“.  

Položka kvalita sa zobrazuje ako základná požiadavka pre konkurencieschopnos  
(Matias a Coelho, 2002). 

Z uvedeného vyplýva, že za posledné roky došlo k rýchlemu nárastu po tu 
spolo ností, ktoré prijali systémy manažérstva kvality (QMS) a najmä certifikované 
pod a ISO.  Zaviedli sa aj alšie špecializované kontrolné postupy v oblasti systémov 
environmentálneho manažérstva (EMS) a systémov manažérstva bezpe nosti a ochrany 
zdravia pri práci (OHSAS). Pod a Wenmontha, ktorý už v roku 1994 udával tieto 
informácie, sú innos  a mnoho súvisiacich bodov medzi týmito oblas ami viedli 
k vytvoreniu systému riadenia a tým k vzniku integrovaného systému riadenia 
v podniku (IMS), ako spôsob, akým možno splni  požiadavky na riadenie kvalitu, 
environmentálne manažérstvo a ochranu zdravia a bezpe nosti pri práci. 
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Systém riadenia stanovuje ciele, uvádza stratégie a taktiky, rozvíja plány 
a zabezpe uje kontroly v organizácii. Firma má v podstate dve možnosti, o sa týka 
jednotlivých systémov a to, ponecha  ich fungovanie ako samostatné špecifické 

systémy alebo implementova  ich integráciu. IMS predstavuje organiza nú štruktúru, 
zdroje a postupy používané k plánovaniu, monitorovaniu a riadeniu projektov kvality, 
bezpe nosti a životného prostredia (Griffith, 1999). 

2 SYSTÉMY PODNIKOVÉHO MANAŽÉRSTVA 

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for 
Standardization)   ISO – pôsobí ako mimovládna organizácia oficiálne  od 23. februára 
1947  a má sídlo v Ženeve. Okrem výstižného vyjadrenia vo vz ahu k normám je 
výhodou, že ozna enie je platné v každej krajine a nevzniká množstvo skratiek pod a 
prekladu názvu do rôznych jazykov. Všade vo svete predstavuje „ISO“ skrátený názov  
Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu. Normy ISO sú medzinárodnými a 
jednotlivé štáty ich preberajú do národnej "technickej legislatívy" a v súvise s tým sú 
vydané certifikáty, ktoré majú medzinárodnú platnos . 

Príspevok obsahuje nieko ko diel ích manažérskych systémov, ktoré môžeme 
vidie  na obrázku 1. Tieto systémy sú v podnikoch zavedené a platné na základe 
oprávnených vydaných certifikátov. Na Slovensku sa vydávaniu takýchto certifikátov 
venujú subjekty certifikujúce jednotlivé manažérske systémy. Slovenská národná 
akredita ná služba obsahuje zoznam konkrétnych akreditovaných subjektov, ktorý 
majú povolenie vydáva  tieto certifikáty pre manažérske systémy.  

 
Obrázok 1 Manažérske systémy v organizácií 

Zdroj: Internet 
 

2.1 Systém manažérstva kvality- QMS 

Najznámejšou normou, pod a ktorej sa uskuto uje vlastná certifikácia, má 
ozna enie ISO 9001. Verejnos  a firmy v dôsledku zjednoduši  si ozna ovanie 
používajú aj ozna enie ISO 9000, avšak pokia  niekto vlastní certifikát pod a ISO 
9000 alebo ISO 9001, jedná sa o jedno a to isté. ISO 9000 mapuje firemné procesy 
a ich systémové riadenie vzh adom na splnenie zákazníka, požiadaviek na produkt 
a riadenie rizík vo i kvalite produktu a procesom. Certifikácia je známkou ur itej 
vyspelosti a dôveryhodnosti firmy a stáva sa významnou konkuren nou výhodou. 
Rastúci význam systému manažérstva kvality súvisí s lenstvom v Európskej únií.  
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Tak EÚ, ako aj alšie organizácie vo vyspelých trhových ekonomikách oraz 
astejšie zakotvujú požiadavku preukázania funk ného systému manažmentu kvality 

v rámci príslušných nariadení, smerníc, rozhodnutí a noriem, ím sa táto požiadavka 
stáva pre všetkých ú astníkov záväznou. Systém riadenia kvality sa stal nevyhnutnou 
podmienkou v konkuren nom prostredí a poh ad na certifikované firmy sa zásadne 
zmenil. Tak ako bola predtým certifikovaná firma považovaná za lepšiu, dnes je 
považovaná za bežnú, a naopak firma bez certifikátu sa sama vyra uje 
z konkuren ného prostredia. Systém manažmentu kvality vytváraný pod a noriem ISO 
9000 sa považuje za jeden z najzvládnutejších a najrozšírenejších systémov, a preto sa 
v poslednom ase oraz astejšie objavuje snaha využi  jeho obecné princípy a 
integrova  do neho i ostatné systémy manažmentu. Systém manažmentu kvality 
vychádzajúci z ISO 9001:2008 je flexibilný a trvale schopný absorbova  stále nové 
požiadavky trhu a aspekty (environmentálne, personálne, bezpe nostné, informa né a 
iné) (Wilson, 1996). 

Subjektov certifikujúcich systémy manažérstva kvality na Slovensku je pod a 
Slovenskej Národnej Akredita nej Služby (SNAS) v sú asnosti 34, pri om dvoch z 
týchto subjektov kon í platnos  oprávnenia v mesiaci september tohto roka. V tom 
prípade spolo nosti môžu aj na alej pokra ova  vo vydávaní certifikátov, avšak po 
splnení požiadavok a následne alšiemu vydanému obdobiu.  

2.1.1 Prínosy zavedenia QMS 

K ekonomickým prínosom v tomto prípade radíme predovšetkým zníženie 
nákladov na (ne) kvalitu, znížený po et reklamácií, i možnos  zú astni  sa vo 
verejných sú ažiach. 

o sa týka prínosov pre vedenie organizácie môžeme hovori  o zlepšení 
celkového riadenia organizácie, a teda procesy sú pod kontrolou. alší z prínosov 
predstavuje presné zadefinovanie zodpovednosti a právomoci, poriadok v organizácií 
spolu s vybudovaním kultúry organizácie.  

Medzi ostatné prínosy by sme mohli zaradi  zlepšenie imidžu organizácie, i jej 
dôkaz serióznosti. 

2.2 Systém  environmentálneho manažérstva- EMS   

Za iatkom 90tych rokov ISO vytvorila schémy EMS, obsahujúce prvky, ktoré 
každý EMS musí sp a . Modely týchto schém sú široko aplikovate né pre všetky typy 
podnikov a organizácií. V 1993, ISO uznala potrebu štandardizova  environmentálne 
manažérske nástroje a zostavila normaliza nú komisiu, ktorá vypracováva normy (tzv. 
ISO) pre jednotlivé nástroje environmentálneho manažmentu. Takto sa ú innos  EMS 
mohla za a  hodnoti  na základe zhody s akceptovaným predpisom. Environmentálny 
manažérsky systém vypracovaný pod a ISO má ozna enie ISO 14001. 

ISO 14001 je dobrovo ná medzinárodná norma, ktorá definuje zásady 
ekologického systému riadenia Je to systém riadenia firmy vo vz ahu k ochrane a 
tvorbe životného prostredia a vychádza z radu noriem ISO 14000. 
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Zavedenie EMS nie je síce povinné, ale vzh adom na rozsah a nároky dnešných, 
stále sa zvyšujúcich legislatívnych požiadaviek sa stáva pre ve ké podniky už 
nutnos ou. 

Subjektov certifikujúcich EMS je na Slovensku o nie o menej ako je to v prípade 
predchádzajúceho system kvality, a to 23. Aj v tomto prípade sú  tri subjekty, ktorým 
kon í v tomto roku 2012 oprávnenie vydáva  certifikáty, o znamená, že si musia 
platnos  v prípade záujmu znova pred ži .  

2.2.1 Prínosy zavedenia EMS 

Úspora energie, minimalizácia odpadu (zníženie nákladov na zneškod ovanie) a 
minimalizácia environmentálnych poplatkov a pokút na zne istenie ŽP predstavujú 
ekonomické prínosy zavedenia EMS v organizácií.  

K prínosom z h adiska vedenia organizácie patrí minimalizácia rizík 
environmentálnych havárií, zvýšená morálka a nástroje pre získanie údajov potrebných 
pre plánovanie a vytý enie cie ov.  

Rovnako ako poukazujeme na niektoré z alších prínosov, aj v tomto prípade sa 
zlepšuje imidž organizácie v dôsledku zavedenia konkrétneho EMS, zlepšujú sa 
vz ahy s verejnos ou a miestnou samosprávou. 

2.3 Systém manažérstva bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci- OHSAS 

Certifikácia pod a normy STN OHSAS 18001 overuje, i organizácia sp a 
špecifikované požiadavky na systém manažérstva bezpe nosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP). Podstatou systému je stanovenie k ú ových rizikových faktorov a 
spôsobu ich ovplyvnenia z h adiska bezpe nosti a ochrany zdravia v celej plošnej 
pôsobnosti organizácie. 

Požiadavky systému manažérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného 
prostredia ovplyv ujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnos  v 
bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie oraz vä ší dôraz na splnenie 
požiadaviek bezpe nosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s 
novými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa nebezpe ných havárii i ob anov v 
rizikovej zóne v okolí podnikov. V období, ke  sa systémy riadenia oraz viac 
integrovali, nebol na trhu jednotiaci materiál v oblasti bezpe nosti, ale existovala 
spolo enská objednávka na takýto predpis. Preto sa v 90-tych rokoch 14 
medzinárodných organizácii pôsobiacich v oblasti systémových certifikácií dohodlo 
a postupne bola navrhnutá a v roku 1999 vydaná smernica OHSAS 18001. Štruktúra 
smernice OHSAS je kompatibilná so základnými prvkami legislatívy vä šiny 
európskych štátov a s vyššie uvedenými normami ISO 14001 a ISO 9001. 

Podobne ako v EMS je základom celého systému vyh adávanie nebezpe enstva 
a ohodnotenie vyplývajúcich rizík vo i zamestnancom, následne podchytenie všetkých 
rizík a prípadná minimalizácia ich dopadov. V dnešnej dobe harmonizácie nášho práva 
s právom EÚ je už tento princíp legislatívne zakotvený aj v SR. 
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V súvislosti s vydávaním certifikátov pre tento druh manažérskeho systému je k 
dispozícií na Slovensku pod a SNAS registrovaných a oprávnených vydáva  
certifikáty v danej oblasti rovnako 23, ako v prípade EMS. A taktiež kon í platnos  
týmto rokom trom z akreditovaných subjektov. 

2.3.1 Prínosy zavedenia OHSAS 

Zavedenie systému manažérstva bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci prinesie 
do organizácie viacero výhod. Tento systému je dôkazom, že organizácia má záujem 
o svojich pracovníkov, o je pozitívnym signálom pre klientov ako aj pre sú asných 
a potenciálnych zamestnancov. Výhody rovnako tak prinášajú celkové zlepšenie. 

Zvyšuje sa produktivita a kvalita práce a minimalizujú sa poplatky a pokuty v 
oblasti BOZP z h adiska ekonomických výhod. 

Vzh adom pre vedenie organizácie hovoríme o prínosoch, ako je minimalizácia 
rizík úrazov a chorôb z povolania, zvýšenie morálky, i získavanie potrebných údajov 
na vytý ené ciele.  

2.4 IMS 

Systém riadenia je prepojenie komponentov na lepšie dosiahnutie daného cie a 
v spolo nosti i organizácii. Tieto komponenty zah ajú organizáciu, zdroje a procesy. 
Preto udia, technika a kultúra sú sú as ou systému rovnako ako zdokumentovaná 
politika a postupy. Predmety integrovaných systémov riadenia z h adiska kvality, 
životného prostredia a riadenia bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci sú stále viac 
vnímané ako sú as  vedenia portfólia v organizácií (Wilkinson & Dale, 2000).  

Integrovaný systém riadenia (ISM) je riadenie, ktoré integruje nieko ko alebo 
všetky sú asti podniku do jedného uceleného systému. Predstavuje teda jeden súbor 
vzájomne poprepájaných procesov, ktoré zdie ajú jedine nú skupinu a aby sa dosiahli 
ciele týkajúce sa spokojnosti rôznych  zainteresovaných strán (Karapetrovic, 2003).  

Spôsob dokumentovania, preukazovania zhody v rámci individuálnych systémov 
(viacnásobné systémy manažérstva) nabádajú k integrácii viacerých individuálnych 
systémov do jedného integrovaného systému manažérstva. 

O integrácii systémov riadenia treba uvažova  na nieko kých úrovniach pod a 
toho, aké sú okamžité potreby výrobného podniku a aký je charakter a zložitos  
výrobných procesov. Takýto prístup umož uje postupné zvyšovanie úrovne integrácie 
v ase. 
 

V praxi sú naj astejšie tieto cesty pre vybudovanie integrácie štandardizovaných 

manažérskych systémov:  
• vývoj integrovaného systému riadenia od svojho za iatku, najmä v 

prípadoch, kde neexistujú žiadne systémy riadenia, o je pre mnohé 
organizácie komplikované. 
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Obrázok 2 Vývoj IMS od svojho za iatku 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

• Vývoj systémov riadenia pre rôzne aspekty oddelene a po úspešnej 
implementácii ich integrácia: 
 

 
Obrázok 3 Vývoj IMS  

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

• Postupné pridávanie alších aspektov k prvkom už existujúceho systému, t. 
j. využívanie skúseností z prvého systému pri integrácii. 
 

 
Obrázok 4 Vývoj IMS 

        Zdroj: vlastné spracovanie 

 

IMS je výhodné zavies  a integrova  do jediného fungujúceho systému, ktorý sa 
tak stáva funk ným nástrojom riadenia a zabezpe í predchádzanie všetkým rizikám 
v innostiach organizácie. 
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Môžeme tvrdi , že ak má organizácia zavedený systém manažérstva kvality, 
potom integrovanému systému chýba ove a menší krok než zavedenie systému 
manažérstva kvality od za iatku. Systémové nástroje sú už vytvorené, riziká vo i 
zamestnancom a okoliu musia by  už zo zákona zmapované a podchytené. Potom už 
zostáva zmapova  ostatné riziká a všetky oblasti integrova  do jedného funk ného 
systému riadenia a zoh adni  to v procesoch organizácie. Z toho vyplýva, že 
organizácia si pôsobením v podnikate skom prostredí integruje tie požiadavky do 
svojich procesov, ktoré sú odvodené od požiadaviek majite ov, ako aj od prostredia, 
v ktorom dochádza k vplyvom na majetok, udské zdroje, životné prostredie. Navyše, 
systémový prístup zaru í orientáciu v legislatívnych požiadavkách a ich naplnení, 
znižuje administratívnu náro nos  a šetrí finan né zdroje. 

2.4.1 Benefity a nedostatky IMS v podniku 

Medzi hlavné dôvody, pre o zavies  IMS v podniku radíme predovšetkým 
zníženie duplicity, a tým aj finan ných nákladov. Znižujú sa riziká a zvyšuje sa profit. 
Nastáva rovnováha konfliktných záležitostí, vylú enie konfliktných zodpovedností a 
vz ahov. Samozrejme pre podnik zavedenie predstavuje zvýšenie podnikových cie ov, 
formalizuje sa informa ný systém, alebo zlepšuje sa komunikácia at .. 

 

 
Obrázok 5 Všeobecné zhrnutie pre benefity IMS v podniku 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Samozrejme pri budovaní IMS v organizácií sa spolu s benefitmi objavujú aj isté 

bariéry, respektíve argumenty vystupujúce proti integrácií. Uvedieme niektoré z nich : 
chýbajúce návody na implementáciu a udržiavanie IMS, 
personálne súperenie o pracovné pozície – manažéri pre jednotlivé oblasti usilujú 
o autonómnos  svojich úsekov, 
odpor zamestnancov vo i zmenám, 
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tendencie zbyrokratizova  systém riadenia a zavádza  nadmerné množstvo 
formulárov, výkonov a obmedzení, 
prílišná komplexnos  IMS, 
IMS príliš neznámy/ malá úrove  akceptácie verejnos ou, 
chýba norma ISO pre IMS, 
ciele rôznych systémov nie sú kompatibilné. 

 

Kvalita, rovnako tak zavedenie IMS v organizácií prináša okrem benefitov 
rovnako tak bariéry. Pokia  by sme zhodnotili zavedenie IMS v podniku, dospeli by 
sme pravdepodobne k záveru, že aj napriek objavujúcim sa nevýhodám a prekážkam 
spojeným i už s implementáciou, udržiavaním a neustálym zlepšovaním IMS by 
benefity prevyšovali nad bariérami. 

3 ZÁVER 

Rastúci po et živnostníkov, malých a stredných i ve kých podnikate ov, si 
vynútil používanie štandardizovaných systémov manažérstva na dosahovanie ich 
podnikate ských cie ov. Stále viac sa používajú vybudovania týchto systémov na 
preukázanie kompetentnosti na trhu.  

Trendy vo svete smerujú k integrovaným manažérskym systémom, ktoré 
kombinujú také oblasti ako bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci, manažérstvo 
kvality a environmentálne manažérstvo I iné systémy do jedného jednotného 
manažérskeho systému. Dokonca aj generické procesy ako tvorba stratégií alebo 
proces plánovania môže by  integrovaný. 

IMS je univerzálny a efektívny nástroj realizácie vytý ených cie ov organizácií 
rôzneho zamerania a ve kosti  nielen v oblasti  kvality poskytovaných produktov, 
riadenia environmentu, i bezpe nosti práce. Ú inne podporuje maximalizáciu trhovej 
hodnoty organizácie. Aktívne sa podie a na zlepšovaní a optimalizovaní  riadiacich, 
obchodných a prevádzkových procesov v organizácii.  

Zhrnutím poznatkov z danej oblasti by sme mohli vyslovi , že teda neustály 
rozvoj v našej republike si vyžaduje využíva  moderné systémy manažérstva, ktoré 
môžeme integrova  pod spolo ným názvom integrované manažérske systémy – IMS. 
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Abstract  

The global financial crisis is considered by many economists to be the worst 

financial crisis since the Great Depression of the 1930s. It is really started to 

show its effects in the middle of 2007 and into 2008. Around the world stock 

markets have fallen, large financial institutions have collapsed or been bought 

out, and governments in even the wealthiest nations have had to come up with 

rescue packages to bail out their financial systems.

Keywords: financial crisis, unemployment, banking sector, Lehman brothers 

collapse, emerging markets

1 INTRODUCTION 

This paper contains in the first chapter primarily on the global financial crisis of 
2008, which will be divided into three subchapters. The first one discusses the credit 
crunch problem caused by liquidity crisis. The second subchapter explains the 
subprime crisis and housing bubble, as many home owners who had taken out sub-
prime loans found they were unable to meet their mortgage repayments. The last one 
shows how the EU suffered from the financial crisis witch pitched the EU economy 
into recession-the deepest, longest, broadest-based recession in its history. In 2009, 
GDP may fall by approximately 4% in both the EU and euro area. The paper also 
contains in the second chapter the development of banking sector which suffered a 
profound and traumatic shock in September 2008 when US investment bank Lehman 
Brothers collapsed. This chapter divided into five subchapters as follows: 

global shifts in banking 

focus on emerging markets 

economic growth 

bouncing back 

unemployment 
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In the end there is a conclusion refers to the impact of the financial crisis on the 
global economy as a whole, and recommends the procedures that must be taken to 
avoid such crisis again. 

2 GLOBAL FINANCIAL CRISIS 2008 

2.1 The credit crunch 

The global financial crisis (GFC) is commonly believed to have begun in July 
2007 with the credit crunch, when a loss of confidence by US investors in the value of 
subprime mortgages caused a liquidity crisis. This, in turn, resulted in the US Federal 
Bank injecting a large amount of capital into financial markets. By September 2008, 
the crisis had worsened as stock markets around the globe crashed and became highly 
volatile. Consumer confidence hit rock bottom as everyone tightened their belts in fear 
of what could lie ahead.

2.2 The sub-prime crisis and housing bubble 

The housing market in the United States suffered greatly as many home owners 
who had taken out sub-prime loans found they were unable to meet their mortgage 
repayments. As the value of homes plummeted, the borrowers found themselves with 
negative equity. With a large number of borrowers defaulting on loans, banks were 
faced with a situation where the repossessed house and land was worth less on today's 
market than the bank had loaned out originally. The banks had a liquidity crisis on their 
hands, and giving and obtaining loans became increasingly difficult as the fallout from 
the sub-prime lending bubble burst. This is commonly referred to as the credit crunch. 

Although the housing collapse in the United States is commonly referred to as the 
trigger for the global financial crisis, some experts who have examined the events over 
the past few years, and indeed even politicians in the United States, may believe that 
the financial system was needed better regulation to discourage unscrupulous lending. 

The collapse of Lehman Brothers on September 14, 2008 marked the beginning of 
a new phase in the global financial crisis. Governments around the world struggled to 
rescue giant financial institutions as the fallout from the housing and stock market 
collapse worsened. Many financial institutions continued to face serious liquidity 
issues. The U.S. government proposed a $700 billion rescue plan. By September and 
October of 2008, people began investing heavily in gold, bonds and US dollar or Euro 
currency as it was seen as a safer alternative to the ailing housing or stock market. 

What began as a relatively localized issue in the United States has had a massive 
flow-on effect worldwide, and it is still not known how long it will take for the world 
economies to recover. 
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2.3 EU suffering  

In the summer of 2007, a long period of rapid credit growth, low risk premiums, 
abundant liquidity, strong leveraging and soaring asset prices across the globe came to 
an end. Many of the drivers of the expansion went into reverse and, following the fall 
of Lehman brothers, the availability of credit from the financial sector shrank abruptly. 
Economic conditions elsewhere in the economy inevitably deteriorated, culminating in 
a sharp contraction of global economic activity in the last quarter of 2008. This pitched 
the EU economy into recession-the deepest, longest, broadest-based recession in its 
history. In 2009, GDP may fall by approximately 4% in both the EU and euro area. In 
addition, the crisis is estimated to have a long lasting effect on the level of potential 
output and may also reduce potential growth in the future. 

3 DEVELOPMENT OF BANKING SECTOR 

The global financial system suffered a profound and traumatic shock in 
September 2008 when US investment bank Lehman Brothers collapsed. As market 
players withdrew from the financial system credit dried up and world trade collapsed,
there was a real and immediate fear that the world was heading for a repeat of the 
Great Depression of the 1930s. Two years on and there is growing optimism that both 
the world economy and the banking industry are recovering from the impact of the 
financial crisis. But it is equally clear that the financial world has changed 
permanently, both in terms of who holds the balance of power within global industry 
and how banks will be allowed to operate in future.

3.1 Global shifts in banking 

While the growing power of emerging markets is a long-term structural 
phenomenon, it has accelerated in the banking industry thanks as much to the relative 
decline of the west as to expansion in the east. There has been a pronounced shift from 
west to east – and, to some extent, from north to south – in the wake of the crisis. 
Banks on both sides of the Atlantic are expected to have written down more than 
$2.1trn of assets by the end of 2010, according to the International Monetary Fund. 
The equivalent figure for Asian banks is just $115bn. Banks in emerging markets are 
now well capitalized and well funded and big enough to be able to compete directly 
against their western counterparts in the global marketplace. The two largest banks by 
market capitalization are both Chinese – ICBC and China Construction Bank. 
Although third place is taken by a British bank, HSBC, it is largely an Asian operation. 
The Citi, the world’s largest bank, comes in at fifth, while banks from Brazil, Russia 

and India – the other members of the BRIC grouping alongside China – are all in the 
top 25. 

Stephen Green, Group Chairman of HSBC, referred to this trend just a month 
after the collapse of Lehman, when he said there was a long-term shift towards Asia 
and the Middle East. ‘It is this shift that will affect financial markets most profoundly,’ 

he told a global financial summit in Dubai. ‘The rapid growth of emerging markets 
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does not signal an absolute decline in the economies of mature nations. The pie will 
grow. But it does entail a loss of share – the developed world will have a smaller share 
of a larger pie. The rise of China is the most obvious feature of this shift. China’s 

banking market is dominated by the ‘big four’ state owned commercial banks, of which 

three are listed on the Shanghai stock market.

3.2 Focus on emerging markets 

In India, there was no financial crisis,’ says K.R. Muthu Manickam, Vice-
President of Finance at HDFC Bank in India. Andrew Lockhart, Head of the Banking 
and Finance Group at Baker and McKenzie Hong Kong, says Chinese banks were far 
more insulated than their western counterparts both in terms of direct exposure and in 
the impact on their share price. ‘At the time when there was almost paralysis in the 

global banking lending market, the Chinese banks were still doing transactions,’ he 

says. These sentiments are echoed in other emerging markets. Alfred Ramosedi, 
Managing Director of Nedbank Private Bank, part of South Africa’s fourth largest 

bank, says: ‘Banks here did not get hit by the financial crisis’. The impact of the credit 

crunch and on these emerging market banks was largely psychological, with many 
emerging market banks using the crisis as an opportunity to re-evaluate their growth 
plans, risk management principles and governance. Looking ahead, banks in emerging 
markets have a greater potential for growth because of the relatively immature 
development of their domestic financial markets. Consultancy firm McKinsey 
estimates that 2.2 billion out of the 2.5 billion people globally who do not use a bank 
live in Africa, Asia, Latin America and the Middle East. This offers huge potential for 
expansion based on innovations such as mobile phone banking and microfinance 
lending. As Noel Gordon, a consultant at Accenture, told The Economist, while 
western banks were ‘fiddling with rocket-science finance’, emerging market banks 

were innovating more productively. Even more significant is the rise of the middle 
class across emerging markets and a consequent increased demand for credit. As wage 
levels increase in industrializing countries, demand for mortgages and consumer loans 
for cars and household appliances is likely to increase. Furthermore, emerging market 
banks are well placed to exploit the marked revival in growth. According to the World 
Bank, developing countries will enjoy annual economic growth of 6% over the next 
three years, compared with 2.2- 2.6% in the OECD area. As businesses find new 
market opportunities they will need access to corporate finance, which will open up 
markets for bond and share issues. Giles Keating, Head of Global Research at Credit 
Suisse, says some Asian banks, which are already strong and very large but domestic 
focused, are likely to play a much larger role in intermediating capital flows at the 
global level. ‘If we look ahead five years or so, the total number of major banks 
operating at scale on a truly global basis may be similar to that of before the crisis, but 
these banks are likely to be more evenly spread around the world, with the US and 
Europe no longer so dominant,’ he says. He believes they are likely to be accompanied 
by rapid growth in a number of second tier banks in emerging markets around the 
world, active in intermediating flows into their fast growing home markets. Given their 
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strong liquidity and high capital adequacy ratios, some analysts say these emerging 
market banks are now in a stronger position than their western counterparts. Chinese 
banks are starting to lend money to European companies for business transactions 
taking place solely in Europe. ‘Banks in Asia have taken the opportunity to diversify 
and expand their business in an environment where they have enjoyed a competitive 
advantage’, says Lockhart.

3.3 Economic growth 

Before financial crisis Global economies growth is 5.2% at 2007 and drops 

significantly to 0.6% at 2009. Forecast for 2011 of Global economies growth is only 

4.3% and it means Global economies growth is still below the number before the 

financial crisis. 

Table 1 GDP growth, percent change from one year earlier

Growth in percent 2007 2008 2009 2010 2011

Global economies 5.2 3.0 0.6 4.2 4.3

Advanced economies - 0.5 -3.2 2.3 -

Emerging and 
Developing economies

- 6.1 2.4 6.3 -

3.4 Bouncing back 

Emerging markets survived the Great Recession better and recovered from it 

faster than advanced economies. (See Fig 1) (M .Ayhan kose and Eswar s. Prasad, 

Finance and Development, December 2010, vol.47. no 4 ) 

Figure 1 Bouncing back
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3.5 Unemployment 

The world faces an unemployment crisis. Across the globe, an estimated 210 

million people are unemployed, an increase of more than 30 million since 2007. Three-

fourths of this increase has occurred in the advanced economies. 

(Tab. 2) clarifies the unemployment rates during the crisis and the recovery period 

for selected countries.  

             Table 2 Unemployment Rate (% of Labor Force) 

Unemployment Rate (% of 

Labor Force) 

 

2008 2009 2010 

Advanced economic 5.778 7.977 8.253

Brazil 7.9 8.1 6.7

Canada 6.15 8.292 7.992

China 4.2 4.3 4.1

Czech republic 4.392 6.662 7.279

Euro area 7.56 9.458 9.983

France 7.817 9.5 9.734

Germany 7.3 7.492 6.858

Greece 7.683 9.375 12.458

Italy 6.75 7.817 8.492

Japan 3.987 5.073 5.058

Netherlands 2.75 3.404 4.467

Russia 6.4 8.4 7.5

Slovakia 9.575 12.05 14.375

Spain 11.327 18.01 20.065

United kingdom 5.551 7.453 7.841

USA 5.8 9.275 9.633

World average 4.09 4.79 4.82

Source: Economywatch.com

4 CONCLUSION  

Financial crisis has had a most significant effect on the global economy as a 
whole. Where we note a decline in global economic development by mid-2008 and 
increased sharply in 2009 and then returned to recover during 2010, although he did 
not reach pre-crisis level, the world economic development recorded a modest but 
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steady recovery in most advanced economies and strong growth in many emerging and 
developing economies. 

The current financial and economic crisis is a classic bust of a credit boom, the 
boom having been fueled by policies whose combined effects were to increase the 
demand for debt to unsustainable levels. 

U.S. monetary policy, taxation policy, and home ownership promotion policy 
were so conducive to credit expansion that the idea, understandably popular in 
Washington and Brussels, that preventing future such crises can be accomplished 
simply by waking up regulators “asleep at the switch” is dangerously simplistic. The 
United States in particular, given that it effectively sets monetary and credit conditions 
for a significant portion of the global economy, needs to put in place policies that can 
better discourage, recognize, and curtail a credit boom, and ensure that systemically 
important financial institutions can withstand its unwinding. 
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Abstract  

This paper is dedicated to higher, university education in Libya. As Libya is 

going through hard time, it is necessary remember, that education in Libya is on 

high level and Libyan people trust in cultural and educated population. Paper is 

divided into five main section including introduction and conclusion. Paper is 

dealing with history of higher education, gives short preview about main 

universities in present time and at the end gives brief touch to e-learning and 

their challenges in Libya.  

Keywords: higher education, university, e-learning.  

1 INTRODUCTION  

Libya’s population of approximately 5.5 million includes 1.7 million students, 

over 270,000 of who study at the tertiary level. In academic year 1975/76 the number 
of university students was estimated to be 13,418. Today, this number has increased to 
more than 200,000, with an extra 70,000 enrolled in the higher technical and vocational 
sector. The rapid increase in the number of students in the higher education sector has 
been mirrored by an increase in the number of institutions of higher education. Since 
1975 the number of universities has grown from two to nine and after their introduction 
in 1980, the number of higher technical and vocational institutes currently stands at 84 
[6,3]. 

2 UNIVERSITY HIGHER EDUCATION – HISTORY 

The university sector in Libya dates back to independence in 1951 and the 
establishment of the “Libyan University” with campuses in Benghazi and Tripoli, and 

gradually grew to incorporate faculties of Arts and Education, Science, Economics and 
Commerce, Law, and Agriculture. In 1967, it annexed both the Faculty of Higher 
Technical Studies and the Higher Teachers’ Training College, which became faculties 

of engineering and education. In 1970, the faculties of Medicine, Arabic and Islamic
Studies were incorporated. 
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In 1973, the university was divided into two separate and independent 
universities; the University of Tripoli and the University of Benghazi, later renamed 
the University of El-Fateh and the University of Gar-Yunis. Due to the increasing 
number of students enrolling in higher education through the 1980s and 1990s the two 
universities were restructured and others were established resulting in a total of thirteen 
universities by 1995, consisting altogether of 76 specialized faculties and more than 
344 specialized scientific departments. Due to recent policy changes, the number of 
universities has been reduced to nine [1]. 

Hence, the university sector has been transformed from a single, state-run 
multipurpose university into a decentralized group of generalist and specialized 
universities.  
Although no official studies have been conducted concerning the distribution of 
student enrollments at Libyan universities, there appears to be an imbalance between 
the number of students enrolled in the humanities and arts, and those in sciences and 
technology (El-Hawat 2003). 

2.1 Admission to higher education 

Admission to both university and non-university programs require the Secondary 
Education Certificate, awarded at the end of the ‘intermediate’ or secondary school 
cycle. Since 1990, all universities require a score of 65 percent or better on the 
Secondary Education Examinations to enroll in a university program. Some faculties, 
such as medicine and engineering, require scores exceeding 75 percent for admission. 
Students who have an average below 65 percent are admitted to higher training and 
vocational institutes. Students from specialized secondary schools are strongly 
encouraged to continue their field of specialization at the tertiary level [1].  

2.2 Higher education 

Higher education in Libya is provided by universities (both general and 
specialized) and higher technical and vocational institutions, which include 
polytechnics; higher teacher training institutes; higher institutes for trainers (training 
future higher technical institute instructors); higher institutes for technical, industrial 
and agricultural sciences. Higher technical and vocational institutions were introduced 
to the tertiary sector in 1980 as a result of a government policy known as the New 
Educational Structure for higher education. During academic year 1995/96 there were 
approximately 54 such institutions, by 1999/00 the number increased to 84. 

New scientific institutions called scientific research centers have recently been 
established in such fields as health and pharmacy, education, the environment and 
basic sciences. They function as both research and educational institutions. In the mid 
1990s several higher institutes for teacher training were established which 
amalgamated with secondary teacher training schools that used to graduate primary 
school teachers [1,3]. 
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The higher education system is financed by, and under the authority of, the state. 
Each university, however, manages its own budget and administration. From the late 
1980s to the present day there has been a rapid and steady increase in the number of 
registered students in higher education. Despite a comparatively large allocation of the 
national budget, higher education in Libya has been under financial pressure as a result 
of the rapid increase in demand, and because of external economic pressures [1].

3 IMPORTANT UNIVERSITIES - SHORT PREVIEW 

3.1 University of Tripoli 

Foundation year was in 1957. University of Tripoli offers study on three levels, 
bachelor degree, (3, 4 or 5 years), master degree and doctorate degree. On bachelor and 
magister degree offers these areas of study arts and humanities, business and social 
science, language and cultural studies, medicine and health, engineering and science 
and technology. On the doctorate degree is possibility to study arts and humanities, 
business and social science, language and cultural studies. 

Yearly Tuition Range depends on graduate level and is the same for local and 
international students. In the case of Tripoli University it is from 0 to 750 Euro. Yearly 
tuition range does not include room, board or other external costs; tuition may vary by 
area of studies, course level, campus location, student nationality or permanent 
residence, enrollment year and other criteria [4]. 

3.1.1 Principal academic divisions 

Academy of Post gradual Studies and Economic Research; Faculty of 
Agriculture; Faculty of Arts; Faculty of Arts (Jansour); Faculty of Arts (Media); 
Faculty of Dentistry; Faculty of Economics and Political Science; Faculty of 
Engineering; Faculty of Law. 

3.1.2 University admissions 

At the University could study both genders and admission selection based on 
entry tests and school marks. At the University enrolls over 45 000 students and total 
staff at this public university is over 2 500 employees. University offers scholarship.  

3.2 Sebha University  

University was established in 1983. 
University of Sebha offers study on three levels, bachelor degree, (3, 4 or 5 

years), master degree and doctorate degree. Main academic divisions are:  s), 

Faculty of Agriculture;  

Faculty of Arts;  

Faculty of Arts and Science;  

Faculty of Economics and Accountancy;  

Faculty of Engineering;  

336



                          Decades of education in Libya 

Faculty of Law;  

Faculty of Medicine;  

Faculty of Physical Education; 

Faculty of Science. 

University of Sebha employs over 650 employees[5].

3.3 Misurata University  

University was founded in 1984. 
University of Misurata offers study on three levels, bachelor degree, (3, 4 or 5 

years), master degree and doctorate degree. On bachelor, magister and doctorate degree 
offers these areas of study arts and humanities, business and social science, language 
and cultural studies, medicine and health, engineering and science and technology. 
Main Academic Divisions are: 

Faculty of Arts and Education;  

Faculty of Business and Law;  

Faculty of Health, Medicine, Nursing and Behavioral Sciences; 

Faculty of Science and Technology;  

Faculty of Agriculture;  

Faculty of Engineering. 

Misurata University offers scholarship, housing and exchange programs. Total 
enrollment is over 45 000 students and total stuff is over 2 500 employees [4,5]. 

3.4 Benghazi University  

Benghazi University was established in the year 1955. University of Benghazi 
offers study on three levels, bachelor degree, (3, 4 or 5 years), master degree and 
doctorate degree. On bachelor and magister degree offers these areas of study arts and 
humanities, business and social science, language and cultural studies, medicine and 
health, engineering and science and technology. On the doctorate degree is possibility 
to study arts and humanities, business and social science, medicine and health, 
engineering and science and technology. Main Academic Divisions are:  

Faculty of Agriculture (Green Belt-Slouq); 

Faculty of Arts; Faculty of Arts and Science (Ajdabiya);  

Faculty of Arts and Science (El-Marj);  

Faculty of Arts and Science (Green Belt);  

Faculty of Arts and Science (Kufrah);  

Faculty of Arts and Science (Oases) 
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Yearly Tuition Range depends on graduate level and is the same for local and 
international students. In the case of Tripoli University it is from 0 to 750 Euro. Yearly 
tuition range does not include room, board or other external costs; tuition may vary by 
area of studies, course level, campus location, student nationality or permanent 
residence, enrollment year and other criteria. 

3.5 Libyan International Medical University  

This University was established in the year 2007. This private University offers 
study just in bachelor degree in the areas of study medicine and health and science and 
technology. Yearly Tuition Range is for Local students 5,000-7,500 US$ (3,700-5,500 
Euro) and for international students 7,500-10,000 US$ (5,500-7,400 Euro). 
The stuff is over 50 employees and enrollment is over 500. 
Main Academic Divisions are: 

Faculty of Medicine;  

Faculty of Dentistry;  

Faculty of Basic Medical Science;  

Faculty of Pharmacy;  

Faculty of Information Technology;  

Faculty of Health sciences [4]. 

3.6 Al Asmarya University for Islamic Sciences 

Al Asmarya University was founded in the year 1994. 
This University offers study just in bachelor degree in the fields of study art and 

humanities and business and social science. Main Academic Divisions: 

Faculty of Arabic;  

Faculty of Preaching;  

Faculty of Sharia (Islamic Law); 

Faculty of Theology. 

3.7 Academy of Graduate Studies  

Academy was founded in the year 1988. 
University offers study in master in the fields of study arts and humanities, 

business and social science, language and cultural studies, engineering and science and 
technology. Doctorate degree offers areas of study arts and humanities, business and 
social science.  
Main Academic Divisions are: 

School of Administration and Finance;  

School of Art and Media;  

School of Basic Sciences;  

School of Engineering Sciences;  
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School of Humanities;  

School of International and Strategic Studies;  

School of Languages. 

Total stuff is over 300 employees. Yearly Tuition Range is for postgraduate student 0-
1,000 US$ (0-750 Euro)[4,5]. 

4 E-LEARNING IN LIBYAN HIGHER EDUCATION  

Like in the most developing countries, the use of ICT and its implementation of e- 
learning in Libya are still in early stage. While some Libyan universities, such as Al-
Fateh University, or Academy of postgraduate Studies and Economic studies have the 
basic ICT infrastructure (such as computers, Internet access and a local area network), 
they still use the “traditional model of education, this model is face to face interaction 

and outside, classroom between students and teachers, and learning activities which are 
only available on campus. Libyan Open University offer students the opportunity to 
study at home, however, the learning experiences are traditional too as the university 
rely largely on printed learning materials [6]. These universities provide an opportunity 
to acquire higher education to student with work and family and to students from the 
regional areas at the country. Students study at home and come to the university only at 
the end of semester to sit exams [7].  

4.1 Challenges for e-learning 

Libyan higher institutions still face many challenges in terms of the 
implementation of ICT and e-learning in teaching and learning. These challenges are 
associated with: cultural and linguistic background of students and instructors, and 
their awareness of and attitudes towards e-learning, the underdeveloped technological 
infrastructure and the often prohibitive cost of educational technologies, the lack of 
local expertise in curriculum development for e-learning and the lack of educational 
management mechanism to support e-learning initiatives[6,7]. 

5 CONCLUSION  

It is necessary to take into consider, that learning process, its success or failure is 
seen on labour market. Nowadays, when technologies are flying forward, it is required 
to participate on it. And e -learning is quite good process how to improve higher 
education in Libya. After conquer difficulties, e-learning will move on Libyan 
education forward and gives universities more possibilities.  
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Procesné modelovanie práce podnikateľských subjektov býva v znalostnej 

ekonomike podporované programovými, technologickými a inovatívnymi

riešeniami. Zámerom príspevku bolo poskytnúť prehľad nástrojov modelovania 

dostupných na slovenskom trhu. Text si kládol za cieľ ukázať na vybranom 

príklade modelovacieho nástroja jeho možnosti, výhody a obmedzenia 

jednotlivých funkcií. Hlavným kritériom pre hodnotenie výhod a nevýhod 

nástroja modelovania bola stanovená cieľová skupina užívateľov, vysokoškolsky 

vzdelaných osôb neekonomických smerov. Doplňujúcim kritériom bolo 

zlaďovanie kľúčových podnikateľských kompetencií a programových riešení. 

V závere príspevok prináša zhrnutie niektorých výraznejších poznatkov 

získaných v priebehu riešenia projektu KEGA s názvom „Vybudovanie 

multimediálnej učebne na podporu dištančných foriem vzdelávania v oblasti 

kľúčových kompetencií s dôrazom na podnikateľské zručnosti.“ a registračným 

číslom projektu 035TUKE-4/2012.“

Kľúčové slová kompetencie, modelovanie, proces, podnikateľ, zručnosti

Stali sme sa svedkami neobvyklého nárastu záujmu o nové informácie, znalosti 
a schopnosti, ako nehmotných súčastí znalostného kapitálu rozhodujúceho o úspešnosti 
jednotlivca, spoločnosti či štátu.  Znalostná ekonomika je nerozlučne spätá so svetom 
informačných technológií. A práve vo svete informačných systémov a informačných 
technológií sme neustále vyzývaní k inováciám a zmenám oproti minulým postupom. 

Je zrejmé, že hlavné impulzy pre inovácie a zmeny vyplývajú z „rozširovania 
globálneho sveta“ a „globálnej konkurencie“. Každá spoločnosť rieši problémy spojené 
so zvyšovaním vlastnej efektivity a konkurencieschopnosti – ako zrýchliť vybavovanie 
požiadaviek zákazníkov, eliminovať prestoje, automatizovať procesy a pod. Významnú 
rolu pri návrhu a realizácii zmien hrá dokonalé porozumenie procesov, ktoré v 
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organizácii prebiehajú a dobrý návrh ich optimalizácie. Ani dokonalý systém 
neprinesie požadovaný efekt pokiaľ procesy, ktoré má podporiť, nie sú optimálne.

V dnešnej dobe sa na trhu objavuje stále viac a viac nástrojov na modelovanie 
procesov. Voľba toho najvhodnejšieho kvalitného nástroja  je niekedy zbytočne 
náročná, zdĺhavá a nie vždy správna.  Rôzne nástroje podporujú často rôzne notácie a v 
niektorých prípadoch notácia nie je podporovaná v plnom rozsahu. Na trhu sú dostupné
niektoré voľne (open source), ale aj rôzne komerčné nástroje, ktoré bývajú často 
predražené, čo  môže byt' problémom pre bežného potenciálneho užívateľa programu 
(software), ale naopak pre firmy nie. Pri výbere je teda dôležité brať ohľad aj na to, pre 
akú skupinu používateľov má byt' software určený. (Řepa, 2007)

Určitou pomôckou v tomto rozhodnutí by mohol byt' aj tento príspevok 
vypracovaný pre skvalitnenie výsledkov žiadaných v rámci kurzu pripravovaného v
projekte KEGA1. Tento text má za cieľ oboznámiť čitateľov o dostupných nástrojoch 
na podporu procesného modelovania podnikateľských procesov, v oblasti 
manažérskych metód a techník v sociálno-ekonomických procesoch v slovenskom a 
svetovom kontexte. Aby vedeli vhodne zvoliť, v závislosti od účelu použitia, správnu 
notáciu procesného modelu a dokázali s vytvoreným modelom ďalej pracovať. Keďže 
na trhu je ich veľké  množstvo, práca je zameraná len na tie, ktoré podporujú  notáciu  
BPMN  (Business Process Modeling Notation). Na základe toho na vybranom príklade 
modelovacieho nástroja  ukážeme jeho možnosti, výhody a obmedzenia jednotlivých 
funkcií.

Procesné riadenie je zamerané na zladenie všetkých aspektov organizácie s 
požiadavkami klientov. V našom prípade bola stanovená cieľová skupina klientov, 
ktorou sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia neekonomických smerov, predovšetkým v 
regióne východné Slovensko.

Procesné riadenie a Business Process Management (BPM) patria v aktívnom 
podnikovom a IT svete medzi frekventované pojmy. Procesné riadenie je prirodzený a 
komplexný manažérsky prístup k realizácii podnikania, vytvárajúci predpoklady pre 
vysoko efektívnu, agilnú, inovatívnu a prispôsobivú organizáciu, ktorá ďaleko 
presahuje možnosti dosiahnuteľné tradičným manažérskym prístupom. Uvedená 
definícia, akokoľvek je dobrá, je príliš všeobecná na definovanie prvkov a technológií, 
ktoré ju majú podporovať. V praxi sa preto u zákazníkov, manažérov a analytikov 
stretávame s rôznym chápaním pojmov procesné riadenie, procesná analýza a proces. 
BPM riešenia umožňujú rýchlu zmenu IT infraštruktúry súvisiacej s modelovaním 
podnikových procesov. BPM riešenia umožňujú v jednej skupine nástrojov zachytiť 

                                                     
1KEGA s názvom „Vybudovanie multimediálnej učebne na podporu dištančných foriem 
vzdelávania v oblasti kľúčových kompetencií s dôrazom na podnikateľské zručnosti.“ a 
registračným číslom projektu 035TUKE-4/2012. Projekt má akronym MUZOP.
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procesy z obchodnej perspektívy a následne ich prepojiť s IT aplikáciami, ktoré sú 
nevyhnutné na ich vykonávanie. (Horváth, 2007)

Procesným modelom by mali byť najprv popísané hlavné procesy zákazníka, ako 
fungujú, aby sa následne identifikovali tie časti procesov, ktoré majú byť podporované 
novým informačným systémom (IS). Pritom sa od procesov prechádza na jednotlivé 
činnosti, ktoré majú byť vykonávané s podporou IS. Z nich sa odvádzajú funkčné 
požiadavky, ako aj požiadavky na používateľské rozhranie. Veľmi často z analýzy 
vyplynie aj návrh na zmenu existujúcich procesov (tiež Process Reengineering) tak, 
aby bolo dosiahnuté čo najefektívnejšie fungovanie spoločnosti, následne podporené 
IS. (Weske, 2007) 

V súčasnosti existuje na trhu mnoho softwarových nástrojov, vytvorených 
špeciálne pre mapovanie procesov. Väčšina týchto nástrojov popisuje proces a jeho 
aktivity pomocou grafických symbolov. Ku každému procesu či aktivite môžu byť 
pripojené ich charakteristiky. Väčšina týchto nástrojov  taktiež ponúka analýzy typu 
ABC (Activity Based Costing), alebo tiež simulačné analýzy, čo záleží na 
prepracovanosti metodológie, ktorú softwarové nástroje pre mapovanie procesov 
podporujú.

Cieľom príspevku nie je jednotlivé nástroje porovnávať, alebo hodnotiť, zámerom 
bolo poskytnúť prehľad nástrojov modelovania dostupných na slovenskom trhu pre 
oblasť podnikateľského prostredia. V literatúre je uvedených niekoľko nástrojov, my 
sme vybrali iba niekoľko z nich: (www.sapria.sk) vy

– nástroj pre BPM, ktorý pomáha zefektívniť podnikové procesy a 
reštrukturalizovať organizáciu;

nástroj na detailné mapovanie procesov, ktorý 
uľahčuje vývoj a udržiavanie;

líder na trhu BPR nástrojov podporujúci modelovanie aj 
implementáciu; 

nástroj na analýzu, simuláciu a optimalizáciu 
podnikových procesov; 

- nástroj na modelovanie a simuláciu podnikových procesov;
integrovaný nástroj modelovania podnikových 

procesov; 

nástroj pre BPM;
nástroj na modelovanie podnikových procesov a 

definovanie vzťahov vo všetkých organizačných zložkách;
nástroj na analýzu, optimalizáciu a riadenie podnikových procesov;

- nástroj na analýzu a modelovanie podnikových procesov
- nástroj na modelovanie, dynamickú 

simuláciu a analýzu podnikových procesov; 

- nástroj pre obchodne orientovanú procesnú analýzu, ktorá 
umožní identifikovať kľúčové miesta a funkcie podniku a ponúka tiež 
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integrované prostredie pre dátovú a objektovú analýzu informačných 
systémov; 

nástroj na analýzu, simuláciu a reengineering procesov; 

- nástroj na definovanie podnikových procesov v súvislosti 
so supplychain management, customer relationship management and product 
lifecycle management processes; 

 - nástroj na analýzu, modelovanie a simuláciu všetkých 
podnikových aspektov - stratégia, procesy, systémy a technológie;

nástroj na podporu procesného manažmentu od 
identifikácie, zobrazovania, simulácie, merania a zlepšovania procesov;

 - nástroj na analýzu, modelovanie, simuláciu, reengineering 
podnikových procesov; 

nástroj na modelovanie, simuláciu a analýzu 
podnikových procesov, definovanie organizácie, zdrojov a podnikateľských 
jednotiek. 

Vyššie uvedený prehľad nástrojov je spomenutý v literatúre a podľa toho ako ich 
uvádza Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA),2 no nie je kompletný 
vzhľadom k vývoju v oblasti modelovania. 

Pre úplnejší náhľad do oblasti nástrojov spomenieme ďalšie nástroje:  ARIS BSC 
• ARIS Business Architect • ARiS Business Designer • ARIS Business Optimizer • 
ARIS Business Publisher • ARIS Defense Solution • ARIS Quality Management Scout 
• ARIS Simulation • ARIS Web Publisher • BEA Aqua Logic BPM Suite • Casewise
Best Pratisce&Compliance Accelerator • Casewise BSC Accelerator • iGrafx
Enterprise Central • iGrafx Process • iGrafx Process Central • iGrafx Process for Six 
Sigma • lnfologistik GRADE Modeler 4.0 • Interfacing EPC • Interfacing Charter• 
KBSI Procap • KBSI Smartcost •Mega Modeling Suite • Meta Software Work Flow 
Analyzer • Pallas Athena Flower • Pallas Athena Photos • Proactivity Enterprise 
Entities • Proactivity Reusable Process Support •Proactivity Rule Builder • Proactivity 
Top DownDesign • Proactivity web processviewer •QPR Collaborative Management 
Suite • QPR ScoreCard • Savvion Business Manager • Select Process Director • 
Silverrun BPM Business Process Modeler • SmartDraw • Sysoft Amarco Tool • Troux
Metis Architect. 

Oblasť modelovania podnikových procesov je teda relatívne čerstvá 
problematika. Prirodzená nedostatočnosť štandardizácie oblasti a z toho plynúce 

                                                     
2Nezávislá odborná organizácia, ktorá združuje profesionálov, inštitúcie a záujemcov v oblasti 
procesného riadenia a  ktorej poslaním je  štandardizovať, profesionalizovať a rozvíjať trh 
procesného riadenia na Slovensku.
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problémy, ktoré sa musia riešiť, vyvolávajú tlak na vznik ďalších návrhov s rôznym
štandardom a najrôznejšej kvality a šírky záberu, čo pôsobí značne problémy s ich 
vzájomnou porovnateľnosťou, klasifikáciou a pod. Veľmi seriózny celkový prehľad 
významných štandardov v oblasti modelovania podnikových procesov podáva 
napríklad inštitút CIMOSA Associatione. V vo svojej práci (CIMOSA, 2003). 

Vytvorením modelu môžeme skúmať nový systém skôr, než ho vlastne reálne 
zostrojíme. Spomenieme aspoň niektoré výhody: zníženie nákladov, procesné modely 
poskytujú lepšie vysvetlenie procesov ako slová, meranie produktivity, včasná detekcia 
problémov, umožňujú tímom jasne vidieť proces a identifikovať „plytvanie“ a oblasti 
na zlepšovanie. Nevýhody procesného modelovania, medzi ktoré patria: vyššie 
počiatočné náklady, nebezpečenstvo chybne namodelovaného procesu a nesprávne 
komunikovanie – modely nie sú len prostriedkom na komunikáciu medzi úrovňami 
manažmentu. Vzájomná komunikácia by sa mala stať záväzkom manažmentu.

Pre potreby projektu KEGA boli zvažované vyššie spomenuté modelovacie 
nástroje pre použitie v rámci kurzu zameraného na rozvoj a podporu podnikateľských 
zručností a kľúčových kompetencií. pre hodnotenie výhod a 
nevýhod vhodného nástroja modelovania v našom prípade bola stanovená cieľová 
skupina užívateľov, vysokoškolsky vzdelaných osôb neekonomických smerov. 
Študenti neekonomických smerov môžu pristupovať k ekonomickým otázkam 
s rôznymi pocitmi. Na prekonanie tých menej pozitívnych a na posilnenie tých 
skutočne dobrých pocitov môže poslúžiť použitie rôznych modelovacích nástrojov. 
Dôvodom je, že modelovacie nástroje sú technologicky podporované a transformujú 
ekonomické (aj humanitné) procesy do technických nástrojov. Väčšinou ide 
o algoritmy a synchronizáciu aktivít. Napríklad pre podnikateľov často životne dôležité 
splácanie úverov v čas si vyžaduje správne informácie. Postupy spracovania žiadosti 
a ďalších náležitostí súvisiacich s pôžičkami býva efektívne rozdeliť na kroky, 
diagramy a tieto zosúlaďovať s činnosťami ako je výrobný proces alebo zabezpečenie 
služieb, ktoré sú predmetom podnikania a financujú sa z časti pôžičkou. Takto potom 
možno uvažovať o prepojení na tzv. manažérske účtovníctvo. 

Cieľová skupina vysokoškolákov by nemala mať problém osvojiť si aj 
náročnejšie programy. Možno pre živnostníka tieto nebudú mať ten význam ako pre 
malé a stredné podnikanie. Ako je to zrejmé aj pri vedení domáceho hospodárenia. Je 
uspôsobené podobne, viaceré rozhodovacie procesy súvisia a ak „zabudneme“ na 
niektoré súvislosti dochádza k chybám. Tieto sa tolerujú v domácnosti tak sympatiami 
ako aj láskou, ale v podniku znamenajú prevažne straty alebo zánik. Týmto je úžitok 
a prvá výhoda zrejmá.

Projektom KEGA by účastníci kurzu mohli získať aspoň prvotnú informáciu 
o existencii takýchto riešení, aby v prípade problémov, ktoré nastanú vedeli tieto 
zjednodušiť do malých krokov a objaviť súvislosti, ktoré zachránia ich podnikanie. 
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Zároveň sa technologickou pomôckou môžu ekonómia a problémy ekonomiky, 
v reálnych činnostiach, stať pre absolventov neekonomických smerov motivujúcou.
Motivácia k práci je druhá výhoda použitia modelovacieho nástroja.

upravené podľa zdroj: SUN, S.X., 2007.  Dataflow Analysis and Workflow Design in 
Business Process Management. United States -- Arizona: The University of Arizona 

ProQuest Central. s. 33. 

bolo zlaďovanie kľúčových podnikateľských 
kompetencií a programových riešení. V predošlých článkoch boli špecifikované 
kľúčové kompetencie (Koľveková, 2012, Hrmo – Turek, 2003) a definícia kľúčovej 
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kompetencie ako takej.  Na obrázku 1 bol zvolený príklad modelovania procesu 
schvaľovania pôžičky na nehnuteľnosť. Príklad bol prevzatý a upravený, pretože môže 
slúžiť na porovnanie podobných modelov produkovaných programom ADONIS3

.

V tomto programe existuje niekoľko príkladov pre rôzne skupiny modelovania: 
základné, podnikové mapy (manažment kvality, riadenie ľudských zdrojov), procesné 
modely (produkty a zdroje k ich výrobe, varianty použitia strojov a zamestnancov), 
zdroje. Pri komplikovaných výrobných procesoch, ale aj dlhodobých službách sa tieto 
prehľadné schémy môžu podnikateľom osvedčiť (ak s týmito majú aspoň základnú 
skúsenosť). Eventuálne v krízových situáciách umožnia nový pohľad a netradičné, 
resp. do daného času nevyužívané spôsoby riešení. Aj z tohto dôvodu odporúčame 
zaradiť aspoň krátke oboznámenie sa s existujúcimi nástrojmi modelovania 
podnikateľských procesov v rámci kurzov KEGA projektu. Obrázok 1 využíva bodku 
na označenie začiatku procesu a bodku v krúžku na označenie jeho konca. Pri 
modelovaní môže dochádzať k duplicite. To znamená, že proces má varianty. Proces 
môže mať aj viacero čiastkových úloh, pričom úlohy bývajú zobrazené v obdĺžnikoch. 
Kosoštvorce ako býva zaužívané v algoritme rozhodovacích diagramov označujú 
rozhodnutie. Ak máme tieto procesy aspoň čiastočne modelované (nemusíme mať 
nevyhnutne dokonalý model bez duplicít), potom môžeme uvažovať o zladení 
s podnikateľskými kompetenciami. Tieto boli: 

- kompetencia používania IKT, 

- podnikanie, odvaha, motivácia,  

- interpersonálne zručnosti, 

- schopnosť učiť sa. 

Nevýhodou je, že model len ťažko zahrnie niektoré špecifické kompetencie ako 
napríklad: spôsobilosť sebapoznávania a sebauvedomovania. Na druhej strane model 
rozvíja ovládanie princípov priebežnej kontroly, zistenie skutočného stavu a možnosť 
prijímať rozhodnutia, hodnotiť vlastný úspech a podobne.     

Môžeme konštatovať, že procesný prístup k riadeniu organizácie je pomer 
nerozšíreným manažérskym modelom väčšiny podnikateľských subjektov nielen na 
Slovensku, ale i v celej EÚ a USA. Pre uplatnenie procesného riadenia sú dôležité 
nielen programové organizačné nástroje, ale taktiež práca s ľuďmi a premena ich 
myslenia z funkčného riadenia na riadenie procesné. To znamená, prejsť od stavu kde 
sa zamestnanec riadil predovšetkým príkazmi svojho nadriadeného do stavu, kedy 
hlavným zmyslom práce každého zamestnanca je obslúžiť proces do ktorého je 
zaradený. 

                                                     
3 Viac príkladov programov poskytne aj Slovenská Asociácia Procesného riadenia (SAPRIA, 
www.sapria.sk)
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Nástroje napodporu procesného modelovania práce  
podnikateľských subjektov 

Paradoxom je, že napriek tomu, že proces riadenia rastie na popularite a stáva sa 
módnym pojmom, väčšina slovenských firiem ho menej prijíma.  Z viacerých
publikovaných poznatkov a skúsenosti z implementácie procesnej analýzy môžeme 
konštatovať, že rada manažérov firiem nevie, ako ich firma v skutočnosti pracuje. 
Možnou cestou, ako týmto negatívnym javom predchádzať, je procesná analýza 
pomocou procesných máp, ktorá pomáha pochopiť a zlepšiť procesy, ktoré sú 
rozhodujúce pre výkonnosť firmy. 

Pre návrhy a riadenie podnikových procesov je stále častejšie využívaná kategória 
softwarových produktov BPM (Business Process Management). Aj napriek tomu, že 
v tejto kategórií podnikového softwaru existuje celý rad hotových riešení, ktoré 
obsahujú veľmi širokú škálu nástrojov a podľa vopred pripravených vzorov, zostáva 
vlastné pochopenie základných princípov tvorby procesných modelov sťaženým 
predpokladom úspechu. Jedným z hlavných doporučení pre zaistenie úspešného 
a hlavne použiteľného procesného riadenia je existencia jasnej podnikovej stratégie, 
z ktorej tento spôsob riadenia priamo plynie. Prax ukazuje, že je veľmi dôležité 
použitie praktických skúseností z existujúcich implementácií týchto zmien použitím 
externých konzultantov alebo priamym prenosom potrebných znalostí medzi podnikmi 
navzájom. Výborným miestom pre tieto aktivity môžu byť napr. kluby procesných 
manažérov a im podobné diskusné fóra.

[1] ŘEPA, V.  Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. Management v 
informační společnosti. Vydanie 2. Grada Publishing, 2007. 288 s. ISBN 978-80-
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Abstrakt 

Priemyselná ekonomika mizne, zatia  o kreatívna ekonomika ju nahrádza. 

Jedným z kreatívnych odvetví je módne návrhárstvo. Cie om tohto lánku je 

charakterizova  módu a módne návrhárstvo, zosumarizova  ich vývoj v SR. 

Módne návrhárstvo je dnes globálne odvetvie s jasnou tendenciou lokalizácie 

v hlavných mestách a metropolách – centrách módy.  

Pre ú ely aplika ného výskumu je potrebné zadefinova  módne návrhárstvo a 

módnych návrhárov v SR. V lánku mapujeme inštitucionálne prostredie 

módneho návrhárstva v SR, jednak organizácie podporujúce slovenských 

módnych návrhárov, ako aj rôzne udalosti, kde môžu prezentova  svoje kolekcie. 

alej analyzujeme možnosti štúdia v oblasti módneho návrhárstva v SR, i už na 

stredných alebo vysokých školách.  

K ú ové slová: kreatívne odvetvia, móda, módne návrhárstvo  

1 ÚVOD 

Móda pôsobí ako kultúrny fenomén, aj ako ve mi zložité odvetvie a odráža 
spolo enské, ekonomické, sexuálne a politické postoje svojho obdobia. Neprestajne 
postupuje alej, pri om jej hybnou silou nie je nevyhnutnos , ale ve mi zložitý 
a hlboko zakorenený systém, v ktorom sú zmeny vynucované spolo enskými 
rozdielmi, inováciami v kraj írstve a ekonomickými oh admi. Štúdium módy je široký 
pojem. Neobmedzuje sa len na ezoterický svet haute couture1, zna ky návrhárov, 
popredné módne asopisy i spolo enskú elitu. Zložité ekonomické a kultúrne otázky 
majú spolu s tvorbou a spotrebou módy vplyv na všetky sektory spolo nosti. 

                                                      
1 Haute cauture - francúzsky, medzinárodne používaný termín z oblasti módy, ozna ujúci šitie 
i kraj írstvo na vysokej úrovni. Založenie a vyformovanie haute couture sa pripisuje 

Charlesovi Frederickovi Worthovi, v aka ktorému sa vykryštalizovala úloha návrhára ako 
autora štýlu a štatút tvorby šiat sa povýšil z neosobného obchodného odvetvia na úsilie 
o umenie. Haute couture je chránená francúzska zna ka, ktorú môžu používa  iba módne domy 
a návrhári združení v Chambre syndicale de la haute couture. 
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Napredovanie vo výrobe odevných artiklov bolo a je katalyzátorom masovej 
industrializácie, urbanizácie a globalizácie, ktoré definujú sú asnos  (Mackenzie, 
2010). 

Móda vo svojej najvyššej forme je odvodená prostredníctvom inšpirácie 
a kreativity. Kreativita je ve mi emotívny pojem v móde a módnom návrhárstve a ani 
módni návrhári sa nezhodujú v jeho definícii. Dôležitú úlohu zohrávajú samotní módni 
návrhári, ich predstavivos  a fantázia, ich poh ad na spolo nos  a históriu udstva a ich 
správanie (Santagata, 2002). 

2 KREATÍVNE ODVETVIE MÓDNE NÁRVHÁRSTVO 

2.1 Kreatívna ekonomika – teoretické východiská  

Kreatívna ekonomika prináša oživenie výroby, služieb, maloobchodu 
a zábavného priemyslu. Mení to, kde chcú udia ži , pracova  a u i  sa – kde budú 
myslie , vymýš a  a vyrába . Kreatívna ekonomika je založená na nových spôsoboch 
myslenia a konania. Primárnymi vstupmi sú talent a zru nosti jednotlivcov (Howkins, 
2007).  

Kreativita predstavuje schopnos  produkova  prácu a vykonáva  innosti, ktoré 
sú nové, originálne a neo akávané a vhodné, užito né, adaptabilné (Lubart & 
Sternberg, 1995). Z individuálneho h adiska je kreativita dôležitá napr. pri riešení 
problémov v práci alebo bežnom živote. Zo sociálneho h adiska, kreativita vedie 
k novým vedeckým objavom, novým hnutiam v umení, k novým sociálnym 
programom. Ekonomický význam kreativity je jasný, nako ko nové produkty alebo 
služby vytvárajú nové pracovné miesta. Jednotlivci, inštitúcie a spolo nos  musia 
prispôsobi  existujúce zdroje k meniacemu sa dopytu, aby ostali konkurencieschopní 
(Sternberg, 1999). 

Pod a definície UNESCO, kreatívne odvetvia sú tie odvetvia, ktoré kombinujú 
kreativitu, výrobu a komercializáciu produktov a služieb, ktorých typickým znakom je 
autorské právo. 

Pod a Howkinsa (2007) existuje 15 kreatívnych odvetví pod a skupín odvetví 
a kategórií zamestnanosti, a to nasledovné: výskum a vývoj, vydavate stvo, vývoj 
softvéru, televízia a rádio, dizajn, hudba, film, hra ky a hry, reklama, architektúra, 
aplikované umenie, remeslá, videohry, móda a umenie. Pod a Ministerstva pre kultúru 
a šport Spojeného Krá ovstva je 13 kreatívnych odvetví.2 Healy (2002) ich definuje 
ako odvetvia, na ktoré sa vz ahujú zákony o ochrane duševného vlastníctva (patenty, 
ochranné známky, autorské práva). 

Odvetvia kreatívneho sektora majú minimálne dve spolo né charakteristiky: 
- sú náro né na poznatky, t.z. že vyžadujú špecifický talent a/alebo kvalifikáciu; 

                                                      
2 Department for Culture Media and Sport. Dostupné na: http://www.culture.gov.uk/ 
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- náro né na prácu, t.z. že sú menej závislé od kapitálu a investícií do 
technológií, o taktiež znamená, že môžu vytvára  vyšší po et pracovných 
miest v kratšom ase so zvy ajne nízkymi nákladmi na ich tvorbu (Wiesand, 
2005). 

Kreatívne odvetvia sú také, ktoré produkujú statky spojené s hodnotami ako 
kultúra, estetika alebo zábava, ako napríklad film, televízia, móda, hudba, aplikované 
umenie, šport a reklama (Scott, 2000; Caves, 2000). Florida (2002a) to sumarizuje tak, 
že priemyselná ekonomika mizne, zatia  o kreatívna ekonomika ju nahrádza.  

Jedným z kreatívnych odvetví pod a vyššie uvedených definícií je aj módne 
návrhárstvo, ktorého charakteristikou a vývojom vo svete a v SR sa zaoberáme 
v alšej asti lánku. 

2.2 Móda a módne návrhárstvo 

Módu môžeme charakterizova  ako prevládajúci štýl alebo zvyk v oblasti ošatenia 
alebo obliekania. Ide o odevy, ktoré sú v sú asnosti „in“, moderné. Taktiež to môže 
by  istý štýl, ktorý je charakteristický pre sociálnu elitu. Pre vä šinu udí je to spôsob, 
ako využíva  oble enie, doplnky, úpravu vlasov, make-up na zvýraznenie predností 
a skrytie nedostatkov. Móda je spôsob na prejavenie osobnosti.3  

Módne návrhárstvo môžeme charakterizova  ako umenie, ktoré sa venuje tvorbe 
odevov a životného štýlu. Módni návrhári sú udia s túžbou tvori , pri svojej práci 
kombinujú praktické poznatky s umeleckými sklonmi, aby pretvorili abstraktné nápady 
do reálnych návrhov, ktoré budú ur ené na predaj, na nosenie.4  

Jeden z najsilnejších vplyvov v práci s módou je as. Pre módnych návrhárov je 
k ú ovým rozdielom medzi produktmi rýchlos  uvedenia na trh a trvanlivos . 
Vyžadujeme odevy, ktoré sú vhodné pre rôzne ro né obdobia, špecifické udalosti 
a rôzne asy po as d a. Obchod s odevmi profituje zo zastarania odevov, a existuje 
nepísané o akávanie, že náš šatník obnovujeme prinajmenšom iasto ne - na jar 
a jese . Móda sa tak posúva v ur itých vlnách. Módni návrhári dodávajú nové kolekcie 
na trh v januári a auguste. asto nasledujú alšie dodávky módnych kolekcií 
ve erného párty oble enia pre zimnú sezónu v novembri. V skuto nosti neexistuje „rok 
v móde“. 

Módne návrhárstvo ako jedno z kreatívnych odvetví je charakteristické 
cyklickými (sezónnymi) procesmi neustálych inovácií, vyhýbaniu sa štandardizácii 
produktov a dôležitos ou vedomostí, poznatkov, zru ností jednotlivcov a talentu. 
Štruktúra tohto odvetvia je charakteristická vysokým po tom malých firiem, ktoré sú 
koncentrované predovšetkým v štyroch hlavných mestách módy, ktoré zásobujú 
celosvetový trh: Paríž, New York, Londýn a Miláno (Wenting, 2008). 

                                                      
3 About.com: Definition of fashion. Dostupné na: 
http://fashion.about.com/cs/historycostumes/a/whatisfashion.htm 
4 Apparel Search: Fashion design definition. Dostupné na: 
http://www.apparelsearch.com/definitions/fashion/fashion_design.htm 
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2.3 Definícia módneho návrhárstva v podmienkach SR 

Z poh adu zamerania nášho výskumu budeme módne návrhárstvo chápa  ako 
umenie a proces tvorby rôznych odevov bez oh adu na materiál, taktiež pod pojem 
módne návrhárstvo zah ame tvorbu kabeliek, obuvi, šperkov, bižutérie a podobných 
výrobkov a ich následný predaj.  

Do skupiny módnych dizajnérov zara ujeme tých, ktorí predvádzajú svoju tvorbu 
na podujatiach „Bratislavské módne dni“, „Slovak fashion night“, ktorá sa organizuje 
v New Yorku, príp. sú zaradení do projektu „Project Czech.Slovak“, v rámci ktorého 
sú podporovaní okrem iných aj talentovaní módni návrhári s cie om zvýši  predajnos  
ich produktov. 

2.4 Vývoj módneho návrhárstva v SR pred rokom 1989 

Rozvoj módy v bývalom eskoslovensku pred rokom 1989 bol do ve kej miery 
ovplyvnený charakterom spolo nosti. Móda bola špecifická, jednak to bolo spôsobené 
železnou oponou a centrálne riadeným hospodárstvom a obchodom. Štátne odevné 
podniky vyrábali pomerne ve ké množstvo odevov, pri om ve ké množstvo tovaru 
bolo ur eného na vývoz hlavne do socialistických krajín. Odevné podniky reagovali 
pomaly na módne trendy, módne novinky zo zahrani ia k nám prichádzali 
s oneskorením. Obmedzené v tomto období boli tiež kvalitné materiály a látky. 
Napriek týmto negatívnym vplyvom v SR existovali módni tvorcovia pracujúci pre 
najvä šie odevné závody (napr. OZKN Prešov, Makyta Púchov, OZ Tren ín). Odevní 
návrhári, ktorí pracovali vo vývojových strediskách odevných firiem mali ažkú 
pozíciu, ke že kreatívne nápady bolo ažké presadzova .  

Vkus a kultúru odievania si ženy udržiavali predovšetkým v aka domácim 
módnym asopisom (napr. Žena a móda, Móda, Diev a, Dorka, Eva), ale aj 
zahrani ným (najmä Burda). Nedostatok kvalitných odevov v tomto období (napr. 
svetrov, iapok, šálov) spôsobilo nadmerné štrikovanie v domácnostiach, pri om ženy 
nachádzali inšpiráciu práve v zahrani ných módnych asopisoch.  

Módne salóny boli pre široké masy, napr. Odevná služba, ale najmä pre luxusné 
pre vrstvy obyvate ov, ktorí boli finan ne lepšie situovaní. Sortiment odevov, ktoré 
boli bežne ponúkané v obchodnej sieti, závisel predovšetkým od ve kosti mesta. 
Niektoré odevy sa predávali v špecializovaných obchodoch (Luxus) a domoch 
odievania, ostatné v Otexe a predajniach Odevy. Na Slovensku existovalo pomerne 
ve a výrobcov odevného priemyslu, napr. OZKN Prešov, OZ Tren ín, Tatrasvit, 
Zornica Bánovce nad Bebravou, Makyta Púchov at . 
 

2.5 Inštitucionálne prostredie módneho návrhárstva v SR 

Už pred rokom 1989 sa na Slovensku konali pravidelné celoštátne sú aže 
módnych návrhárov. Po et kreatívnych módnych návrhárov v Bratislave rástol 
postupne od za iatku 90. rokov. Po roku 1990 postupne so zvyšovaním ekonomickej 
úrovne krajiny a kúpnej sily obyvate ov sa za ala formova  nová generácia 
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slovenských kreatívnych módnych návrhárov, ktorí sa etablovali predovšetkým v tejto 
metropole. Táto skupina módnych návrhárov postupne zakladala a rozvíjala svoje 
módne salóny situované v Bratislave predovšetkým z dôvodu najvä šieho dopytu po 
kvalitných módnych odevoch. Slovenskí módni návrhári vytvárali svoje vlastné módne 
zna ky, svoju módnu tvorbu na pravidelných módnych prehliadkach, módnych d och, 
ale aj rôznych komer ných akciách. 

Bratislava má od roku 2008 svoju platformu v rámci ktorej prezentuje aktuálnu 
tvorbu slovenských módnych dizajnérov - Bratislavské módne dni (BMD). V aka 
kontaktom organizátorov sa otvorila možnos  prezentova  slovenskú módu v 
zahrani í. Prostredníctvom BMD sa slovenský dizajn predstavil už aj v New Yorku, 
Londýne a ambície sa týkajú aj alších svetových metropol. V rámci Bratislavských 
módnych dní sa realizuje projekt h adania mladých talentov „New Faces of Bratislava 

Fashion Days,“5  ktorý je ve kou príležitos ou pre za ínajúcich módnych návrhárov 
prezentova  svoju tvorbu. Prítomnos  módnych návrhárov v danom mieste a ase je 
ur itým indikátorom kreatívneho prostredia. 

alšou akciou zameranou na podporu študentov a absolventov je sú až 
„Schwarzkopf Fashion Talent“. 

Na newyorskom Manhattane sa už 7. rok uskuto ujú prehliadky slovenskej 
módnej tvorby pod názvom "Slovak fashion night". V rámci projektu „Project 

Czech.Slovak“6 sú podporovaní talentovaní návrhári v oblasti propagácie a predaja. 
V rámci tohto projektu sa prezentujú módni návrhári prostredníctvom prehliadok, 
výstav, prednášok, workshopov a iných aktivít v USA (New York, Binghamton), v 
Španielsku (Barcelona), eskej republike (Praha, Karlovy Vary, Brno, Ostrava), a na 
Slovensku (Bratislava). 
 

V rámci podporných inštitúcií slovenských módnych návrhárov môžeme 
spomenú  nákupný portál „Fashion days“, ktorý je partnerom BMD a v rámci ktorého 
môžu slovenskí módni návrhári predáva  svoje kolekcie.7 V roku 2011 vzniklo 
ob ianske združenie „Slovak Fashion Council“ s cie om prináša  podporu 
profesionálnym slovenským módnym a textilným dizajnérom, i firmám v prenikaní na 
lokálny, ale najmä na zahrani ný trh.8  

Pod a Dany Kleinert, módnej návrhárky a zakladate ky iniciatívy Slovak Fashion 
Council, inštitúcia chce spája  tri sektory – dizajn, výrobu na Slovensku a predaj, ktoré 
chce prezentova  v zahrani í. Okrem tejto iniciatívy má vzniknú  aj interaktívny 
portál, ktorý bude ponúka  zainteresovaným praktické informácie, poradenstvo a má 

                                                      
5 Sú až pre nové talenty z oblasti módy, vrátane amatérskych dizajnérov, študentov umeleckých 
škôl a za ínajúcich dizajnérov tvoriacich pod vlastnou zna kou. 
6 Project Czech.Slovak. Dostupné na: www.projectczechslovak.com 
7 Fashion Days. Dostupné na: www.fashiondays.sk 
8 Slovak Fashion Council. Dostupné na: www.slovakfashioncouncil.sk 
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by  tiež vstupnou bránou pre  zahrani ných investorov a záujemcov o slovenských 
dizajnérov.9 

Jedna z prvých modeliek v SR, v sú asnosti moderátorka a spisovate ka Emma 
Tekelyová  založila Asociáciu odbornej verejnosti pre módu, kultúru odievania a 

životný štýl s cie om prehlbova  úrove  odevnej kultúry na Slovensku.10 

Za ú elom zvýšenia rozh adu o aktuálnom dianí na slovenskej a medzinárodnej 
módnej scéne pôsobia na našom trhu rôzne módne asopisy, ktoré mapujú vývoj na 
slovenskom a zahrani nom módnom trhu a v ktorých majú naši módni návrhári 
možnos  predstavi  asti svojich kolekcií.  

2.6 Možnosti vzdelávania v odbore módne návrhárstvo v SR 

V rámci stredoškolského vzdelávania je možné módny dizajn študova  v rámci 
skupiny odborov 31 Textil a odevníctvo. Absolventi vzdelávacieho smeru textil a 
odevníctvo sa po ukon ení štúdia môžu uplatni   v rôznych pracovných  povolaniach 
textilného, odevného odvetvia a technického zamerania textilného a odevného 
priemyslu  ako aj v službách obyvate stvu, ktoré majú  poradenský charakter v 
oblastiach stylingu a modelingu, taktiež v profesiách návrhárov odevov, odevných 
dizajnérov, v pozíciách riadiaceho stredného  manažmentu, v podnikaní v súkromných 
firmách a ako odborne erudovaný pracovník v remeselnom spracovaní textilu, odevov, 
technických textílií ,ale aj iných oblastiach hospodárstva.11 

Štúdium v rámci skupiny odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi 
prináša pre absolventov schopnos  vykonáva  odborné innosti v oblasti kožiarskej, 
plastikárskej, obuvníckej a galantérnej výroby.12 

Samostatný odbor odevný dizajn v rámci skupiny študijných odborov 82 Umenie, 

úžitkové umenie a ru ná umeleckoremeselná výroba rozvíja kreatívne myslenie 
študentov, ktorého výsledkom je tvorba odevu alebo trojdimenzionálneho objektu. 
Študenti sa u ia koncep ne zvládnu  prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh 
až k samotnej realizácii. Dôraz sa kladie na rozvoj tvorivosti a originality. Pozornos  
sa venuje i príprave portfólia, závere nej fotodokumentácie i prezentácie modelu vo 
forme módnej prehliadky. Študenti tiež majú možnos  ú asti na odevných 
workshopoch, seminároch, a prednáškach o móde. 

Stredné školy ponúkajú aj nadstavbové štúdium podnikanie v remeslách 
a službách – blok odevníctvo. 

                                                      
9 Hospodárske noviny, 15.12.2011 
10 Tekelyová Emma. Dostupné na: http://www.pantarhei.sk/knihy/tekelyova-emma 
11 Ministerstvo školstva SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania. Štátny vzdelávací 
program036+--- pre skupinu študijných odborov 31 Textil a odevníctvo. Úplné stredné odborné 
vzdelanie ISCED 3A 
12 Ministerstvo školstva SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania. Štátny vzdelávací program 
pre skupinu študijných odborov 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi ISCED 4A 
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Tabu ka 1 sumarizuje možnosti štúdia na štátnych, súkromných, cirkevných 
a umeleckých stredných školách v jednotlivých krajoch v nadstavbových, u ebných 
a študijných odboroch: odevníctvo, odevníctvo - technológia odevov, operátor odevnej 
výroby - odevná výroba, operátor odevnej výroby - odevné stroje a zariadenia, operátor 
textilnej výroby – pletiarne, operátor textilnej výroby - zuš ach ovanie textílií, textilný 
priemysel - textilná technológia, manažér v odevníctve, komer ný pracovník 
v odevníctve, kraj ír - dámske odevy, kraj ír  - pánske odevy, kraj ír – služby 
a poradenstvo, kraj ír - univerzálne šitie odevov, kraj írka - odevná konfekcia 
a bielize , grafické systémy v odevníctve, styling a marketing, výroba konfekcie, 
podnikanie v remeslách a službách - blok odevníctvo, kožiarstvo, kožušník, kožušnícka 
výroba, výroba obuvi, technik obuvníckej výroby, obuvník - výroba zvrškov a 
spodkov, remenár – sedlár, operátor kožiarskej výroby, rukavi kár – šitie, obuvník – 
priemyselná výroba, zákazková výroba, obuvnícke polovýrobky, výroba koženej 
galantérie, modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov, modelárstvo a 

návrhárstvo odevov, ru né výtvarné spracovanie textílií, scénická kostýmová tvorba, 
odevný dizajn, umeleckoremeselné spracúvanie kože, scénické umeleckoremeselné 
práce - kroje a kostýmy, umelecký kraj ír, tvorba a vzorovanie bižutérie. Tieto odbory 
je možné študova  na spolu 92 stredných školách, z toho odbory zamerané výlu ne na 
modelárstvo a návrhárstvo odevov a obuvi ponúka 21 stredných škôl v rámci celej SR. 
 
Tabu ka 1 

Kraj Po et škôl so študijnými 
odbormi zameranými na textil, 
odevníctvo, spracovanie kože, 

kožušín, výrobu obuvi a 
návrhárstvo 

Z toho po et škôl, ktoré 
ponúkajú odbor 

modelárstvo 
a návrhárstvo odevov 

a obuvi 
Bratislavský kraj 6 3 

Trnavský kraj 11 2 
Tren iansky kraj 7 4 
Nitriansky kraj 6 3 
Žilinský kraj 12 3 

Banskobystrický kraj 12 2 
Prešovský kraj 23 2 
Košický kraj 15 2 

SPOLU 92 21 
Vlastné spracovanie z: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sie  
stredných škôl SR. Bratislava, marec 2012 
  
Módne návrhárstvo sa dá na Slovensku študova  na Vysokej škole výtvarných umení – 
odbor Textilná tvorba a na Tren ianskej univerzite Alexandra Dub eka v Tren íne, 
konkrétne na Katedre priemyselného dizajnu v Ružomberku, ktorá ponúka odbor 
Textilná technológia a návrhárstvo. 
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3 ZÁVER 

Cie om tohto lánku bolo charakterizova  módu a módne návrhárstvo ako jedno 
z kreatívnych odvetví, zosumarizova  ich vývoj v SR. Módne návrhárstvo je dnes 
globálne odvetvie s jasnou tendenciou lokalizácie v hlavných mestách a metropolách – 
centrách módy.  

Móda je široký pojem, jednak je to ezoterický svet haute couture, pre vä šinu udí 
je to spôsob, ako využíva  oble enie a doplnky, ako si upravi  vlasy. Pre ú ely 
aplika ného výskumu sme zadefinovali módne návrhárstvo a módnych návrhárov 
v SR, medzi ktorých zara ujeme tých, ktorí predvádzajú svoju tvorbu na podujatiach 
„Bratislavské módne dni“, „Slovak fashion night“, ktorá sa organizuje v New Yorku 
a sú zaradení do projektu „Project Czech.Slovak“, v rámci ktorého sú podporovaní 
okrem iných aj talentovaní módni návrhári s cie om zvýši  predajnos  ich produktov.  

V lánku mapujeme inštitucionálne prostredie módneho návrhárstva v SR, jednak 
organizácie podporujúce slovenských módnych návrhárov, ako aj rôzne udalosti, kde 
môžu prezentova  svoje kolekcie. Módni návrhári zakladajú módne salóny 
predovšetkým v Bratislave z dôvodu najvä šieho dopytu po kvalitných módnych 
odevoch. V Bratislave sa od roku 2008 konajú Bratislavské módne dni, v rámci 
ktorých prezentujú slovenskí módni návrhári svoju aktuálnu tvorbu. Na newyorskom 
Manhattane sa už 7. rok uskuto ujú prehliadky slovenskej módnej tvorby pod názvom 
Slovak fashion night. V rámci projektu Project Czech.Slovak sú podporovaní 
talentovaní návrhári v oblasti propagácie a predaja. 

Medzi inštitúcie, ktoré podporujú slovenských módnych návrhárov patrí nákupný 
portál Fashion days, v rámci ktorého majú možnos  predáva  svoje kolekcie. 
Ob ianske združenie Slovak Fashion Council podporuje našich módnych návrhárov 
v prenikaní na lokálny a zahrani ný trh. Asociácia odbornej verejnosti pre módu, 
kultúru odievania a životný štýl založenú Emmou Tekelyovou má za cie  prehlbova  
úrove  odevnej kultúry na Slovensku. Taktiež rôzne módne asopisy dávajú možnos  
prezentova  slovenským návrhárom svoje módne kolekcie. 
Štúdium zamerané na textil, odevníctvo, spracovanie kože, kožušín, výrobu obuvi 
a návrhárstvo ponúka spolu 92 stredných škôl, z toho odbory zamerané výlu ne na 
modelárstvo a návrhárstvo odevov a obuvi ponúka 21 stredných škôl v rámci celej SR. 
Módne návrhárstvo sa dá na Slovensku študova  na 2 vysokých školách -  Vysokej 
škole výtvarných umení – odbor Textilná tvorba a na Tren ianskej univerzite 
Alexandra Dub eka v Tren íne, konkrétne na Katedre priemyselného dizajnu 
v Ružomberku, ktorá ponúka odbor Textilná technológia a návrhárstvo.  
  
Po akovanie: „Tato práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a 
vývoja na základe zmluvy . APVV-0101-10“ 
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A number of scientific studies look for possibilities of eliminating the potential 
adverse consequences of the globalization process. Most studies stress the 
benefits of activating local social and economic actors. According to a number 
of researchers, only the bottom-up regional economic development work 
effectively, but in reality neither the local community members, nor resident 
small and medium-sized enterprises, or the local governments receive a 
substantive role in framing the strategy of settlement development, which 
determine their future. All-out promising solution, which is able to alter the 
unfavorable situation of given regions and communities, based on local facilities 
and resources is not yet widespread. In this paper, the theory and methodology 
of a local interest-driven strategy is outlined, which can also be applied to 
disadvantaged settlements. 

 

Keywords: bottom up organization, integrated methods, competitiveness, 
interest-based motivation 

There are a number of studies about the socio-economic reasons behind global 
recession, but results are inconsistent (Simai 2007; Nováky et al. 2008, Korten 2009). 
Although many theoretical approaches search for the way out, but the application of 
novel methods based on the integration of the local resources according to local socio-
economic interests are still missing (Rechnitzer 2007). The downside has put the 
settlements into a more and more hopeless position, but the majority of them still do 
not take advantage of the local social and economic conditions (Field 2004). Thus, the 
question is: what are the real opportunities of the communities in the current boundary 
conditions to alter negative trends (Nemes Nagy 1998). The theme of my thesis is the 
theory and methodology of an economy-based bottom-up strategy of settlement 
development (ESD), which offers assistance to communities to improve their 
economies and competitiveness, and work out their own urban development concept 
best suited to their special circumstances. 
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The detailed methodology of an economy based bottom-up strategy to settlement 
development has not been completely worked out yet, according to my knowledge. My 
research is based on the findings of recognized scientific experts.  On this base the 
bottom-up theory can be extended, and new operational structure may be built on it 
(Pálné Kovács 2008). 

The basic requirement is that the ESD and its methodology should meet pre-
formulated expectations that are make it easy to apply and sufficiently flexible. This is 
important because in case of settlements at different levels of development, different 
strategies should be used (Waits 1998). At the same time the composition of the 
regional development strategies require the same structure and content of the 
concerned settlement development strategies.  

Strategy and methodology satisfying the diverse requirements of local economic 
development can be formulated by the integration of three components. Our aim to 
satisfy the urban development tasks of the local government in such a way, which 
apply local economy development methods (Blakely and Bradshaw 2002) and increase 
regional competitiveness (Lengyel, 2000). 
 
Amongst the main requirements it should be highlighted that the ESD: 
−  should be built on local conditions; 
−  should serve the interests of the local communities; 
− should encourage and assist the local community members to organize themselves 
into creative communities in accordance to their interests during the economic 
development process (Horváth 2006); 
− promote the substantive, fast and effective local interventions in local economic 
development and competitiveness issues. (Enyedi, 2003); 
− should help to the settlements to effectively carry out their changing economic-based 
community development tasks relying on their own intellectual resources; 
− it should promote  the joint efficiency of the integration of regional, rural and urban 
development, based on the local / regional identities interest  (Farkas 2005); 

Series of studies and evaluations show that the exclusively top-down driven 
regionalism has failed (Pálné Kovács 2010). The current practice of economic 
development ignores the players who have been expected to achieve the vision 
(municipalities, local SMEs, local social actors). Thus, in the absence of proper 
motivation the goals become irrelevant, and the creative power of social and economic 
actors is lost. In order to develop a mutually acceptable perspective it is obvious that 
players should cooperate in a varied task of settlement development, involving many 
diverse interest, but its effective method and incentives must be found. 
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"Global trends clearly define the economies of less developed countries', 
including countries in the transition state (like Hungary), they effect the economic 
structure of the areas and possibilities of the regions. (...) Nowadays almost exclusively 
the bottom-up regional economic development functions effectively" (Lengyel 2010. 
98). This type of strategy however could only been applied in rural development 
(LEADER), an even there, the application was not comprehensive, because of low 
participation. This could originate from the lack of proper regulation, or the lack of 
applicable methods. Contributing to this is that the LEADER project unit is the sub-
region, in which the participating towns and villages often have a real conflict of 
interest. 

The theory of area development strategies are often interpreted in the level of 
regions, but what is the bottom of the "bottom-up" concept, which is a theoretical base 
of this strategy, remains unclear. We would like to clarify the meaning of the base of 
the “bottom-up” strategy in our study. We proceed from the interpretation assuming 
that "the region does not have to be created, just has to be recognized" (Tóth 2003). 
Most often it targets the natural environment or maps the relations of the enterprises 
and social actors in the system" (Faragó 2005, 189). Many levels can be determined, 
but the substantial category of the spatial structure is the settlement" (Tóth, Priest 2002, 
295). Accordingly, the most operable bottom-up strategy should be based on the 
settlement. 

According to this approach a region need to be derived from settlements of 
identical interest – based on economic and environmental conditions – whose 
community development goals are similar, or identical. The idea is analogous to the 
concept of developmental region, but here the settlement is the base, and the common 
denominator is the similarity or identity of the development goals of communities. The 
interested settlements and most of the social and economic actors - through interests - 
motivated by the goals, because the income, employment and quality of life affects 
them directly. 

The role of the region is enhanced if it is built up on the settlements themselves, 
as a natural base of every bottom-up strategy. Principles of subsidiarity apply to it and 
at the same time the process of the area, economic, rural and urban development 
became more effective. In this context, the clarification of the internal driving forces 
must be recognized, understood and applied. I demonstrate it at the base of the pyramid 
model of the competitiveness territorial units (Figure 1). 

The aim of regional competitiveness is to increase employment, income, standard 
of living and quality of life, where the individual is a creator a recipient and the 
indicator of the results. Thus, the majority of individuals have a strong interest in 
creating a strategy, which aims to enhance the competitiveness of the concerned village 
/ area. We consider every interest-based incentive motivation, which can mobilize local 
social forces to achieve their long-term goals and to shape creative communities. 
Closely belongs to here the regulatory system, which helps the formation of local 
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communities of interest, and promote the creation and implementation of strategic 
objectives built upon them.

 

Source: Lengyel 2003, 292. o. 

I suppose that the above described motivation of interest is an important internal 
driving force of the bottom-up regionalism, which enhances the socio-economic 
development of the regions, increasing social capital and strengthening social cohesion. 
In recent years, the region's socio-economic actors neither develop multithreaded 
meaningful relationship nor participatory planning, which would allow the realization 
of local interests at the formulation of development goals. The region's strategic 
objectives are too general; there is no interest motivated socio-economic support 
behind them in such a degree, which would support the realization of the aims in a 
substantive way. 

The development strategy of a country, or a region is beyond the scope of 
settlement development and the regional development built up on it, but it should be 
based on it. Beside the creation and running of a coherent regulatory and institutional 
system a number of tasks are waiting to be solved, where effective solutions are only 
exist at higher level. This includes the harmonization of identical aims which appear 
during settlement development planning and their incorporation into area development 
strategy. 
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The strong support of the formulated strategic objectives is provided by the 
interest based motivation of the local socio-economic actors, and it can give more 
chance to the implementation process. Nowadays a consensus has emerged that the 
region is the ideal platform for development policy (Horváth, 2006). Nevertheless the 
developmental strategy based on identity of interest of the settlements and their 
cooperation gives more stable footing for regional development. 

The presented methodology of the EDS is a schematic summary of my PhD thesis 
(The Theory and Methodology of an Economy-based Strategy of Settlement 
Development, Erzsébet Pászti-Tóth, University of Pécs, Faculty of Economics 
Doctoral School of Regional Economics 2012). I studied the land-, and settlement 
development type plans of all 327 Hungarian towns, except Budapest and evaluated 
them in 19 aspects. The 53 cities of the Southern Great Plain region was also examined 
by questionnaire method in more detail using a 29 aspect matrix, and results were 
analyzed. I highlight a number of innovative elements, which – as the 327 Hungarian 
city-wide empirical research shows – has not been applied yet. 

According to my study, the bottom-up strategy should be based on the settlement, 
its driving force is the interest, and its vehicle is the integrated, or economy based 
settlement development. The aim is the utilization of local conditions according to the 
local interests within the framework of sustainability, with the participation of the 
stakeholders. As long as a settlement has not created an accepted development plan, 
with the involvement of the local community, which based on local conditions and 
local interest, the decisions concerning the development of the settlement will not 
necessarily serve the interests of the residents. 

According to my research, most of our cities do not have urban development plan, 
supported by local society. The majority of the studied plans of the 327 Hungarian 
cities do not include any substantive chapters about economic development or 
increasing competitiveness. In most cases there is no indication of the involvement of 
local communities. There is a lack of coherence between development plans. This 
indicates the important niche of my work. 

The urban development is not well regulated, there is no tradition and no known 
method neither of economy-based settlement development nor the interests motivated 
social co-operation. Although in professional circles it is clear that "Settlement 
development is a part of area development thereof, it cannot be separated from it" 
(Rechnitzer 2007, 17), the settlements have been omitted from the system of regional 
area development. 
The most pronounced new components used during the formulation of ESD: 

– The integration of urban development, local economic development (LED) 
and urban competitiveness methods and tools, which mainly represents a 
paradigm shift, however, the effectiveness and efficiency of resource usage 
and consumption thereby increase significantly (Lengyel, 2010); 
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– Motivation of interest, which encourages local social forces to increase 
competitiveness; 

– Constitutive activation of local social forces, which can be the base of long 
term social and economic development of the settlements;  

– In the strategy developed by us the vision is based on local conditions and 
local interest, encouraging the formation of creative communities serving 
the development of the settlement; 

With the participation of planning, and the developed organization for social 
control, efficiency, trust and local social cohesion increase (Szirmai, Szépvölgyi 2007); 

By exploring similarities of local / regional interest it promotes the integration of 
regional, rural and urban development, increase collective efficacy and provide a basis 
for broader regional developments and the emergence of networks (Faragó 2007; 
Varga, 2009); 

The area, rural and urban development can only be effective if the approach, and 
coordination of the task is unified. The frames of this are top-down controlled, 
determining the tasks to be performed for the given and for the lower levels (Lengyel, 
Rechnitzer 2004). The community interests-based settlement and regional development 
works from bottom-up, originating from the same principles, but according to the 
characteristics of the applied method.

The Methodology is a detailed algorithm-like guide, which allows settlements at 
different levels of development to lead their ongoing tasks, including the framing of 
economy-based local development strategy, complex planning, and realization of the 
goals, based on their own intellectual resources. The original elaborated work is only 
summarized. 

The methodology is only an instrument; the effectiveness depends on local 
activity. However, while every member of the local society – directly or indirectly – 
involved in the town's development, the role of active players should be emphasized of 
professional planning, decision-making, organization and implementation. Without 
them the development of settlements does not work. 

Such a participant is the local council itself, competent to accept the village 
development plan, and the mayor's office, which prepares the orders. One of the other 
most important participants is the settlement development manager who is responsible 
creating the settlement development organization. He must be a professional manager, 
who is a key figure in the urban development process, whose readiness, and activity 
determines the success of the task. Coordination Team (CT) should be organized, 
representing concerned members of the local society that promotes and controls the 
activities of the settlement development manager and his colleagues. 

364



NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 

– Preparatory phase 
– Evaluation phase 
– Designation of the possible directions of development 
– Reconciliation procedure 1. 
– Preparation of Settlement Development Concept 
– Reconciliation procedure 2. 
– Preparation of Local Development Strategy 
– Reconciliation procedure 3. 
– Implementation of the program 
– Review of the program 
– Feedback 

This phase shall be used to make the necessary preparations and measures to 
ensure that the community development activity would go in an efficient, effective and 
legitimate way. The decision of the local government is necessary regarding urban 
development. This is followed by the appointment of the community development 
manager, selection of his colleagues and creating the conditions for operation. With the 
involvement of the created organization the partner list is made, and Coordination 
Group (CG) members are selected. 

With the participation of the above mentioned key figures the target system, the 
outline of the program, and the communication plan is established. Based on these, the 
questionnaires and information leaflets are prepared. The leaflets inform the locals for 
taking up community development, its purpose, content, and how to be involved in the 
planning and in the implementation process. The questionnaire return rate is expected 
to be low, the invitation and involvement of local nongovernmental organizations 
(NGOs) are useful. 

It is necessary to hold multiple forums in the initial stage, because the society is 
not prepared for this type of cooperation. Particular attention should be paid to the 
local traders, as the design is based – besides the local characteristics – on the local 
interest relationships, and identity of interests.  

The phase of the assessment of the situation is intended to explore and assess the 
communities' social, economic and environmental characteristics, evaluate expected 
effects of the external environment, which may influence the future development and 
innovations of the settlement (G Csanádi at al. 2002). The analysis of external 
determination means the gathering of higher-level plans, measures, targets, support 
systems adopted by neighboring settlements, recognition of all characteristics that may 
affect the development of the town. In the framework of local determination the 
adopted local plans, measures, targets and assumptions that affect the development of 
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the town are analyzed. This includes the assessment of the questionnaires, information 
of forums, where the local interests, intentions, dominant opinions appear.  

Analysis of the characteristics of the settlement:  

Given that the ESD integrates "traditional" community development tasks, 
enhance the competitiveness of the town by local economy development (LED) 
methods, in the assessment phase specificities should be grouped according to three 
groups bellow:  

5.3.1 Analysis based on the general aspects of urban development (Pap Tóth, 2005) 

– City History  
– Natural conditions 
– Characteristics of social processes 
– Infrastructure 
– Economic base 

o The management of the local government 
o The economic structure of the settlement by sectors, 
o The economic structure of the settlement by form of enterprises, 
o Investors and capitalization. 

5.3.2 Analysis based on economic sectors 

Grouping the actors by LED method:  
– tradable sectors 
– non-tradable sectors 
– resource-dependent sectors (Porter, 2003; Lengyel, Rechnitzer 2004).  

The study mainly focuses on tradable-, and resource-dependent sectors, more 
specifically on that what is the economic power of the companies belonging to these 
sector's, what extent they are able to expand their markets, and what further 
improvements and innovation is needed.  

5.3.3 Analysis based on competitiveness 

The united concept competitiveness is that " permanent establishment of 
companies, industries, regions, nations and supranational regions ability to relatively 
high incomes and relatively high employment rate, while they are exposed to 
international (global) competition" (Lengyel, 2000, 39 p. ). Indicators of income and 
employment should be considered together with the basic aspects and success factors, 
which relate to the objectives and the availability of basic categories (Figure 1). 

Competitiveness of the region:  

The development of the settlement cannot be independent from the development 
and competitiveness of the area around it. Dominant economical sectors of the given 
region and the main characteristics of its competitiveness have to be recognized. The 
study should be based on Figure 1. The analyzes performed should be intended to 
point out how to increase the competitiveness of the settlement supported by the 
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characteristics of the region, and what dangers lie in the changes of influencing 
characteristics of the region's competitiveness. 

The settlements competitiveness: 

We have relatively few indicators, to draw conclusions. Declared income per 
capita, and employment data can be used. We look how the competitiveness indicators 
of the settlement – employment, incomes – have changed for recent years and how the 
characteristics relate to the surrounding communities. 

Study of the main factors affecting the competitiveness: 

These factors, in particular factors of success –  as having complex content – can 
only be  changed over a longer period of time. It is expedient that the characteristics of 
the competitive aspects should be grouped and evaluated as basic elements and success 
factors because it can facilitate the planning process. 

All plans, including the “assessment of the situation”, has to be offered for 
conciliation. Printed and DVD format for review shall be sent to stakeholders, the 
completed projects as well as the plans should be displayed the local library, 
newspaper, radio, television and in the local town website, to draw the public's 
attention to the possibility of commenting. 

The questions and opinions must be answered by the designers of the given plan. 
In case of disagreement the decision-maker has to decide which version to appear in 
the final design. Following the referral procedure, the local council decide, which 
direction of development should serve as a base of the concept and the strategy. 

In this planning phase, we edit visions – development trends – based on realistic 
foundations, integrating local characteristics and local interests. At the same time we 
show the social, economic and environmental effects of implementation of a given 
variant. In this phase, particular attention should be paid to the participation in the 
planning. Then targets, supported by real interests, can be integrated into the various 
variants, which could motivate local participation, and can encourage the development 
of local creative communities. Formulation of a widely supported vision requires 
multistep coordination and several meetings.  

Meanwhile, interdependence of the local SME and the local economical and 
social actors should be clarified in the increase of employment, standard of living and 
incomes, namely in reaching the competitiveness goals. In a long term the gradual 
strengthening of local SMEs on the basis for local key sectors, – which are later able to 
be successful on the competitive market, thus create jobs and higher incomes – bring a 
desirable result (Swinburn et al. 2004). 
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The necessary development goals, which are not within the competence of local 
governments, should be presented in the "associated development" section sub-
headings. 

For a complex urban development plan multi-phase plan package needed. The 
concept contains plans for 14-15 years, the strategic projects for 8 years, and action 
plan includes plans for 2 years. Obviously, all of them - even the spatial development 
strategy of the settlement – have to be built on the urban development concept. 

The concept is often appears as a separate volume, so it is neat to detail the 
antecedents in such a way that the volume can be interpreted independently. First, 
summary of the documents and characteristics is included that the concept is built on: 
assessment of the situation, local and EU priorities. This is followed by summary of the 
section on possible directions of development, highlighting the development direction 
designated by the decision maker. 

The settlement development concept contains the creation of a vision that 
includes the selected direction of development and presents the future goals formulated 
to achieve the target groups and is arranged to according to the proposed priority. That 
"Target Pyramid" should be displayed as a table also, for clarity. The chosen sub-goals 
and tasks should be presented in the most appropriate logic (order of priority) in such a 
way that the interaction of individual targets may be taken into account (Rechnitzer, 
Lados 2004) according to the guiding principle of the structure, and the chosen 
direction of development in order to achieve the objective.  

Beside drafting of the goals, the essay must present the expected social, economic 
and environmental impacts as achieving the purpose, and also to calculate the scale of 
resources required for specific tasks. A necessary, development goals which are 
outside the local government competency, should be presented in "associated 
development" section. The referral procedure described is the same as described in the 
previous section. 

The strategic program – suitably – a derived from the urban development concept 
– is a development plans prepared for one or - two election cycles. In the case of the 
city's strategic development plan 8 years are acceptable, but it is practical to order 
revisions after 4 years to fit election seasons. Thus, all newly elected members of local 
government necessarily become familiar with the development plans, stakeholder 
relations, and they could also affect the strategic development goals, so they become a 
part of the urban development process. 

The strategic program – similarly to the development concept - often appears as a 
separate volume, so it is practical to summarize in the introduction: the purpose and 
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principles of programming, summaries of phases of the previous plans, the vision set 
out in the concept, priorities, target, and essence of the target system. 

The main aspects of planning strategic program (Waits, 1998): 

The strategic program follows the orders of objectives and priorities set out in the 
concept and its helps the realization of core targets in the given time interval. The 
eight-year strategic program plans in more details the short and medium term tasks of 
the 15-year concept. Out of the identifiable targets desirable elements should be chosen 
in such a way that the selected components synergistically promote the development 
goals according the order of priority defined by the concept and scope of the strategy 
over time, and serve a foundation of the realization of later tasks. 

The strategic pyramid of goals has to be constructed in the same form, as the 
development pyramid in which the strategic concept adopts the same direction as 
development direction of the concept, and the strategic target groups are the same as 
the developmental target groups. Other elements of the strategy should only mach with 
the elements of development goals by subservience. 

Following the adoption of target pyramid, serving the achievement of the  
developmental objectives of the vision, each strategic target has to be broken up to 
short, medium and long term sub-programs, which also indicate the order of 
implementation. 

In the text section of the strategic program the justification of the given programs, 
subprograms show why the given program element it is necessary, how they help the 
achievement of the goal. The expected social, economic and environmental impacts are 
presented. It should be described which resources and partners are taken into account  
at the implementation of the program. The developmental needs beyond of the local 
government decision-making power should be grouped at the "related developments" 
section sub-headings.  

The project proposals are important elements of the strategic program, since the 
majority of strategic goals are implemented through projects. The project design is not 
part of the strategic program development. This phase is present significant costs and 
uncertainties, but it belongs to the interest circle of project managers, which influences 
the implementation (T. Tóth 2009). 

The referral procedure described is the same as described in the previous section. 

One of the most important phases of the local economic development strategy is 
the implementation. So the design of an organization and the establishment of its 
financial background is essential, which is able to coordinate this complex task. This 
organization has two interdependent units mentioned in the preparatory phase: the 
Coordination Group (CG) and the settlement development manager and his colleagues. 
A competent and capable person has to be found and the required infrastructure and 
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operational and financial background has to be created for the proper functioning of the 
organization (Rechnitzer 2007). 

The urban development is a long-term, continuous activity involving many 
people, and the impact reach the current students’ adulthood. It is useful if the children 
– according to their age - get to familiar with the local values  and the way of the 
preservation and utilization of them and the benefits of the community. It teaches them 
willingness to cooperate, responsibility for the environment, and everything what their 
settlements future is being built. 

The economy-based settlement development concept and the strategic plan 
derived from it is based on a vision of characteristics and the conditions of a time-
section, it depends on the interest relationships and support systems of that time. 
Occasionally these characteristics may change to such an extent that the set objectives, 
and related programs can not lead to the expected results, so it is necessary to review 
the plans from time to time (G Csanádi at al.. 2002). 

It is very useful, if newly elected members of the local council get to know the 
contents of local development plans after the local election, objectives, and will be part 
of the revised plan, phases, strategies, adoption. Therefore, I propose a revision of the 
plans in every 4 years. 

The inhabitants of the settlements and municipalities are facing directly the 
worsening socio-economic consequences of the decline since decades. Although local 
governments have an interest in boosting the economy of the settlement- most of them 
do not have the plan for increasing competitiveness or economic development. Local 
resources are not taken advantage of, regional differentiation increases, do not seem 
meaningful endeavors for change. 

It seemed appropriate to develop an alternative methodology for the settlements, 
which offers possibilities in the present - both domestic and global – limitations of 
opportunities to take advantage of the local conditions in order to achieve their own 
goals. 

The expectations of the methodology are based on the publications of recognized 
experts, as well as the specific results of my own research and experiences. My 
conclusion that the effective settlement development should originate from economy 
based bottom up strategy. Series of arguments prove the advantages, if this strategy is 
based on the settlement itself. The settlement development provides a suitable 
framework for the integration of the methods and tools, which may provide  the 
settlement of socio-economic development and environmental harmony for a long-term 
- in accordance with local conditions, and local interests. The local objectives based on 
local characteristics and local interest incentive for the local community. 
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The methodology is intended to facilitate the use of the strategy, which is an 
algorithm -like guide helping the local governments to cover the whole area of 
integrated urban development tasks - planning, implementation - based on there own 
intellectual resources. 

The methodology contains operational elements of methodological guidelines of 
regional and spatial development, but it incorporates a number of new elements, which 
help to meet the pre-defined expectations. Such an innovative solution for settlement 
development is the integration of the urban development, economic development, and 
urban competitiveness methods. The other novelty is the promotion of the integration 
of settlement, rural and regional development, based on the enforcement of the vision 
but the most important novelty is the interest based motivation, which can motivate the 
local social forces, to achieve their the long-term goals and shape creative 
communities, and move them out of their current hopeless state. 

A usability study was started with our methodology in case of a small Hungarian 
town. We have already initialized the preparations for a settlement development 
planning. Changes in legislation in the meantime, created a new situation of local 
government responsibilities, why the testing had to be suspended. In the last months, a 
new opportunity opened to use the ESD and the methodology. We will utilize the 
gained experience in the further development of the methodology. 
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The presented paper deals with a phenomenon of competitiveness of an 

economy, which is understood as an ability of a country to succeed in the 

international market. The analysis uses export data provided by Comext 

database. In order to identify and quantify the level of competitiveness of 

Slovakia in the market of the European Union the Constant Market Share 

Analysis has been applied. This simple method decomposes export market share 

of Slovakia to several components and clearly states its competitiveness element. 

Keywords export, competitiveness of an economy, Constant Market Share 

Analysis

Competitiveness of an economy is a very broad term without a clear definition. 
Various organizations and authors understand this phenomenon differently.  

Marginean (2007) collected various approaches and summarized three points of 
view of the competitiveness of an economy: 

• Productivity – Productivity is a power force of an economic growth and a key 
aspect to maintain prosperity. This approach is represented by Michael Porter 
(1990) and the World Economic Forum. 

• Capacity to create welfare – This is a view of European Commission or the 
International Institute for Management Development. The basic variable is 
GDP per capita, the rise of which means an increase of welfare and 
consequently of competitiveness. This link is more visible in poorer than in 
highly developed countries. 

• Ability to sell in foreign markets – The third approach focuses on a share of a 
country export in the world market and in a trade balance. OECD (1992, str. 

                                                      
1 The paper is supported by the grant VEGA 1/0973/11. 
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237), Rose (1997) or Ganesh-Kumar, Sen and Vaidya (2003) advocate this 
point of view.  

Out of the above mentioned approaches, this paper focuses on the competitiveness 
as the ability to sell in external markets. This point of view has been applied by many 
authors using various methodological approaches. With respect to the method of the 
presented paper, the following table (Table 1) summarizes some of existing 
competitiveness studies realizing the Constant Market Share Analysis for Slovakia 
itself or for the EU, the euro area and the Central and Eastern Europe (CEE) as regions 
involving Slovakia. 

 

ECB 
(2005) 

Over the period of 1985-2001, the euro area´s export market 
share declined from 26% to 23% which caused by a structural 
effect to the extent of two third (particularly a market effect – 
an increase in demand for the country´s export in destination 
markets) and by a competitiveness effect to the extent of one 
third. 

Banco 
de 

Espa a 
(2010) 

The increase of the euro area´s export share from 1997 to 2007 
rose which was due to a market effect. A competitiveness 
effect was rather negative, while product effect (increase in 
demand for country´s exported products) and a mixed-structure 
effect were marginal. Slovakia improved its position in the 
international market the most out of analyzed countries due to 
the improved competitiveness. 

Simonis 
(2000) 

Central Europe´s export market share increased within a period 
of 1992-1997 from 1.2% to 1.5%. This was mainly due to an 
increase in competitiveness. 

 

Existing studies have mainly pointed out a strong structural effect of the countries´ 
exports within the euro area. However, CEE countries, and particularly Slovakia, have 
reported positive competitiveness effects. Following sections are devoted to the 
updated analysis of Slovak export structure using the sectoral classification. 

In order to analyze the competitiveness of the Slovak foreign trade, we have 
applied Constant Market Share Analysis (CMSA). The method provides a breakdown 
of country´s export performance (market share growth) into a pure competitiveness 
effect and a structural effect. We have used an equation in the following form: (ECB, 
2005) 
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The product (market) effect shows the gain in shares connected to export of 
products (export to markets) where the demand has been more dynamic. Thus, product 
effect is influenced by a product composition of the country´s export and the market 
effect is affected by geographical export composition. The mixed-structure effect 
captures the interaction between the two above mentioned - not perfectly 
distinguishable effects.2 

We have used the data from the Comext Database (2012) which provides 
extensive data on the international trade. The analyzed foreign trade branches have 
been classified by the SITC (Standard International Trade Classification, Rev. 4) using 
the 2-digit classification (See Appendix 1). Consequently, to make the analysis more 

                                                      
2 In a traditional form of the CSMA (Richardson, 1971), no mixed-structural effect is 
calculated. It is included either in a product or in a market effect influencing the results. In order 
to avoid this problem, we have calculated the mixed-structure term explicitly. 

Competitiveness 
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Product 
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effect 
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transparent and comprehend, the divisions within the SITC have been allocated into 
one of the taxonomic groups according to factor inputs (See Table 2): 
 

Mainstream manufacturing 58, 62, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 
Labor-intensive industry 21, 24, 61, 63, 65, 77, 81, 82, 84 

Capital-intensive industry 
23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 51, 52, 56, 57, 64, 67, 
68, 69, 96, 97 

Marketing driven industry 
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 22, 
29, 42, 43, 55, 83, 85, 89 

Technology driven industry 27, 53, 54, 59, 87, 88 
Source: Peneder (1999) 

 

 To gain the first broad picture, following graphs (Figure 1 and Figure 2) 
present the development of the export and import volume in EUR of Slovakia within 
the EU27 market during the period of 1999-2011 respecting Peneder´s taxonomic 
groups. 
 

 

 

                                                      
3 SITC divisions 00, 02, 35, 41, 91, 93 and 95 were excluded from the Constant Market Share 
Analysis because of unavailability of data of Slovak export into all EU27 countries. However, 
values involved in analyses include more than 97% of the whole export of the Slovak Republic 
in the EU27 area. 
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An increase of both the export and import in all industry branches is clearly 
visible. The most significant positive development has been reported in mainstream 
manufacturing including also rubber (62) and plastics manufacturing (58), 
telecommunications (76), industrial machinery (74) or road vehicles (78), following by 
the capital intensive industries such as textile fibers industry (26), gas (34), iron and 
steel (67) or paper manufacturing (64) and then labor intensive industries (electrical 
machinery (77), skin (21) and leather (61) production or wood (63) and furniture (82) 
manufacturing). Marketing driven and mainly technology driven sectors have been left 
behind although increased slightly. 

The only year reporting significantly reduced export and import values was 2009 
as a consequence of the economic crisis. The groups recording most significant 
decreases were road vehicles, oil products or manufactures of metals. 

Section 3 presents the results of the Slovak export decomposition using the above 
mentioned CMSA method. 

The Constant Market Share Analysis has showed interesting results for Slovakia. 
A positive total effect indicates higher export growth of Slovakia by 11% per annum 
on average in comparison to the EU27 area. The most significant differences were in 
years 2003 and 2007 (21% per annum of difference). 

The development of the total effect was significantly influenced by a positive 
competitiveness effect in each of analyzed years. Structural effect, kept in positive 
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values mainly by the market effect, influenced the Slovak export market share to a 
lower positive extent, in 2002 and 2009 it was even negative. (See Table 3) 
 

  Competitiveness effect 0.09 0.08 0.09 
  Structural effect 0.02 0.02 0.02 
    Product effect 0.00 -0.00 -0.00 
    Market effect 0.02 0.02 0.02 
   Mixed-structure effect -0.00 -0.00 -0.00 

 

If we look at the following graph (Figure 3), the common development of the total 
effect and the competitiveness effect is clearly visible. The competitiveness of Slovak 
export reached two positive peaks within the analyzed period – in 2003 and in 2007. 
On the contrary, its lowest point was recorded in 2010. In the same year, the structural 
effect overcame the competitiveness effect and stayed above its values also in 2011. 
 

 
 

 
A more detailed look at the partial effects may explain this development. 

 

A closer insight into the competitiveness effect (See Figure 4) and its breakdown 
into several product groups indicate a significant role of mainstream manufacturing in 
the Slovak export structure. The whole competitiveness effect almost copy the 
development of mainstream products export within the analyzed period. A sharp 
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increase of the effect in years 2003 and 2007 was due to the influence of mainstream 
manufacturing, the share of which in the total Slovak export was significantly higher 
than its share in the EU27 export.  Until 2003 and then slightly in 2007, a labor 
intensive industry had a similar influence and increased the competitiveness effect. 
However, afterwards, its positive impact dropped and turned even into negative 
influence in 2010. Certain positive influence was also due to capital intensive products, 
mainly in 2000 and 2004. Technology driven and marketing driven industries 
contributed to the competitiveness of Slovak export to a markedly small extent. 

 

 

 

Considering the decomposition of competitiveness effect according to the target 
markets (See Figure 5), Slovakia gained significant shares in Germany (mainly until 
2003), France (mainly in a period of 2005-2009) and Czech Republic (which got to 
positive values in 2004). Exports to Poland and Austria were also competitive during 
almost whole period, however, to a lower extent. It is also necessary to mention a 
strong positive influence of export to United Kingdom and Italy which was present 
over the whole analyzed period, but mainly in 2006 and 2007. 
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Considering the structural effect (See Figure 6), it was positively influenced 
mainly by the market effect. The bottom reached by the structural effect and its both 
elements occurred in 2009. 
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A more detailed look at the product effect (See Figure 7) reveals a strong positive 
influence of capital intensive industries until 2007. Moreover, it is visible that a cause 
of a sharp fall of the product effect in 2009 was due to negative market share of export 
of mainstream products. Year 2009 reported a significant decrease in export of road 
vehicles as a consequence of the economic crisis which came to Europe. The 
improvement of the situation in the two following years has lead immediately to a 
positive structural effect. 
 

 

The market effect explains the development of the structural effect significantly.
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Looking at the Figure 8, the market effect copied a market share of Slovak export 
in the Czech Republic to a large extent. Another significantly contributive market to 
the market structural effect is Hungary, followed by Germany and Poland. In 2000, a 
significant negative effect was due to United Kingdom and France. In 2009, Slovakia 
increased its export market shares in several countries (keeping the total market share 
constant), such as Spain, France, United Kingdom or Netherlands. 

The Slovak Republic is an open economy whose development depends on the 
situation in other European countries. The country is significantly involved in the 
foreign trade which reaches about 70% of the country´s HDP. In order to improve the 
economic conditions and welfare in Slovakia, it is necessary to be competitive in the 
foreign markets. 

The presented Constant Market Share Analysis has showed a strong 
competitiveness effect of the Slovak export within the European Union. However, the 
effect has been caused by the mainstream manufacturing and the labor intensive 
industries which bring a lower value added and are mainly price competitive. 
Insufficient contribution of marketing driven and technology driven industries to the 
total competitiveness effect leads to a necessity of expensive import. A change in focus 
of the export structure via quality-competitive goods based on research and 

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Other countries Austria

Poland Hungary

Czech Republic France

Germany Total market effect

383



NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 

development and more advanced technology would influence Slovak trade balance 
more positively and maintain a long-term economic growth. 
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SITC Classification – Classes and Divisions (Rev. 4) 
Source: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=28 
 
 
0 - Food and live animals 

00 - Live animals other than animals of division 03  
01 - Meat and meat preparations  
02 - Dairy products and birds’ eggs  
03 - Fish (not marine mammals), crustaceans, molluscs and aquatic 
invertebrates, and preparations thereof  
04 - Cereals and cereal preparations  
05 - Vegetables and fruit  
06 - Sugars, sugar preparations and honey  
07 - Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof  
08 - Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals)  
09 - Miscellaneous edible products and preparations 

1 - Beverages and tobacco 
11 - Beverages  
12 - Tobacco and tobacco manufactures  

2 - Crude materials, inedible, except fuels 
21 - Hides, skins and furskins, raw  
22 - Oil-seeds and oleaginous fruits  
23 - Crude rubber (including synthetic and reclaimed)  
24 - Cork and wood  
25 - Pulp and waste paper  
26 - Textile fibres (other than wool tops and other combed wool) and their 
wastes (not manufactured into yarn or fabric)  
27 - Crude fertilizers, other than those of Division 56, and crude minerals 
(excluding coal, petroleum and precious stones)  
28 - Metalliferous ores and metal scrap 
29 - Crude animal and vegetable materials, n.e.s.  

3 - Mineral fuels, lubricants and related materials 
32 - Coal, coke and briquettes  
33 - Petroleum, petroleum products and related materials  
34 - Gas, natural and manufactured  
35 - Electric current  

4 - Animal and vegetable oils, fats and waxes 
41 - Animal oils and fats  
42 - Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated  
43 - Animal or vegetable fats and oils, processed; waxes of animal or vegetable 
origin; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils, 
n.e.s.  
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5 - Chemicals and related products, n.e.s. 
51 - Organic chemicals  
52 - Inorganic chemicals  
53 - Dyeing, tanning and colouring materials  
54 - Medicinal and pharmaceutical products  
55 - Essential oils and resinoids and perfume materials; toilet, polishing and 
cleansing preparations  
56 - Fertilizers (other than those of group 272)  
57 - Plastics in primary forms  
58 - Plastics in non-primary forms  
59 - Chemical materials and products, n.e.s.  

6 - Manufactured goods classified chiefly by material 
61 - Leather, leather manufactures, n.e.s., and dressed furskins  
62 - Rubber manufactures, n.e.s.  
63 - Cork and wood manufactures (excluding furniture)  
64 - Paper, paperboard and articles of paper pulp, of paper or of paperboard  
65 - Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., and related products  
66 - Non-metallic mineral manufactures, n.e.s.  
67 - Iron and steel  
68 - Non-ferrous metals  
69 - Manufactures of metals, n.e.s.  

7 - Machinery and transport equipment 
71 - Power-generating machinery and equipment  
72 - Machinery specialized for particular industries  
73 - Metalworking machinery  
74 - General industrial machinery and equipment, n.e.s., and machine parts, 
n.e.s.  
75 - Office machines and automatic data-processing machines  
76 - Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus and 
equipment  
77 - Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s., and electrical parts 
thereof (including non-electrical counterparts, n.e.s., of electrical household-
type equipment)  
78 - Road vehicles (including air-cushion vehicles)  
79 - Other transport equipment  

8 - Miscellaneous manufactured articles 
81 - Prefabricated buildings; sanitary, plumbing, heating and lighting fixtures 
and fittings, n.e.s.  
82 - Furniture and parts thereof; bedding, mattresses, mattress supports, 
cushions and similar stuffed furnishings  
83 - Travel goods, handbags and similar containers  
84 - Articles of apparel and clothing accessories  
85 - Footwear  

386



Competitiveness of Slovak Production in the European Market 

87 - Professional, scientific and controlling instruments and apparatus, n.e.s.  
88 - Photographic apparatus, equipment and supplies and optical goods, n.e.s.; 
watches and clocks  
89 - Miscellaneous manufactured articles, n.e.s.  

9 - Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC 
91 - Postal packages not classified according to kind 
93 - Special transactions and commodities not classified according to kind  
96 - Coin (other than gold coin), not being legal tender  
97 - Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)  

I - Gold, monetary 
II - Gold coin and current coin 
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Vzdelávanie podnikateľov je v súčasnosti čoraz častejšie diskutovanou témou 
nielen v odborných podnikateľských kruhoch, ale aj na akademickej pôde. 
Prepojenie medzi praxou a vzdelávaním poskytovaným na stredných a vysokých 
školách v SR predstavuje pomerne veľký problém. Len veľmi pomaly sa do už 
zabehnutých učebných osnov dostávajú nové prístupy k rozvoju kľúčových 
kompetencií uplatniteľných nielen v bežnom živote, ale aj v podnikateľskej 
činnosti. Cieľom príspevku je poukázať na východiskové body problematiky 

riešenej v projekte Katedry ekonomických teórií EkF TUKE – kľúčové 
kompetencie a stav podnikateľského prostredia v SR.   

Kľúčové slová kľúčové kompetencie, podnikateľské prostredie, podnikateľské 
subjekty  

S rýchlymi zmenami v každodennom živote človeka sa spája nevyhnutnosť 
získavania nových zručností a skúseností v mnohých oblastiach tak pracovného, ako aj 
súkromného života. Ešte v blízkej minulosti bola pre úspech v práci, ale aj v bežnom 
živote, dôležitá najmä schopnosť jednotlivcov dobre spolupracovať, komunikovať s 
inými ľuďmi, avšak hlavne mať dostatočne kvalitné odborné znalosti. Profesijné 
zručnosti však už v dnešnom svete nestačia. Na význame získavajú schopnosti a 
postoje jednotlivca spojené s kreativitou a inovatívnosťou. Dôležitá je aj pripravenosť 
pre kvalitu života, ktorá môže byť zvyšovaná rozvíjaním kľúčových kompetencií.  Aj 
preto sa kľúčové kompetencie dostávajú do centra pozornosti tých, ktorí chcú 
prispôsobiť vzdelávací systém (nielen) potrebám trhu práce. Význam ich rozvíjania 
vedie k strategickým cieľom v oblasti vzdelávacích programov, aj v oblasti 
zamestnateľnosti jednotlivcov. 
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Kľúčové kompetencie (KK) prvýkrát popísal D. Mertens v roku 1974 v súvislosti 
s trhom práce a zamestnanosťou. (Belza, Siegrista, 2001, s. 27) Postupne sa 
problematika kľúčových kompetencií dostala aj do ostaných oblastí života, najmä do 
oblasti vzdelávania, pričom predstavovala premostenie medzi požiadavkami kladenými 
zamestnávateľmi na trhu práce a profilom absolventov rôznych metód a stupňov 
vzdelania. V 90. rokoch 20. storočia, keď sa začala pozornosť zameriavať na kvalitu 
vzdelávania a jeho efektivitu, začali sa kľúčové kompetencie výrazne etablovať práve v 
oblasti vzdelávania. Jeho kvalita a miera efektívnosti sa totiž premietajú práve do sveta 
práce a ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

Teória kľúčových kompetencií ešte nie je plne sformovaná. Neexistuje preto 
ucelená a všeobecne prijatá definícia kľúčových kompetencií a to aj preto, že kľúčové 
kompetencie sú záujmom odborníkov tak z oblasti sociológie, pedagogiky, filozofie, 
psychológie, ako aj ekonómie. Niektorí filozofi charakterizujú kľúčové kompetencie 
ako kompetencie nevyhnutné pre kvalitný život. Francúzsky pojem compétence sa 
pôvodne používal v kontexte odbornej prípravy a označoval schopnosť (spôsobilosť) 
vykonať určitú úlohu. Francúzsky pedagóg P. Perrenoud navrhuje definovať 
kompetencie ako „schopnosť účinne jednať v určitom type situácií, schopnosť 
založenú na vedomostiach, ktorá sa však neobmedzuje len na ne“. (Eurydice, 2002, s. 
13-14) 

Hrmo a Turek uvádzajú, že podľa ich názoru obsah pojmu kompetencia výstižne 
vyjadruje behaviorálna definícia podľa Schoonover Associates (2001): „Kompetencia 
je správanie (činnosť alebo komplex činností), ktoré charakterizuje vynikajúci výkon v 
niektorej oblasti činnosti“ (Hrmo, Turek, 2003)

Komplexnejšia definícia kompetencie môže byť aj nasledovná: „Kompetencia je 
správanie (činnosť alebo komplex činností), ktoré charakterizuje vynikajúci výkon v 
niektorej oblasti činnosti. Kľúčové kompetencie sú najdôležitejšie kompetencie z 
množiny kompetencií. Sú vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných 
problémov, ktoré umožnia jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, 
osobnom i spoločenskom živote.“ (Turek, 2008)

V slovenskej terminológii sa v súvislosti s pojmom kompetencie používajú aj 
ďalšie pojmy. Ako synonymá sa zvyknú používať schopnosť, zručnosť, spôsobilosť, 
efektívnosť a iné. Preto je podľa Hrma a Tureka (2003) potrebné definovať ich a 
ozrejmiť ich vzájomný vzťah. 

„Schopnosť je psychická vlastnosť osobnosti, ktorá je podmienkou 
(predpokladom) úspešného vykonávania určitej komplexnej činnosti, napr. schopnosť 
abstraktne myslieť, schopnosť učiť sa. Miera schopnosti závisí od vrodených 
predpokladov (vlôh) a získaných, osvojených predpokladov (napr. učením) pre výkon 
určitej činnosti.

Zručnosť je špecializovaná schopnosť vykonávať určitú konkrétnu činnosť, riešiť 
určitý konkrétny problém, napr. čítať, robiť si poznámky. Z tohto vyplýva, že 
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schopnosť učiť sa pozostáva zo systému viacerých zručností. Zručnosť intelektuálnej 
povahy sa zvykne nazývať aj spôsobilosť.

Kompetencia je schopnosť (správanie, činnosť alebo komplex činností), ktorú 
charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej oblasti činnosti. Kompetencie sú 
charakteristické prvky činnosti, ktoré sa vyskytujú oveľa častejšie a dôslednejšie pri 
dosahovaní vynikajúcich výkonov, ako pri dosahovaní priemerných a slabých výkonov 
v určitej oblasti. Za kompetentného v určitej oblasti sa zvykne považovať človek, ktorý 
má schopnosti, motiváciu, vedomosti, zručnosti atď. robiť kvalitne to, čo sa v 
príslušnej oblasti robiť vyžaduje.

Kľúčové kompetencie sú najdôležitejšie kompetencie z množiny kompetencií. Sú 
vhodné na riešenie celého radu väčšinou nepredvídateľných problémov, ktoré umožnia 
jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom 
živote.“

Nakoľko terminológia kľúčových kompetencií v európskych krajinách kolíše, 
odporučila pracovná skupina EÚ pre kľúčové kompetencie na základe výzvy summitu 
EÚ, ktorý sa konal v r. 2000 v Lisabone, jednoznačné používanie pojmu key 
competencies (KK) v členských krajinách EÚ. Na základe odporúčaní orgánov 
Európskeho spoločenstva a modelov kľúčových kompetencií pre vzdelávacie programy 
európskeho školstva sú kľúčové kompetencie definované nasledovne: „Kľúčové 
kompetencie je zvnútornený, vzájomne prepojený súbor nadobudnutých vedomostí, 
zručností, schopností, postojov a hodnotových orientácií, ktoré sú dôležité pre kvalitný 
rozvoj osobnosti jednotlivca, jeho aktívne zapojenie sa do spoločnosti, uplatnenie v 
zamestnaní a jeho celoživotné vzdelávanie“ (Blaško, 2009)

Jednotlivé definície kľúčových kompetencií sa vo všeobecnosti zhodujú v tom, že 
ide o také kompetencie, ktoré sú využiteľné vo väčšine (aj v zatiaľ ešte neexistujúcich) 
povolaní, ktoré umožnia jedincovi zastávať celý rad pracovných pozícií a funkcií, 
vykonávať rôzne povolania a ktoré sú vhodné na riešenie celého radu väčšinou 
nepredvídateľných problémov, ktoré umožnia jedincovi úspešne sa vyrovnať s 
rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote.

Kompetencie majú svoje charakteristické črty. Majú činnostný charakter, ktorý na 
základe osobnej praktickej skúsenosti pripravuje človeka na ich realizáciu v praxi. 
Vyznačujú sa komplexnosťou, nakoľko v sebe obsahujú vedomosti, zručnosti, postoje 
a ďalšie zložky, ktoré boli v minulosti vnímané viac samostatne. Majú procesuálny 
charakter, čo znamená, že nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu počas celého 
života človeka. Kompetencie na rozdiel od poznatkov nezastarávajú, ale majú 
schopnosť stále sa rozvíjať, čím tvoria základ pre realizáciu celoživotného učenia sa a 
osobnej flexibility. Sú dynamické a ich rozvinutosť môže byť na rôznych úrovniach 
(kompetencie ako cieľový stav napĺňajúci určitý štandard, rozširovanie rozsahu 
kompetencií ich zdokonaľovaním). Kompetencie sú počas procesu ich osvojovania a v 
jeho závere len v latentnej podobe (možno ich len predpokladať). Reálnymi sa 
kompetencie stávajú až v momente ich uplatnenia v učebnej alebo životnej situácii, 
pričom miera ich rozvinutia môže byť rôzna. Zvládnuté kompetencie sú predpokladom 
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pre výkon v určitej oblasti činností. Kompetencie sú výsledkom formálneho, 
neformálneho a informálneho vzdelávania. 

Kľúčové kompetencie našli postupne svoje zaradenie aj v strategických 
medzinárodných dokumentoch. Medzinárodná komisia pre vzdelávanie v XXI. storočí 
vedená Jacquesom Delorsom si uvedomila nevyhnutnosť získavania kompetencií a 
zdokonaľovania sa v nich a v správe pre UNESCO v roku 1997 prijala štyri základné 
princípy pre Európu: „Naučiť sa učiť, naučiť sa pracovať, naučiť sa žiť spolu, naučiť sa 
byť“. 

V roku 2003 vo vyššie uvedenom kontexte zlepšovania zamestnanosti v 
Európskom spoločenstve zdôraznila Európska rada na svojich zasadnutiach potrebu 
rozvíjať celoživotné vzdelávanie s dôrazom na opatrenia pre nezamestnaných a 
neaktívnych jedincov. Nasledovalo vypracovanie spoločnej správy Európskej rady 
Komisie „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“, ktorá bola prijatá v roku 2004 a 
podporila myšlienku zaistenia možnosti celoživotného vzdelávania tak, aby boli všetci 
obyvatelia vybavení potrebnými kompetenciami. Členským štátom bolo odporúčané, 
aby používali Európsky referenčný rámec Kľúčové kompetencie pre celoživotné 
vzdelávanie (Úradný vestník EÚ, 2006), ktorý stanovuje osem kľúčových kompetencií 
nasledovne: 

1. komunikácia v materinskom jazyku,

2. komunikácia v cudzích jazykoch,

3. informačná a komunikačná technológia,

4. matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti matematiky, prírodných a 
technických vied,

5. podnikavosť,

6. interpersonálne a občianske kompetencie,

7. osvojenie schopnosti učiť sa,

8. všeobecný kultúrny rozhľad.

Vyššie uvedené kľúčové kompetencie predstavujú navzájom prepojený komplex, 
ktorý by si mal osvojovať každý jedinec už od základného stupňa vzdelávania, a ktorý 
by mal byť následne ďalej rozvíjaný počas celého života, pričom základnou filozofiou 
kľúčových kompetencií je pripraviť človeka na celoživotné vzdelávanie. Pri vymedzení 
kľúčových kompetencií vychádzali odborníci z troch priorít: 1. osobné naplnenie a 
rozvoj jedinca v priebehu celého života, 2. aktívne občianstvo a zapojenie sa do 
spoločnosti a 3. zamestnateľnosť jedinca. (Blaško, s. 88)

V ročnom prieskume rastu (RPR) na rok 2012, ktorý vytyčuje, čo Európska 
komisia považuje v nasledujúcich 12 mesiacoch za priority EÚ z hľadiska 
hospodárskej a rozpočtovej politiky a reforiem s cieľom podporiť rast a zamestnanosť 
v zmysle stratégie Európa 2020 sa zdôrazňuje, že stratégia Európa 2020 musí byť 
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súčasne zameraná (okrem iného) na reformné opatrenia s krátkodobým efektom rastu a 
na vytvorenie správneho strednodobého modelu rastu. Zdôrazňuje, že systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy sa musia zmodernizovať tak, aby sa posilnila ich 
účinnosť a kvalita a aby sa podporilo získavanie a prehlbovanie zručností a 
kompetencií potrebných na to, aby uspeli na trhu práce. V RPR na rok 2012 sa zároveň 
požaduje, aby sa osobitná pozornosť venovala mladým ľuďom, ktorí patria do skupín 
najviac postihnutých krízou. (Úradný vestník EÚ, 2012)

V súčasnosti sa problematikou kompetencií a kľúčových kompetencií zaoberajú 
hlavne psychológovia, učitelia a odborníci na metodológiu výučby, nakoľko je zrejmé, 
že na to, aby došlo k efektívnemu osvojovaniu si kompetencií vo všeobecnosti, je 
potrebná najmä zásadná zmena obsahu a spôsobu akéhokoľvek vyučovania, ale aj 
samotných vyučovacích foriem, metód a stratégií, smerom k aktívnej spoluúčasti na 
interaktívnom vyučovaní a učení sa, ktoré je založené na zážitkoch a skúsenostiach a 
zároveň je prepojené so životom.

Základné dokumenty súčasnej Európskej únie (Európa 2020, Lisabonská zmluva, 
Bolonska zmluva,...) veľmi jednoznačne poukazujú na nevyhnutnosť rozvoja 
podnikateľských kompetencií u študentov stredných a vysokých škôl a na vytváranie 
takých programov, ktoré umožnia v oblasti podnikateľských zručností vzdelávať aj 
ostatných ľudí. Hospodárska kríza posledného obdobia poukázala na výrazné 
nedostatky obyvateľstva vo finančnom vzdelaní. Neznalosť a nekompetentnosť v 
konečnom dôsledku viedla k bankrotu mnohých spoločností – tak fyzických osôb –
podnikateľov (FO – podnikateľ), ako aj právnických osôb (PO).  

Mení sa aj podnikateľské prostredie Slovenskej republiky. V priebehu posledného 
desaťročia sa stalo súčasťou štruktúr Európskej únie a Európskej hospodárskej a 
menovej únie. Ak sa pozrieme na FO - podnikateľov, ich počet sa v predkrízovom 
období podarilo zvýšiť, ale hospodárska kríza, predovšetkým jej druhá vlna (obdobie 
rokov 2010 – 2011), priniesla výrazný pokles počtu FO podnikateľov.

360378 418221 413867 410308 402325

336640 392841 387876 384202 375722

13683 17189 17974 18378 19069

10055 8191 8017 7728 7534

*OPvSP – Osoby podnikajúce v slobodných povolaniach,  **SHR – Samostatne
hospodáriaci roľníci

Zdroj: SSMSP 08, 09, 10, 11 
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Vzhľadom na to, že najväčšiu časť všetkých FO - podnikateľov tvoria živnostníci, 
je aj prepad celkového počtu vidieť najvýraznejšie na počte živnostníkov, kde 
medziročný pokles predstavoval 8 480 živnostníkov.

Trochu inú situáciu je možné pozorovať v štatistikách počtu PO – podnikov. Ako 
môžeme vidieť, od vstupu SR do EÚ si počet PO – podnikov, aj napriek krízovému
obdobiu, zachoval rastúci trend. 

74 207 119 933 127 409 143 001 153 881

56 691 92 042 102 947 130 144 136 672

13 732 24 173 11 329 9 549 13 850

Zdroj: SSMSP 08, 09, 10, 11 

Rástol počet nielen podnikov s počtom zamestnancov do 10, ale aj počet 
stredných podnikov. Rastúci trend je však možné zachovať len za predpokladu, že 
podniky, ktoré vznikajú budú schopné dlhodobo na tom trhu aj zotrvať. Ak sa 
pozrieme na štatistiku vzniku a zániku subjektov (PO a FO – podnikateľov) v 
jednotlivých rokoch z predkrízového obdobia (roky 2000 – 2008), tá poukazuje na to, 
že len v 4 rokoch došlo k tomu, že v ekonomike viac podnikov vzniklo, ako zaniklo. 
Boli to roky 2000, 2003, 2004, 2008. Všetky tieto roky sa spájajú s konsolidáciou v 
ekonomike a predovšetkým s intenzívnymi opatreniami zavedenými do ekonomiky v 

Zdroj: spracované autorkami podľa údajov SSMSP10 a SSMSP 11
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snahe zlepšiť celkovú výkonnosť ekonomiky. V ostatných rokoch dochádzalo k tomu, 
že viac podnikov zaniklo, ako vznikalo.

23 675 30 128 30 470 27 727 15 152 35 890 41 064 53 852 56 053

23 088 29 763 30 121 26 423 14 933 34 739 40 482 51 519 54 876

587 365 349 1 304 219 1 151 582 2 333 1 177

26 576 23 675 30 128 30 470 27 727 15 152 35 890 41 064 57 574

26 402 41 054 44 249 25 706 30 638 23 060 47 667 48 422 56 428

468 608 413 564 639 950 358 1436 1 146

Zdroj: ŠÚ SR 1, 1a, 2, 2a

Dôvodov pre zánik podnikov bolo niekoľko – legislatívne zmeny, ktorým sa 
podniky nechceli alebo neboli schopné prispôsobiť, nedostatočná vymožiteľnosť práva, 
finančné problémy, prvotná, či druhotná platobná neschopnosť, nedodržanie 
dohodnutých podmienok, a pod.. Väčšina týchto problémov je viac alebo menej 
spojená aj so schopnosťami, zručnosťami a skúsenosťami vlastníkov a zamestnancov 
týchto podnikov.

Prikláňame sa preto k názoru, že dlhodobá udržateľnosť rastu MSP, na ktorých je 
postavené hospodárstvo, je možná len vtedy, ak podniky, ktoré budú vznikať povedú 
ľudia, ktorí okrem svojej odbornosti budú pripravení pochopiť a vysporiadať sa s 
činnosťami a rizikami, ktoré sú spojené s podnikaním. V tejto oblasti je potrebné, aby 
sa zapájala aj akademická obec a aby reagovala na tieto požiadavky vytváraním takých 
kurzov či programov, po absolvovaní ktorých budú podnikatelia schopní sa v 
podnikateľskom prostredí uplatniť. 

Katedra ekonomických teórií EkF TUKE sa tejto problematike venuje už 
niekoľko rokov. Projekt „Začínajúci podnikateľ“, ktorý organizovala v rokoch 2004 –
2006, pomohol uviesť do života 5 nových podnikateľských zámerov. Všetky sú aj po 6 
rokoch od svojho spustenia ekonomicky aktívne a rentabilné. Katedra sa preto rozhodla 
voľne nadviazať na tento projekt a pripravila nový projekt pod názvom: „Vybudovanie 
multimediálnej učebne na podporu dištančných foriem vzdelávania v oblasti 
kľúčových kompetencií s dôrazom na podnikateľské zručnosti.“ Súčasťou tohto 
projektu je aj realizácia kurzu pre potenciálnych podnikateľov. Cieľovou skupinou 
prieskumu budú študenti končiacich ročníkov VŠ iných, ako ekonomických odborov a 
záujemcovia o podnikanie vedení na úrade práce. Cieľová skupina bola zvolená v 
kontexte situácie, na ktorú štatistiky poukazujú.  Tak, ako je vidieť z tabuľky, v 
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priebehu posledných 4 rokov dochádza k poklesu podielu FO – podnikateľov vo veku 
do 30 rokov. Zároveň sa však nemení podiel podnikateľov vo vyššej vekovej kategórií, 
čiže je tu predpoklad, že títo podnikatelia neprechádzajú do vyššej skupiny (z pohľadu 
veku), ale z trhu odchádzajú. 

16,9% 16,1% 15,2% 14,7%

28,6% 28,8% 28,6% 28,6%

27,6% 27,3% 27,1% 27,0%

Zdroj: SSMSP 08, 09, 10, 11 

Kurzu by sa malo zúčastniť 20 osôb. Cieľom celého projektu je, aby účastníci 
kurzu boli po jeho absolvovaní schopní nielen začať svoje podnikanie, ale aby svoje 
získané kompetencie dokázali využiť pre ďalší rozvoj svojho podnikania.

Vysporiadať sa s výraznými zmenami v podnikateľskom prostredí je v dnešnej 
dobe nevyhnutnosťou. Mnohí podnikatelia však nikdy nemali možnosť rozvíjať svoje 
podnikateľské schopnosti, ktoré dnes vieme zhrnúť pod pojem kľúčové kompetencie. 
Je preto potrebné venovať tejto oblasti pozornosť. Otázkou ostáva aký systém bude 
predstavovať efektívny spôsob, ktorý umožní rozvoj kľúčových kompetencií študentov 
končiacich ročníkov VŠ, ktorí predstavujú potenciál podnikateľského prostredia SR.

Článok bol vypracovaný v rámci projektu 035TUKE-4/2012: „Vybudovanie 
multimediálnej učebne na podporu dištančných foriem vzdelávania v oblasti kľúčových 
kompetencií s dôrazom na podnikateľské zručnosti.“
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Príspevok podáva teoretický výklad pojmu regionálna samospráva a všeobecne 

charakterizuje určujúce prvky smerovania regionálneho rozvoja v Slovenskej 

republike.Pozornosť sa venuje aj na dôvody a ciele vzniku regionálnej 

samosprávy. Práca je súhrnom informácií podávajúcich stručnú charakteristiku 

o predmetnej problematike, ktorej vyústením je prehľad finančnej situácie 

vyšších územných celkov na Slovensku. Súčasťou príspevku je aj grafický 

prehľad jednotlivých príjmov vyšších územných celkov, ktoré boli dosiahnuté v 

predchádzajúcich obdobiach. Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektu 

VEGA 1/1195/12. 

Kľúčové slová regionálna samospráva, vyšší územnosprávny celok, príjmy

The paper gives theoretical interpretation of regional government and generally 

characterized by determining the direction of the elements of regional 

development in Slovakia. Attention is given to the reasons for and objectives of 

the regional government. The paper is a summary of information about lodging 

a brief description of that issue, which is the culmination of an overview of the 

financial situation of higher territorial units in Slovakia. The paper is a 

graphical overview of income higher territorial units that have been achieved in 

previous periods. This paper was developed under the project VEGA 1/1195/12. 

Keywords: regional self-government, higher territorial unit, incomes 

Významným medzníkom pre samosprávy bola prebiehajúca fiškálna 
decentralizácia, ktorá usilovala o to, aby nižšie vládne úrovne rozhodovali o 
poskytovaní verejných statkov a služieb s prihliadnutím na miestne zvláštnosti. Na 
základe toho dochádza k efektívnejšiemu poskytovaniu tých služieb, ktoré najviac 
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zodpovedajú miestnym prioritám a preferenciám. Výraznejšie decentralizačné zmeny 
sa začali realizovať v roku 2002. Zákonom č. 302/2001 Z. z. bola zriadená samospráva 
vyšších územných celkov. Na základe toho vzniklo na Slovensku osem samosprávnych 
krajov. Založením druhého stupňa územnej samosprávy boli naplnené podmienky pre 
prechod niektorých pôsobností z orgánov miestnej štátnej správy na obce a vyššie
územné celky.

Regionálna úroveň disponuje nezávislými kompetenciami, právomocami a 
zodpovednosťami pri zabezpečovaní úloh, ktoré jej boli zverené. V prípade vyššieho 
stupňa územnej samosprávy ide predovšetkým o zabezpečovanie jednotlivých 
verejných statkov pre občanov žijúcich na spravovanom území. Toto územie je 
spravidla väčšie ako obec alebo mesto, ale menšie ako je štát. Vo väčšine krajín 
predstavuje regionálna úroveň dôležitý spojovací článok medzi obcou a štátom. 

Územná samospráva predstavuje určitú formu verejnej vlády a správy- tzn. 
samostatné riadenie vecí verejných na území menšom, ako je štát, na základe zákonom 
stanovenej pôsobnosti a ekonomických podmienok. Štát uznáva schopnosť územnej 
samosprávy vykonávať jednotlivé činnosti na svojom území a odovzdáva jej časť 
verejnej správy ako neštátnemu subjektu- obci poprípade regiónu. (Peková, 2004) 

Regionálna samospráva na Slovensku zastáva postavenie jednej z najmladších 
foriem verejnej správy.  Jej pôsobnosť je úzko prepojená s riadením a usmerňovaním 
územných celkov na hierarchicky vyššej úrovni spravovania krajiny ako je miestna 
úroveň a súčasne na nižšej úrovni ako je národná. V podmienkach našej krajiny sa za 
predstaviteľa regionálnej samosprávy považujú vyššie územnosprávne celky. 

Ako sme už poznamenali, regionálna samospráva predstavuje najmladšiu formu 
samosprávy na Slovensku. Regionálna samospráva má na starosti zabezpečenie 
rôznych úloh, plnenie originálnych a prenesených kompetencií a v príslušnom regióne 
poskytuje občanom verejné statky. Svoju relatívnu samostatnosť a nezávislosť od štátu 
jej zabezpečuje vlastný rozpočet, prostredníctvom ktorého zaisťuje svoje činnosti.

Základnou jednotkou regionálnej samosprávy je samosprávny kraj, nazývaný 
vyšší územný celok. Samosprávny kraj je samostatný, územný a správny celok 
Slovenskej republiky. Svoju aktivitu realizuje len na území s presne určenými 
administratívnymi hranicami. Do jeho pôsobnosti spadá aj riadenie tohto vyhradeného 
územia. (Gecíková)

Vyššie územné celky sú súčasťou verejnej správy na Slovensku. Ich pozícia v 
systéme verejnej správy je spojená s existenciou územnej samosprávy a regionálnym 
stupňom spravovania krajiny. Samospráva predstavuje podsystém verejnej správy, 
ktorý zaisťuje výkon úloh štátu zverený subjektom neštátno-korporatívneho 
charakteru. Zaisťuje úlohy pre spoločenstvá občanov, ktoré sú zakladané na územnom 
princípe. (Hamalová, 2007)

398



NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 

V územnej samospráve Slovenska  sa vyskytujú dve úrovne  pôsobenia, a to 
miestna a regionálna úroveň. Regionálna samospráva nenahradzuje miestnu 
samosprávu, každá z týchto úrovní má svoju úroveň pôsobenia, kompetencie, 
zodpovednosť a právomoci. Súvislosti, ktoré podmienili vznik regionálnej samosprávy 
bola najmä snaha vytvoriť predpoklady pre vznik regionálnych vlád a preniesť na nich 
zodpovednosť za hospodársky a sociálny rozvoj území. Ďalšou snahou bolo vytvoriť 
jednotnú európsku regionálnu politiku, ktoré predpokladala vznik zodpovedných 
subjektov na úrovni regiónov- regionálnych samospráv. (Hamalová, 2007)

Cieľom regionálnej politiky je znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja 
jednotlivých regiónov a zmierňovanie zaostávania menej rozvinutých regiónov. Zrejme 
najvýznamnejším aktom pre regionálnu politiku bolo legislatívne zakotvenie 
regionálnej politiky, a to prijatie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
503/2001 o podpore regionálneho rozvoja. Predmetom normatívnej úpravy bolo 
stanovenie podmienok podpory regionálneho rozvoja a pôsobnosť orgánov štátnej 
správy a samosprávy pri poskytovaní tejto podpory. Hlavné ciele podpory 
regionálneho rozvoja zákon definoval nasledovne: 

• zabezpečiť vyvážený hospodársky rast a sociálny rozvoj Slovenskej republiky,

• odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
regiónov,

• zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou 
úrovňou obyvateľov,

• trvalo udržať hospodársky a sociálny rozvoj regiónov.

Podporovanými regiónmi podľa zákona boli hospodársky slabé regióny, ktoré 
podľa ukazovateľov hospodárskeho a sociálneho rozvoja vykazujú podstatne nižšiu 
úroveň rozvoja ako je priemerná úroveň v Slovenskej republike. Ďalej to boli regióny s 
nepriaznivou štruktúrou, v ktorých sú sústredené negatívne dôsledky štrukturálnych 
zmien, dochádza v nich k útlmu odvetví a výrobných podnikov a k rastu 
nezamestnanosti. (Zákon č. 503/2001)

Reforma verejnej správy znamenala zmenu územnosprávneho usporiadania 
Slovenskej republiky, prechod mnohých kompetencií zo štátu na územné samosprávy, 
vybudovanie samosprávy na úrovni vyšších územných celkov a posilnenie finančnej 
autonómie územných samospráv. Územnú samosprávu dnes tvoria vyššie územné 
celky a obce. Kompetencie samospráv boli posilnené, preto bolo v záujme zvyšovania 
hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov nevyhnutné novo upraviť 
vzťahy medzi, celoštátnou, regionálnou a miestnou úrovňou. Reakciou na 
novovzniknutú situáciu bolo prijatie novej právnej úpravy podpory regionálneho 
rozvoja, konkrétne schválenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 539/2008 
Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009. Tento 
zákon spĺňa požadované atribúty pre všetky inštitucionálne štruktúry v oblasti 
regionálneho rozvoja a ustanovuje ich vzájomné prepojenie pri podpore regiónov, pri 
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rešpektovaní podmienky zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, sociálneho a 
územného rozvoja Slovenskej republiky. Zákon o podpore regionálneho rozvoja 
ustanovuje základné pojmy a cieľ podpory regionálneho rozvoja, zdroje financovania, 
vymedzuje základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja, pôsobnosť orgánov 
štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej 
spolupráce. Kladie dôraz nielen na regionálnu, ale aj miestnu úroveň. Vytvára tak 
priestor k plnohodnotnému nadviazaniu komunikácie medzi orgánmi štátnej správy, 
orgánmi regionálnej samosprávy a miestnej samosprávy pri hľadaní krokov k 
efektívnemu využitiu verejných zdrojov určených na rozvoj regiónov. Zároveň vytvára 
vhodné podmienky na územnú spoluprácu jednotlivých regiónov a podmienky pre 
koordináciu a realizáciu opatrení na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti pri vyrovnávaní regionálnych rozdielov. (Dôvodová správa k návrhu zákona 
o podpore regionálneho rozvoja)

Financovanie samosprávneho kraja upravuje paragraf 9 v zákone č. 302/2001 o 
samospráve vyšších územných celkov. Samosprávny kraj financuje svoje potreby a 
činnosti najmä z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších iných 
zdrojov ako napr. prostriedkov z peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, 
z návratných zdrojov financovania a združených prostriedkov. (Grúň, 2005, s.64) 
Základným nástrojom finančného hospodárenia je rozpočet vyššieho územného celku v 
príslušnom rozpočtovom roku. Pomocou tohto rozpočtu sa spravuje financovanie úloh 
a funkcií vyššieho územného celku. Podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 
určení výnosu dane z príjmov samospráve má daň z príjmov charakter podielovej dane. 
Prerozdeľuje sa v presne stanovenom pomere: štátny rozpočet 6,2 % ; obce 70,3 % ; 
VÚC 23,5 %. Jedná sa o daň z príjmov FO.

Príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú:

Vlastné 

o výnos z miestnej dane podľa osobitného predpisu;

o nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku a 
činnosti vyššieho územného celku a jeho rozpočtových organizácií;

o výnosy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku;

o sankcie za narušenie finančnej disciplíny  uložené vyšším územným 
celkom; 

o dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho územného 
celku; 

o podiely na iných daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu;
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Prijaté

o dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu 
štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný 
rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov;

o účelové dotácie z rozpočtu obce alebo iného vyššieho územného celku 
slúžiace na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov;

o prostriedky z Európskej únie alebo prostriedky zo zahraničia udelené 
na konkrétny účel;

o dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte 
na príslušný rozpočtový rok;

o iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Z rozpočtu vyššieho územného celku sa uhrádzajú:

o záväzky vyššieho územného celku vyplývajúce z plnenia povinností 
ustanovených osobitnými predpismi;

o výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy;

o výdavky na výkon samosprávnych pôsobností vyššieho územného 
celku a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 
zriadených vyšším územným celkom;

o výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku 
vyššieho územného celku a majetku iných osôb, ktorý vyšší územný 
celok užíva na plnenie úloh;

o záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom 
alebo obcou, prípadne s ďalšími osobami na splnenie úloh
vyplývajúcich z pôsobnosti vyššieho územného celku vrátane 
záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti;

o výdavky vzniknuté v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou alebo 
členstvom v medzinárodnom združení;

o úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí;

o výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných vyšším 
územným celkom a výdavky na úhradu výnosov z nich;

o iné výdavky stanovené osobitnými predpismi. (Grúň, 2005)

Miestnou daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, je daň z motorových 
vozidiel(zákon č.582/2004 Z.z.o  miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady)  Sadzby dane z motorových vozidiel 
každoročne prehodnocujú a určujú vyššie územné celky a vyhlasujú ich vo všeobecne 
záväzných nariadeniach. Avšak správu dane  vykonávajú daňové úrady. V priebehu 
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zdaňovacieho obdobia nesmú vyššie územné celky meniť podmienky a sadzby dane z 
motorových vozidiel.

Daň z príjmu fyzických osôb

Podiel výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre vyššie územné celky  dosiahol 
svoje maximum v roku 2008 vo výške 428,2 mil. Eur. Následne v roku 2009 poklesol 
oproti roku 2008 o 24,7 mil. Eur a v roku 2010 bol výnos nižší až o 70,7 mil. Eur v 
porovnaní s rokom 2009. Rok 2011 predstavuje nárast výnosu o 76,3 mil. Eur a v roku 
2012 ďalší nárast o 13,7 mil. Eur oproti roku 2011. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

v mil. Eur 295,3 334,8 359,9 428,2 403,5 332,8 409,1 422,8

Medziročne n.a. 13,40% 7,50% 19,00% -5,80% -17,50% 22,90% 3,40%

Zdroj: http://cenastatu.sme.sk/linky/Eur/ 

Daň z motorových vozidiel

Hospodárska kríza priniesla v posledných mesiacoch roka 2008 značné oslabenie 
zahraničného dopytu, čo spôsobilo pokles slovenského exportu, spomalenie dynamiky 
produkčnej stránky, trhu práce a celkového domáceho dopytu. Negatívny dopad tohto 
aspektu spôsobil výraznú odchýlku vo výbere daňových príjmov. V prípade dane z 
motorových vozidiel nastalo spomalenie nárastu novoevidovaných motorových 
vozidiel .Objem dane z motorových vozidiel, ktorá je príjmom rozpočtov vyšších 
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územných celkov, sa za posledné tri roky príliš nemenil, stagnuje na úrovni približne 
120 mil. eur. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

v mil. Eur 92,9 102,6 117,8 80,2 125,8 118,6 120,4 129,8

Medziročne n.a. 10,40% 14,70% -31,90% 57,00% -5,70% 1,50% 7,90%

Zdroj: http://cenastatu.sme.sk/linky/Eur/ 

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy vyšších územných celkov sa v jednotlivých rokoch pravidelne 
zvyšovali. V roku 2010 narástli nedaňové príjmy o 4,9 mi. Eur oproti roku 2009. Rok 
2011 sa vyznačoval najvyšším nárastom o 12,3 mil. Eur oproti roku 2010. Rok 2012 
dosiahol zvýšenie o 0,5 mil. Eur v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

v mil. Eur 42,2 49,1 56,1 61,3 60,3 65,2 77,5 78

Medziročne n.a. 16,30% 14,10% 9,30% -1,70% 8,20% 18,90% 0,60%
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Zdroj: http://cenastatu.sme.sk/linky/Eur/ 

Transfery zo štátneho rozpočtu

Najväčší nárast prílevu finančných prostriedkov smerovaných zo štátneho 
rozpočtu v prospech vyšších územných celkov nastal v roku 2008. V tomto roku sa 
zvýšili príjmy vyšších územných celkov o 39,2 mil. Eur oproti roku 2007. Rok 2009 sa 
vyznačoval nárastom o 19 mil. Eur oproti predchádzajúcemu obdobiu, čo predstavoval 
rok 2008. V posledných rokoch nám transfery plynúce zo štátneho rozpočtu stagnovali. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

v mil. Eur 356,6 371,1 386,7 425,9 444,9 445,2 429,3 412,7

Medziročne n.a. 4,10% 4,20% 10,10% 4,50% 0,10% -3,60% -3,90%

Zdroj: http://cenastatu.sme.sk/linky/Eur/ 
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Finančné operácie

V príjmových finančných operáciách – zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a 
návratných finančných výpomoci, zo zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov 
a v prijatých úveroch došlo v roku 2009 k výraznému poklesu v porovnaní s rokom 
2008. V priebehu posledných rokoch začali príjmy z finančných operácií naďalej 
klesať. Rok 2012 nám naznačuje možný nárast príjmov aj v priebehu nasledujúcich 
období.  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

v mil. Eur 28,7 45,4 115,6 199,7 144,3 93,5 75,2 91,0

Medziročne n.a. 58,10% 154,90% 72,70% -27,70% -35,20% -19,60% 21,00%

Zdroj: http://cenastatu.sme.sk/linky/Eur/ 

Aktuálnou témou posledných rokov je postavenie verejnej správy s osobitnou 
pozornosťou na územnú samosprávu. Ak je našim zámerom posilniť zodpovednosti a 
právomoci orgánov územnej samosprávy pri zaisťovaní verejných potrieb regiónu, je 
potrebné zabezpečiť týmto orgánom aj určitú zodpovednosť na zaistenie vlastnej 
príjmovej stránky ich rozpočtov a zároveň právomoci bez významnejších zásahov štátu 
do procesu zaobchádzania s finančnými prostriedkami. Počas procesu fiškálnej 
decentralizácie bolo zriadených osem vyšších územných celkov, ktoré začali svoju 
činnosť v roku 2002. Verejná správa tak získala ďalšiu posilu v oblasti regionálneho 
rozvoja, ktorá mala slúžiť a bojovať s prehlbujúcimi sa regionálnymi nerovnosťami. 
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Abstrakt 

lánok ponúka preh ad vybraných výsledkov dotazníkového prieskumu, 

realizovaného v obciach okresov Humenné, Medzilaborce a Snina. Cie om 

lánku je poukáza  na reálne využívanie foriem a oblastí medziobecnej 

spolupráce v praxi a o akávania samotných obcí, spojených s jej budúcou 

realizáciou. 

K ú ové slová: medziobecná spolupráca, spolo né obecné úrady, združenia 

obcí, perspektívy, komunálna reforma 

1 ÚVOD 

Medziobecná spolupráca je v sú asnosti ve mi aktuálna téma. Reforma verejnej 
správy, po iatok ktorej možno datova  do obdobia po „Nežnej revolúcii“, priniesla 
slovenskej spolo nosti relatívne vysokú mieru demokratizácie vecí verejných 
a možnosti participácie na ich správe. Reforma verejnej správy však znamená 
dekoncentráciu moci a decentralizáciu rozhodovania. A nielen to. Išlo aj 
o decentralizáciu zodpovednosti za poskytovanie verejných služieb. Na obce bolo 
prenesené obrovské množstvo kompetencií, ktoré nemôžu zvláda . Jedným z 
aktuálnych riešení je medziobecná spolupráca, ktorá by mohla, v budúcnosti, vyústi  
do komunálnej reformy. 

2 METODIKA VÝSKUMU 

Už Swianiewicz (2003, s.25) tvrdí, že existuje vz ah medzi hospodárskou 
úrov ou regiónu a rozdrobenos ou sídelnej štruktúry. Vzh adom na to, že za 
hospodársky najmenej rozvinuté regióny sa považujú Banskobystrický a Prešovský 
kraj, pri om druhý menovaný v sebe integruje najvä ší po et obcí, s najmenším 
priemerným po tom obyvate ov v obci, je jasné, pre o bol výskum realizovaný práve 
v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina. 
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Aktuálne trendy a perspektívy medziobecnej spolupráce v okresoch Humenné, 
Medzilaborce a Snina  

Samotný výskum prebiehal vo forme rozoslania a analýzy dotazníka, 
skonštruovaného tak, aby svojimi 19 otázkami dostato ne pokryl odpovede na 4 
základné problémové okruhy: 

1. Sú asný stav medziobecnej spolupráce v okresoch Humenné, 
Medzilaborce a Snina 

2. Perspektívy v oblasti medziobecnej spolupráce v okresoch Humenné, 
Medzilaborce a Snina 

3. Názory a návrhy starostov obcí v okresoch Humenné, Medzilaborce a 
Snina na realizáciu komunálnej reformy 

4. Vybrané ekonomické aspekty obcí v okresoch Humenné, Medzilaborce 
a Snina 

Obsahom tohto príspevku sú prvé dva problémové okruhy. Dotazník bol 
rozoslaný všetkým obciach, s výnimkou okresných miest, uvedených okresov.  

Tabu ka 1 Geografické zloženie výskumnej vzorky 

Okres 
Po et obcí (okrem 
okresných miest) 

Po et vrátených 
dotazníkov 

Návratnos  dotazníka 
v % 

Humenné 61 17 27,87% 
Medzilaborce 22 7 31,82% 

Snina 33 16 48,48% 

 115 40 34,78% 
 

Celková návratnos  dotazníka iní 34,78%. Najvyššia návratnos  je evidovaná 
v okrese Snina, odkia  bolo obdržaných 16 odpovedí z 33 možných obcí. Ide teda 
o návratnos  ve mi blízku hodnote 50%. Najnižšia návratnos , 27,87% sa objavila 
v okrese Humenné, kde odpovedalo 17 obcí zo 61 obcí okresu. V okrese Medzilaborce 
odpovedala v zásade každá tretia obec. 

 

Obrázok 1 Ve kostné zloženie výskumnej vzorky 
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Najpo etnejšou skupinou respondentov boli obce s po tom obyvate ov v intervale 
200-499. Najmenej zú astnených tvorili obce nad 1000 obyvate ov. Súhrnne tvoria len 
7,5% podiel na vzorke. Z uvedeného teda možno usúdi , že 92,5% z výskumnej vzorky 
je tvorená malými obcami, iže výsledky, získané v dotazníku, tvoria dôležitý zdroj 
poznatkov, pre prípadný návrh a implementáciu modelu komunálnej reformy 
v podmienkach SR. 

3 VÝSLEDKY VÝSKUMU 

V tejto asti budú vyhodnotené otázky, týkajúce sa existujúcej medziobecnej 
spolupráce v uvedených okresoch a jej foriem. 

Základná otázka, ktorou je potrebné za a , je otázka, i vôbec obce spolupracujú 
s inými obcami a ak áno, tak aký je pomer spolupracujúcich a nespolupracujúcich obcí. 

Tabu ka 2 „Spolupracujete s nejakými obcami pri zabezpe ovaní verejných 
služieb?“ 

Odpove   Humenné Medzilaborce Snina 
Áno 24 12 3 9 
Nie 16 5 4 7 

 40 17 7 16 
 

Z výskumnej vzorky realizuje medziobecnú spoluprácu 60% obcí. Najvyššia 
miera zdie ania výkonu kompetencií je evidovaná v okrese Humenné, kde 
spolupracuje až 70,59% z respondentov. 

Pri možnosti „Nie“ bola stanovená požiadavka uvedenia dôvodu, kvôli ktorému 
obec nerealizuje medziobecnú spoluprácu. Na túto požiadavku zareagovali súhrnne len 
štyri obce. 

Dve odpovede možno zhrnú  do jednej a ako dôvod tu možno uvies  úpravu 
samosprávy obce de lege lata, ktorá umož uje obci zabezpe ova  verejné služby 
samostatne, svojpomocne, bez akejko vek obligatórne realizovanej spolupráce s inými 
obcami.  

alšia zaujímavá odpove  bola „zamietnutie spolupráce zo strany susedných 

obcí“. Ide o obec z okresu Medzilaborce. Z tejto odpovede možno usúdi , že si 
starostovia obcí neuvedomujú výhody realizácie medziobecnej spolupráce. 

Poslednou odpove ou je nasledovné tvrdenie - „sme malá obec a neposkytujeme 

verejné služby“. Táto odpove  dokumentuje neznalos  príslušného starostu základnej 
terminológie teórie verejnej správy. Pod a defini ných znakov verejného statku, si je 
možné pod verejnou službou predstavi  napríklad matri nú innos . Jej realizácia je 
obligatórna pre každú obec, výdavky sú hradené zo štátneho rozpo tu, jej výkon 
podlieha kontrole zo strany Ministerstva vnútra SR. 
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Pri vyhodnocovaní tejto otázky bol problém aj v tom, že starostovia síce zazna ili 
negatívnu odpove , avšak v alších otázkach postupovali, ako keby obec realizovala 
medziobecnú spoluprácu, a z odpovedí aj reálne vyplynula spolupráca pri 
prevádzkovaní spolo ného obecného úradu. 

Preto je, prinajmenšom diskutabilné, i je možné, pri takomto znalostnom 
deficite, vykonáva  adekvátne povinnosti, vyplývajúce z postavenia štatutárneho 
orgánu obce. 

Tabu ka 3 „Aká je právna forma spolupráce obce s inými obcami?“  

Odpove   Humenné Medzilaborce Snina 
ZZPO1 4 1 1 2 
SOU2 24 15 1 8 

Zmluva...3 1 1 - - 
Združenie obcí4 14 8 1 5 
Hl. kontrolór5 10 7 - 3 

Iné 1 - 1 - 
 54 32 4 18 

 

Vyhodnotenie danej otázky je komplikované. Problémom je, že súhrnne priznalo 
realizáciu medziobecnej spolupráce 24 obcí. Je však nieko ko ojedinelých prípadov, 
kedy po zaškrtnutí možnosti „Nie“ v predchádzajúcej otázke sú v tejto otázke 
zaškrtnuté aj nejaké formy spolupráce. Pre objektivitu výskumu boli tieto odpovede do 
vyhodnotenia zahrnuté. Tento stav mohol vzniknú  jednak nesprávnym pochopením 
spojenia „verejná služba“, alebo zlyhaním udského faktora, kedy bola v 
predošlej otázke zaškrtnutá nesprávna vo ba.  

alším problémom je aj to, že v okrese Medzilaborce bola zazna ená realizácia 
medziobecnej spolupráce pri troch obciach. Avšak len dve z nich aj reálne zazna ili, 
o akú formu spolupráce ide. Z toho jedna obec realizuje výlu ne len spoluprácu 
neinštitucionalizovaného charakteru, spo ívajúcej vo výpoži ke náradia a 
po nohospodárskej techniky.  

Z predloženej tabu ky vyplýva, že vä šina obcí realizuje medziobecnú spoluprácu 
súbežne vo viacerých formách. Naj astejšie ide o kombináciu inštitútu spolo ného 
obecného úradu, a združenia obcí pod a §20b-§20f zákona o obecnom zriadení.  
  

                                                            

1 Záujmové združenie právnických osôb pod a §20f-§20j Ob ianskeho zákonníka 
2 Spolo ný obecný úrad 
3 Zmluva uzatvorená na uskuto nenie konkrétnej úlohy alebo innosti pod a §20a zákona o obecnom zriadení 
4 Združenie obcí pod a §20b-§20f zákona o obecnom zriadení 
5 Zmluva o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí pod a §18b zákona o obecnom zriadení 
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Tabu ka 4 Obce z h adiska po tu realizovaných foriem medziobecnej spolupráce  

Po et 

foriem 

1 2 3 4 5 Iné 

10 5 8 1 1 1 
 

Ako je uvedené v tabu ke .4, najviac obcí participuje len na jednej forme 
medziobecnej spolupráce. Zvy ajne ide o Spolo né obecné úrady. Druhý najpo etnejší 
variant je realizácia troch druhov medziobecnej spolupráce. Tú preferuje 8 obcí. 
V zásade možno poveda , že realizácia medziobecnej spolupráce vo viacerých formách 
sú asne je pre obce prí ažlivejšia. Vychádza to z výsledkov výskumu. Zatia  o 
výlu ne jednu formu medziobecnej spolupráce realizuje 10 obcí, až 16 obcí dáva 
prednos  viacdruhovej metóde medziobecnej spolupráce. Môže to by  spôsobené tým, 
že každá forma spolupráce je zameraná na špecifickú oblas . V tom prípade je pre obec 
výhodnejšie združi  sa vo viacerých nadobecných útvaroch. 

Tabu ka 5 „Zdie a obec s inými obcami realizáciu výlu ne prenesených 
kompetencií?“ 

Odpove   Humenné Medzilaborce Snina 
Áno 16 8 1 7 
Nie 10 6 1 3 

 26 14 2 10 
 

Položenú otázku zodpovedalo 26 obcí z celkového po tu 40, iže 65% 
respondentov. Tento po et je v priamom rozpore s po tom obcí, ktoré zodpovedali 
kladne na otázku .46. Pod a odpovedí na uvedenú otázku, realizuje medziobecnú 
spoluprácu 24 respondentov, avšak ku otázke zdie ania kompetencií sa vyjadrilo až 26 
z nich. Problémom je aj to, že nie každá obec, ktorá sa vyjadrila ku otázke .4, 
odpovedala aj na otázku .6.  

Znovu je tu potrebné pripomenú , že prax ukazuje na nedostato né vzdelanie 
starostov obcí v problematike teórie verejnej správy.  

Z vyhodnotenia otázky .6 je zrejmé, že 16 respondentov zdie a s ostatnými 
obcami len výlu ne prenesené kompetencie, zatia  o zdie anie aj asti originálnych 
kompetencií priznáva až 10 respondentov. iže zo vzorky, ktorá odpovedala na 
príslušnú otázku, až 38,46% zdie a aj originálne kompetencie.  

„V akých oblastiach spolupracuje obec s inými obcami?“ 

Humenné: K otázke sa vyjadrilo 10 obcí zo 17 respondentov, iže takmer všetky 
tie, ktoré zaškrtli kladnú odpove  pri otázke o realizácii medziobecnej spolupráci. 
Naj astejšou oblas ou spolupráce v tomto okrese je: 

1. Stavebný úrad – spoluprácu v tejto oblasti realizuje až 8 obcí z 10. 

                                                            

6 „Spolupracujete s nejakými obcami pri zabezpe ovaní verejných služieb?“ 
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2. Školský úrad – spoluprácu realizujú 3 obce z 10 
3. Mzdová oblas  (Mzdové ú tovníctvo) - realizované v 3 obciach z 10 
4. Oblas  životného prostredia – 3 obce z 10 
5. Matri ná innos  – 2 obce z 10 
6. Oblas  kultúry – 2 obce z 10 
7. Iné oblasti – šport, odpadové hospodárstvo, krízové plánovanie, technická 

infraštruktúra, doprava, sociálne služby, rozvojové plánovanie a programy 

Samozrejme sem nebola zapo ítaná spolupráca vo forme spolo ného hlavného 
kontrolóra obce, ke že tá bola vyjadrená v odpovediac, uvedených v tabu ke .3. 

Snina: K otázke sa vyjadrilo 8 zo 16 respondentov. V okrese Snina v zásade, 
pod a odpovedí na otázku vyššie, vykonáva, zo vzorky 16 obcí, medziobecnú 
spoluprácu 9 obcí, iže sa ku tejto otázke nevyjadrila len jedna obec. Naj astejšiu 
spoluprácu v tomto okrese tvorí: 

1. Stavebný úrad – Túto kompetenciu zdie a 5 obcí z 8 
2. Školský úrad – 3 obce z 8 
3. Spolo né projekty – túto možnos  napísali 2 obce z 8. Problémom je, že pod 

spojením „spolo né projekty“ si je možné predstavi  prakticky oko vek. 
4. Iné – mzdová u táre , aktivity v rámci združenia ZMOS, združenia Cirocha, 

Miestnej ak nej skupiny Pod Vihorlatom, rozvojové aktivity 

Medzilaborce: K tejto otázke sa vyjadrili len 2 obce z celkového po tu 7 
respondentov, z okresu Medzilaborce. Oblasti, v rámci ktorých sa tieto obce angažujú, 
pri medziobecnej spolupráci sú: 

1. Stavebný úrad 
2. Kultúrna innos  

Súhrnne teda možno poveda , že najpopulárnejšou oblas ou spolupráce 
v dotazovaných obciach je oblas  stavebná, kde zdie a, v rámci spolo ných obecných 
úradov, kompetencie až 70%  obcí (14 z 20). 

Druhou, naj astejšie využívanou oblas ou je zdie anie kompetencií v oblasti 
školstva. Na inštitút spolo ného obecného úradu prenieslo túto kompetenciu 30% obcí 
/6 z 20/. 20% (4 z 20) respondentov spolupracuje v oblasti zabezpe ovania mzdovej 
ú tovnej agendy. 

Je tu možné poveda , že skúmané obce reflektujú celoslovenský trend, kedy je 
naj astejšou zdie anou kompetenciou, v oblasti spolo ných obecných úradov, 
problematika školstva a stavebného konania (Poliak, 2011).  

„Aké pozitíva vyplývajú z realizácie spolupráce medzi Vašou obcou a inými 
obcami?“ 

Humenné: Ku otázke sa vyjadrilo 9 obcí zo 17 respondentov. 

Snina: Ku otázke sa vyjadrilo 5 zo 16 respondentov.  
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Medzilaborce: K tejto otázke sa vyjadrili taktiež len 2 obce z celkového po tu 7 
respondentov, z okresu Medzilaborce. 

Otázka bola formulovaná ako otázka otvorená, bez akýchko vek možností. 
Vzh adom na vysokú variabilitu odpovedí, je potrebné zhrnú  jednotlivé názory, 
dopytovaných starostov, na prínosy spolupráce, do nieko kých ucelených, o 
najhomogénnejších okruhov. 

1. Oblas  ekonomická – Spolupráca šetrí obciam prostriedky. Spolupracujúce obce 
nemusia zamestnáva  osobitne odborníkov, v ur itej oblasti (napríklad mzdového 
ú tovníka), ke že túto povinnos  zabezpe í spolo ný obecný úrad. Taktiež tým 
pádom obce šetria na nákladoch na technické vybavenie, potrebné na výkon danej 
innosti. 

2. Oblas  miestneho/regionálneho rozvoja – Spolupráca umož uje starostom 
zdie a  informácie, a nabáda ku transferu skúseností a poznatkov, spojených 
s riadením obce. Dôležitým bodom tu je priechodnos  návrhov projektov, 
odosielaných ústrednej úrovni verejnej správy, ke že pod spolupracujúci útvar 
(spolo ný obecný úrad, i združenie obcí) spadá omnoho vä ší po et obyvate ov. 
Tým pádom je pre štát efektívnejšie poskytnú  prostriedky na daný projekt. 

3. Oblas  efektívnosti poskytovania verejných služieb – V nadobecnom útvare 
zabezpe ujú administratívu odborníci – špecialisti v konkrétnej oblasti 
(ekonómovia, právnici, ú tovníci...), pri om samotná úhrada ich služieb stojí obec 
zlomok z toho, o by musela zaplati , ak by si takéto služby najímala sama. Preto 
je možné poveda , že medziobecná spolupráca podporuje efektívnejšie, iže 
hospodárnejšie a ú elnejšie vynakladanie verejných zdrojov. 

Tabu ka 6 Vyhodnotenie otázky: „Poci uje obec nejaké negatívne aspekty 
realizovanej spolupráce s inými obcami?“ 

Odpove   Humenné Medzilaborce Snina 
Áno 0 0 0 0 
Nie 24 13 2 9 

 24 13 2 9 
 

Túto otázku zodpovedalo 24 obcí. Všetky obce sa vyjadrili, že realizovaná 
spolupráca pre ne neprodukuje žiadne negatívne externality. Z uvedeného vyplýva 
tvrdenie, že medziobecná spolupráca znamená pre obce prínos. Otázka teda, logicky, 
znie, pre o nerealizuje medziobecnú spoluprácu každá obec, v rámci výskumnej 
vzorky? Medzi dôvody môžu patri  napríklad: 

- Nedostatok informácií o formách medziobecnej spolupráce – Ako už bolo 
uvedené, kandidatúra na post starostu obce nie je podmienená dosiahnutím 
ur itého stup a vzdelania. Za starostu teda môže by  zvolená aj fyzická osoba, 
ktorá má o chode obce len ve mi obmedzené a hmlisté predstavy, nehovoriac 
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o tom, že problematiku správy vecí verejných na úrovni obce upravuje široké 
spektrum právnych predpisov, v ktorých je zahrnutá aj problematika 
medziobecnej spolupráce. 

- Nedostatok ochoty realizova  medziobecnú spoluprácu – Je možné, že starostovia 
obcí neiniciujú medziobecnú spoluprácu z dôvodu, že sa boja nies  zodpovednos  
za realizáciu aktivít nadobecného združenia.  

- Neexistencia vhodného partnera v blízkosti obce – Ako už vyplýva z tohto 
výskumu, v blízkosti obce, ochotnej iniciova  medziobecnú spoluprácu, sa nemusí 
vždy nachádza  obec s rovnakými plánmi.  

- Strach zo zániku administratívnoprávnej subjektivity – Vstupom do nadobecného 
útvaru sa obec vzdáva len asti svojej suverenity. Aj to len v oblasti, ktorú 
deleguje na dotknutý útvar. Stále však ostáva správnym orgánom, ktorý, po as 
svojej existencie, požíva príslušný administratívnoprávny status v plnom rozsahu. 

Z tohto lánku je možné zisti  mnohé zaujímavé veci. Medzi najdôležitejšie patrí 
najmä nedostato ná vedomostná kapacita starostov obcí o innosti obce, ktorej sú 
štatutárnym orgánom. Je to možné argumentova  nasledovným príkladom. Na otázku 
.47 odpovedalo kladne len 24 starostov. 16 sa vyjadrilo negatívne. Zo vzorky 16 obcí 

okresu Snina odpovedalo záporne až 7 starostov.  

Zo zoznamu spolo ných obecných úradov, ktorý vedie a v pravidelných 
intervaloch aktualizuje Ministerstvo vnútra SR,  je zrejmé, že v okrese Snina sa 
nachádza spolo ný obecný úrad so sídlom v Stak íne8, ktorý zabezpe uje pre 33 obcí 
kompetencie v oblasti stavebného konania a pre 13 obcí v oblasti školstva. Daný 
spolo ný obecný úrad teda zabezpe uje výkon prenesenej pôsobnosti v oblasti 
stavebného konania pre všetky obce okresu Snina, okrem samotného mesta Snina.  

Podobné je to aj v okrese Medzilaborce. Tam sa zo vzorky 7 obcí záporne 
vyjadrili ku otázke .4 až 4 obce. Zo zoznamu spolo ných obecných úradov je však 
zrejmé, že spolo ný obecný úrad, so sídlom v Medzilaborciach, zabezpe uje výkon 
pôsobnosti v oblasti stavebného konania, štátnej vodnej správy a ochrany prírody 
a krajiny pre súhrnne 23 obcí, iže pre všetky obce okresu Medzilaborce, vrátane 
okresného mesta. 

Zo 62 obcí okresu Humenné až 59 obcí spolupracuje vo forme spolo ného 
obecného úradu pri zabezpe ovaní pôsobnosti v oblasti stavebného poriadku, 
špeciálneho stavebného úradu pre miestne a ú elové komunikácie, ochranu prírody 
a krajiny, štátnu vodnú správu, opatrovate skú službu a školstva. Jedná sa o všetky 
obce okresu Humenné s výnimkou mesta Humenné a dvoch obcí. V otázke .4 sa však 
vyjadrilo až 5 zo 17 obcí, že nespolupracujú pri zabezpe ovaní verejných služieb 
s inými obcami. 

                                                            

7 „Spolupracujete s nejakými inými obcami pri zabezpe ovaní verejných služieb?“ 
8 Reálne však má sídlo v budove Mestského úradu Snina 
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Z h adiska združení obcí je možné, pod a Registra združení obcí, ktorý vedie 
Ministerstvo vnútra SR, evidova  v okrese Humenné jedno takéto združenie, Združenie 
obcí TOPO , so sídlom v obci Topo ovka, ktorého lenom je 6 obcí. Túto možnos  
spolupráce však uviedlo až 8 obcí v okrese Humenné. 

V okrese Snina sa nachádzajú dve združenia obcí. Prvým združením je Združenie 
obcí regiónu Cirocha, so sídlom v obci Modra nad Cirochou, ktoré združuje 8 obcí. 
Práve tu sa vysvet uje vyššie uvedený nesúlad. V tomto združení pôsobia 4 obce 
z okresu Snina a 4 obce z okresu Humenné. alším združením je Združenie obci 
POLONINY so sídlom v Stak íne. Združuje 23 obcí, východne od okresného mesta. 
Z uvedeného vyplýva, že až 27 obcí z celkového po tu 34 obcí okresu Snina využíva 
spoluprácu vo forme združenia obcí. Túto možnos  však zodpovedalo v dotazníku len 
5 z celkového po tu 16 respondentov. 

V okrese Medzilaborce sa nenachádza žiadne združenie obcí, pri om túto 
možnos  zazna ila jedna obec. 

Inštitút Záujmového združenia právnických osôb je v okresoch Humenné, 
Medzilaborce a Snina využívaný relatívne asto. Problémom je len to, že v zásade 
pôsobí ako integrácia medzisektorových záujmov v ur itej iastkovej oblasti, len 
zriedkavo sa týkajúcej komunálneho rozvoja. V oblasti však pôsobia 3 združenia 
s variáciou pojmu „mikroregión“ v názve. Jedno združenie v rámci okresu Humenné9 
a dve združenia v okrese Snina10. 

Perspektív v oblasti medziobecnej spolupráce sa rozoslaný dotazník dotýka 
v otázke .10, ktorá znie: „V ktorej oblasti by bola obec ochotná iniciova , preh bi , 

alebo rozšíri  spoluprácu s inými obcami?“. Je zaujímavé rozloženie odpovedí na túto 
otázku z h adiska geografického. 

Humenné: Ku otázke sa vyjadrilo 9 obcí zo 17 respondentov. 

Snina: Ku otázke sa vyjadrilo 14 zo 16 obcí. 

Medzilaborce: Otázku zodpovedalo 5 zo 7 obcí 

Otázka bola vytvorená s možnos ou odpovede pod a vlastnej úvahy. Zámerom 
otázky bolo zisti  konkrétne návrhy možnej spolupráce obce s inými obcami. 
Najvyššia miera zodpovedania otázky, až 87,5%, bola zaznamenaná v okrese Snina.  

Najmenší záujem, len 52,94%, mali o vyplnenie tejto otázky v okrese Humenné. 
Práve v tomto okrese starosta jednej z deviatich obcí, ktoré sa ku tejto otázke vyjadrili, 
napísal ako odpove  pojem „žiadnu“. Je možné si to vyloži  ako neochotu obce 
realizova  medziobecnú spoluprácu. 

                                                            

9 Združenie Koškovského mikroregiónu 
10 Mikroregión obcí P olinskej a Udavskej doliny, Spolo enstvo obcí mikroregiónu Uli ská dolina 
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Pre poskytnutie lepšieho preh adu budú utvorené skupiny odpovedí, pod a 
relatívnej vzájomnej blízkosti. 

1. Oblas  sociálnych služieb – Práve spolupráca v oblasti poskytovania sociálnych 
služieb a zdravotnej starostlivosti patrí ku naj astejšie zmie ovaným oblastiam 
potenciálnej medziobecnej spolupráce. Jednotliví starostovia by boli ochotní 
realizova  medziobecnú spoluprácu pri zriadení a prevádzkovaní domovov 
sociálnych služieb, domovov dôchodcov, i denných stacionárov. alšou 
konkrétnou aktivitou by malo by  poskytovanie opatrovate skej služby. Objavil sa 
aj návrh na realizáciu medziobecnej spolupráce v oblasti poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, prostredníctvom lekárskych ambulancií. (Otázka však je, i by to 
fungovalo aj reálne, ke že pritiahnu  mladého lekára do malej, vymierajúcej, 
obce na najvýchodnejšom cípe Slovenska, s ve mi obmedzeným prístupom 
ku „civilizácii“, je ve mi odvážny, a relatívne ažko realizovate ný plán). 

2. Oblas  ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva – Mnohé obce 
by uvítali spoluprácu pri ochrane životného prostredia. Žiadna obec však 
neuviedla konkrétne návrhy. Starostovia boli trochu konkrétnejší pri problematike 
odpadového hospodárstva. Konkrétne návrhy spo ívajú najmä v zriadení 
spolo ných kompostární a zberných dvorov pre komunálny odpad. Objavuje sa aj 
požiadavka na spoluprácu pri zabra ovaní existencie iernych skládok odpadu. 
Svojim spôsobom sem spadá aj oblas  menších obecných služieb a technických 
služieb, v ktorej by starostovia taktiež privítali preh benie medziobecnej 
spolupráce. (Ide o upratovanie verejného priestranstva, istenie potokov, kosenie 
na pozemku obce, odh anie snehu v zime a podobne). 

3. Oblas  administratívna – Z odpovedí starostov vyplýva vysoký záujem 
o zriadenie spolo ných úradov, ktoré by boli schopné, jednak z h adiska kapacity, 
ale najmä odbornosti, zabezpe i  profesionálny výkon správy obce. Tento výkon 
spo íva v zásade v troch oblastiach: 

a. Oblas  ekonomická – Je nastolená požiadavka profesionálneho vedenia 
ú tovnej a mzdovej agendy. Taktiež sa objavuje návrh, že medziobecná 
spolupráca by mala by  realizovaná aj prostredníctvom nástrojov, 
zabezpe ujúcich finan nú pomoc obciam, ktoré to potrebujú. 

b. Oblas  miestneho rozvoja – Mnohé obce požadujú realizáciu spolupráce 
v oblasti spolo ných investi ných projektov. Táto požiadavka môže 
vyplýva  z dvoch hlavných dôvodov – polarizovaný prístup ku 
regionálnemu rozvoju, a nedostatok skúseností s realizáciou projektových 
zámerov.  

c. Oblas  odbornosti zabezpe ovania riešenia agendy – Nie je ni  výnimo né, 
že v malých obciach tvorí personál obecného úradu len starosta, a jeden až 
traja zamestnanci. Ke že starosta je volený funkcionár, bez akýchko vek 
požiadaviek na vzdelanie, nie je tu ve mi asto zabezpe ená odbornos  
výkonu správy obce. Preto samotní starostovia navrhujú medziobecnú 
spoluprácu v zriadení spolo ných obecných úradov, ktoré by poskytovali 
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komplexné právne poradenstvo, ako aj poradenstvo pri návrhoch všeobecne 
záväzných nariadení obce /ktoré musia by  v súlade s vyššími právnymi 
predpismi/. 

4. Iné – V rámci tejto skupiny sa nachádzajú požiadavky na iniciáciu, i preh benie 
medziobecnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu, obzvláš  agroturistiky, 
v oblasti športovej innosti (futbal, i vybudovanie cyklotrasy), ako aj v oblasti 
vodného a lesného hospodárstva.  

Táto otázka v zásade dáva odpove  na otázku, v ktorých oblastiach obce 
nadviažu spoluprácu, ke  bude implementovaný model komunálnej reformy.  

4 ZÁVER 

Možno konštatova , že medziobecná spolupráca v okresoch Humenné, 
Medzilaborce a Snina je rozvinutá na relatívne dobrej úrovni. Z ostatných otázok 
vyplýva, že obce by uvítali medziobecnú spoluprácu, ktorá by bola obligatórna zo 
zákona. Obce si uvedomujú svoje nedostato né personálne a finan né kapacity, ktoré 
im znemož ujú poskytova  všetky služby, dané zákonom, na adekvátnej úrovni. 
Problémom však je, že aj samotná medziobecná spolupráca v tejto oblasti má rezervy. 
Je to spôsobené najmä nedostatkom udských zdrojov, ktoré by boli schopné 
zabezpe i  odbornos  chodu takéhoto nadobecného útvaru. Jednou zo sú astí 
komunálnej reformy by teda mala by  aj priorita zvýšenia odbornej gramotnosti 
starostov a administratívnych pracovníkov, v oblasti komunálnej ekonomiky, politiky a 
manažmentu. 
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Abstrakt 

Príspevok prostredníctvom priestorových modelov hodnotí vplyv vstupov 

(nezávislých premenných) znalostných inova ných procesov na výstupy (závislé 

premenné) týchto inova ných procesov medzi 24 krajinami patriacimi do 

Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Sledované veli iny 

preberá z dvoch subprocesov, z procesu tvorby znalostí a z procesu ich 

následnej komercializácie, ktoré sú v rela nej závislosti a spolu vytvárajú 

znalostný inova ný proces konkrétnej krajiny, hoci je potrebné poznamena , že 

ide o zjednodušený koncept inova ných systémov. Výsledkom skúmania sú tri 

priestorové modely vysvet ujúce pôsobenie výdavkov na V&V, vedeckých 

a výskumných pracovníkov, pracovnej sily mimo V&V, akumulovanej zásoby 

poznatkov a patentov na pridanú hodnotu odvetvia, export high-tech odvetví 

a na množstvo publikovaných vedeckých lánkov jednotlivých krajín. Na základe 

zistení možno za signifikantné faktore pôsobiace v priestore považova  najmä 

pracovnú silu pôsobiacu mimo V&V, akumulovanú zásobu poznatkov a 

množstvo patentov. Napriek tomu, že ide o inova né procesy, premenné; výdavky 

na V&V a vedeckí a výskumní pracovníci majú pravdepodobne lokálny vplyv, 

nepresahujúci hranice konkrétnej entity.  

K ú ové slová: znalostný inova ný proces, znalostný produk ný proces, 

znalostný proces komercializácie, priestorové modely 

1 ÚVOD 

Znalostný inova ný proces, ktorý vo svojom základe predstavuje transforma ný 
proces, nielen generuje nové poznatky, ale zárove  ich aj komercializuje. Výsledkom 
spomínaného procesu sú na jednej strane publikácie vo vedeckých asopisoch, ako 
produkt tvorivého úsilia, ktoré rovnako možno považova  za nekomercializovaný 
kone ný výstup. Na druhej strane, inovácia je dokon ená až pri jej komercializácii, 
ktorú zvä ša zabezpe ujú firmy (Freeman, Soete, 1987). Za komercializovaný kone ný 
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výstup znalostného inova ného procesu možno poklada  pridanú hodnotu odvetvia 
a export high-tech odvetví, pri ktorých dochádza k naj astejšiemu využívaniu 
inovatívnych vstupov (Furman a kol., 2002) a (Guan, Chen, 2012). Úspešnos  
samotného znalostného inova ného procesu nezávisí len od schopnosti premie a  
vstupy na výstupy, ale rovnako tiež od externého prostredia, v ktorom sa nachádza 
(Furman a kol, 2002), (Wang,  Huang, 2007) a (Edquist, 1999). Externé prostredie sa 
dá pozorova  v rámci konkrétnej krajiny, v ktorej dochádza k tvorbe znalostí. Pod a 
(Guan, Chen, 2012) sú faktormi okolia napríklad práva duševného vlastníctva, právne 
prostredie pre technologický rozvoj a aplikácie, otvorenos  pre medzinárodný obchod 
a investovanie, súkromné financovanie výskumu a vývoja, rizikový kapitál, spolupráca 
medzi univerzitami navzájom a spolupráca medzi univerzitami a súkromným 
sektorom.  

Proces tvorby znalostí oby ajne za ína generovaním myšlienky a kon í 
komercializáciou inovácie (Bernstein, Singh, 2006). Avšak, pri uvádzaní inovácií na 
trh, sú do transforma ného procesu zapojené aj neinovatívne vstupy. Výsledkom je, že 
znalostný inova ný proces možno rozdeli  na dva subprocesy, proces tvorby znalostí 
s inovatívnymi vstupmi a proces ich komercializácie (Guan, Chen, 2012). Tieto dva 
subprocesy sú v rela nej závislosti a zárove  sú spojené „prírastkovými 
technologickými inováciami“, ktoré predstavujú patenty (Chen, Cook, Li, Zhu, 2009) a 
(Robertson, Casali, Jacobson, 2012).  

Pri sú asnom prelievaní poznatkov medzi jednotlivými geografickými jednotkami 
je možné usudzova , že výstupy znalostného inova ného procesu jednej krajiny sú 
ovplyv ované vstupmi znalostných inova ných procesov iných krajín a opa ne. 
Vezmúc do úvahy, že znalostný inova ný proces je tvorený dvoma subprocesmi, 
spomínaná situácia sa dá v zjednodušenej podobe zobrazi  nasledovne. 

 
Obrázok 1 Znalostný inova ný proces 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Príspevok prostredníctvom priestorových ekonometrických modelov sleduje ako 
sú výstupy jednotlivých znalostných inova ných procesov ovplyv ované vstupmi 
týchto procesov medzi pozorovanými geografickými jednotkami. Priestorové modely 
pracujú s údajmi 24 krajín OECD.  

V druhej asti sú priblížené vstupné a výstupné premenné znalostných 
inova ných procesov, tretia as  popisuje metodológiu a štvrtá sekcia výsledky 
a závery.  

2 FAKTORY ZNALOSTNÉHO INOVA NÉHO PROCESU 

Znalostný inova ný proces možno v zjednodušenej podobe rozdeli  na dva 
subprocesy, proces tvorby znalostí a proces ich komercializácie, pri om každý z nich 
má vlastné vstupy a rovnako tiež vlastné výstupy (Furman a kol., 2002) a (Guan, Chen, 
2012). Vzh adom k tomu, možno usudzova , že výstupy znalostného inova ného 
procesu, respektíve jeho subprocesov, budú závisie  (závislé premenné) od jeho 
vstupov, ktoré môžu predstavova  nezávislé premenné.  

V subprocese tvorby znalostí sa transformujú inovatívne vstupy, medzi ktoré 
možno zaradi  po et vedeckých a výskumných pracovníkov, výdavky na výskum 
a vývoj súkromného a verejného sektora a akumulovanú zásobu poznatkov (nezávislé 
premenné) na inovatívne výstupy, ako sú vedecké lánky (závislá premenná) a patenty 
(Guan, Chen, 2012). Po et vedeckých a výskumných pracovníkov nahrádza duševnú 
prácu, ktorá je potrebná k realizácii znalostí, zatia  o výdavky na výskum a vývoj 
súkromného a verejného sektora sú finan nou podporou tejto duševnej práce. 
Akumulovaná zásoba poznatkov predstavuje kapitalizované výdavky na výskum 
a vývoj, u ktorých sa predpokladá, že budú použité na produkciu patentov (Parham, 
2008). Vedecké lánky zastupujú inovatívne vedecké výstupy (Furman a kol., 2002) 
a ich po et prislúchajúci na konkrétnu krajinu možno získa  prostredníctvom SCI 
databázy (Han, 2007). Za najvhodnejší indikátor výstupu výskumu a vývoja sú asto 
považované patenty (Wang, Huang, 2007). 

Subproces komercializácie znalostí transformuje okrem inovatívnych vstupov 
(patenty) aj vstupy neinovatívneho charakteru, konkrétne pracovnú silu, ktorú 
nemožno zaradi  do oblasti výskumu a vývoja (nezávislá premenná). Komercializáciu 
inovácii zvä ša zabezpe ujú firmy, preto závislými premennými môžu by  pridaná 
hodnota odvetvia zastupujúca komer né zisky a export nových produktov v high-tech 
odvetviach, pri ktorých dochádza k frekventovanému využívaniu patentov. Databáza 
OECD poskytuje informácie o exporte leteckého, elektronického, po íta ového 
priemyslu a priemyslu prístrojov a zariadení.  

Preh ad jednotlivých faktorov sa nachádza na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok 2 Faktory znalostného inova ného procesu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Obrázok 2 poukazuje na znalostný inova ný proces ako na jeden systém, bez 
lenenia na dva subprocesy, hoci preberá premenné ako zo subprocesu tvorby znalostí, 

tak aj zo subprocesu ich komercializácie. Výsledkom je zostavenie troch modelov 
o jednej závislej a piatich nezávislých premenných. Z geografického h adiska možno 
innos  znalostného inova ného procesu pozorova  v rámci konkrétnej krajiny. Na 

druhej strane, krajiny sa vo vä šine prípadov vyzna ujú svojou otvorenos ou, a preto 
možno predpoklada , že závislé premenné znalostného inova ného procesu i-tej 
krajiny sú ovplyv ované závislými premennými znalostného inova ného procesu j-tej 
krajiny, a opa ne, ím sa pozorovanie spomínaných vplyvov dostáva do oblasti 
priestorovej ekonómie. Intenzitu výskytu (nízka intenzita - sivá farba, vysoká intenzita 
– ierna farba) závislých premenných v skúmaných krajinách OECD možno nájs  na 
nasledujúcom obrázku: 
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Obrázok 3 Závislé premenné znalostného inova ného procesu 

Pozn.: biela plocha na obrázku predstavuje krajinu, ktorej dáta nevstupovali do pozorovnia 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Obrázok 3 indikuje, že sledované krajiny OECD sú najsúrodejšie najmä 
v intenzite exportu high-tech odvetví. Najvä šie rozdiely možno nájs  pri publikovaní 
vedeckých asopisov, pri om pri tomto faktore napredujú severské krajiny. Naopak, 
Slovensko je jednou zo zaostávajúcich krajín. Na druhej strane, pri pridanej hodnote 
odvetvia, sa severským krajinám svojou intenzitou približujú aj krajiny strednej 
Európy, Španielsko, i Turecko.  

3 METODOLÓGIA 

Príspevok sleduje, ako sú výstupy znalostných inova ných procesov 
ovplyv ované  vstupmi týchto procesov, a to medzi jednotlivými krajinami OECD 
pomocou priestorovej ekonómie. Priestorová ekonómia prináša do tradi ných 
regresných modelov ovplyv ovanie sa medzi skúmanými krajinami, regiónmi, i 
mestami. Vyzna uje sa priestorovými efektmi, konkrétne priestorovou závislos ou 
a priestorovou rôznorodos ou. V priestorových regresných modeloch každé 
pozorovanie korešponduje s konkrétnym regiónom (LeSage, Pace, 2009). 

Priestorová závislos  indikuje situáciu, ke  hodnota pozorovania pri jednom 
regióne, napríklad pozorovanie i, závisí od hodnoty najbližšieho pozorovania (od 
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najbližšej lokality), napr. pozorovanie j. Takýto model pre dvoch susedov možno 
zapísa  pod a (LeSage, Pace, 2009) nasledovne: 

    (1) 

    (2) 

    (3) 

    (4) 

Situácia modeluje prípad, ke  hodnota predstavujúca yi závisí od hodnoty yj 

a naopak). Metóda najmenších štvorcov prestáva by  vzh adom k štruktúre dát vhodná, 
pretože priestorová autokorelácia sa asto vyskytuje spolu s heterogenitou (Anselin, 
1999). Pri priestorových modeloch je dôležitý spôsob, akým je možné posúva  sa 
medzi susedmi, resp. spôsob, akým majú by  susedia spojení (spojenia sa prirovnávajú 
k pohybom figúrok po šachovnici). Naj astejšie sa susedia identifikujú cez krá ovnú 
(queencontiguity), kedy sa regióny stávajú susedmi, ak spolo ne zdie ajú hranicu, a to 
bez oh adu na jej d žku, alebo cez dvoch najbližších susedov (Viton, 2010), (Mills, 
2010). Príspevok používa spomínaný pohyb krá ovnej. Na odhad priestorových 
modelov je použitý priestorový autoregresný model (SAR), ktorý predstavuje 
kombináciu konven ného regresného modelu s pridaním priestorovo autoregresného 
koeficientu. Pod a (LeSage, Pace, 2009) ho možno zapísa  v nasledujúcom tvare: 

    (5) 

Kde W predstavuje maticu priestorových váh,  je pridaný preistorovo 
autoregresný koeficient, X je maticou vysvet ujúcich premenných, y je vysvet ovanou 
premennou,  predstavuje vektor koeficientov a  je náhodná chyba. Ak  nadobúda 
nulovú hodnotu, ide o regresný model najmenších štvorcov, ako špecifický druh SAR 
(LeSage, Pace, 2009). 

3.1 Definovanie priestorových modelov 

Priestorové modely použité v príspevku sú postavené na prístupe (LeSage, Pace, 
2009), špeciálne sú vytvorené tri modely prostredníctvom softvérového programu R. 
Závislými premennými sú pridaná hodnota odvetvia (PHO), export high-tech odvetví 
(EHT), množstvo publikovaných vedeckých lánkov (V ), v každej krajine a ako 
nezávislé, vysvet ujúce premenné do pozorovania vstupujú výdavky na V&V (V&V), 
pracovná sila vo V&V (PSV&V), pracovná sila mimo V&V (PS), akumulovaná zásoba 
poznatkov (AZP) a množstvo patentov (P) v každej krajine.  

S oh adom na primárny cie  príspevku, modely sú charakterizované spôsobom, 
ktorý by odrážal vývoj závislých premenných znalostných inova ných procesov pod 
vplyvom vysvet ujúcich veli ín znalostných inova ných procesov okolitých krajín 
a možno ich formulova  v prípade  susedných krajín i a j, pre jednotku i nasledovne: 

, (6) 

, (7) 
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  (8) 

Do pôvodných modelov boli zavedené logaritmy, aby sa predišlo možným 
problémom priestorových dát, akými sú multikolinearita a heteroskedsasticita. Na 
základe LM testu (0,19; 0,06; 0,22) možno usudzova , že dáta neobsahujú priestorovú 
autokoreláciu (existencia pri hodnote okolo 0,5).  

Hoci znalostný inova ný proces možno deli  na dva subprocesy, znalostný 
produk ný proces a znalostný proces komercializácie, modely sú definované pre 
znalostný inova ný proces ako celok. Na druhej strane, aby nebol opomenutý vplyv 
tohto lenenia, prevzaté sú premenné oboch subprocesov. 

3.2 Analýza priestorových modelov 

Príspevok zhromaž uje vstupné dáta 24 krajín OECD a odhaduje tri priestorové 
modely s cie om zisti , ktoré vstupy znalostných inova ných procesov majú v priestore 
vplyv na ich výstupy. Na implementáciu vstupov znalostných inova ných procesov je 
potrebné ur ité asové rozpätie, hoci stále nie je presne definovaný asový horizont pre 
výstupy výskumu a vývoja (Wang, Huang, 2007). Podobne ako (Furman a kol., 2002), 
(Wang, Huang, 2007) a (Guan, Chen,2012) sú pre proces tvorby znalostí vymedzené tri 
roky a v prípade ich komercializácie, jeden rok. Celkový znalostný inova ný proces je 
na základe daného prístupu v príspevku sledovaný za obdobie rokov 2007-2010.  

Tabu ka 1 prezentuje dosiahnuté výsledky štatistickej dôležitosti jednotlivých 
vstupných faktorov. St pce s ozna ením „PHO“, „EHT“ a „V “ predstavujú 3 
skúmané priestorové modely. Berúc do úvahy znalostný inova ný proces ako celok, za 
štatisticky významné vysvet ujúce faktory možno považova  najmä pracovnú silu 
mimo výskumu a vývoja, akumulovanú zásobu poznatkov a množstvo patentov. Inak 
povedané, pridaná hodnota odvetvia, export high-tech odvetví a množstvo 
publikovaných vedeckých lánkov v konkrétnej krajine OECD súsignifikantne 
ovplyvnené PS, AZP a P v ostatných krajinách OECD (nepriamy vplyv). Zaujímavá je 
skuto nos , že hoci ide o aktivity týkajúce sa znalostí, výdavky na výskum a vývoj 
a pracovná sila pôsobiaca v oblasti výskumu a vývoja nie je rozhodujúcou veli inou. 
Tieto ukazovatele majú pravdepodobne vplyv na výstupy znalostného inova ného 
procesu v rámci jednej krajiny, avšak tento vplyv možno ozna i  za lokálny, 
nepresahujúci hranice jednej entity.  
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Tabu ka 1 Štatistická významnos  premenných 

PHO EHT V  

V&V ns ns ns 

PSV&V ns ns ns 

PS < 2.2e-16 0.0069717 9.287e-09 

AZP 4.362e-06 0.0386170 ns 

P ns 0.0008315 < 2.2e-16 

                               Pozn.: ns – nie je štatisticky významný (not significant) 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Tabu ka 2 zobrazuje koeficienty (odhady) jednotlivých premenných (pracovná 
sila mimo výskum a vývoj, akumulovaná zásoba poznatkov, patenty). St pce 
s ozna ením „D“, „I“ a „T“ indikujú priamy, nepriamy a celkový vplyv vysvet ujúcich 
veli ín, a to v danom poradí. Priamy vplyv v tomto zmysle znamená pôsobenie 
vysvet ujúcej veli iny konkrétnej krajiny na vysvet ovanú premennú vo všetkých 
ostatných regiónoch a naopak, nepriamy vplyv modeluje situáciu, ke  nezávislé 
veli iny v ostatných regiónoch vplývajú na závislú premennú v konkrétnej krajine. 
V tomto prípade ide zvä ša o pozitívne, i už priame, alebo nepriame ú inky, hoci 
zaujímavá je skuto nos , že akumulovaná zásoba poznatkov znižuje export high-tech 
odvetví. Rovnako sa pri exporte high-tech odvetví prejavujú ako dôležité najmä priame 
vplyvy, nepriame možno považova  za štatisticky nevýznamné.  

 

Tabu ka 2 Koeficienty 

  PHO     EHT     V      

  D I T D I T D I T 

V&V - - - - - - - - - 

PSV&V - - - - - - - - - 

PS 1.092* 0.035* 1.128* 0.897* 0.189 1.086* 0.596* -0.015 0.581* 

AZP 0.297* 0.010* 0.309* -1.578* -0.334 -1.910 - - - 

P - - - 1.719* 0.362 2.082* 0.745* -0.019 0.727* 

Pozn.:– nie je štatisticky významný faktor  (not significant) 

           * štatisticky významný z h adiska priameho,  nepriameho a celkového vplyvu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

4 ZÁVER 

Hlavným cie om príspevku je prostredníctvom priestorových modelov sledova  
vplyv vstupov (nezávislé premenné) znalostných inova ných procesov na výstupy 
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daných procesov (závislé premenné) medzi krajinami OECD. Predpokladom skúmania 
je skuto nos , že znalostný inova ný proces definovaný v rámci geografickej jednotky 
nie je izolovaným procesom pôsobiacim lokálne, ale jeho vplyvy sa môžu presúva  aj 
za vymedzené hranice.  Na znalostný inova ný proces možno nazera  ako na celok 
pozostávajúci z dvoch subprocesov, procesu tvorby poznatkov a procesu ich následnej 
komercializácie. Je potrebné poznamena , že spomínané dva subprocesy sú v rela nej 
závislosti a výstupy z procesu tvorby poznatkov, konkrétne patenty, predstavujú 
zárove  vstupy pre znalostný proces komercializácie. Napriek spomínanému leneniu, 
priestorové modely sú v príspevku vytvorené pre znalostný inova ný proces ako celok, 
ktorý na druhej strane preberá premenné z oboch subprocesov. V procese tvorby 
znalostí sa transformujú vstupy vo forme výdavkov na V&V, akumulovanej zásoby 
poznatkov a vedeckých a výskumných pracovníkov na výstupy, ktorými sú patenty 
a publikované vedecké lánky.  Pri komercializácií znalostí sú do výrobného procesu 
zahrnuté aj vstupy neinovatívneho charakteru, konkrétne pracovná sila mimo V&V. 
Generované výstupy sú zastúpené pridanou hodnotou odvetvia a exportom high-tech 
odvetví. Výsledkom pozorovania sú tri priestorové modely so závislými premennými; 
pridaná hodnota odvetvia, export high-tech odvetví a publikované vedecké lánky. Za 
štatisticky významné veli iny pôsobiace na spomínané premenné v jednotlivých 
krajinách OECD, možno považova  najmä pracovnú silu pôsobiacu mimo V&V, 
akumulovanú zásobu poznatkov a množstvo patentov. Ukazovatele majú zvä ša 
pozitívny ú inok, s výnimkou akumulovanej zásoby poznatkov, ktorá v geografických 
jednotkách znižuje export high-tech odvetví.  Na druhej strane možno usudzova , že 
veli iny ako sú výdavky na výskum a vývoj a vedeckí a výskumní pracovníci pôsobia 
lokálne, pretože sa nepreukázal ich signifikantný vplyv na okolie. 
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Abstract 

The following article deals with the development of the Czech crown between 

1993 and 2012. The main focus is on following the exchange rates of the Czech 

crown as against the euro on the one hand and the USD on the other. This paper 

describes the most important phases in the development of the Czech crown. The 

first will be tracked events associated with the emergence of the crown in 1993 

and the subsequent gradual introduction of internal convertibility. Another 

important step was the introduction of external convertibility in 1996. One year 

after the introduction of external convertibility, the Czech crown fell into 

currency turbulence. The last milestone of development constitutes a financial 

crisis and the events related to it and the resulting. 

Abstrakt 

Následující příspěvek se zabývá vývojem české koruny mezi lety 1993 až 2012. 
Pozornost je věnována především vývoji kurzu CZK/EUR a CZK/USD. 
Příspěvek se  zabývá nejdůležitějšími fázemi ve vývoji české koruny. Jako první 
budou sledovány události související se vznikem české koruny v roce 1993 a 
následnému postupnému zavádění vnitřní směnitelnosti. Dalším významným 
krokem bylo zavedení vnější směnitelnosti v roce 1996. Rok po zavedení vnější 
směnitelnosti se česká koruna dostala do měnových turbulencí. Významnou 
událostí byl vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004. Poslední 
milník vývoje tvoří finanční krize a události s ní související a z ní vyplývající.

Keywords / Klíčová slova: international finance, exchange rate, euro, czech 

crown / mezinárodní finance, měnový kurz, euro, česká koruna  

1 ÚVOD

Na počátku roku 2013 oslaví česká koruna dvacet let od svého vzniku. Během 
této dlouhé cesty prošla několika velmi významnými fázemi. Následující příspěvek se 
zabývá nejdůležitějšími obdobími, kterými česká koruna procházela.
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Článek vychází z teoretických hledisek, kde jsou vymezeny základní pojmy. Poté 
se soustředí na hlavní fáze vývoje české koruny, ke kterým patří měnová odluka české 
a slovenské koruny, zavádění vnitřní a vnější směnitelnosti, vstup České republiky do 
Evropské unie, měnové turbulence v roce 1997 a období finanční krize. 

2 HLAVNÍ FÁZE VÝVOJE ČESKÉ KORUNY

Jedním ze sledovaných ukazatelů, který úzce souvisí s vývojem měnového kurzu, 
je platební bilance. Platební bilance bývá obvykle definována jako systematický a 
statistický záznam všech ekonomických transakcí, které byly uskutečněny mezi 
devizovými tuzemci a cizozemci za určité zvolené období (Dittrichová, J., 
Ptatscheková, J. Jindra,V., 2010, s.46). 

2.1 Vznik české koruny a zavádění vnitřní směnitelnost

Už koncem roku 1992 se připravovala legislativní opatření k oddělení měny
České republiky od dosavadní společné československé měny (Vencovský, s. 187).
Hned na počátku roku 1993 vznikla k 1.1. samostatná Česká republika. Zároveň vzniká 
ke stejnému datu na základě zákona č. 6/1993 Sb. Česká národní banka. V prvních 
měsících existence nového státu došlo k měnové odluce a 3. 2. 1993 začíná platit 
Zákon o oddělení měny č. 60/1993 Sb.. Oddělení měny bylo provedeno během začátku 
února v průběhu termínu 4. -  8. 2. 1993. Původní bankovky platné v České a 
Slovenské republice byly okolkovány a byly přijímány do doby, než došlo k emisi 
vlastních bankovek. Platnost okolkovaných bankovek byla ukončována postupně dle 
jednotlivých nominálních hodnot. Jako poslední přestala k 31. 8. 1993 platit 
tisícikoruna. 

První bankovka české koruny měla nominální hodnotu 200 Kč a byla dána do 
oběhu 8. 2. 1993. V dalších měsících byly dokončeny a do oběhu dány ostatní
bankovky. Jednalo se o bankovky nominální hodnoty 50 Kč, 100 Kč, 500 Kč, 1000 Kč 
a 5000 Kč. Všechny bankovky byly vytvářeny grafikem Oldřichem Kulhánkem,
rytcem byl Miloš Ondráček. 

V roce 1993 byly vyraženy a do oběhu dány také všechny mince. Jednalo se o 
mince v nominálních hodnotách 10 haléřů, 20 haléřů a 50 haléřů. Dále o mince 
v nominálních hodnotách 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč a 50 Kč. Mince byly 
zpočátku raženy v zahraničí v Německu a Kanadě, ale postupně jejich ražbu převzala 
Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. 

Od 3. 5. 1993 začal být kurz koruny vázán na koš o dvou měnách namísto 
dosavadních pěti. Nový měnový koš tvořila z 65 % německá marka a 35 % americký 
dolar. Dále byl proveden další krok na cestě k vnitřní směnitelnosti české koruny, kdy 
byl zvýšen limit ročního prodeje zahraničních měn fyzickým osobám z 5 000 Kč na 7 
500 českých korun.
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Obrázek 1 Běžný, kapitálový a finanční účet,

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ČNB

2.2 Vnější směnitelnost 

Otázka vnější směnitelnosti koruny (podle kritérií VII. Článku Dohody 
Mezinárodního měnového fondu) byla vyřešena přijetím nového devizového zákona č. 
219/1995 Sb. koncem roku 1995 (Nesládková, 2004, s.21). V rámci kurzové politiky 
ČNB bylo dne 28. 2. 1996 rozšířeno fluktuační pásmo na +/- 7,5%. Rozšíření vedlo ke 
zvýšenému pohybu kurzu české koruny a tím ke zvýšení měnového rizika. Tato situace 
zapříčinila snížení přílivu, resp. odliv spekulativního kapitálu. ČNB na devizovém trhu 
neintervenovala. Kurz české koruny se proto utvářel jako výsledek nabídky a 
poptávky.

Za rok 1996 došlo ke snížení devizových rezerv vyjádřených v eurech (Obrázek 
3). Základní příčinou  byl odliv kapitálu v důsledku rozšíření oscilačního pásma kurzu 
české koruny.

Pasivum běžného účtu se výrazně zvýšilo, převážně v důsledku schodku obchodní
bilance. Deficit obchodní bilance byl způsoben rychle rostoucími dovozy, nižším 
růstem hmotného objemu vývozu a dalšími faktory. Úplné saldo platební bilance bylo 
záporné a bylo vyrovnáno snížením devizových rezerv (Obrázek 1). 
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Obrázek 2 Vývoj kurzu CZK/EUR

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů ČNB

Na devizovém trhu se zvyšoval objem obchodů. Jednou z příčin bylo rozšíření 
fluktuačního pásma české koruny, které zvyšovalo atraktivnost trhu. Vedoucí 
obchodovanou měnou byla DEM, nejdůležitějším měnovým párem byl pár 
CZK/DEM.  

Na devizový trh vstupuje v tomto roce větší množství zahraničních investorů. Pro 
tvorbu měnového kurzu byl nejvýznamnější vývoj na spotovém trhu. V důsledku 
zvyšujícího se měnového rizika spojeného s českou korunou vstupují subjekty na 
devizový trh z důvodu zajištění a roste objem termínových operací, swapů i opcí. 

ČNB provádí nadále devizový fixing. Od května 1996 se kurz ČNB stanovovaný 
v 11,30 nelišil od tržního kurzu v témže okamžiku (Výroční zpráva ČNB, 1996, s. 57). 
Předtím byl kurz stanovován Českou národní bankou na základě určeného algoritmu. 
Tento algoritmus obsahoval pro výpočet kurzu CZK/USD aktuální kurz DEM/USD 
podle Reuters v 11.30 místního času a koeficient zhodnocení měny, který vyjadřoval 
devalvaci anebo revalvaci české koruny vůči koši měn.
V roce 1996 byla do oběhu dána bankovka o nominální hodnotě 2000 Kč.
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2.3 Měnové turbulence 

Rok 1997 se řadí k nejtěžším rokům od počátku transformace. Jednalo se o 
obtížné období, v kterém proběhly měnové turbulence. V důsledku těchto událostí 
došlo k výrazným změnám v měnové a kurzové politice České národní banky. 
Na běžném účtu platební bilance docházelo k pokračování nárůstu deficitu (Obrázek 
1), přesto se česká koruna zhodnocovala. Po květnovém zveřejnění údajů o 
prohloubení deficitu obchodní bilance v důsledku poklesu vývozu nastává korekce 
měnového kurzu. Zahraniční investoři prodávají ve velkém českou korunu. Domácí 
subjekty nakupují cizí měny, jako následek vznikající nedůvěry v domácí měnu. Česká 
koruna se v důsledku těchto tlaků začíná znehodnocovat (Obrázek 2).

Obrázek 3 Devizové rezervy

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů České národní banky

ČNB začala jako obranu proti zhoršující se situaci provádět přímé intervence na 
devizovém trhu a prostřednictvím dalších kroků se snažila omezit zahraničním 
subjektům přístup na devizový trh. Dále došlo k výraznému zvýšení úrokových sazeb, 
kdy například lombardní sazba dosahovala až hodnoty 50%. 
Dne 27.5. došlo po jednáních k opuštění fixního kurzového režimu koruny, který 
fungoval od počátku devadesátých let jako měnová kotva. Důvodem byly především 
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spekulační útoky na českou korunu, které způsobovaly její znehodnocování. Fixní 
režim byl nahrazen plovoucím kurzem. Fluktuační pásmo i měnový koš byly zrušeny. 
V měnové politice nastoluje Česká národní banka politiku přímého inflačního cílování 
a vyhlašuje střednědobý a krátkodobý inflační cíl.

Depreciace kurzu  v roce 1997 zastavila růst deficitu obchodní bilance, který se 
projevoval již od roku 1994. Aktivní saldo finančního účtu platební bilance pokleslo v 
důsledku asijské krize a měnových turbulencí české koruny na 1122 milionů USD. 
Celková platební bilance zakončila rok deficitem, který byl financován poklesem 
devizových rezerv ve výši 1758,4 milionů USD (Obrázek 1). Na mezibankovním 
devizovém trhu v květnu ČNB výrazně intervenovala.

2.4 Vstup do Evropské unie 

V roce 2004 se završil dlouhodobý proces přípravy vstupu České republiky do 
Evropské unie. Prvním květnem se stala Česká republika spolu s dalšími devíti 
evropskými zeměmi členem Evropské unie. Zároveň se stala Česká národní banka 
členem Evropského systému centrálních bank. V důsledku výhodnějších úroků vzrostl 
do ČR příliv kapitálu. 

Česká koruna pokračovala ve zhodnocování vůči euru (Obrázek 2) a také vůči
americkému dolaru (Obrázek 4). Tato tendence způsobovala levnější dovozy a  
napomáhala udržení nízké inflace. 

Obchodní bilance se vyvíjela pozitivně, její schodek se v důsledku růstu exportu 
po vstupu do Evropské unie snížil. Především pod vlivem zvýšeného odlivu výnosů ve 
formě dividend vyplácených do zahraničí mírně poklesl schodek běžného účtu. 
Přebytek finančního účtu vzrostl. Zde se projevilo zvýšení portfoliových investic 
v důsledku nárůstu očekávání zhodnocení kurzu koruny a tím zvýšení očekávané 
atraktivnosti tuzemských investic (Obrázek 1).

Devizové rezervy v korunovém vyjádření poklesly. V roce 2004 ČNB 
neintervenovala. Devizové rezervy byly alokovány do EUR, USD, zlata a SDR.  

2.5 Období krize

Rok 2008 byl rokem prohlubující se finanční krize. Česká koruna výrazně 
posilovala vůči euru i vůči americkému dolaru. Do července 2008 posílila vůči euru asi 
o 17% (Obrázek 2), vůči americkému dolaru (Obrázek 4) asi o 30%. Tento vysoký 
stupeň zhodnocení vynesl v daném období českou korunu na pozici nejrychleji se 
zhodnocující měny na světě. 

Ve druhé polovině roku měna začala výrazně znehodnocovat. Důvody je
především možné hledat v roli, kterou česká koruna v tomto období vytvářela. Česká 
koruna působila mezi investory až do července, kdy se začaly projevovat problémy 
v Maďarsku a v Pobaltských republikách, jako přístav jistoty. 
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Obrázek 4 Vývoj kurzu CZK/USD 

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů České národní banky

Běžný účet skončil schodkem, který byl oproti předchozímu roku nižší. Obchodní 
bilance dosáhla vzhledem k rostoucímu vývozu do Evropské unie výrazného aktiva. 
Bilance výnosů naopak výrazného pasiva. Kapitálový účet skončil s aktivem, které 
bylo způsobeno výnosy z obchodů s emisními povolenkami a příjmy ze strukturálních 
fondů. Aktivum finančního účtu se oproti předchozímu roku snížilo. Hlavní vliv mělo 
čerpání úvěrů ze zahraničí podnikovou sférou (Obrázek 1).

Česká národní banka opět neintervenovala. Z tohoto důvodu se začal systém 
kurzu české koruny označovat oficiálně za volný flouting. 

Devizové rezervy (Obrázek 3) ve vyjádření v CZK, EUR i USD stouply. Na 
vývoj rezerv měl vliv vývoj kurzů české koruny vůči euru, americkému dolaru a 
vývoj kurzu EUR/USD. Ke konci roku měly následující alokaci: 
59,7% EUR, 
31,4% USD,  
4,5% JPY, 
3,0% GBP, 
1,4 % SDR, zlato. 

Na základě materiálu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních 
kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“ bylo rozhodnuto neusilovat o 
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vstup do ERM II v roce 2009 a nestanovovat cílové datum přijetí eura. Tato rozhodnutí 
byla ovlivněna probíhající krizí.

3 ZÁVÉR 

Česká koruna prošla za sledované období třemi typy kurzového systému. Jako 
první byl stanoven režim pevného kurzu, který určitě splnil svou stabilizační roli. 
Máme –li shrnout zkušenosti s fungováním fixního kurzu v období 1991 – 1996, je 
možné konstatovat, že přispěl důležitým způsobem k zamezení vzniku inflační spirály 
a k rychlé stabilizaci mkaroekonomické situace po cenové liberalizaci (Jonáš, 1997, 
s.201).  

Po měnových turbulencích nemohla ČNB pevný systém nadále držet a česká 
koruna přešla na floutingový systém, který byl zpočátku označován jako řízený. Od 
roku 2008 centrální banka označuje kurzový systém jako volný flouting.

Dalším významným milníkem byl vznik Evropské měnové unie a zavedení eura. 
Vznik evropské Hospodářské a měnové unie v roce 1999 znamenal jeden z 
nejvýznamnějších mezníků vývoje mezinárodního měnového systému i světového 
hospodářství (Polouček a kol., 2009, s.402). Ačkoliv se ČNB na počátku fungování 
EMU na vstup do eurozóny připravovala a dokonce došlo ke stanovení termínu 
zavedení eura, je nyní situace zcela odlišná. V důsledku probíhající krize není v 
současnosti stanoveno žádné konkrétní datum přijetí eura. 

Nejvýraznější událostí posledních let bylo vypuknutí finanční krize, která se 
projevuje i v jiných ekonomických oblastech. Ekonomická krize pokračuje a 
nezasahuje pouze bankovní sektor, ale silněji se opírá do podnikatelské sféry, 
soukromé sféry a vládní sféry. České podnikatelské sunjekty jsou velmi závislé na
německém trhu, a pokud krize zasáhne i největší odběratele, odrazí se také na českých 
odvětvích (Dittrichová, 2012, s. 53). 

Na závěr můžeme shrnout trend pohybu vývoje české koruny vůči hlavním 
měnám. K aktuálním charakteristikám současného vývoje české koruny patří její 
zhodnocování (Ptatscheková, s.379).
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World’s financial markets, including the banking and insurance sectors, have 

undergone dynamic quantitative and qualitative changes since the beginning of 

the XXI century. In the times of sharpened competition and strengthened 

globalisation and integration processes, banking and insurance institutions 

operating on the market are seeking new channels to distribute their products to 

increase their market share and profits and to diversify the risk related to their 

operational activity. Bancassurance is such a solution. In line with the adopted 

strategy, companies that jointly implement the bancassurance concept create a 

mutually supplementary product offer, develop distribution channels, support 

one another in streamlining sale processes to provide clients with 

comprehensive financial solutions. This article discusses the bancassurance 

concept and presents risks and benefits for participants of business relations 

resulting from their cooperation under bancassurance.  

Keywords bancassurance, globalization, financial market, cooperation, risks,  

The turn of the XXI century marked the advancing globalization and integration 

processes in the area of global economy. In such circumstances and taking account of 

related liberalisation and deregulation of financial markets, national markets have 

depended to a great extent on external factors. These processes also concern all 

segments of the financial market, including banking and insurance. Having observed 

their development in the last decades, we need to note that under the influence of these 

processes, the tendency to establish capital groups that joined banks and insurance 

companies started to emerge on the global financial market towards the end of the XX 

century. International financial relations and resulting links between financial systems 

of particular countries determined the popularisation of this form of cooperation. 

438



Bancassurance – the way to enhance competitiveness of banks and insurance 

companies in the reality of globalised financial markets 

However, relations between the banking sector and the insurance sector are special. 

The reason for it is a similar character of financial services offered and the need to 

respect requirements of the market both types of institutions operate on. Owing to this, 

these institutions enter into cooperation in many areas, which mostly consists in a 

comprehensive, mutual supplementing of services provided in relation to the subject of 

their operation and results in the establishment of new business relations aimed at a 

broader access to clients and obtaining additional revenues – bancassurance. These 

processes take place both at a national and an international level. Financial services 

offered by banks and insurance companies under bancassurance have covered an ever 

broader range and the cooperation between these entities has been very efficient, 

especially in the life insurances sector. Creating new solutions, diversification of 

products, introduction of innovative strategies and simplifying procedures play a key 

role here; they are all designed to arrive at a timely service provision, low costs and 

client satisfaction. 

What we observe everyday is an evident globalisation of the contemporary 

economy. It triggers new challenges and becomes ever-present. Unquestionably, 

globalisation mechanisms are accompanied by integration and liberalisation of 

economies. These processes accelerated at the turn of the XXI century, which must 

have been a consequence of a dynamic economic growth in developing countries and 

an intense technological development. It translated itself into visible changes in the 

export stream, where the departure from unprocessed raw materials and goods towards 

readymade products, manufactured on the basis of modern technological solutions has 

been observed. Growing interdependencies between economies, increasing 

liberalisation and integration of commercial markets, deregulation of capital flows and 

reduced transport and communication costs have changed the conditions for 

conducting business activities. Global economy actuates the globalisation of 

enterprises’ activity. This process is reflected in transferring labour-intensive 

production or business services to a given place on the globe that allows additional 

business benefits. Selection criteria concerning the location of business activity may 

vary, but they are mostly related to lower costs of production borne by entrepreneurs or 

access to a broader range of clients. Globalisation, accompanied by an ever sharper 

competition on the global markets, has resulted in a situation where relocation of 

production and, ever more often, provision of services, can be a method of enhancing 

enterprise’s productivity and efficiency, as well as strengthening its competitive 

position worldwide. It is worth emphasizing that one of the basic assumptions behind 

international globalisation is to gain a competitive advantage by companies operating 

on global markets. Such advantage is gained by means of foreign investments. This is 

due to the fact that investments bring about additional benefits to entrepreneurs – both 

material and non-material. In this context, international cooperation in the national and 

individual dimension is a very important, if not overriding, element which provides 
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better chances for improving living standards. Then, all countries or enterprises can 

utilise technical novelties and take part in making common political and economic 

assumptions without any limitations. We need to note that globalisation processes 

cover all segments of the economy, including the financial one. In this context we need 

to emphasize that the essence of the globalisation of financial markets certainly lies in 

the international scope of their operations. It is favoured by tightening international 

economic relations and higher degree of freedom when it comes to capital, goods and 

services flows. The particular proneness of financial markets to globalisation is 

triggered both by the object of turnover – cash and capital, represented by these 

markets’ instruments – as well as their operating systems1. These projects also cover all 

segments of the financial market – Figure 1. 

 

 

Source: Own research 

 

The binding of money, capital and forex markets in particular countries that has been 

observed in recent decades is aimed at creating one big, international financial market 

through the use of relevant organisational processes. Mutual pervasion of financial 

markets leading to their globalisation makes them lose their separateness within 

                                                      
1 Gotz-Kozierkiewicz D., Globalizacja finansowa i jej konsekwencje in Globalizacja. 

Mechanizmy i wyzwania, Liberska B., PWE, Warsaw, 2002, p. 106. 
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particular countries. Undoubtedly, this process facilitates the global financial exchange 

and the more efficient use of resources as part of local investments that bring about 

relatively highest benefits for investors. Along with intensified globalisation processes, 

the competitiveness of entities operating on the market is growing. Preferences of 

consumers also change as they gain access to more refined and individualized financial 

products by using new technologies. A competitive market consists in motivating 

companies to introduce brand new solutions or streamlining the existing ones. Owing 

to this, the costs of providing services become lower, the quality improves and both an 

entrepreneur and a consumer benefit from it. Globalisation processes influence the 

reduction of employment among business entities using obsolete technologies. 

Modernisation of such enterprises and technological processes they set in motion has 

had a positive impact on reducing costs, enhancing productivity and thus, profitability 

of an enterprise. These processes have been observed in all segments of the economy. 

They have not left out banking and insurance institutions that are crucial for the 

financial market. These institutions have more frequently channelled their potential to 

undertake common actions aimed at their development under bancassurance. 

The development of financial services in the world leads to structural changes in 

the sector of financial institutions and in consequence, to create new models of 

distribution in order to increase sale of detailed products, their profitability as well as 

acquire new clients. Such a solution is the bancassurance2. We can find different 

notions of this idea. However, it must be stressed that there is not one generally 

accepted definition which would be generally accepted by representatives of the 

science and financial sector. The notion of bancassurance may be presented in two 

layers: subject and object. In the subject layer bancassurance is presented as an idea of 

functioning bank – insurance groups, which means “a stable joint of banking intuitions 

with an insurance company in order to offer banking and insurance products within 

existing banking structures”3. In another wider term these are all forms of cooperation 

of a bank with an insurance company4. “The use of banking branches and services, the 

experience of life insurance services”5 is the presentation of  bancassurance on the 

level of the object level. In this case the banking structures are treated as distribution 

channels of insurance offered by an insurance company (most often life insurance 

ones) directed mainly to an individual client. Sometimes it is accepted that 

                                                      
2 More in: PUKALA R., „Bancassurance – experiences of the Polish insurance market”, Trends 

of development in insurance 2012, Reviewed book of proceedings from the international 

scientific conference, CD book, Bratislava, 2012.  
3 O.Kowalewski, Grupy bankowo – ubezpieczeniowe: definicje, historia rozwoju, przyczyny 

powstania. Bank i Kredyt, Warsaw, 1999, nr 10, p. 42. 
4 M. Urbaniak, Bancassurance, Bank nr 4/2001, p. 111. 
5 M. Sliperski, Zwiazki bankow komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, Fundacja 

WARTA, Warsaw, 2002, p.11. 
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bancassurance, apart from giving banking- insurance services, also means working on 

new financial services for both bank and insurance clients. At the same time, in order 

to define joining banking and insurance activities the notion allfinanz is applied, which 

is connected with crediting or financial services made in one branch as well as quality 

increasing of service offered in banks. Bancassurance model functioning on the Polish 

insurance market is presented on the figure number 2 below. 

•

•

 

Source: J. Gwizdala, Rozwoj bancassurance w Polsce w latach 2007 – 2009, 

Wiadomosci ubezpieczeniowe, nr 4/2010, p.127. 

 

The cooperation of an insurance company with a bank is, therefore, is directed to their 

mutual interests directed to maximize benefits resulting from using their client 

databases as well as sale structures, which creates additional possibilities of a detailed 

need analysis of  each client.. This cooperation also gives a chance to reach new 

sources of income by bancassurance alliances in the situation when bank interest 

margins become smaller while insurance companies have problems with acquiring new 

clients for their products. In this context the development of bank- insurance groups 

initiates a dynamic sale of financial products.  

Bancassurance is not a homogenous phenomenon. It evolves taking various 

forms: from an agreement between a bank and an insurance company concerning a 

mutual distribution and promotion of products to holding structures. This is a strategy 
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applied by banks and insurance companies whose aim is to offer integral services to 

individual clients. Bancassurance is also an answer of the market to processes noticed 

in recent years in the financial sector aimed at:  

• development of direct distribution channels of financial products, 

• adjusting structures of financial institutions to products and services offered, 

• entering non-banking institutions on the banking market, 

• aspiring to offering complementary financial services by one institution. 

Undoubtedly such actions raise competition on the market and contribute to optimize 

costs in order to achieve satisfactory profits by active companies. This optimizing is 

the effect, first of all, of margin lowering from activities held, therefore, the broadening 

of services offered contributes to income increasing.  

We can distinguish two kinds of financial product distribution within bancassurance: 

• integral, which assumes that an insurance offer appears in a bank distribution,  

• specialized which relies of the identification of clients’ needs by bank 

employees and directing a profiled insurance offer to clients by insurance 

sellers. 

It must be stressed that bancassurance is an answer to the phenomenon of so called 

demand synergy, which a situation in which demand for one type of a financial service 

creates a demand to buy other, often complementary products or services. 

Taking these arguments into consideration, we can state that by joining bank activity 

with an insurance one can achieve the following aims in order to: 

• achieve synergy effect, 

• diversify income sources, 

• obtain new distribution channels, 

• use specialists in a better way (a possible moving them with the demand for 

services within a bank – insurance group), 

• offer a service package and shorten time to work on new products, 

• raise capital profitability, 

• acquire new clients and strengthen competition position. 

The synergy effect, in which we can differentiate three levels, is an important element 

in bancassurance6: 

1. The operational level, whose characteristic is a greater sale of products within 

stable operational costs and stable distribution costs ( so called alfinanz idea – 

all services in one office). 

2. The tactical level, within which we can differentiate:  

• mutual advertisement campaigns, 

• easier reaching to a clients, 

                                                      
6 J. Gwizda a, D. Kowalczyk, M. Sadowski, Holdingi finansowe banków i towarzystw 

ubezpieczeniowych podstaw  nowego adu finansowo-bankowego w Polsce [w:] Finanse i 

bankowo  – d wignie wzrostu gospodarczego, cz  I: Finanse publiczne. Bankowo  i 

ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeci ski, 1998, p.242. 
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• integrated monitoring of a client’s financial situation, 

• optimizing profit with a cooperation with a client. 

3. The strategic level, which includes: 

• cooperation within coordinated capital – money management, 

• a market cooperation by joining bank and insurance company potential 

and dependent companies, 

• integrated policy towards a client. 

Therefore, in a complex dimension bancassurance is a chance for banks to diversify 

their offer and earn extra income and for insurance companies this a tool to increase 

the level of market penetration as well as to increase an income from premiums. 

Bancassurance may mean a reduction of charges, an increased quality of financial 

services and an availability to numerous products on the financial and capital market in 

one place and time by clients. 

Cooperation under bancassurance offers new development perspectives for banks 

and insurance companies and gives a chance for benefits that surpass the expenditure. 

The basis of profits obtained by cooperating partners under banking and insurance 

alliance is for sure a synergy effect, owing to which the cooperation between a number 

of entities allows better results than the ones achieved by each entity acting alone. 

Synergy results concern the following platforms: 

• operational, which is related to the reduction of costs incurred by each entity, 

which is undoubtedly caused by the scale effect; this effect takes place mainly 

as regards the optimisation of asset management under the entities' 

operational and billing activity and it can also accompany the increase in co-

operator's revenues, which leads to the reduction of unit fixed costs, 

• financial, as part of which the reduction of costs related to complementariness 

and better use of resources in stock takes place, which is linked to the 

possibility of a common use of technical infrastructure, client databases and 

human resources. It is also linked to increased assets and liabilities of 

cooperating entities, which allows the expansion of an investment and better 

credit possibilities. 

• market, which allows the increased market share as a consequence of the 

possibility to present a broad range of the group’s financial services.  

As part of the implementation of the common strategy, the cooperation between 

entities under bancassurance can feature various models and degrees of involved 

capital, Figure 3.   
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Source: Zawisza P. Presentation “Quo Vadis Bancassurance” in VI Assistance Forum, 

10 may 2012, Warsaw. 

 

The easiest form of cooperation between a bank and an insurance company is the 

distribution agreement, which can be: 

• unilateral, under which an insurance company sells insurance products under 

its own label at the bank’s local offices and the bank receives remuneration 

(most often in the form of a commission) from providing access to its local 

offices, 

• bilateral, under which a mutual distribution of partner’s products takes place 

in the framework of own sale networks, upon agreed terms and conditions and 

remuneration.  

The main reason for choosing this type of cooperation is low costs and low risk. It is 

preferred by small and medium-sized financial institutions. A more advanced form of 

cooperation is a strategic alliance, under which we can also distinguish unilateral and 

bilateral agreements. The main aim of this type of mechanisms is to tighten the links 

that are customarily not durable due to a different organisational culture of banking and 

insurance institutions. This tightening of links could limit the risk of cooperation 

breakdown and increase mutual benefits. Establishment of a joint venture is certainly a 

decision that binds cooperating entities for long. Under this model, a bank and an 
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insurance company establish a common entity that assumes certain obligations 

executed by its founders. The newly established entity is fully independent financially 

and institutionally. The intention of partners in this regard is to combine both 

institutions’ experiences and undertake necessary actions allowing the new entity to 

generate profits that would not be possible in the case of independent operation of each 

shareholder. Most commonly, the newly established entity uses its shareholders’ 

infrastructure, disseminating common or individual financial products offered by 

cooperating entities. In the model of shareholders' contribution, joint venture is 

classified as a short-term cooperation. Institutions deciding on the establishment of a 

company gain new experiences and know-how that can be later used at implementing 

other business projects. In the framework of a joint venture, the mutual exchange of 

bank and insurance company’s stocks is a more advanced form of cooperation. In this 

case the development of a banking and insurance alliance takes place. Its positive 

aspects include limitation of the operational risk, long term cooperation and 

minimisation of bancassurance operating costs. A subsidiary company is an even more 

advanced structure in the framework of bancassurance. It can take place as a result of a 

merger or a takeover or starting a new structure from scratch. Both mechanisms have 

their own specific features. When it comes to takeovers, high costs that are inadequate 

to expected final effects, as well as problems with integrating operating systems of 

both entities and boosting employees’ motivation, can pose a threat. A short time 

needed to create a bancassurance structure is a doubtless asset. In the case of 

establishing a new entity, chances for success are high, since there is a need to adapt 

the organisational structure and technical infrastructure to client services and modern 

sale and service solutions. In such case it is an owner who fully determines the entity's 

development strategy. However, we should bear in mind that this process can be time-

consuming and costly. We need to note though, that the newly established entity in the 

framework of a banking and insurance group is prone to an increased risk – Figure 4. 
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Source: Own research 

 

This is related to an ongoing operational activity of an entity in the framework of 

conducting business activities, as well as additional risks characteristic for sectors in 

which a company operates:  

• banking; the risk results from the nature of a bank’s activity and is related to 

savings and loan activity conducted by it on the basis of the use of foreign 

funds to execute own objectives; the main risk in this area is the risk of losing 

financial liquidity, 

• insurance; in this area the risk is taken over from clients to provide insurance 

protection; in this case the risk of losing financial liquidity is the main one as 

well, 

• bancassurance, which is based on the execution of (principally) sale and 

service tasks delegated within the group; apart from the risk of losing 

financial liquidity, the conflict of interests that can arise between an 

insurance company and a bank is a great risk.    

Within the framework of bancassurance we can obviously distinguish various hybrid 

structures as well. Their structure may be very complicated but in all cases the main 

aim is to make use of the potential of cooperating entities in order to gain additional 

benefits by attracting new clients and, consequently, drawing revenues. 
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The decision to apply the bancassurance strategy by given entities is linked to a 

number of operating actions and changes in the previous functioning of both entities. 

At selecting the model of cooperation, future partners should take account of their 

organisational culture, their client base and factors determining their market position. 

Making a wrong decision concerning bancassurance operating mechanisms on the 

outset can worsen the results of both entities and trigger substantial image losses. It is 

indispensable to overcome differences between banking and insurance operations, 

since they can constitute a significant barrier for the development of the activity. 

Despite the synergy effect cooperating institutions meet a number of problems in their 

mutual cooperation – vide the figure number 5 below. 

-

-

!

 

Source: J. Gwizdala, Rozwoj bancassurance w Polsce w latach 2007 – 2009, 

Wiadomosci ubezpieczeniowe, nr 4/2010, p.127. 

 

As this can be seen, bancassurance charges an insurance company to a greater degree, 

which, among others, by lowering the product profitability sold in this bank 

distribution channel. An insurance company must take extra activities and bear costs 

directed to optimize financial effectiveness of products. An underwriting aspect 

connected with making an insurance agreement as well as post-sale policy service may 
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also be another problem. Conducting a comprehensive assessment of risks and benefits 

resulting from the cooperation, it is worth tracing its significance to all participants.   

Banks play a key role in the bancassurance cooperation model. They are a main 

carrier of business relations, based on which the operational activity of cooperating 

entities is conducted. Most frequently, due to the perception of banks as trustworthy 

institutions, they are also carriers of clients’ trust in new financial products, which is 

immensely important in the case of cooperating with an unknown insurance company. 

Loss of image is the main threat for a bank under bancassurance. The list of benefits 

and risks for banks under bancassurance cooperation model has been presented in the 

table 1 below.   

Additional remuneration from insurance 

distribution (in the case of non-capital 

cooperation) 

Risk of image loss among clients due to 

linking the bank's fate with the insurance 

company's fate 

New image of a bank as a dynamic 

provider of diversified financial services, 

taking care of client's comfort 

Possibility of managing large amounts of 

free capital, including a long-term one 

Partial security against clients' insolvency 

Streamlining risk assessment processes, 

limitation of a credit risk by transferring 

its part to an insurance company 

Source: Zacharska A., Rynek bancassurance w Polsce, Fundacja WARTY i Kredyt 

Banku, Warsaw, 2008, p. 100. 

 

Obviously, cooperation also means a number of benefits, among which limitation of 

risk and increasing revenues are most important. We need to stress that the decision to 

establish bancassurance means the beginning of long-term and labour-intensive 

changes for a bank. All decisions and actions should be preceded by an in-depth 

analysis of an entity’s potential, organisational infrastructure and potential benefits 

obtained from the launching of a new market operation model. At creating various 

banking and insurance alliances one needs to bear in mind that the more complex the 

structure of the newly established entity, the less transparent and harder to manage it is. 

One also needs to take account of a market reactions to the entrance of banking 

structures into bancassurance. They can result in losing clients who expect a clear-cut 

definition of a new entity and its role and imply a possibly forceful reaction of 

competitors who will try to take advantage of the bank’s temporary problems.  
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In the framework of bancassurance relations insurance companies are usually 

chief beneficiaries, who obtain measurable benefits from using an additional product 

distribution channel, namely the banking sector. Unfortunately, making use of the 

possibilities offered by cooperation with the bank implies the main risk for an insurer, 

that is, becoming dependent on the bank’s strategy and an attempt to subject its 

operation to the bank’s particular interests. The list of insurance companies’ risks and 

benefits coming from the cooperation under bancassurance has been presented in the 

table 2 below.   

 

Acquisition of new, efficient distribution 

channels that are cheaper than using a 

network of agents 

Possibility of exerting pressure by banks 

and pushing through their ideas 

Possibility of earlier contact with a client 

to initiate sale 

Access to well-developed personal 

databases managed by banks 

Facilitation of loss settlement procedures 

(payments made by partner banks) 

Possibility to use a bank’s repute to 

popularize own label 

Expanding the society’s knowledge on 

insurance products and magnifying 

individuals’ eagerness to buy them 

Acquisition of a strong financial partner 

with great expertise in investing funds it 

has been entrusted with 

Reduction of a negative risk selection by 

adding insurances to banking products 

Source: Zacharska A., Rynek bancassurance w Polsce, Fundacja WARTY i Kredyt 

Banku, Warsaw, 2008, p. 100. 

 

However, we should not miss the fact, that by gaining access to banks’ clients 

insurance companies simultaneously gain a unique chance to offer them a broad range 

of their products. Oftentimes, these products are very innovative and tailored to clients’ 

needs. An important positive aspect of cooperation under bancassurance is also a 

diversification of risk onto a greater amount of insured persons, which simplifies 

insurance agreement procedures and allows a flexible management of the portfolio of 

insured persons to limit the loss ratio. Benefits for an insurer not only relate to its 

product range, but are also evident in the area of managing funds from insurance 

450



Bancassurance – the way to enhance competitiveness of banks and insurance 

companies in the reality of globalised financial markets 

benefits. By cooperating with an experienced partner, that is, a bank, an insurance 

company can more broadly use its expertise in managing financial assets and gain 

preferential conditions of cooperation, which can bring about additional financial 

benefits for an insurer. The effect of scale is no less important, as common 

management of funds allows a better use of investment conditions within the 

framework of financial instruments available on the market.      

Cooperation between a bank and an insurance company under bancassurance 

generates multiple benefits but also creates a number of risks. This is mostly related to 

the specificity of partners’ operation on the market, as well as a different approach to 

mechanisms of managing funds they have been entrusted with. It is burdened with a 

number of risks, both in the phase of making a decision to enter into bancassurance 

cooperation (improper selection of a form of bancassurance cooperation) and as 

regards managing the established structure (if too complicated, it can procure lots of 

management problems). A possible insolvency of an entity operating within the 

bancassurance structure is a great risk for partners, since it affects both of them and can 

worsen their financial results or, in the extreme case, may lead to a bankruptcy of one 

of them. The list of risks and benefits for bancassurance has been presented in the table 

3 below.   

 

Synergy effect and related factors:  

- reduction of operating activity costs, 

- increase in the number of potential 

recipients, 

- common use of technical infrastructure 

and client information, 

Improper selection of the bancassurance 

cooperation form can lead to considerable 

costs or even the loss of market position 

or bankruptcy 

Better use of resources and skills in stock Short-term increase in costs 

Possibility of selecting the best team The domino effect 

Common expenditure on promotional 

activity 

Risk of double capital calculation 

Increase of assets and liabilities (in the 

capital form) 

Risk of rejection of the new type of 

services provided by the bank by bank 

employees 

Possibility of presenting a comprehensive 

offer to a client and related improvement 

of services quality 

Too complicated a structure may lead to 

problems with bancassurance 

management 

Better market penetration and access to 

more information about clients and their 

financial standing 

Risk of a loss of confused clients in the 

case of an obscure message concerning 

changes in the institution  
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Increase in revenues 

Increase of capital potential and personnel 

qualifications, implementation of modern 

technologies and innovative services 

Reduction of market entry costs, 

possibility of using partner's expertise and 

acquisition of a new deposit base and 

attracting new clients 

Diversification of revenue sources, which 

leads to risk mitigation 

In the case of establishing a financial 

conglomerate, limiting the risk of 

bankruptcy and increasing the 

procurement strength on the financial 

market 

Strengthening client loyalty 

Source: Zacharska A., Rynek bancassurance w Polsce, Fundacja WARTY i Kredyt 

Banku, Warsaw, 2008, p. 101. 

 

Beyond doubt, the cooperation under bancassurance brings about numerous benefits, 

notwithstanding the risks. Among the most important benefits, we can name, among 

others, better use of potential and resources by partners, possibility of developing a 

better offer and increasing assets and liabilities in the case of an entity operating as a 

separate capital entity. All these elements translate into the overall bancassurance 

potential, which can certainly favour the competitive advantage of cooperating entities. 

Undoubtedly, it is also a certain platform for exchanging experiences and cumulating 

shareholders’ potential to flexibly react to clients’ market needs and to strengthen 

activities aimed at enhancing own financial security. This is an important aspect since 

flexible and early reaction to changes that destabilise work in a world of dynamically 

changing external conditions and temporary economic crises allows the protection of 

own assets against risks and the maintenance of the market position. 

Presenting mechanisms of cooperation under bancassurance, we should not miss 

the key participant of these relations, namely the client. It is the client, who plays a key 

role in a sharpening market struggle. Their satisfaction and entrusting partners with 

their funds is one of the measures of partners' efficiency and effectiveness when it 

comes to the sale of financial products. That is why partners try to provide the best 

possible conditions of cooperation. The key risk in this case can be insufficient 

information provided to clients about conditions of insurances sold by banks, which 

can lead to problems with obtaining a compensation. This is an important aspect since 

most consumers usually fail to read the documents they have signed, relying only on 

oral assurances of a trader. In the case of a bank, this effect can be even stronger, since 
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the client’s perception of a bank as a public trust institution is usually related with their 

subjective expectations, which is not always beneficial for them. The list of client risks 

and benefits coming from the cooperation under bancassurance has been presented in 

the table 4 below.   

 

Comprehensive banking and insurance 

services in one place 

Loss of opportunity to choose an 

insurance offer from the pool of offers 

available on the financial market Saving time otherwise spent on seeking 

and purchasing insurance products from an 

external insurance company 

Possibility to obtain an insurance product 

at a lower price compared to the traditional 

insurance company 

Possibility of providing insufficient 

information to clients about the 

conditions of insurances sold by banks 

and exemptions that effectively hamper 

payments from insurance policies 
Simplification of payment methods - 

insurance benefits can be collected directly 

from the client's banking account 

Innovative, attractive financial products at 

a favourable price, better adapted to 

individual needs  

Limiting formalities at purchasing an 

insurance (e.g. lack of obligation to submit 

doctor's certificate) 

Higher profits from funds invested in a 

better way 

Source: Zacharska A., Rynek bancassurance w Polsce, Fundacja WARTY i Kredyt 

Banku, Warsaw, 2008, p. 102. 

 

Obviously, cooperation brings about a range of benefits, among others, comprehensive 

client services and innovativeness of products offered at attractive prices. In this model 

a client is also the link between the structure and the market, allowing rapid reactions 

to changes and expectations. It provides an opportunity to shape clients’ behaviour, 

who become attached to the bank or the insurer and thus, enable them to obtain higher 

financial profits. We need to emphasize that in recent years the number of 

bancassurance products offered in this distribution channel has dynamically grown. 

Usually, the banking and insurance offer covers the sale of traditional products at 

banks’ offices or creating mixed products by combining banking products with 

complementary insurance products. Such cooperation yields best effects in the field of 

life insurances. Therefore, this might mean reduced fees, improved quality of financial 

services and access to numerous products of the financial and capital market in one 

place and time.  
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The development of banking and insurance services we have observed for last 

decades marks a visible structural change taking place on the majority of the world’s 

financial markets. This process has been triggered by increasing competition which 

forces banks and insurance companies to undertake actions aimed at increasing 

profitability and thus, to diversify their product range to attract the highest number of 

clients possible. The bancassurance process, under which integrated financial services 

are distributed and offered, has many limitations, among which the most important 

ones are legal restrictions in the field of combining banking and insurance activities 

within the framework of one organisation. Another important fact is that a number of 

risks related to, for example, a different character of selling banking and insurance 

services and expansion of organisational structures, occur in the process of 

bancassurance establishment. Combined banking and insurance structures can also be 

oversensitive to temporary shifts in economic trends in a global and national 

dimension. We should also bear in mind that possible problems with liquidity of one 

financial institution can trigger similar problems among other bancassurance 

participants. Despite risks, cooperation within this model gives a chance to obtain 

various benefits by all involved financial market participants: 

• clients – by providing comprehensive services at one location, better 

adjustment of the product range to client needs and potential reduction of the 

product price, 

• insurance companies – by increasing turnover and reducing sale and 

distribution costs and lowering overall costs compared to a traditional 

network of agents, 

• banks – by increasing client loyalty and reducing credit risk by means of an 

insurance policy that guarantees the loan repayment and by forming an 

additional source of income. 

All these aspects are certainly a positive impulse for a further dynamic development of 

bancassurance on global financial markets. 
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Koncept kreatívnych miest vysvetľuje, akým spôsobom prispieva kreatívna 
trieda, k rastu miest. Prebieha bohatá akademická diskusia, či sa môže stať 
koncept kreatívnych miest nosnou koncepciou rastu miest a ich regenerácie, 
alebo je iba marginálnou koncepciou, ktorá by mala upadnúť do zabudnutia. 
Náš článok rovnako smeruje ku vymedzeniu problémových okruhov, ktoré 
determinujú aplikovanie konceptu kreatívnych miest v podmienkach SR. 
Špecifikum ekonomiky, ktorá nedávno prebehla ekonomickou transformáciou, 
urbanizačné, migračné procesy a štruktúra sídiel, ale aj rozdielny 
inštitucionálny rámec tvoria odlišný kontext, ktorý môže významne ovplyvniť 
základné mechanizmy konceptu a následne jeho aplikáciu v stratégiách rozvoja 
miest v SR. 

Kľúčové slová kreatívne mestá, kreatívna trieda, mestský rozvoj, Slovensko

Mestá sa čoraz viacej stávajú dominantnou ekonomickou jednotkou a ich rast je 
významnou charakteristikou súčasnej ekonomiky. Celosvetovo presiahol podiel ľudí 
žijúcich v mestách viac ako polovicu, svetová miera urbanizácie dosiahla v roku 2010 
úroveň 50,9 %, dokonca v Európe je to až 75%. Rast miest v 21. storočí  je založený na 
iných faktoroch ako to bolo v čase industrializácie. Medzi najnovšie trendy rastu 
veľkých miest patrí koncentrácia kreatívnych aktivít v mestách. Koncept kreatívnych 
miest zdôrazňuje význam firiem v kreatívnych odvetviach a kreatívnych jednotlivcov 
pre rozvoj miest (HALL, 2000; FLORIDA 2002a, 2005, 2009; CLARK, 2004, 
LANDRY, 2008). Úspech miest v súčasnosti sa zakladá na schopnosti prilákať alebo 
vychovať tú časť pracovnej sily, ktorú Florida nazýva tzv. kreatívna trieda (FLORIDA, 
2002a). Mestá prešli od produkcie výrobkov k produkovaniu myšlienok, pretože práve 
                                                     
1Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. 
APVV-0101-10.
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priestorová blízkosť v mestách umožňuje jednoduchšie a častejšie šírenie 
nekodifikovaných znalostí prostredníctvom osobných stretnutí ľudí. Procesy, ktoré sú 
spojené s rastom dôležitosti kreativity v ekonomickom rozvoji miest vyústili aj do 
vytvorenia nových konceptov mestských (ale aj národných) rozvojových politík. 
Myšlienky rozvoja miest na základe podpory rozvoja kreatívnych a kultúrnych odvetví 
a kreatívnych jedincov nájdeme v rozvojových politikách najmä veľkých miest v USA, 
ale aj v Európe (LANDRY, 2008; CLARK, 2004). Sú však tieto trendy rovnaké aj 
v prípade ekonomiky SR a aké sú špecifiká aplikovania tohto konceptu v SR? 

V tomto príspevku chceme poukázať na limity aplikovania tohto konceptu 
v prípade SR. Na pochopenie významu tohto konceptu je dôležité poznať jeho podstatu 
a genézu jeho vzniku a je rovnako dôležité poznať jeho slabé miesta. V prvej časti 
článku predstavíme hlavné teoretické východiská kreatívnych miest, ktoré sa opierajú 
o práce FLORIDU (2002a, 2005, 2009), GLAESERA et. al. (2001) a CLARKA (2004) 
a ukážeme na hlavné argumenty konceptu a zároveň prezentujeme kritický pohľad na 
koncept. Koncept kreatívnej ekonomiky bol prezentovaný aj slovenskej akademickej 
obci najmä prácami KLOUDOVEJ (2009), považujeme však za potrebné priniesť 
kritický pohľad na túto tému a vyvolať kritickejšiu diskusiu, keďže, ako ukazujeme 
v neskorších častiach práce, bol samotný koncept vo svete intenzívne kritizovaný. Na 
záver článku prezentujeme možné problematické okruhy uplatnenia konceptu 
v podmienkach Slovenskej republiky.

Koncept kreatívnych miest v posledných rokoch získava pozornosť vedeckých 
štúdií tak v oblasti sociológie, ekonómie, mestského plánovania alebo mestskej 
politiky. Koncept kreatívnych miest nie je homogénnym teoretickým konceptom, ale 
predstavuje v súčasnej dobe skôr rôznorodé práce vedcov, ktorí nemajú spoločný 
pohľad na túto problematiku, spoločné vedecké pozadie a ani nepredkladajú jednotné 
závery. V našom príspevku pod konceptom kreatívnych miest budeme chápať tie 
vedecké práce, ktoré považujú za hlavný motor rastu miest koncentráciu kreatívnych 
pracovníkov (kreatívnej triedy) a vysvetľujú dôvody ich lokalizácie v mestách. Podľa 
STORPERA a SCOTTA (2009) existujú tri významné koncepty, ktoré vysvetľujú 
lokalizačné rozhodnutia kreatívnych ľudí s vysokou úrovňou ľudského kapitálu, a to 
FLORIDOV koncept kreatívnej triedy (2002a, 2005), výskum GLEASERA et. al 
(2001), ktorý sa zameriava na úlohu mestských výdobytkov a CLARKOV (2004) 
koncept mesta ako stroja na zábavu. Jednotlivé koncepty sa navzájom prelínajú 
a dopĺňajú, spoločne sa však odlišujú od tradičných teórií mestského rastu. Tradičné 
teórie sa pozerajú na mestá ako produkčné celky, teda na koncentráciu (navzájom 
prepojených) firiem. Koncept kreatívnych miest sa zameriava na vysvetlenie 
lokalizačných rozhodnutí obyvateľov a úlohy miest ako centier spotreby. 

Vo svojom diele The Rise of the Creative Class (2002a) FLORIDA poukazuje, že 
jeden z hlavných znakov kreatívnej triedy je to, že sa koncentrujú v mestách. 
Technológie, talent a tolerancia niektorých miest pôsobia ako magnet pre kreatívnu 
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triedu (PRATT, 2008). Floridov koncept otvorenosti, diverzity a tolerancie naznačuje, 
že práve mestá s týmito vlastnosťami sú schopné prilákať veľkú skupinu kreatívnych 
ľudí, ktorí prichádzajú s novými riešeniami stojacimi v pozadí ekonomického rastu. 
Tolerancia je podľa Floridu predpokladom vyššej miery rastu ľudského kapitálu 
a technologického rozvoja.2 Kombinácia rozličných skúseností a znalostí ľudí 
v mestách prináša nové myšlienky a inovatívne riešenia. 

Na základe týchto prác Florida dospel k záverom, že hlavnú úlohu zohrávajú 
lokalizačné rozhodnutia znalostných pracovníkov (kreatívnej triedy), ktorí vyhľadávajú 
špecifické mestské výdobytky.

NATHAN (2007) zhŕňa Floridov koncept do troch hlavných téz:

- v západnej spoločnosti existuje kreatívna trieda, ktorá chce žiť v rôznorodých, 
tolerantných, cool mestách,

- kreatívna trieda ovplyvňuje ekonomiku mnohých miest. Pracovné miesta 
v stále väčšej miere sa presúvajú do miest, kde je množstvo zručných ľudí,

- mestá, ktoré prilákajú kreatívnu triedu budú viac prosperovať. Ich rozvoj vedie 
kreativita. 

Výsledkom Floridových analýz bolo, že rôznorodé, tolerantné, „cool“ mestá sú 
úspešnejšie, to znamená že rástli rýchlejšie. Floridove práce o kreatívnej triede 
zdôrazňujú, že kreatívna trieda vyhľadáva špecifické mestské prostredie. Ako to 
ukázali už skôr KNAPP a GRAVES (1989) význam mestských výdobytkov pre 
mobilitu pracovnej sily narastá s rastom výšky príjmov obyvateľstva. Hlavné 
výdobytky miest zahrňuje Florida pod tri otázky:

• What is there? Kombinácia fyzického prostredia (príroda a architektúra).

• Who is there? Rôzne typy ľudí, ktorí navzájom na seba reagujú a naznačujú, že 
ktokoľvek sa môže zapojiť do života v komunite (plug and play 

communities) 

• What is going on? Vitalita ulíc, kaviarňová kultúra, umenie, hudba a ľudia, 
ktorí sa venujú outdoor aktivitám.

V problematike mestských výdobytkov sa približuje Florida k prácam 
GLEASER, KOLKO, SAIZ (2000) o mestách ako centrách spotreby. Ľudia sa stávajú 
dostatočne ekonomicky silní a vyhľadávajú a platia za lepšie mestské prostredie 
a služby – za mestské výdobytky ako sú široká ponuka tovarov a služieb, fyzické 
prostredie, dobré verejné služby a rýchlosť dopravy. Koncentrácia populácie v mestách 
je výsledkom lepšieho a širšieho výberu produktov a služieb. Hoci internetová 
revolúcia zlepšila dostupnosť produktov a služieb, stále je veľký počet nemobilných 
lokálnych služieb a produktov ako sú galérie, kvalitné reštaurácie, divadlá a pod. Ďalej 
ukazujú, že medzi ďalšie dôležité faktory patria estetické prostredie ako je architektúra 

                                                     
2Treba však upozorniť, že v empirickej literatúre nie je jednotný názor o tom, či diverzita 
pozitívne prispieva na ekonomiku (pre prehľad literatúry pozri napr. BAYCAN-LEVENT, 
2009)

458



Limity využitia konceptu kreatívnych miest pre stratégie rozvoja miest v SR

alebo prírodná scenéria, či teplé podnebie. Tretí významný faktor je kvalita verejných 
statkov a služieb v meste. Medzi najčastejšie skúmané závislosti patrí vzťah medzi 
úrovňou kriminality v meste a rastom populácie, prípadne ekonomickým rastom miest; 
prípadne kvalitou škôl a rastom populácie. Lepšie školy a nízka kriminalita priťahujú 
vyššie vzdelanú pracovnú silu. Posledným dôležitým faktorom je rýchla doprava. Rast 
ceny voľného času bude znamenať, že sa ľudia budú snažiť lokalizovať v mestách s 
dobrou (verejnou) dopravou. Vyššia hustota obyvateľstva v mestách, resp. priamo v 
ich centrách, umožňuje častejšie kontakty, ktoré oceňujú hlavne mladí ľudia. Veľký 
spotrebiteľský trh v mestách tiež umožňuje poskytovať statky a služby, ktoré vyžadujú 
veľké počiatočné investície a sú objektom úspor z rozsahu. Medzi také patria napr. 
štadióny, opera, divadlo, špecializované nemocnice. Rovnako platí, že s rastom 
veľkosti mesta sa zvyšuje ponuka špecializovaných služieb a produktov. 
Špecializované reštaurácie, ktoré ponúkajú jedlá z rôznych častí sveta, alebo služby 
ako sú kaderníctvo pre psa, sa nachádzajú len vo väčších mestách.

Paralelne s enormným záujmom vedeckej a odbornej komunity a praktikov 
o koncept kreatívnych miest, prebieha kritická diskusia o slabých miestach konceptu. 
Hoci Floridov koncept priniesol neobvyklý ohlas v regionálnej vede, niektoré jeho 
myšlienky, nie sú považované vo vedeckej komunite za prevratné (GLAESER, 2004; 
MARKUSSEN, 2006; RAUSCH, NEGREY, 2006). STORPER a SCOTT (2009) 
upozorňujú, že na to aby bol koncept považovaný za významný musí vysvetliť nielen 
marginálne zmeny, ale aj dôvody vzniku a počiatočného rastu miest. Koncept 
kreatívnych miest však implicitne predpokladá existenciu miest. RAUSCH a NEGREY 
(2006) konštatujú, že teória kreatívnej triedy pripomína teóriu ľudského kapitálu, 
s jedinou novinkou, a tou je Floridove zameranie sa na dôležitosť tolerancie. Kreatívna 
trieda vyhľadáva špecifické mestské výdobytky, akými sú špecifické kultúrne akcie 
napr. živá hudobná scéna, klubová scéna, reštaurácie a bary, a jedinečné sociokultúrne 
kvality ako je otvorenosť, tolerancia a diverzita. Podľa PRATTA (2008) je myšlienka 
kreatívnych miest iba revízia dávnej myšlienky, o dôležitosti kvality života v mestách, 
ktorá vychádza z Tieboutovej hypotézy o „voľbe nohou“. Florida však spája predtým 
osamotené koncepty z ekonómie, sociológie a mestského rozvoja (TRIP, 2007). Hoci 
jednotlivé faktory konceptu môžu byť podrobené kritike a diskusii, GLAESER (2004) 
vyzdvihuje hlavne spojenie tematiky ekonomického rastu miest a zmien v súčasnej 
ekonomike (miest) smerom ku kreatívnym odvetviam, zmenám v spôsobe života 
a hlavne v odporúčaniach pre tvorbu mestských politík zameraných na zvýšenie 
aktívnosti miest pre ľudí.

Za najvážnejšiu kritiku možno považovať oblasť vedeckej robustnosti jeho 
výskumu. Hoci je Florida nepochybne schopným popularizovať svoje myšlienky 
odbornej a laickej verejnosti, vedecká komunita podrobne skúmala jeho analýzy 
a závery, ktoré z nich vyvodzuje, a poukazuje na problematické miesta. Definovanie 
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kreatívnej triedy, pre ktorú využíva Florida klasifikáciu povolaní, nie je považované za 
dostatočne výstižné (MARKUSSEN, 2006). V skutočnosti kreatívna trieda, tak ako ju 
identifikuje Florida, nie je triedou z pohľadu definovania spoločných triednych 
záujmov, názorov, alebo spoločenského správania sa (Clark, Lipset, 1991, 2001, 
citované v MARKUSSEN, 2006). MARKUSSEN preto odporúča štúdium 
jednotlivých kreatívnych profesií a nie kreatívnej triedy ako celku. MALANGA (2008) 
k tomu  poukazuje, že v skutočnosti je iba malá korelácia medzi kreatívnou triedou 
a ekonomickým rastom. MALANGA ukazuje, že najúspešnejšie mestá z pohľadu rastu 
zamestnanosti alebo populácie nie sú kreatívne mestá ako San Francisco alebo New 
York, ale mestá s nízkymi daňami, s dobrým podnikateľským prostredím ako Las 
Vegas a Memphis, teda zdanlivo málo kreatívne podľa Floridovho indexu. Vplyv 
kreatívnej triedy na ekonomický rozvoj Florida dokumentuje aj na korelácii 
koncentrácie kreatívnej triedy a high tech firiem. Korelačný vzťah však nepredstavuje 
kauzálny vzťah, preto sú Floridové argumenty príliš veľkým zjednodušením. Rovnako 
je otázny smer kauzality bohémov a ekonomického rastu. Nie je náhodou zmena 
životného štýlu (napr. život v uliciach) výsledkom ekonomického rastu ako jeho 
príčinou? Podľa MARKUSSEN (2006) platí obrátená logika, umelci sa koncentrujú 
v high tech centrách, pretože je tam lepší trh a sponzori a nie kvôli mestským 
výdobytkom. NATHAN (2007) k tomu konštatuje, že pracovná sila migruje hlavne za 
možnosťami kariéry, atraktívnosť mesta nehrá dôležitú úlohu.

Aj ak by sa bolo možné sa stotožniť s (Floridovým) konceptom kreatívnych 
miest, otázkou ostáva, či rovnaké zákonitosti platia aj v ostatných častiach sveta. 
ASHEIM (2009) upozorňuje, že počet miest v USA, medzi ktorými môže migrovať 
pracovná sila, je oveľa vyšší ako v Európe, a preto je oveľa vyššia konkurencia medzi 
mestami. Rovnako neexistujú také silné prekážky mobility pracovnej sily ako sú 
jazyková bariéra, inštitucionálne rozdiely, rozdiely v sociálnom systéme a v systéme 
fungovania pracovných trhov. Tieto všetky faktory významne ovplyvňujú lokalizačné 
rozhodnutia ľudí a ich sklon k migrácii. Výsledky skúmania vplyvu zahraničných
migrantov na rast miest v USA v súvislosti s toleranciou obyvateľov môžu byť 
ovplyvnené špecifickou charakteristikou občanov USA, ktorí sú z prevažnej miery 
prisťahovalci (OTTAVIANO, PERI, 2009). Uskutočnilo sa niekoľko vedeckých štúdií 
ale aj veľkých projektov, ktoré testovali aplikovateľnosť Floridovho konceptu 
a postupov v Európe, prípadne jej krajinách (FLORIDA, TINAGLI, 2004; COOKE, 
2007). Je rozumné predpokladať, že rozdiely medzi ekonomikami USA a Európy budú 
mať vplyv na mobilitu talentovaných jednotlivcov a na vnímanie rozdielov v kvalite 
miest (ASHEIM, 2009). Štúdia BERLOT et. al. (2010) ukázala, že medzinárodná 
priestorová mobilita pracovnej sily v Európe nie je taká intenzívna, ako predpokladá 
Floridov model, hlavne v dôsledku kultúrnych a inštitucionálnych bariér (jazyk, 
otvorenosť k prisťahovalcom, administratívne prekážky). Rovnako však ukázali, že ani 
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mobilita v rámci štátov nie je vysoká, kvôli vyššej zviazanosti s lokálnymi trhmi práce, 
sociálnymi väzbami a odlišným fungovaním trhov s nehnuteľnosťami. Pre kreatívnu 
triedu v Európe je kvalita pracovných miest hlavným faktorom výberu lokality 
a mestské výdobytky skôr rozhodujú pri výbere konkrétneho miesta v meste. HANSEN 
a NIEDOMYSL (2009) ukázali, že migrácia kreatívnej triedy3 vo Švédsku nie je 
významne odlišná od ostatnej populácie. Zároveň ukázali, že Švédsko je na rozdiel od 
USA charakteristické vysokou hierarchiou miest, a vyšší prílev vzdelaných migrantov 
majú hlavne Stockholm a Gothenburg, mestá charakteristické dobrými pracovnými 
príležitosťami. V krajinách s vyššou konkurenciou podobne veľkých miest 
s podobnými pracovnými trhmi sa môžu Floridove tézy preukázať významnejšie.
Slovensko je typické procesom mierneho zrýchľovania migrácie po roku 2000 
(BEZÁK 2006). S výnimkou Bratislavy však ide o migráciu na menšiu vzdialenosť 
v rámci regiónu. Veľké rozdiely v pracovných trhoch miest a strnulosť trhov 
nehnuteľnosti môžu vysvetliť nedostatočnú mobilitu. Väčšina migrantov nie je schopná 
sa presunúť z jednej lokality do inej, pokým v cieľovej lokalite nie sú dostatočné 
možnosti zamestnať sa. Migranti nemajú istotu, že budú schopní komerčne zhodnotiť 
svoj talent v novej lokalite, a preto nepozorujeme významné migračné toky medzi 
mestami.Výskumy v oblasti migrácie ukazujú, že namiesto migrácie na veľkú 
vzdialenosť, na Slovensku pozorujeme skôr proces suburbanizácie, teda sťahovanie 
obyvateľstva do okolia miest (BEZÁK 2006; JURČOVÁ, 2010). ŠPROCHA (2011) 
ukázal, že dokonca aj vysokoškolsky vzdelané obyvateľstvo sa sťahuje z veľkých 
miest do obcí od 500 do 4999 obyvateľov. Zároveň však ukázal, že veková štruktúra 
vysokoškolsky vzdelaných migrantov naznačuje, že väčšie mestá získavajú hlavne 
absolventov vysokých škôl a strácajú staršie obyvateľstvo. Špecifické postavenie 
v tomto smere má Bratislava, ktorá dominuje v atraktivite pre mladé vysokoškolsky 
vzdelané obyvateľstvo. Táto pracovná sila investovala množstvo zdrojov a času na 
nadobudnutie know how a kvalifikácie, a preto často nie je ochotná pracovať na 
rizikových trhoch práce mimo Bratislavy, kde je pravdepodobnosť ich nedocenenia 
vysoká.

                                                     
3 Autori v skutočnosti skúmajú migráciu vzdelanej populácie, nie kreatívnej triedy. 
Argumentujú, že je iba malý rozdiel medzi kreatívnou a vzdelanou populáciou.
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe databázy vnútorného sťahovania ŠÚ SR

Údaje o procesoch urbanizácie ukazujú, že trendy, ktoré by sme mali očakávať 
z pohľadu konceptu kreatívnych miest, nemusia byť v SR až tak významné. Miera 
urbanizácie v SR bola podľa údajov Svetovej banky v roku 2010 na úrovni 56,8 %, čo 
je významne menej ako je priemer v EU (74,0 %) alebo USA (82,3 %). Podľa 
výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 dokonca došlo k poklesu podielu 
mestského obyvateľstva oproti roku 1991 o 2,2 percentuálneho bodu. Klesá počet 
obyvateľov miest nad 20 tisíc obyvateľov a naopak rastie počet obyvateľov v obciach 
s počtom obyvateľov medzi 1 000 a 9 999. Otázkou preto je, či je možné koncept 
kreatívnych miest použiť na vysvetlenie procesov, ktoré sa odohrávajú len vo veľkých 
mestách, alebo sa týka aj stredných a menších miest.
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do 5000 1325 4,10% 1121 3,43% 1261 3,91%

do 10000 4379 13,54% 4132 12,63% 4425 13,71%

do 20000 5581 17,25% 5426 16,59% 5731 17,76%

do 50000 9365 28,95% 8415 25,72% 9095 28,18%

do 100000 6232 19,26% 6633 20,28% 6022 18,66%

nad 100000 5467 16,90% 6986 21,36% 5739 17,78%

z toho Bratislava 3557 11,00% 5367 16,41% 4066 12,60%

 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe databázy vnútorného sťahovania ŠÚ SR

Existuje nejaká hranica vo veľkosti mesta, od ktorej sa významne zvyšuje vplyv 
kreatívnych ľudí? FLORIDA sám priznáva (2004), že diverzita vysvetľuje rast 
metropolitných štatistických regiónov s počtom obyvateľov nad 1 mil., kým menšie 
regióny ťažia skôr z klasického prisťahovalectva a nie z mobility kreatívnej triedy. 
ASHEIM (2009) upozorňuje, že analýzy v severských krajinách ukázali platnosť 
Floridových téz vo veľkých regiónoch s veľkými mestami (nad 100 tis. obyv.), pokým 
výsledky pre menej urbanizovné regióny (menej ako 50 tis. obyv.) sú menej 
presvedčivé (Andersen, Hansen, Isaksen, and Raunio 2008 in ASHEIM, 2009). Ako 
sme ukázali, v prípade Slovenska bude dôležité zaoberať sa nielen veľkými mestami, 
čo je v medzinárodnom porovnaní iba Bratislava, ale skúmať zároveň procesy, ktoré 
prebiehajú v menších mestách. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že koncept
kreatívnych miest je založený na poznaní, že kreatívne mestá sú otvorené, tolerantné 
a príťažlivé pre rôzne skupiny obyvateľov z rôznych krajín a regiónov. Podľa ŠÚ SR 
žije v SR iba malý počet cudzincov, v roku 2010 to bolo 1,2 % z celkovej populácie 
(PODMANICKÁ, et. al., 2011). Aj keď ich podiel sa po vstupe do EÚ významne 
zvýšil (DIVINSKÝ, 2009; JURČOVÁ, 2010), keď saldo zahraničnej migrácie dosiahlo 
maximum v roku 2008 (7 060 obyvateľov), podiel imigrantov je stále významne nižší 
ako v rozvinutých ekonomikách. Zároveň v SR prevažuje vnútroregionálna migrácia 
(JURČOVÁ, 2010) 

Aj keď výskum ukázal príklady rastu miest založených na koncentrácie kreatívnej 
triedy a kreatívnych odvetví, je otázne, či je to dlhodobý trend alebo bude platiť iba 
krátke obdobie (BAYCAN-LEVENT, 2010). Alebo naopak, či aj v minulosti platila 
téza, že kreatívni jedinci sa sústreďovali v mestách (HALL, 2000). V tomto duchu je 
tiež dôležité odpovedať na otázku, či je možné zmeniť príťažlivosť miest v krátkom 
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období, tak ako to predpokladá Florida, alebo to je dlhodobý časovo náročný proces 
(BAYCAN-LEVENT, 2010). Z pohľadu Slovenska je otázka inštitucionálneho 
kontextu a časového obdobia kľúčovou. Koncept kreatívnych miest je typický pre 
trhové ekonomiky, v ktorých sa mechanizmy lokalizácie firiem a obyvateľstva 
formovali dlhodobo. Pre Slovensko je stále typická skôr uniformita miest (podobná 
vybavenosť) a celkove nízka miera konkurencie medzi mestami. Keďže Slovensko je 
ekonomika, v ktorej transformačný proces prechodu z plánovanej ekonomiky na trhovú 
prebehol iba nedávno, predpokladáme, že procesy, na základe ktorých sa koncentruje 
kreatívna triedy do tolerantných, otvorených, diverzifikovaných miest sú v SR ešte iba 
v počiatkoch. Hoci nemáme dostatočné údaje o zmenách odvetvovej štruktúry miest, 
ukazovatele odvetvovej štruktúry na úrovni okresov ukazujú, že rast zamestnanosti 
v mestách SR bol v posledných rokoch výsledkom hlavne expanzie zamestnanosti vo 
výrobných odvetviach, ktoré boli ťahúňom rastu ekonomiky v posledných rokoch. 
Dôležitou výnimkou je Bratislava, kde pozorujeme expanziu znalostne intenzívnych 
služieb (REHÁK, ŠTOFKO, 2011). Keďže kreatívna trieda je zamestnaná hlavne 
v službách, preto bude pre zhodnotenie konceptu kreatívnych miest v SR dôležité 
sledovať odvetvové zmeny miest a sústrediť sa na mestá, ktoré sú charakteristické 
vyššou dynamikou najmä v sektore znalostne náročných služieb podnikom.4

Zatiaľ nikto nepreukázal, že prilákanie kreatívnej triedy podporuje ekonomický 
rast efektívnejšie ako podpora tradičných cieľov mestskej politiky ako sú podnikanie, 
odvetvová diverzifikácia, či investície do znalostnej infraštruktúry (DONEGAN, 
2008). Príliš úzke zameranie politiky na potreby kreatívnej triedy a zanedbávanie 
ostatných, tradičnejších cieľov mestskej politiky, nemusí naplniť očakávania. 
V skutočnosti by plány miest v oblasti podpory kreatívneho rozvoja nemali 
nahradzovať zaužívané prístupy k podpore rozvoja miest, ale by ich mali dopĺňať 
(PECK, 2005). Floridov koncept ukazuje, že hlavným nástrojom politiky rozvoja miest
by malo byť najmä zameranie sa na potreby bohémskych typov. Aplikovanie 
Floridovho konceptu v praxi by znamenalo, že rozvojová politika miest by sa mala 
zamerať na veľmi úzku skupinu populácie. To však prináša nežiaducu polarizáciu 
spoločnosti, kde zvyšok, ktorý je považovaný za nekreatívnych, by mal pravdepodobne 
iba pozerať a učiť sa (PECK, 2005). Podobne aj NATHAN (2007) kritizuje prílišnú 
koncentráciu politikov v oblasti mestskej regenerácie na kreativitu, diverzitu a životný 
štýl. Najmä pre menšie a stredné mestá môže podpora rozvoja ekonomickej základne, 
zručností a kvalifikácie, dopravného spojenia alebo lepších verejných služieb priniesť 
lepšie výsledky. GLAESER (2004) preto radí, že primátori miest by zamerať svoje 
aktivity na poskytovanie produktov zručnej pracovnej sile ako sa domnievať, že úspech 
prinesú opatrenia zamerané na vytvorenie módnych bohémskych centier miest. 
Nesprávne použitie konceptu ukazuje na riziko, že bude použitý na podporu 
existujúcich, tradičných umeleckých inštitúcií a podporu mestských výdobytkov, 
ktoré sú zamerané na turistov (MARKUSSEN, 2006).

                                                     
4Knowledge Intensive Business Services (KIBS) 
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Kreatívne mestá, vcelku originálny, atraktívny koncept rastu miest vyvolal veľkú 
diskusiu vo vedeckých kruhoch a u praktikov. Podľa tohto konceptu je kreatívna trieda 
hybnou ekonomickou silou a mestá by sa mali usilovať o jej prilákanie a udržanie, 
pretože tam kde sú kreatívni pracovníci prichádzajú firmy (najmä high tech) a s nimi 
rast príjmov. Hlavnou zbraňou miest sú aktivity smerujúce k spríjemneniu a 
zatraktívneniu života v mestách a podpora diverzity, otvorenosti a tolerancie mestskej 
komunity. Tento príspevok mal za cieľ priblížiť podrobnosti akademickej diskusie, 
ktorá prebieha v tejto oblasti. Nebolo našim cieľom overovať platnosť tohto konceptu, 
ale skôr ukázať na nové pohľady na vysvetlenie (doposiaľ skrytých) mechanizmov 
stojacími v pozadí rozvoja miest. Otázka je, do akej miery je možné aplikovať koncept 
kreatívnych miest aj v SR. Slovenská ekonomika je charakteristická nízkou mobilitou 
pracovnej sily, trhmi práce s malou flexibilitou, nižšou mierou urbanizácie a 
prevládajúcimi procesmi suburbanizácie, uniformitou miest, atď., Teda faktory, na 
ktorých je založený koncept kreatívnych miest, majú v kontexte Slovenskej ekonomiky 
nižšiu relevanciu. Výskum v oblasti kreatívnych miest, alebo kreatívnej ekonomiky v 
SR vo všeobecnosti, môže priniesť dôležité poznatky aj pre samotný koncept 
kreatívnych miest. Úspech alebo neúspech takejto politiky ukáže až čas, ale 
pravdepodobne sa nestane jedinou (hlavnou) politikou rozvoja miest. Niektoré, najmä 
veľké mestá však môžu vhodnou marketingovou stratégiou profitovať zo zvýšenej 
mobility kreatívnej triedy a prilákať nových pracovníkov a firmy do miest.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 
na základe zmluvy č. APVV-0101-10 
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Abstrakt 

Ekonomický rast, zamestnanos  a nezamestnanos  patria k najdôležitejším 
makroekonomickým veli inám. Ich poznanie je dôležité nielen pre posudzovanie 
úrovne a vývoja ekonomiky, ale tiež pre hospodársku politiku štátu. Ekonomický 
rast a nezamestnanos  sú v sú asnosti aj vážnymi problémami ekonomík 
viacerých krajín, Slovensko nevynímajúc. V príspevku nevysvet ujeme prí iny 
nášho sú asného relatívne nízkeho ekonomického rastu a ani vysokej 
nezamestnanosti. Tých je viacero a ich poznanie by si vyžadovalo hlbšie analýzy 
stavu našej ekonomiky. Úlohou príspevku je analyzova  vz ah a vývoj týchto 
dvoch kategórií na Slovensku v období rokov 2000 – 2009 na 
národohospodárskej a regionálnej úrovni. V ekonomickej teórii je známy 
Okunov zákon, ktorý túto závislos  vz ahu medzi ekonomickým rastom a mierou 
nezamestnanosti vyjadruje. 

K ú ové slová: hrubý domáci produkt, nezamestnanos , ekonomický rast 

1 ÚVOD 

V sú asnosti v hospodárstve, i už z h adiska jeho globálneho svetového, 
integrovaného v medzinárodných zoskupeniach, alebo národného ponímania, 
problémom celého radu krajín, je relatívne nízky ekonomický rast a vysoká 
nezamestnanos . 

Celosvetový ekonomický rast HDP za obdobie rokov 2003–2011 nedosiahol ani 
tri percentá. V roku 2008 bol rast okolo 1, 5 % a v roku 2009 bol pokles takmer dve 
percentá. V predchádzajúcom roku 2011 hospodársky rast v EÚ (27 štátov) bol 1,1 % a 
v krajinách eurozóny (16 štátov) len jedno percento. 

Ani Slovensko, i ke  v EÚ má jeden z relatívne najvyšších ekonomických rastov, 
v roku 2011 to boli 3,3 %, nedosahuje tak vysoký ekonomický rast, ktorý by privodil 
pokles vysokej nezamestnanosti. Tá predstavuje dnes okolo štyristotisíc 
nezamestnaných a približne 14 percentnú mieru nezamestnanosti. 

469



Vz ah a jeho vývoj medzi HDP a nezamestnanos ou na národnej 
 a regionálnej úrovni 

V príspevku porovnávame zmeny vo vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) s 
vývojom zmien v nezamestnanosti na Slovensku v období rokov 2000 – 2009. Na 
základe tohto porovnania sa snažíme vyjadri  názor, kedy a pri akom ekonomickom 
raste, resp. jeho poklese dochádza k zmene, k zníženiu, resp. zvýšeniu nezamestnanosti 
a jej miery.  

2 HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT, NEZAMESTNANOS  A ICH 
VYJADRENIE 

Ke že v príspevku používame a pracujeme s obsahmi kategórií: hrubý domáci 
produkt (HDP), zamestnanos , nezamestnanos , miera zamestnanosti a miera 
nezamestnanosti, stru ne ich v používanej forme a obsahu, definujeme. 

Hrubý domáci produkt vyjadruje hodnotu finálnej produkcie vytvorenej za jeden 
hospodársky rok v ur itom priestore(štát, región, ... )a s ur itými výrobnými faktormi 
(práca, kapitál, prírodné zdroje, poznatky informácie , ...).Ukazovate  HDP má celý rad 
nedostatkov. Niektoré ekonomické innosti a z nich vyplývajúce hodnoty nie sú v om 
zapo ítané, resp. sú zapo ítané len iasto ne a odhadom (hodnoty vytvárané v 
domácnostiach, v nelegálnej ekonomike, ..) a niektoré sú zas zapo ítané, i ke  by 
nemali by , pretože ide o hodnoty, ktoré napr. zhoršujú životné prostredie. Aj napriek 
týmto nedostatkom, ak nemeníme výpo et a jeho obsahovú nápl , plní relatívne dos  
presne úlohu merate a výkonnosti ekonomiky. V príspevku neuvádzame hodnoty 
HDP, ale len jeho ro nú mieru rastu. 

Nezamestnanos  v absolútnom vyjadrení uvádza po ty nezamestnaných a jej 
miera je percentuálnym vyjadrením nezamestnanosti. Dáva do vz ahu po et 
nezamestnaných (nezamestnaní aktívne h adajúci prácu)k ekonomicky aktívnemu 
obyvate stvu ( nezamestnaní a zamestnaní). 

Štatistické ro enky ŠÚ SR uvádzajú dva spôsoby výpo tu miery nezamestnanosti. 
Prvý spôsob je pod a VZPS ( výberové zis ovanie pracovných síl). Druhý spôsob je 
miera evidovanej nezamestnanosti pod a metodiky Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR (MPSV a R SR). Rozdiel medzi nimi je v tom, že v prvom prípade 
uvádzame v itateli po et nezamestnaných pod a VZPS a v druhom prípade u 
evidovanej nezamestnanosti uvádzame v itateli po et evidovaných disponibilných 
uchádza ov o zamestnanie. V príspevku uvádzame mieru nezamestnanosti pod a 
VZPS 

o sa týka zamestnanosti, v príspevku ju neuvádzame v absolútnom vyjadrení a 
ani jej mieru, i ke  vlastne rast zamestnanosti je jedným zo základných zdrojov 
ekonomického rastu. Pod a metodických pokynov ŠÚ SR sa miera zamestnanosti 
po íta ako pomer po tu zamestnaného obyvate stva k celkovému po tu obyvate stva, 
pritom aj v itateli a aj v menovateli vo veku od 15 do 64 rokov. 
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3 OKUNOV ZÁKON 

Zákon je pomenovaný pod a jeho autora, amerického ekonóma Arthura Okuna1 
Formuloval ho na základe empirických štvr ro ných štatistických údajov o vývoji 
ekonomiky v USA v rokoch 1948 -1960. Jeho podstata je vo vyjadrení štatistického 
vz ahu medzi ekonomickým rastom (HDP) a mierou nezamestnanosti. Kvantifikácia 
tohto vz ahu je v zákone ako empirické pravidlo nasledovná: ak tempo rastu reálneho 
hrubého domáceho produktu (HDP) prevyšuje tempo rastu potenciálneho produktu o 
jedno percento, tak miera nezamestnanosti klesne o pol percenta. Tempo rastu 
potenciálneho produktu odhadol autor zákona v tom období na 2,25 %. 

Matematicky tento vz ah môžeme napísa  takto: 

 

    dU = -0,5 (gHDP – 2,25 %)        (1) 

 
kde dU = prírastok/úbytok miery nezamestnanosti, gHDP = reálny HDP a -0,5 % je 
hodnota Okunovho koeficientu, ktorý vyjadruje intenzitu vz ahu medzi ekonomickým 
rastom a mierou nezamestnanosti. 

Ak by reálny hrubý domáci produkt (HDP) rástol rovnakým tempom ako 
potenciálny produkt, tak by miera nezamestnanosti bola stabilná, iže 2,25 percentné 
tempo rastu zodpovedá konštantnej miere nezamestnanosti.  

A. Okun v zákone popísal vlastne dva vz ahy. Prvý je vz ah medzi reálnym HDP 
a mierou nezamestnanosti. Druhý je vz ah medzi odklonom reálneho HDP od 
potenciálneho HDP (produk ná medzera v HDP) a odklonom reálnej miery 
nezamestnanosti od jej prirodzenej miery.  

Okunov zákon v obidvoch prípadoch vyjadruje vlastne negatívne empirické 
prepojenie medzi zmenami v miere nezamestnanosti a zmenami v reálnom výstupe 
ekonomiky. Okunov zákon, ako sme už uviedli, popisuje jednoduchý štatistický vz ah 
medzi dvoma dôležitými makroekonomickými veli inami. Táto jeho jednoduchos  
vychádza z toho, že k vä šiemu množstvu produkcie tovarov a služieb ( HDP ) je 
potrené aj vä šie množstvo práce. Ak vychádzame ale z tohto vz ahu tak by sme mali, 
pod a nášho názoru, predovšetkým skúma  vz ah rastu reálneho HDP a rastu 
zamestnanosti, pretože zmena v miere nezamestnanosti nie je prí inou zmeny reálneho 
HDP, ale je jej dôsledkom  

Na Okunov zákon, na jeho platnos  a zovšeobecnenie, je dnes viacero odlišných 
názorov. V šes desiatych rokoch minulého storo ia, ke  ho autor popísal, sa mu plne 
dôverovalo. V osemdesiatych a devä desiatych rokoch, ke  sa postupne menili 
podmienky vo výrobe, práca sa stále viac nahrádza novými technológiami, rastúca 
nepružnos  miezd a trhu práce, . nastali o om pochybnosti. Potvrdzovali to aj analýzy 

                                                      
1Arthur Okun (1928–1980) patril k hlavným predstavite om neokeynesovskej makroekonómie. 
Svojou prácou „Prices and Quantities : A Macroeconomic Analysis”, Brookings Institution 
1981, Blackwell 1982, položil základy novej keynesovskej ekonómie. 
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vývoja ekonomiky v niektorých krajinách, ke  aj pri relatívne vyššom ekonomickom 
raste vysoká miera nezamestnanosti neklesala, ale sa zvyšovala. Preto sa dnes 
stretávame s názormi, že na jednopercentné zníženie miery nezamestnanosti je 
potrebný nie dvoj, ale troj, resp. štvorpercentný ekonomický rast. 

4 VZ AH MEDZI HDP A NEZAMESTNANOS OU V SR V ROKOCH  
2000 – 2009 

V nasledujúcej tabu ke uvádzame ro ný rast HDP Slovenska v rokoch 2000 až 
2009. 
 
Tabu ka 1 Ro ná miera rastu reálneho HDP SR v rokoch 2000–2009 – zmena 
oproti predchádzajúcemu roku v % 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1,4 3,5 4,6 4,8 5,1 6,7 8,3 10,5 5,9 -4,9 

Zdroj: ŠÚ SR 
 
Tabu ka 2 Vývoj miery nezamestnanosti pod a VZPS v SR v rokoch2000 – 2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

18,6 19,2 18,5 17,4 18,1 16,2 13,3 11,0 9,6 12,1 

Zdroj: ŠÚ SR  

Porovnaním vývoja ro ného rastu reálneho HDP a vývoja ro nej zmeny miery 
nezamestnanosti, dostávame nasledovné výsledky: 

• V roku 2000 oproti roku 1999 vzrástol HDP o 1,4 %, miera nezamestnanosti sa 
zo 16,2% v roku 1999 zvýšila na 18,6 % v roku 2000, iže vzrástla o 2,4 %. 

• V roku 2001 HDP oproti roku 2000 sa zvýšil o 3,5 % a miera nezamestnanosti 
vzrástla o 0,6%. na 19,2%. 

• V nasledujúcom roku 2002 HDP vzrástol o 4,6 % , Miera nezamestnanosti 
poklesla z 19,2 % na 18,5 %, t. j o 0,7 %. 

• Pre rok 2003 bol vývoj nasledovný: HDP sa zvýšil o 4,8% a miera 
nezamestnanosti oproti predchádzajúcemu roku sa znížila o 1,1 % z 18,5% na 
17,4 %.  

• Rok 2004: v om HDP oproti predchádzajúcemu roku vzrástol o 5,1 % a miera 
nezamestnanosti vzrástla o 0,7 % zo 17,4 % na 18,1 %. 

• V roku 2005 HDP vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 6,7 %. Miera 
nezamestnanosti poklesla z 18,1 % na 16,2 %, t. j o 1,9 %. 

• Vývoj HDP a miery nezamestnanosti bol v roku 2006 nasledovný: HDP 
vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 8,3 %a miera nezamestnanosti 
poklesla o 2,9 % zo 16,2% na 13,3 %. 

• V roku 2007 HDP oproti predchádzajúcemu roku vzrástol o 10,5 %. Miera 
nezamestnanosti klesla z 13,3 % na 11,0 %, t. j o 2,3 %. 
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• V roku 2008 bol rast HDP nižší ako v predchádzajúcom roku, zvýšil sa  
o 5,9 %. Miera nezamestnanosti sa znížila z 11,0 % na 9,6 %, t. j. o 1,4 % 

• Vývoj HDP a miery nezamestnanosti bol v roku 2009 nasledovný: HDP oproti 
predchádzajúcemu roku 2008 sa znížil, klesol o 4,9 %. Miera nezamestnanosti 
vzrástla z 9,6 % na 12,1 %,t.j. o 2,5 %. 

Preh adne zmeny (rast, pokles) vo vývoji HDP a v miere nezamestnanosti 
vyjadrujeme v nasledovnej tabu ke a grafe. 
 
Tabu ka 3 Vývoj zmien v HDP a v miere nezamestnanosti SR v rokoch200 - 2009 
vždy oproti predchádzajúcemu roku (v %) 

Rok (x) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zmeny v HDP 
(y1) 

1,4 3,5 4,6 4,8 5,1 6,7 8,3 10,5 5,9 -4,9 

Zmeny v miere 
nezamestnanosti 

(y2) 
2,4 0,6 -0,7 -1,1 0,7 -1,9 -2,9 -2,3 -1,4 2,5 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR 

 
Obrázok 1 Vývoj zmien v HDP a v miere nezamestnanosti v SR v rokoch 

 2000 – 2009 v porovnaní k predchádzajúcemu roku v % 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov v tabu ke . 3 

 

Z predchádzajúcich údajov tabu ky a z grafického vyjadrenia vyplýva:  
• V celom období rokov 2000 – 2009 došlo k ro nému poklesu ekonomického 

rastu oproti predchádzajúcemu roku iba v roku 2009 (- 4,9 %). Miera 
nezamestnanosti v tomto roku vzrástla oproti predchádzajúcemu o 2,5 %. 

• V rokoch 2000 – 2008 sa každý rok oproti predchádzajúcemu zvyšoval 
ekonomický rast, neznižovala sa ale vždy miera nezamestnanosti. Tak napr. 

473



Vz ah a jeho vývoj medzi HDP a nezamestnanos ou na národnej 
 a regionálnej úrovni 

v roku2001 pri ro nom ekonomickom raste o 3,5 % vzrástla aj miera 
nezamestnanosti o 0,6 % a podobne aj v roku 2004 kedy sa hodnota HDP 
zvýšila o 5,1 % miera nezamestnanosti vzrástla o 0,7 percenta. 

Ak by sme vychádzali, pri ur itom zjednodušení, že každé dve, resp. tri percentá 
rastu / poklesu HDP by mali znamena  jedno percento poklesu / rastu miery 
nezamestnanosti, tak by pri uvedených hodnotách HDP v jednotlivých rokoch miera 
nezamestnanosti mala by  pri dvoch, resp. troch percentách ekonomického rastu, 
nasledovná: 
 
Tabu ka 4 Rozdiel medzi skuto nou a ideálnou mierou nezamestnanosti (rast / 
pokles o 1 %), prepo ítanou k pomeru ekonomického rastu (2, resp. 3 %)v %. 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

a) -0,7 -1,7 -2,3 -2,4 -2,5 -3,3 -4,1 -5,2 -2,9 +2,4 

b) -0,5 -1,2 -1,5 -1,6 -1,7 -2,2 -2,8 -3,5 -2,0 +1,6 

 
Tabu ka 5 Rozdiel medzi skuto nou a ideálnou mierou nezamestnanosti (rast / 
pokles o 1 % ), prepo ítanou k pomeru ekonomického rastu (2, resp. 3 %)v %. 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

a) -3,1 -2,3 -1,6 -1,3 -3,2 -1,4 -1,2 -2,9 -1,5 0,0 

b) -2,9 -1,8 -0,8 -0,8 -0,9 -0,3 0,0 -1,2 -0,6 +0,8 

 

4.1 Korelácia medzi rastom HDP a mierou nezamestnanosti 

Korelácia vyjadruje vzájomný vz ah medzi premenlivými znakmi alebo 
vlastnos ami dvoch alebo viacerých javov, v našom prípade medzi rastom HDP a 
mierou nezamestnanosti v SR v období rokov2000 – 2009.  

Koeficient korelácie vyjadruje intenzitu tohto vz ahu. Nadobúda hodnoty od -1 
po 1. ím viac sa koeficient korelácie blíži k -1, resp. k 1. tým vä šia je miera lineárnej 
závislosti. Na základe ve kosti koeficientu korelácie môžeme hovori  o vyššej, strednej 
a nízkej miere závislosti. Ak by medzi analyzovanými premennými neexistovala 
závislos , tak by koeficient korelácie bol nulový. 

V našom prípade, pri výpo te koeficientu korelácie medzi mierou 
nezamestnanosti a tempom rastu HDP vychádzame z údajov tabu ky . 3 ( zmeny v 
HDP a zmeny v miere nezamestnanosti ) a vypo ítame ho nasledovne: 

   yxss

y)cov(x,
=y)correl(x,r =       (2) 

kde, cov(x,y) je kovariancia x a y, sx a sy sú smerodajné odchýlky x a y. Koeficient 
korelácie medzi uvedenými dvoma premennými= - 0,8754. 
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Z uvedených údajov sme tiež vypo ítali, že vz ah medziro ným ekonomickým 
rastom v období rokov 2000 – 2009 v SR a ro nou mierou nezamestnanosti je2,5 /1, o 
znamená, že na ro né zníženie miery nezamestnanosti o 1 %, by bol potrebný 2,5 %-ný 
ro ný ekonomický rast, resp 1 %- ný ekonomický rast by priniesol zníženie miery 
nezamestnanosti v priemere o 0,4 %.  

Je ale potrebné uvies , že zabezpe ovanie z roka na rok vyššieho ekonomického 
rastu pri dnešnej našej štruktúre HDP a vysokej miere nezamestnanosti, prevyšujúcej 
prirodzenú mieru nezamestnanosti je málo reálne. Je tiež aj otázne, i a do akej miery 
je opodstatnené viaza  rast zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti od hrubého 
domáceho produktu. 

Z doteraz vypracovaných stratégií rozvoja našej ekonomiky a uvažovaných jej 
prognóz, v najbližších piatich rokoch, sa ani nepredpokladá podstatnejšie zníženie ne 
zamestnanosti a jej miery. 

5 VZ AH MEDZI HDP A NEZAMESTNANOS OU NA ÚROVNI 
REGIÓNOV SLOVENSKA 

V ekonomickej literatúre sme sa doteraz nestretli s popísaním a ani s analýzou 
vz ahu a jeho intenzity medzi vytváraným produktom a mierou nezamestnanosti na 
úrovni subnacionálnych regiónov, iže územno - ekonomických celkov v štáte.  

Robíme tak, i ke  sme si vedomí, že ide o relatívne malé ekonomické celky, 
ekonomicky a politicky nesamostatné, riadiace sa nielen vlastnou regionálnou, ale aj 
jednotnou hospodárskou politikou štátu.  

Ekonomická úrove  jednotlivých regiónov, ako aj ich miery nezamestnanosti, sú 
odlišné. Niektoré regióny sú ekonomicky vyspelejšie a majú aj relatívne nízke miery 
nezamestnanosti. Taký je napr. bratislavský región, ale aj regióny na západnom 
Slovensku. Naproti tomu regióny, banskobystrický, prešovský a košický, majú nižšiu 
ekonomickú úrove , vytvárajú nižší produkt na obyvate a a majú vysokú 
nezamestnanos . 

Pre posúdenie vz ahu medzi vytváraným produktom, „Regionálnym hrubým 
domácim produktom“(RHDP) a mierou nezamestnanosti v tom ktorom regióne, 
uvádzame štatistické údaje v tabu kách .4, 5 a 6. 
V nich uvádzame za obdobie rokov 2000 – 2009: 

a) údaje o hodnote vytváraného HDP v jednotlivých regiónoch Slovenska- 
regionálny hrubý domáci produkt (RHDP ), 

b) údaje o nezamestnanosti v regiónoch Slovenska, vyjadrené v miere 
nezamestnanosti, 

c) vz ah medzi rastom / poklesom RHDP a poklesom / rastom miery 
nezamestnanosti. 
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Tabu ka 6 Regionálny hrubý domáci produkt, jeho rast / pokles oproti 
predchádzajúcemu roku v % 

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bratislavský 1,9 4,4 7,4 4,4 5,6 15,4 4,0 12,7 3,8 2,0 

Trnavský 1,0 2,7 2,3 9,6 6,5 9,5 22,6 9,1 1,3 -7,4 

Tren iansky 1,2 4,9 1,5 5,2 5,6 1,4 4,7 8,9 3,8 -7,3 

Nitriansky 1,1 3,0 4,2 3,3 7,0 7,0 4,4 7,2 7,3 -4,3 

Žilinský 1,2 6,8 3,4 2,5 6,5 8,6 6,6 14,4 10,0 -5,6 

Banskobystrický 0,8 7,3 7,3 3,9 0,4 -7,6 11,4 10,7 7,2 -8,6 

Prešovský 2,1 6,7 6,5 2,7 3,9 5,0 0,7 11,1 3,4 -7,0 

Košický 2,5 9,3 2,9 3,3 4,4 2,1 3,4 7,8 6,0 -10,1 

Zdroj: Štatistická ro enka regiónov Slovenska 2010, ŠÚ SR 
 
Tabu ka 7 Miera nezamestnanosti v regiónoch SR v období rokov 2000 – 2009 

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bratislavský 7,2 8,3 8,6 6,9 8,2 5,2 4,3 4,2 3,6 4,7 

Trnavský 16,4 18,0 16,1 13,2 12,5 10,4 8,8 6,5 6,2 9,1 

Tren iansky 15,0 13,4 11,3 9,2 8,6 8,1 7,1 5,7 4,7 7,3 

Nitriansky 20,8 23,1 23,8 23,4 20,3 17,8 13,2 10,7 8,8 13,0 

Žilinský 18,5 18,9 17,3 17,2 17,5 15,2 11,8 10,1 7,7 10,6 

Banskobystrický 21,9 22,4 25,2 23,8 26,6 23,8 21,1 20,0 18,2 18,8 

Prešovský 22,1 22,7 20,1 20,4 22,9 21,5 18,1 13,8 13,0 16,2 

Košický 25,6 24,8 24,1 23,0 25,2 24,7 20,3 15,9 13,5 15,5 

Zdroj: Štatistická ro enka regiónov Slovenska 2010, ŠÚ SR 
 
Z uvedených štatistických údajov tabuliek uvádzame: 

• Regionálny hrubý domáci produkt sa v každom roku uvedeného 
analyzovaného obdobia zvyšoval z ôsmych regiónov Slovenska len 
v Bratislavskom regióne. 

• Vo všetkých ostatných siedmych sa RHDP zvyšoval v rokoch 2000 – 2008. V 
roku 2009 vo všetkých siedmych klesol RHDP oproti predchádzajúcemu roku 
2008 V banskobystrickom regióne klesol RHDP aj v roku 2005 oproti 
predchádzajúcemu roku 2004. 

• Najnižšiu mieru nezamestnanosti v celom období rokov 2000 – 2009 bratislavský 
región, v rozmedzí 8,3 -3,6 %. 

• Najvyššiu mieru nezamestnanosti mali v uvedených rokoch regióny: bratislavský, 
prešovský a košický.  
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• Podstatne viac na regionálnej ako na národohospodárskej úrovni ( SR ako celok ) v 
uvedenom období rokov 2000 – 2009 došlo k tomu, že výkonnos  ekonomiky v 
regióne sa zvýšila oproti predchádzajúcemu roku ale vzrástla aj miera 
nezamestnanosti. 

• Takmer vždy, ke  ekonomika regiónu klesla oproti predchádzajúcemu roku, zvýšila 
sa aj miera nezamestnanosti. Výnimkou bol rok 2005, v om, v banskobystrickom 
regióne, poklesol oproti predchádzajúcemu roku 2004RHDP o 7,6 percenta a 
poklesla v om, oproti predchádzajúcemu roku aj miera nezamestnanosti o 2,8 %. 

 
Tabu ka 8 Vz ah rastu / pokles u regionálneho hrubého domáceho produktu a 
poklesu / rastu miery nezamestnanosti v regiónoch SR v období rokov 2000- 2009 
v %, vždy oproti predchádzajúcemu roku 

 2000 2001 2002 2003 

 RHDP nezam. RHDP nezam. RHDP nezam. RHDP nezam. 

Bratislavský 1,9 -0,2 4,4 1,1 7,4 0,3 4,4 -1,7 

Trnavský 1,0 -4,1 2,7 1,6 2,3 -1,9 9,6 -2,9 

Tren iansky 1,2 3,6 4,9 -1,6 1,5 -2,1 5,2 -2,1 

Nitriansky 1,1 3,0 3,0 2,3 4,2 0,7 3,3 -0,4 

Žilinský 1,2 2,6 6,8 0,4 3,4 -1,6 2,5 -0,1 

Banskobystrický 0,8 -0,8 7,3 0,5 7,3 2,8 3,9 -1,4 

Prešovský 2,1 3,0 6,7 0,6 6,5 -2,6 2,7 0,3 

Košický 2,5 2,5 9,3 -0,8 2,0 -0,7 3,3 -1,1 

 
Pokra ovanie tabu ky 8  

 2004 2005 2006 2007 

 RHDP nezam. RHDP nezam. RHDP nezam. RHDP nezam. 

Bratislavský 5,6 1,3 15,4 -3,0 4,0 -0,9 12,7 -0,1 

Trnavský 6,5 -0,7 9,5 -2,1 22,6 -1,6 9,1 -2,3 

Tren iansky 5,6 -0,6 1,4 -0,5 4,7 -1,0 8,9 -1,4 

Nitriansky 7,0 -3,1 7,0 -2,5 4,4 -4,6 7,2 -2,5 

Žilinský 6,5 0,3 8,6 -2,3 6,6 -3,4 14,4 -1,7 

Banskobystrický 0,4 2,8 -7,6 -2,8 11,4 -2,7 10,7 -1,1 

Prešovský 3,9 2,5 5,0 -1,4 0,7 -3,4 11,1 -4,3 

Košický 4,4 2,2 2,0 -0,5 3,4 -4,4 7,8 -4,4 
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Pokra ovanie tabu ky 8 
 2008 2009 

 RHDP nezam. RHDP nezam. 

Bratislavský 3,8 -0,6 2,0 1,1 

Trnavský 1,3 -0,3 -7,4 2,9 

Tren iansky 3,8 -1,0 -7,3 2,6 

Nitriansky 7,3 -1,9 -4,3 4,2 

Žilinský 10,0 -2,4 -5,6 2,9 

Banskobystrický 7,2 -1,8 -8,6 0,6 

Prešovský 3,4 -0,8 -7,0 3,2 

Košický 6,0 -2,4 -10,1 2,0 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z tabuliek . 4 
a 5. 

5.1 Korelácia medzi ekonomickým rastom a mierou nezamestnanosti 

Ako sme už uviedli v predchádzajúcej asti príspevku, koeficient korelácie nám 
vyjadruje intenzitu vz ahu medzi dvoma premennými veli inami. V našom prípade ide 
o vz ah medzi tempom rastu RHDP a ro nou mierou nezamestnanosti. 

Z uvedených údajov v tabu ke, po dosadený do vzorca konkrétnych údajov, sme 
dostali nasledovné koeficienty korelácie a determinácie pre jednotlivé regióny. 
 
Tabu ka 9 Korelácia medzi ekonomickým rastom a mierou nezamestnanosti 

 Región Koef. korelácie : r Koef. determinácie : R2 

Bratislava -0,511 0,261 

Trnava -0,471 0,222 

Tren ín -0,653 0,427 

Nitra -0,820 0,672 

Žilina -0,728 0,530 

Banská Bystrica -0,059 0,003 

Prešov -0,599 0,359 

Košice -0,492 0,242 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Z nich sme vypo ítali, že vz ah medzi ro ným ekonomickým rastom RHDP 
a ro nou mierou nezamestnanosti, bol v období rokov 2000 – 2009 v jednotlivých 
regiónoch nasledovný: 
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Tabu ka 10 

Región 
Ro ná zmena miery nezamestnanosti = 

= f(Ro ná zmena ekonomického rastu RHDP) 

Pre zníženie 1% 
miery 

nezamestnanosti 
je potrebné z 
výši  HDP 

v priemere o 
...% 

1% zvýšenie 
HDP spôsobí 

zníženie miery 
nezamestnanosti 

v priemere o 
...% 

Bratislava y = 0,6796 - 0,1542x 6,485 0,154 

Trnava y = - 0,4241- 0,1252x  7,987 0,125 

Tren ín y = 0,4696 - 0,2942x  3,399 0,294 

Nitra y = 2,1833 - 0,6625x  1,509 0,663 

Žilina y = 1,0126 - 0,2836x  3,526 0,284 

Banská Bystrica y = - 0,3346 - 0,0169x 59,172 0,017 

Prešov y = 0,9040 - 0,3402x  2,939 0,340 

Košice y = - 0,0416 - 0,2348x 4,259 0,235 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 

Z uvedených výsledkov výpo tov nám vychádza, že intenzita vz ahu medzi 
ekonomickým rastom a mierou nezamestnanosti nie je vysoká a medzi jednotlivými 
regiónmi aj ve mi rozdielna. Aplikova  model Okunovho zákona z 
národohospodárskej úrovne na subnacionálne regióny by pravdepodobne nebolo 
správne, pretože by nevyjadrovalo realitu vz ahu medzi ekonomickým rastom 
a nezamestnanos ou a nebolo by ani reálnym poznatkom pre hospodársku politiku toho 
– ktorého regiónu, i už zo strany samotného regiónu ale aj štátu. 
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V rámci reformy vysokých škol by se stávající systém ekonomického 
univerzitního vzdělávání v Česku měl zásadně změnit. Na univerzity se v 
současné době dostává 60% mladých lidí ve věku kolem dvaceti let; tím se 
snižuje kvalita. Způsob normativního financování veřejných vysokých škol 
zavedený v 90. letech však přímo podbízel vysoké školy (VŠ) k tomu, aby 
přijímaly více a více studentů. Reforma VŠ přichází s naprosto konkrétními 
ukazateli kvality. Jde o pět ukazatelů, které umožní vysoké školy rozlišovat a 
budou ovlivňovat i výši finanční podpory ze strany státu. Na základě tohoto 
mechanismu pak některé vysoké školy v ČR zřejmě zaniknou. Cílem stati je 
vysvětlit hlavní kroky komplexní reformy vysokého školství a jeho financování v 
Česku. 

Klíčová slova vysoké školy, bakalářské a magisterské studium, reforma, 

Boloňský proces, kvalita vzdělávání  

Počet lidí s vysokoškolským a vyšším vzděláním v Česku roste skoro nejrychleji 
z celé Evropy; zatímco před deseti lety získal VŠ diplom každý šestý až sedmý, v roce 
2009 byl již podíl čerstvých absolventů 44 procent a letos poprvé převýší 
vysokoškoláci podíl všech ostatních, kteří přicházejí na pracovní trh. Vysoké školy tak 
v následujících letech zaplaví pracovní trh masou vysoce kvalifikovaných lidí bez 
praxe, o něž nemusí být zájem a budou muset přijímat méně kvalifikované práce s 
nižším ohodnocením. Česko se v tomto směru vydává polskou cestou, kde zahájili 
expanzi vysokého školství v 90. letech a počet i nezaměstnanost vysokoškoláků tam 
rychle roste. Pro Česko může být rizikem i složitá uplatnitelnost čerstvých absolventů 
neboť zde přetrvává silná orientace na průmysl s nižšími požadavky na kvalifikaci. 
Zatím relativně nízký podíl vysokoškoláků v produktivním věku způsobuje, že čeští 
vysokoškoláci se dostávají téměř výhradně k vysoce kvalifikované práci. Počet 
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atraktivních míst je však omezen a značnou část absolventů čeká přesun na pozice, 
které nyní zaujímají spíše středoškolsky vzdělaní. To se dotkne i jejich finančního 
ohodnocení. V roce 2009 v Česku převýšila průměrná mzda vysokoškoláků celostátní 
průměr o 66 procent. Do budoucna se ale náskok bude snižovat a průměrná mzda 
vysokoškoláků by se tak mohla postupně blížit situaci v USA s vyšším podílem 
bakalářů v populaci a průměrným platem zhruba o třetinu vyšším, než je průměrná 
mzda. [9] 

České vysoké školství prožívá v poslední době poněkud vzrušující období a podle 
některých poznatků by mohl být rok 2012 pro tento rezort zásadní. Příprava reformy 
řízení vysokých škol začíná mít jasnější obrysy. Po diskuzi nad Bílou knihou byla 
předloni na MŠMT ČR založena Rada pro vysokoškolské vzdělávání pod vedením 
jejího předsedy, profesora cambridžské univerzity Rudolfa Haňky. Rada byla 
ustanovena proto, aby vypracovala hlavní kroky komplexní reformy řízení vysokého 
školství a doporučila potřebná opatření k její realizaci. Podle předsedy Rady se její 
členové při zpracování reformy inspirovali rakouským modelem. Je pochopitelné, že se 
nedá přímo na české vysoké školy aplikovat, například majetek rakouských univerzit je 
vlastněný státem. Ale pokud jde o systém akademické samosprávy, jako potřeba 
omezit politické vměšování do řízení univerzit či akademické svobody, výběr těch 
nejlepších kandidátů na místa vysokoškolských pracovníků apod. by Česku opravdu 
mohl být vzorem.

Ve stati byla použita zejména metoda komparativní analýzy (porovnávání 
stávajících a připravovaných systémů managementu vysokých škol) a metoda 
historická. 

V rámci reformy vysokých škol by se i stávající systém ekonomického 
univerzitního vzdělávání v Česku měl zásadně změnit. V budoucnu by zde měly 
existovat tři typy vysokých škol: 

praktické (zaměřené na bakalářské programy), 

vzdělávací (s převážně magisterskými programy). Oba typy VŠ by měly 
pružně reagovat na potřeby pracovního trhu. 

elitní výzkumné univerzity. V budoucnu má v Česku působit maximálně 
pět špičkových univerzit, které se budou věnovat vzdělávání 
nejnadanějších studentů (a budoucích vědců) a od státu čerpat nejvíce 
peněz na vědu. (Proto již nyní například pražská ČVUT a VŠCHT 
uvažují o sloučení a o spojení jednají i VŠB a Ostravská univerzita v 
Severomoravském kraji.) Tyto výzkumné univerzity, či jejich části, 
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rovněž dostanou od státu určitou finanční bonifikaci. Při tomto výběru by 
se nemělo postupovat podle fakult, ale podle oborů; jejich počet by měl 
být zúžen na nejvýše 30 základních oborů, aby se zabránilo malému počtu 
institucí v některém úzce specializovaném oboru. VŠ není možné 
hodnotit pouze podle jednoho kritéria, což by mohlo vyloučit některé 
dobré školy. Systém hodnocení musí být dynamický, což bude znamenat, 
že někdo se mezi výzkumné univerzity dostane, zatímco jiný skončí.  

Rektoři a děkani by měli vzejít z mezinárodních konkurzů; rektoři budou mít 
podle rakouského modelu vyšší pravomoc, měli by být skutečnými manažery a garanty 
rozvoje škol, samozřejmě vzešlými z vědecké sféry a volenými akademickými senáty. 
Profesoři a docenti budou mít funkční místa, pokud nesplní kvalifikační kritéria, o titul 
přijdou. Titul profesora bude moci získat jen osoba, která působí na mezinárodní 
úrovni, pouze profesoři budou moci garantovat doktorské programy. Bakalářské a 
magisterské studium mají v budoucnu zaštiťovat docenti. Docentem se ve výjimečných 
případech bude moci stát i ten, kdo není nositelem titulu PhD.

České vysoké školy se budou muset také vyrovnat s novinkou, na kterou je stát v 
uplynulých jedenadvaceti letech nijak nepřipravoval, tj. že se univerzity budou o část 
peněz utkávat ve stále větší soutěži. Veřejné univerzity byly dosud zvyklé na 
jednoduchý model financování. Přijaly studenty a podle jejich počtu dostávaly od státu 
peníze. Nyní to však bude jinak; o důležité části rozpočtu rozhodne kvalita vzdělávání. 
Kvalitu by měla od roku 2013 posuzovat profesionální Národní akreditační agentura. 
Měla by pravidelně kontrolovat a hodnotit všechny veřejné, státní a soukromé vysoké 
školy. Agentura má mít právo nekvalitní školy rušit. Status univerzity, který v cizině 
náleží jen těm skutečně nejprestižnějším institucím, si u nás píší do názvu skoro všech-
ny vysoké školy bez ohledu na kvalitu. 

Způsob normativního financování veřejných vysokých škol zavedený v 90. letech 
však přímo podbízel vysoké školy k tomu, aby přijímaly více a více studentů. Rozpočet 
univerzit od roku 2007 trvale klesá. V roce 2007 dostávaly vysoké školy na jednoho 
studenta 72 tis. Kč ročně, v letošním roce to je už jen 65 tis. Kč.

Od roku 2013 by se pak mělo financování ještě více odvíjet podle kvality 
vysokých škol, ne podle počtu přijímaných studentů. Ministerstvo školství chce, aby 
vysoké školy dostávaly sedmdesát procent celkové sumy podle počtu studentů a třicet 
procent podle kvality; loni bylo školám podle kvality rozdělováno deset procent roz-
počtu. Zdůrazňování kvality je určitě pozitivní, ale třicet procent finančních 
prostředků, o které mohou školy teoreticky přijít, však může být pro některé školy 
téměř likvidační. [1] 

Měřítka prestiže, výběrovosti a finanční podmínky, zejména výdaje na studenta 
pro účely vzdělávání a pro všeobecné účely, ukazují silnou a trvalou vazbu s celkovou 
kvalitou vzdělávacího programu, jak byla hodnocena odborníky v této oblasti. [2]

Reforma VŠ přichází s naprosto konkrétními ukazateli kvality. Jde o pět 
ukazatelů, které umožní vysoké školy rozlišovat a budou ovlivňovat i výši finanční 
podpory ze strany státu. Sledovat se bude například to, zda je škola 
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nebo zda na výzkumu . Kvalitou tak může být 
například mezinárodní konkurenceschopnost ve vědě a výzkumu, ale také třeba 

, pokud nepůjde o výzkumné 
univerzity. Naopak například v případě Univerzity Karlovy není třeba trvat na přípravě 
absolventů pro konkrétní zaměstnavatele. Klíčovým posláním vysoké školy tohoto 
typu je, aby byla přední mezinárodní výzkumnou univerzitou. Peníze z úspor by měly 
také podpořit špičkové vědecké projekty na vybraných vysokých školách. Spolu s 
dotacemi z EU by se tak podle plánů MŠMT měly alespoň dvě české univerzity 
posunout v mezinárodních žebříčcích vysokých škol do první stovky.

1. University of Cambridge (VB)

2. Harvard University (USA)

3. Yale University (USA)

4. University College London (VB)

5. Massachusetts Institute of Technology (USA)

... ...

267. Univerzita Karlova (ČR)

 Zdroj: The Times, 2010 

Do doktorských studijních programů také budou moci přijímat jen elitní 
výzkumné školy. Ostatní vysoké školy mají být spíše praktičtěji zaměřené. Jejich 
úkolem bude „vychovat" dostatek kvalifikovaných bakalářů pro trh práce. Takové 
rozdělení škol funguje ve většině vyspělých zemí a české ministerstvo školství se jej 
snaží změnou financování docílit.

Sledovat se bude i ale i
 a to, . Podle toho pak budou 

vysokým školám přidělovány peníze, a to již od příštího akademického roku. Při 
sestavování rozpočtu jednotlivých vysokých škol bude ministerstvo brát v úvahu i 
nezaměstnanost jejich absolventů. Vysoké školy, které do světa vysílají neuplatnitelné 
držitele titulů, si tak finančně pohorší. Prostředky ze státního rozpočtu jsou striktně 
limitovány a je potřebné je soustředit tam, kde budou nejefektivněji využity, a bude 
dosaženo nejlepších výsledků. [7] Vysoké školy by měly v budoucnu uzavírat se 
státem tří- až pětileté dohody, v nichž budou popsány vzdělávací cíle.

Vysoké školy dostaly pro letošní akademický rok 2011/2012 méně peněz a po 
dlouhé době tak končí zvyklost, kdy každým rokem přibývá počet nově přijatých 
studentů. Na univerzity se v současné době dostává 60 procent mladých lidí ve věku 
kolem dvaceti let. Stát se domnívá, že se tím snižuje kvalita a takto vysoký podíl již 
není nadále udržitelný. Chce proto vysoké školy přimět k tomu, aby začaly počty nově 
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přijímaných studentů snižovat. Univerzity budou moci i nadále přijmout studentů kolik 
budou chtít, ministerstvo jim však zaplatí pouze určitý počet, obdobně jak je tomu 
například ve Finsku. Pro příští akademický rok, který začíná v září, chce ministerstvo 
školám poslat peníze na přijetí pouze 80 až 82 tisíc nových studentů; počítá s tím, že 
počet studentů prvních ročníků se může snížit oproti školnímu roku 2010/11 až o 
patnáct tisíc. [7]

To, že podíl lidí vstupujících na vysoké školy už překročil únosnou mez, si 
uvědomují i funkcionáři VŠ. Chtějí však, aby se snížení peněz pro první ročníky 
posuzovalo individuálně a aby škrty nebyly tak razantní. Jestliže se hovoří o tom, jak v 
praxi chybějí technici, tak pravděpodobně není rozumné snižovat stavy studentů 
technických oborů. Naopak se snížením prostředků lze souhlasit u VŠ, které 
neprokážou dostatečnou kvalitu. To, o kolik peněz školy reálně přijdou, chce 
ministerstvo posuzovat hlavně podle vědeckých výsledků nebo zaměstnanosti 
absolventů. Reforma tak může dopadnout především na menší vysoké školy v 
regionech, které nebudou schopny konkurovat špičkovým univerzitám, například ve 
vědecké činnosti. „Smutným konstatováním pro akademickou sféru je vnímání 
vysokých škol jako nejméně významného a důležitého partnera v oblasti regionálního 
rozvoje“. [6] 

Vysokoškolské vzdělávání se v ČR za minulých dvacet let změnilo ze systému 
elitního, kdy na vysokých školách studovalo pouze 15 procent mladých lidí, na 
vzdělávání masové, kdy studuje kolem 60 procent příslušného ročníku. Z toho logicky 
vyplývají nižší průměrné akademické schopnosti studentů v porovnání s minulostí. 
Tato skutečnost jednak vychází z politických změn v Česku, ale také vyplývá z 
takzvané boloňské reformy, která v Evropě a dalších zemích zavedla rozdělení 
vysokoškolských programů na tři stupně: bakalářský, magisterský a doktorandský. 
„Bakalářský studijní program se zaměřuje především na vzdělávání pro výkon 
povolání a pro magisterský studijní program. V rámci bakalářského studijního 
programu jsou přímo vyučovány současné poznatky a metody. Bakalářský studijní 
program obsahuje i nezbytné množství teoretických znalostí. Standardní doba studia 
(včetně praxe) je 3-4 roky.“ [4]

České vysoké školství se ještě s tímto rozdělením plně nevyrovnalo a stále se v 
realitě díváme na bakaláře jako na ne zcela vzdělané vysokoškoláky. Bakalářské 
studium bereme spíše jako předstupeň magisterského studia, proto také většina 
studentů pokračuje v magisterském studiu.

K tomuto stavu došlo ne zcela domyšleným aplikováním boloňského procesu na 
náš vysokoškolský systém. „V tzv. Boloňské deklaraci (1999) je uveden přechod na 
strukturované třístupňové vzdělávání: bakalářské - magisterské – doktorské.“ 
[3]Tradiční čtyř a pětileté studium (vynecháme-li studium medicíny) se pak víceméně 
mechanicky rozdělilo na první tříletou část, a té se začalo říkat bakalářské studium, a 
na zbytek, z kterého se stal dvouletý navazující magisterský program. Je zřejmé, že ze 
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zaběhlého a promyšleného pětiletého studijního programu nemohl tímto rozdělením 
vzniknout ucelený a smysluplný bakalářský program, jehož absolventi se hodí k 
něčemu jinému než k pokračování v navazujícím magisterském stupni. Na VŠ máme 
nezvykle vysoký počet magistrů a na bakalářském stupni studenty učíme věci, které 
jsou velmi teoretické a pro praxi nepoužitelné; to by se mělo změnit. Bakalářský stupeň 
by měl mít úroveň, jakou má jinde ve světě, kde představuje ukončené vysokoškolské 
vzdělání; ukončené ve smyslu přípravy pro praxi. V tomto směru jsou vpředu některé 
soukromé vysoké školy, které toto pochopily a od svého založení se soustředí na 
bakalářské programy, které vychovávají bakaláře připravené pro praxi. [8]

V anglosaských zemích, které byly vzorem pro boloňskou reformu, jsou bakaláři 
plně kvalifikovaní absolventi připravení pro pracovní trh a magisterské kurzy jsou 
chápány jako postgraduální nadstavba, ke které se lidé vracejí, obvykle několik let po 
studiu, kdy je jim již zřejmé, v jakém oboru se chtějí specializovat a získat další 
kvalifikaci. „Strukturované studium poskytuje studentům více času, aby se rozhodli o 
své další profesní kariéře, a dává jim možnost změnit svoje profesní zaměření.“ [5]  

Za jeden z ústředních problémů současného českého vysokého školství lze 
považovat i to, že při honbě za masovostí se zapomíná na oněch 10 či 15 procent 
výjimečně schopných studentů, kterým náš vysokoškolský systém nevěnuje 
dostatečnou pozornost, ale oni jsou přitom budoucností vzdělaného národa. Vysoké 
školy dnes nemají čas a některé možné ani chuť na to, aby vzbuzovaly ve svých 
studentech zájem o poznání a široce je vzdělávaly; místo toho produkují úzce vzdělané 
specialisty. 

O titul magistra podle vlády usiluje v porovnání se zahraničím zbytečně mnoho 
studentů. Jednou z možností, jak posílit mezinárodní konkurenceschopnost Česka je 
podle ní vzdělávat více profesně zaměřených bakalářů. Ve studiu magisterských oborů 
teď pokračuje 85 procent všech bakalářů, podle plánů ministerstva školství by jejich 
počet měl během zhruba sedmi let klesnout velmi razantně, na pouhých 50%. Vláda 
tak chce nejen ušetřit, ale zároveň prověřit i kvalitu některých magisterských oborů. 
Studovat by je totiž měli jen ti nejlepší. Reforma vysokých škol by měla směřovat k 
modelu, kdy magisterská, případně doktorandská studia budou nabízet jen některé 
vysoké školy. Titul by pak garantoval kvalitu jeho nositele. Školy to považují sice za 
racionální, počet magistrů ale snižovat příliš nechtějí. V technickém vzdělávání je 
inženýrský stupeň pro schopnost tvůrčí práce považován za naprosto nezbytný. Rektoři 
tak chtějí od vlády slyšet, které obory považuje pro větší konkurenceschopnost za 
klíčové a kde tedy méně magistrů a víc profesně orientovaných bakalářů požaduje.

Na základě nového mechanismu financování pak některé vysoké školy v ČR 
zřejmě zaniknou; podle autorů reformy VŠ je jich u nás nyní příliš mnoho. Ve Velké 
Británii žije 60 milionů lidí a mají tam 130 univerzit. V České republice je 10,5 
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milionů obyvatel a vysokých škol je zde 74. Každému musí být zřejmé, že je zde 
problém. Redukce vysokých škol je potřebná, ale neměla by se řídit shora. Veřejných 
vysokých škol máme v Česku 26, což by odpovídalo počtu obyvatel. Ministerstvo už 
zhruba rok mluví o tom, že chce těchto 26 veřejných vysokých škol přeskupit tak, aby 
jejich budoucí struktura více odpovídala realitě. Právě tomu má novinka v podobě 
soutěžení o peníze podle skutečné kvality pomoci. 

Soukromých univerzit je 46, otázkou je, zda jich tolik potřebujeme; navíc nejsou 
většinou kvalitně řízené. Soukromé vysoké školy jsou dnes nedílnou součástí 
vysokoškolské soustavy, a to je i obecně akceptováno. Avšak že je jich dvakrát tolik 
než veřejných vysokých škol, je překvapující a do budoucna zřejmě těžko udržitelné. 
Brzo se ukáže, které ze soukromých vysokých škol budou schopné ekonomicky přežít 
demografický propad, který během pěti let sníží velikost ročníku 20letých mladých lidí 
z dnešních 130 tisíc na něco přes 90 tisíc. To představuje výrazný pokles, se kterým se 
všechny vysoké školy budou muset vypořádat. Také posuzování kvality a s ním 
spojené diferenciace finančních prostředků nepochybně povede k zániku mnoha škol 
nejspíše soukromých.
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Podle profesora Haňky stejné, nebo alespoň podobné, problémy existují i v 
Anglii. Počet vysokých škol ve Velké Británii se prakticky zdvojnásobil v osmdesátých 
letech, kdy vláda Margaret Thacherové téměř přes noc změnila tehdejší polytechniky 
na univerzity. Současně došlo k nárůstu nejrozmanitějších studijních oborů. Nicméně 
podstatný rozdíl mezi Anglií a Českem lze vidět v tom, že v Anglii si starší univerzity 
udržely svoje standardy a nepřipojily se k honbě za bezcennými tituly, a navíc často v 
bezvýznamných či esoterických oborech. Je ovšem nutné dodat, že jim v tom vlastně 
zabránil způsob řízení a financování, který každé univerzitě stanoví pevnou kvótu 
studentů s přísnou penalizací, když tuto kvótu překročí.

Podstatný rozdíl mezi Anglií a Českem je také v tom, jak dlouho vlastní studium 
trvá. V Česku se zavedlo financování studia státem nejen po takzvanou standardní 
dobu studia, ale i po další rok. Například někdo, kdo studuje tříletý bakalářský 
program, na to má v podstatě čtyři roky a potom další tři roky na dvouletého magistra. 
Sedm let placených státem za něco, co dříve trvalo čtyři až pět let, to je v Anglii 
nepředstavitelné. Obvyklá bakalářská studia trvají tři roky a magisterská rok nebo dva. 
A stát nepřispěje ani penny, když dobu některý ze studentů překročí, což samo o sobě 
je vzácné.

Další rozdíl je v počtu studentů, kteří studium nejen začnou, ale také úspěšně 
ukončí. Nedávné hodnocení ukázalo, že na třetině anglických univerzit ukončí úspěšně 
studia plných 90 procent z těch, kteří začali studovat. I na té nejhorší univerzitě to bylo 
plných 67 procent. To jsou čísla, o kterých se většině českých veřejných vysokých škol 
může pouze zdát. [8] 

Od roku 2013 začne ubývat studentů, a klesne proto i počet vysokých škol, 
kterých je již nyní zbytečně mnoho vzhledem k počtu obyvatel v ČR. Nabídka vzdělání 
se bude muset přizpůsobit populačnímu poklesu. Protože bude stále jednodušší dostat 
se na vysoké školy, ubude zřejmě i zájemců o placené vzdělávání. V ČR v navazujícím 
magisterském studiu pokračuje 85 procent bakalářů, což je světový unikát. Na VŠ tak 
máme nezvykle vysoký počet magistrů a na bakalářském stupni studenty učíme věci, 
které jsou velmi teoretické a pro praxi nepoužitelné. 
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Current globalized world is characterized by many macroeconomic imbalances, 

such as foreign exchange reserves accumulation, current account imbalances 

(external imbalance) or general government debt (internal imbalance), that are 

gradually and consecutively increasing in time. External and internal 

imbalances are observed not only in the world, but also within the Euro area, 

where the divergence of some indicators is evident. The paper offers the view on 

some chosen imbalances in the world (reserves accumulation, current account 

imbalance, debt increase) and in the Euro area countries (current account 

deficits / surpluses, public debt growth, government bonds interest rates 

divergence and real effective exchange rate divergence). Furthermore, the paper 

points out differences between the north and the south of the Euro area, as the 

north is characterized by current account surpluses while countries in the south 

have current account deficits and more irresponsible fiscal discipline leading to 

public debts increase. The paper was elaborated within the project VEGA 

1/0973/11.  

Keywords: macroeconomic imbalances, external and internal imbalance, 

current account of balance of payments, public debt, government bonds interest 

rates   

“Achieving a ‘strong, balanced and sustained world recovery’…was never going to be 

easy. It requires much more than just going back to business as usual. It requires two 

fundamental and complex economic rebalancing acts…” Olivier Blanchard

Nowadays, when the world is globalized, economies are so much interconnected 
that they cannot exist independently. On the one hand, we can observe international 
synchronization of macroeconomic cycles, in other words a high correlation of cycles 
that results from the international commerce increase. On the other hand, we cannot 
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point out systematically mutual convergence between countries. Actually, we observe 
divergence between some economies in case of some indicators and we are talking 
about so called “global imbalances”.

In recent years, different macroeconomic imbalances (for instance balance of 
payments and its current account deficit / surplus, external and public debt, saving, 
investments or foreign exchange reserves accumulation) are in the centre of economic 
research of many researchers but also institutions, such as International Monetary Fund 
(IMF Conference on imbalances in February 2012), World Bank and European Central 
Bank. Macroeconomic imbalances became really discussed issue in last few years. 

There are different types of imbalances. First of all, we can observe extremely fast 
increase of foreign reserves in some countries, mainly in China, Japan, India, Brazil 
and Russia. Secondly, there are current account or trade imbalances (persistent deficits 
or surpluses), which hold over several years. Moreover, it should be pointed out that
they are increasing in time. Thirdly, we are talking more and more about fiscal 
imbalances (increasing budget deficits) and consequent large and rising public debts 
especially in some Euro area countries (Greece, Ireland, Portugal, etc.).  

In this paper, we will outline tree main imbalances (foreign reserves, current 
accounts and public debt) evolution in the world. Furthermore, we will focus on 
European countries and their current account imbalances (external imbalances), the 
increasing debt problem (internal imbalance), government bonds interest rates 
divergence and real effective exchange rate divergence.

Macroeconomic imbalances have been analyzed by many authors from different 
points of view. The biggest current account imbalance in the world can be observed 
between United States (deficit country) and China (surplus country). This imbalance is 
probably the most discussed and described one (e. g. by Brunet and Guichard (2011)). 

In recent years, it is clear that China accumulates large amounts of foreign 
exchange reserves and this process leads to undervaluation of its exchange rate and 
policy of export-oriented growth (Popov (2010)). These effects of foreign exchange 
reserves accumulation have been confirmed by several authors such as Easterly (1999), 
Polterovich and Popov (2004) and Rodrik (2008).

Do global imbalances represent a problem in the world economy? The opinions 
are different. Many economists (e. g. Blanchard (2009)) consider it as quite a big threat 
for the future. Others, such as Cooper (2007), who analyzed imbalance between United 
Stated and China, do not see a problem with the deficit and surplus countries existence. 
He claims that the disequilibrium does not exist because it has been in the world for 
quite a long time and even if it exists, it will remain forever. So according to Cooper, 
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current account imbalances are not a problem and Asia can finance United States for 
decades.

Conference on “Analyzing (External) Imbalances” organized by International 
Monetary Fund’s Research Department in February 2012 is the proof that external 
imbalances interest many economists (Blanchard, Obstfeld and others) who pointed out 
the importance of this problem and the necessity of balancing imbalances. 

Last years are characterized by big increase of foreign reserves in the world. 
According to World Bank statistics (WDI), total world reserves increased from the 
value 1.4 billion USD (in 1995) to 10.5 billion USD (in 2011). Foreign reserves annual 
growth rate was the biggest in 2007 (up to 27 %). The situation is illustrated by chosen 
countries that started to accumulate large amounts of reserves, for instance China, 
Russian Federation, Japan, India, Europe and Central Asia, Brazil and Arab World (see 
Figure 1). The highest foreign reserves increase is noted in China. Its reserves were 75 
milliards USD in 1995 and reached the value of 3203 milliard USD in 2011. The 
higher increased is observed from 2002 to 2006, when annual growth were from 30 %
to 50 %. High growth rates of reserves are also observed in Russia, India, Brazil and 
Japan. It is important to notice that the accumulation process did not end and trend of 
foreign reserves growth persists until today.   

Source: own editing, World Bank (WDI) 

Why China continues in accumulating its reserves despite numerous criticisms? It 
seems that appreciation of Yuan could stop fast Chinese economic growth. On the 
other hand it seems that currency devaluation through foreign exchange reserves 
accumulation is a politic that encourages export oriented economic growth (Popov 
(2010)). This idea is confirmed in numerous economic literature, for example 
Polterovich and Popov (2008), Rodrik (2008) and Easterly (1999).
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Another question is whether such big accumulation of foreign exchange reserves 
is desirable and good for future development of the world. According to Popov (2010), 
one argument against politics of foreign exchange reserves accumulation and 
consequent exchange rate undervaluation in developing economies is following: If 
some countries accumulate large amounts of foreign exchange reserves, developed 
countries will accumulate unsustainable debts.  

Second large imbalance in the world is imbalance in balance of payments current 
account evolution (external imbalance). Countries can be divided into two groups –
those with current account deficits and current account surpluses.  It should be pointed 
out that this type of imbalances seems to be increasing in large measure in recent years.

An increase in current account disequilibrium in chosen groups of countries is 
noticeable on Figure 2 which captures the evolution from 1980. During the period from 
1980 to 1994, there were almost no current account imbalances. But then, current 
account deficits / surpluses became to increase. On the one hand, developing Asia and 
Middle East and North Africa are characterized by very big surpluses of their current 
accounts. Moreover their surpluses are increasing in time. On the other hand, in Unites 
States, major advanced economies (G7) and Central and Eastern Europe, current 
account deficits have been observed. 

Note: years 2012 – 2015 are IMF estimations 

Source: own editing, International Monetary Fund 
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As we mentioned, current account imbalances are consecutively growing during 
several years. Will they continue to deepen in the future? Are they sustainable? Popov 
(2010) analyzed current account imbalances and concluded that they can help to 
diminish the difference in revenue of developed and developing countries. This 
difference has been actually reduced during last 50 years. The logic is following: if the 
west is in debt, it helps developing countries to have surpluses which will consequently 
help them to develop faster. 

In addition to foreign exchange reserves accumulation and current account 
disequilibrium increase, many countries have to face so called internal imbalances. 
These countries are characterized by budget deficits that result in debt growth each 
year. Figure 3 outlines the evolution of general government gross debt / GDP ratio in 
chosen analytical groups of countries. Very fast public debt growth is noticed mainly in 
major advanced countries (G7), Euro area and United States.  

It should be pointed out that the group of countries having current account deficit 
(see Figure 2) features also public debt increase (see Figure 3). This fact confirms so 
called “twin deficit” hypothesis – the existence of simultaneous current account deficit 
and budget deficit (that contributes to public debt increase each year).  

Note: the government debt of analytical group = average of government debts of all countries 

included in given group 

Source: own editing, International Monetary Fund 
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Macroeconomic imbalances exist also within the Europe, even within the Euro 
area. First of all, current account disequilibrium divides euro area countries in surplus 
and deficit countries (see Figure 4). Interesting fact is that each country of Northern 
Europe (Finland, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Austria and Ireland) has current 
account surplus almost all analyzed period 1995 – 2011 (exception is only Estonia). On 
the other hand, countries in the south of Europe are characterized by large current 
account deficits (Greece, Portugal, Spain, Cyprus, Malta and Slovenia). Ireland and 
Italy were surplus countries at the beginning, but they started to increase their current 
account deficits in the second half of analyzed period.  

Source: own editing, Eurostat 

Furthermore, it is important to notice that deficit countries, such as Greece, 
Portugal or Ireland significantly increased their government debts during recent years. 
Eurostat statistics show that Portugal raised its debt from 67.7 % of GDP (in 2005) to 
107.8 % of GDP (in 2011). The highest government debt increase was observed in 
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Ireland, from 27.2 % (in 2005) to 108.2 % (in 2011) and also very large rise was noted 
in Greece, from 100 % (in 2005) to 165.3 % (in 2011). The evolution of general 
government debt of selected southern and northern Euro area countries from 2005 to 
2011 is given in Table 1. 

Greece Portugal Spain Italy Ireland France Germany Austria Netherlands Finland

2005 100.0 67.7 43.2 105.4 27.2 66.4 68.6 64.2 51.8 41.7

2006 106.1 69.3 39.7 106.1 24.5 63.7 68.1 62.3 47.4 39.6

2007 107.4 68.3 36.3 103.1 24.8 64.2 65.2 60.2 45.3 35.2

2008 113.0 71.6 40.2 105.7 44.2 68.2 66.7 63.8 58.5 33.9

2009 129.4 83.1 53.9 116.0 65.1 79.2 74.4 69.5 60.8 43.5

2010 145.0 93.3 61.2 118.6 92.5 82.3 83.0 71.9 62.9 48.4

2011 165.3 107.8 68.5 120.1 108.2 85.8 81.2 72.2 65.2 48.6

Source: own editing, Eurostat 

Another macroeconomic indicator of increasing divergence within Euro area is 
10-year government bonds interest rate evolution, as interest rates reflect country’s 
macroeconomic development (such budget balance, public debt, external debt, 
economic growth, etc.). 

Many authors (e. g. Hallerberg and Wolff (2008), Gerlach et al. (2010) and
Bernoth and Erdogan (2010)), confirmed that higher budget deficit, higher public debt, 
higher external debt and lower economic growth lead to higher government bonds 
interest rates, because of risk premium increase. (Note: according to many studies, risk 
premium of euro area countries is approximately given as a difference between 
country’s interest rate and interest rate of non-risk country, e. g. Germany). 

The evolution of 10-year government bond interest rates in chosen euro area 
countries from January 1993 to July 2012 is given on Figure 5. We can observe the 
interest rate convergence and also divergence during the analyzed period.  

Interest rates were quite different in January 1993. The highest interest rates were 
in Greece (24.5 %), Italy (13.4 %) and Spain (12.6 %), whereas Germany, Belgium and 
Austria had only about 7 % government bonds interest rate. Interest rates were 
converging from 1993. In January 1998, they were almost of the same value (exception 
was Greece). The European Monetary Union (EMU) creation led to perfect interest 
rate convergence. It was the sign of convergence within euro area countries also in 
other macroeconomic indicators. Interest rates were the same up to 2008, when the 
divergence started to be increasing. We observe rapid interest rates growth in countries 
characterized by large debts (Greece, Portugal and Ireland). This fact explains that 
some Euro area countries were different in fiscal area, so that they could not face the 
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global financial crisis in the same way. The result is government bonds interest rate 
divergence as a consequence of public debt increase in several Euro area countries.  

It is important to notice that the interest rates range in January 1993 (24.50 % - 
7.13 % = 17.37 %) was smaller than in July 2012 (25.80 % – 1.24 % = 24.56 %) when 
interest rates should normally converge as all analyzed countries are in European 
Monetary Union (see Figure 5). 

Source: own editing, European Central Bank 

Allesandrini and Fratianni (2012) pointed out that fiscal fragility and external 
imbalances are principal factors, which explain a significant share of the widening 
spreads between interest rates of government bonds since the beginning of the global 
financial crisis. Thus, one of the reasons of interest rate divergence is the fact that 
countries created only monetary union and no fiscal union, therefore some countries 
were increasing public debts (such as Greece, Portugal, etc.) as they were applying 
their own fiscal policy. According to Bordo et al. (2011), the Euro area is not typical
economic union because monetary policy is decided at the central level (European 
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Central Bank) while fiscal policy is mostly carried out at the sub-central (member 
state) level.

In addition to described imbalances, when we look at real effective exchange rates 
(the indicator of country's competitiveness), taking into consideration 41 trading 
partners; we observe divergence within the Euro area, too (see Figure 6).

Note: Real Effective Exchange Rate - REER (deflator: consumer price indices - 41 trading 

partners) ; index 1999 = 100

Source: own editing, Eurostat 

The analysis confirms the existence of macroeconomic (external and internal) 
imbalances in the world and in the Euro area. If we take into consideration the entire 
world, we observe three main imbalances: I. Very rapid increase in foreign reserves 
accumulation (mainly in China, Japan, Brazil and Russia), II. Growing current account 
surpluses (developing Asia, Middle East and North Africa) and deepening current 
account deficits (United States, G7 countries, Central and Eastern Europe), III. Public 
debt growth (United Stated, Euro area and G7 countries) 

In the Euro area, we have found out that Europe can be divided into two parts: 
countries of the Southern Europe and countries of the Northern Europe that are quite 
different regarding external and internal imbalances. The South of the Europe (such as 
Greece, Portugal, Spain, Cyprus and Malta) is characterized by persistent current 
account deficits and some countries are characterized by high public debts whereas the 
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northern part of the Europe (such as Finland, Germany, Austria, Netherlands, Belgium 
and Luxembourg) has current account surpluses and no problems with public debts.  

Furthermore, government bonds interest rates evolution (reflecting increasing 
budget deficits, public debts, economic growth and other macroeconomic indicators) 
outline the problem of divergence within the Euro area. According to many authors, 
the solution of this situation would be the Euro area fiscal integration. 
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Abstrakt 

Predmetom práce je analýza zmien prebiehajúcich po as svetovej recesie  
v oblasti medzinárodného obchodu Európskej únie (EÚ). Prvá as  príspevku je 
zameraná na teoretické vymedzenie názorov dotýkajúcich sa problematiky 
regionalizmu prebiehajúceho v EÚ, a jeho vplyvu na zahrani ný obchod. Druhá 
as  je venovaná analýze zmien v  teritoriálnej a komoditnej štruktúre 

zahrani ného obchodu EÚ, ktoré nastali po as krízy. V práci taktiež venujeme 
pozornos  indexu otvorenosti a postaveniu EÚ tak v globálnom obchode ako  
i v rámci ostatných krajín ekonomickej triády. 

K ú ové slová: svetová recesia, medzinárodný obchod, regionalizmus, 
Európska únia 

1 ÚVOD 

Hospodárska recesia prebiehajúca v globálnej ekonomike v období rokov  
2007-2009 prostredníctvom rôznych transmisných kanálov ovplyvnila vonkajšie 
obchodné vz ahy EÚ. Cie om tejto práce je posúdi  nako ko sa hospodárska recesia 
odzrkadlila v poklese intenzity zahrani ného obchodu EÚ a i mala výrazný vplyv na 
postavenie EÚ v rámci svetového obchodu. V práci poukazujeme na fakt, že práve 
proces regionalizmu prebiehajúci na území EÚ umožnil zmierni  dopady ekonomickej 
recesie v oblasti zahrani ného obchodu EÚ. Prostredníctvom vybraných ukazovate ov 
sa zameriavame na hodnotenie postavenia EÚ vo svetovom obchode súvisiaceho 
s globálnou krízou, analyzujeme teritoriálnu a komoditnú štruktúru obchodu EÚ 
a zmeny prebiehajúce v otvorenosti EÚ. 

2 TEORETICKÉ VYMEDZENIE NÁZOROV NA REGIONALIZMUS 

Pri procese regionalizmu sa stretávame s rôznorodos ou, nejednotnos ou 
a nepreh adnos ou jeho definícii a názorov na . Ekonómovia zastávajú nejednotné 
názory oh adom vplyvu regionalizmu na trend liberalizácie svetového obchodu a na 
mnohostranný obchodný systém. Taktiež sa nezjednocujú v predstavách, i 
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regionalizmus podporuje, alebo spoma uje hospodársky vývoj a medzinárodný obchod 
vytváraných regionálnych blokov a i pomáha stabilizova  ekonomický vývoj 
integra ných zoskupení po as turbulencií vo svete.  

Vo všeobecnosti môžeme regionalizmus vysvetli  ako politiku zameranú na 
znižovanie obchodných bariér medzi ur itými krajinami. Eva Cihelková (2010) 
popisuje regionalizmus ako odstra ovanie prekážok medzinárodného obchodu 
minimálne medzi dvomi štátmi, ktoré sú spojené s vytváraním ur itých prvkov 
koordinácie a spolupráce medzi integrujúcimi sa štátmi. B. Balassa (2010) pod 
regionalizmom nerozumie len odstra ovanie diskrimina ných opatrení medzi 
krajinami, ale aj proces politického a ekonomického zbližovania krajín. Práve tento 
proces ekonomického zbližovania sprevádzaný koordinovanými politickými krokmi 
pod a Balassu umož uje iasto ne eliminova  dopady globálnych negatívnych 
turbulencií na ekonomické veli iny integra ných blokov. Fredrik Sörderbaum (2012) 
takisto zastáva názor, že najmä v asoch globálnych cyklických výkyvov je 
regionalizmus v praktickej rovine významnejší a prínosnejší ako multilateralizmus. 
Oponuje tak Richardovi Baldwinovi (2008), ktorý presadzuje multilateralizmus ako 
najlepšiu stratégiu pre globálnu ekonomiku. 

Regionálna integrácia umož uje vo všeobecnosti zvýši  obranyschopnos  
regiónov proti turbulenciám a nestabilitám v globalizovanom svete. Môžeme teda 
poveda , že dôvodom rozkvetu regionalizmu v multilaterálnom obchodnom systéme sú 
z ve kej asti najmä zvyšujúce sa neistoty a nestability globálneho sveta. V podobnom 
zmysle vysvet uje výhody regionalizmu aj Jean B. Grugel (2012), ktorý chápe 
regionalizmus ako obrannú stratégiu štátu ur enú na minimalizáciu rizík v neistých 
podmienkach globalizovanej svetovej ekonomiky, spo ívajúcej v podpore aktivít na 
úrovni regiónu.  

alšou nemenej známou a ekonómami asto presadzovanou výhodou v procese 
regionalizmu je zvýšenie intraregionálneho obchodu. Regionalizmus nemusí zákonite 
znamena  aj zvýšenie intenzity extra obchodu najmä z dôvodu, že regionálne obchodné 
dohody liberalizujú obchodné toky v rámci regionálneho zoskupenia, ale nie 
automaticky so zvyškom sveta. Ako výhodu vidíme i možnos  využitia úspor  
z rozsahu a špecializácie, zníženie transak ných nákladov, vyššiu produktivitu  
a stabilitu v regióne. Ve mi dôležitým prínosom integra ného zoskupenia je aj 
politicky vyššia vyjednávacia sila, zdie anie nákladov na vedu a výskum i vä šia 
atraktivita regiónu pre zahrani ných investorov.  

3 POSTAVENIE A ZMENY POSTAVENIA EÚ VO SVETOVOM 
OBCHODE 

Podiel zahrani ného obchodu EÚ na svetovom obchode má klesajúci charakter 
tak ako to vidíme na Obrázku 1. Ako si môžeme všimnú  podiel zahrani ného obchodu 
EÚ v sú asnosti opisuje klesajúci trend tak na strane importu, ako aj na strane exportu. 
Záporný trend je zaprí inený v prvom rade rozmachom rozvojových krajín, špeciálne 
ázijských krajín, ktoré sa dostávajú svojou exportnou a priemyselnou orientáciou na 
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vrchol svetových obchodných rebrí kov. alším faktorom, stojacím za poklesom 
intenzity obchodovania EÚ je globálna finan ná kríza a následná hospodárska recesia 
prebiehajúca v rokoch 2007-2009. Práve tento svetový kolaps spomalil ekonomický 
vývoj rozvinutých krajín, medzi ktoré patrí aj EÚ a zárove  umožnil nadmerný rozvoj 
a expanziu ázijských krajín. Posledným inite om je dlhová kríza, ktorej za iatky 
datujeme práve do obdoba svetovej recesie. Aj napriek tomuto faktu si EÚ udržiava 
svoje najsilnejšie postavenie vo svetovom obchode (v sú asnosti EÚ-34%, Japonsko 
6%, USA-10%). Je evidentné, že po abstrahovaní od vnútroúnijného obchodu EÚ 
dlhodobo udržiavané prvenstvo vo svetovom obchode nie je až nato ko dominantné 
oproti ostatným krajinám ekonomickej triády (EÚ-16%).  

 

Obrázok 1 Podiel zahrani ného obchodu EÚ (extra, intra) na svetovom obchode 
za obdobie rokov 2005-2010 (%) 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [7] 

 
 Tabu ka 1 Podiel intra obchodu na celkovom obchode EÚ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

66  66  66  65  65  64  

 Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [8] 
 

Približne 66 % obchodu z celkového obchodu EÚ je tvorených práve 
vnútrounijným obchodom. Podiel intra obchodu na celkovom obchode EÚ sa po as 
svetovej recesie výrazne nezmenil. Zo 66 % dosahovaných v roku 2005 poklesol 
podiel intra obchodu na 64 % v roku 2010. Spomalenie intenzity vnútroúnijného 
obchodu bolo spôsobené prebiehajúcou finan nou a následnou dlhovou krízou.  
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Obrázok 2 Rast objemu  obchodu EÚ v období rokov Q1 2005 - Q3 2011 (%) 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [7] 

 

Pri sledovaní kvartálneho vývoja obchodu EÚ (Obrázku 2) zaregistrujeme 
významný pokles obchodu práve v krízovom období. Prvotné zoslabenie vidie  už v 
Q1 2008. Nasledujúce mierne oživenie v Q2 2008 nepretrvalo a EÚ zaznamenala 
opätovne strmý pokles. V Q1 2009 export i import poklesli simultánne o 11 % oproti 
predchádzajúcemu kvartálu. Podobný trend vývoja vidie  i v prípade dlhovej krízy od 
prvého štvr roku 2011, ke  export i import EÚ vykazovali negatívne tempá rastu. 

Z Obrázku 3 je zrejmé, že obchodná bilancia EÚ poukazuje na dlhodobo 
pretrvávajúci deficitný trend. Môžeme si všimnú  výrazné zlepšenie tohto stavu  
v krízovom období. Za zmiernením negatívneho salda obchodnej bilancie stojí 
zvy ajne zlepšenie terms of trade (TT), zníženie domáceho dopytu spojené so znížením 
importu do EÚ, alebo výrazný rast exportu. Pod terms of trade rozumieme vyjadrenie 
prí inného vz ahu medzi pomerom cien exportovaných a importovaných výrobkov.  

 

Obrázok 3 Obchodná bilancia EÚ za obdobie rokov 2005-2010 (mld. EUR) 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [8] 
 

Dedukujeme, že v prípade Európskej únie za výrazným zlepšením deficitu 
obchodnej bilancie v uvedenom období stojí práve zlepšenie výmenných relácii, teda 
terms of trades, ktoré bolo spôsobené výrazným poklesom cien do EÚ importovaných 
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tovarov (vi . Obrázok 5). Vývoj terms of trade znázor uje nasledujúci obrázok (Vi .  
Obrázok 4). S miernym oživením európskeho exportu a s rastom cenových indexov  
v období po roku 2009 sa stretávame s opätovným prehlbovaním deficitného stavu 
obchodnej bilancie EÚ. 

 

Obrázok 4 Terms of trade EÚ za obdobie rokov 2005-2010 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [8] 

 

 

Obrázok 5 Cenové indexy medzinárodne obchodovaných komodít za obdobie 
2005-2011 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [7] 

3.1 Teritoriálna štruktúra obchodu Európskej únie po as recesie 

Pri sledovaní štruktúry exportu EÚ môžeme vyvodi  významnú závislos  EÚ na 
exporte do USA. Trhy Spojených štátov amerických sú pre EÚ nieko konásobne 
významnejšie ako trhy ostatných krajín. Táto evidentná naviazanos  EÚ na export do 
USA pripravila podmienky pre prenos krízy z USA do EÚ prostredníctvom obchodu. 
V približne rovnakej miere exportuje EÚ do Švaj iarska, Ruska a íny. V menšej 
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miere sa export EÚ orientuje na Japonsko, Hong Kong a Nórsko. V krízovom období 
dochádza k významnému poklesu exportu do USA. 

Pri sledovaní mesa ného vývoja teritoriálnej štruktúry exportu EÚ do  
5 najvýznamnejších obchodných partnerov sme zistili, že výrazné turbulencie 
pretrvávali už v roku 2008. Významné poklesy môžeme pozorova  už v marci, máji  
a auguste 2008, ke  výrazné spomalenie zaznamenal export EÚ do Švaj iarska (- 6,3 
%, - 7,5 % a - 7,9 %) a Japonska (- 9,2 % - marec 2008). V spomínaných mesiacoch 
zaznamenávame sú asne spomalenie exportu do všetkých hlavných obchodných 
partnerov EÚ. November 2008 poukazuje na simultánny pokles exportu do USA o 13,9 
%, Ruska 17,3 % a Švaj iarska o 7,8 %. Najvýraznejšie spomalenie pozorujeme  
v januári 2009, ke  export do íny poklesol o 20,1 %, Ruska o 22 %, USA o 6 %  
a Japonska o 10,6 %. Vzh adom na vyššie uvedené údaje môžeme dedukova , že 
najzávažnejší pokles v exporte EÚ nastal v januári 2009. 

 

Obrázok 6 Teritoriálna štruktúra exportu EÚ (mil. USD) 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [7] 
 

Aj na importnej strane dlhodobo prevažovalo USA. Od roku 2005 môžeme 
sledova  výrazne posilnenie postavenia íny v európskom importe. Postavenie íny  
v rámci importu do EÚ sa výrazne posilnilo najmä po období svetovej recesie.  
V predkrízovom období rástol význam importu Ruskej federácie. Nórsko, Japonsko  
a Švaj iarsko si v importe EÚ udržiavajú približne rovnaké podiely. Najmenej 
významným partnerom je Taiwan.  

Na strane importu sa taktiež stretávame s významnými turbulenciami už po as 
roka 2008. Prvé simultánne spomalenie pozorujeme v marci 2008. V tomto mesiaci 
import od všetkých obchodných partnerov vykazoval spomalenie. Najvýznamnejší 
pokles (12,4 %) zaznamenala ína. August 2008 bol sprevádzaný výrazným 
spomalením importu zo strany Ruska a íny. Najsilnejšie spomalenie môžeme vidie  
na prelome rokov 2008-2009 (november 2008-január 2009). Ruský import poklesol  
o 13,3 % - november 2008, 12,7 % - december 2008 a 12,2 % - január 2009. ína vo 
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vymedzených mesiacoch dosahovala pokles o 5,1 %, 3,5 % a 3,8 %. Významné boli  
i zmeny prebiehajúce na strane Japonska, a to zníženie o 4,9 %, 3,2 % a 4,6 %. 

 

Obrázok 7 Teritoriálna štruktúra importu EÚ (mil. USD) 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [7] 

3.2 Komoditná štruktúra obchodu EÚ po as recesie 

Najvä šou exportnou zložkou EÚ je export strojov a dopravných zariadení. Aj 
napriek prevládajúcemu obchodu so strojmi a dopravnými prostriedkami vidie  
význam i iných exportných zložiek (obchod s trhovými výrobkami1 a chemikáliami). 
V menšej miere je export orientovaný na priemyselný spotrebný tovar, potraviny a živé 
zvieratá. Exportná orientácia EÚ je približne identická s ostatnými krajinami 
ekonomickej triády, teda s Japonskom a USA. 

Importná štruktúra EÚ taktiež vykazuje vysokú podobnos  s ostatnými 
hospodárskymi centrami. Najvýznamnejšou importnou položkou EÚ je dovoz 
minerálnych palív, mazív a príbuzných materiálov. Druhou najvä šou zložkou je 
import potravín a živých zvierat. Významným je pre EÚ aj import surových 
materiálov, nejedlých s výnimkou palív a import živo íšnych a rastlinných olejov, 
tukov a voskov. 

Podobnos  exportných a importných štruktúr ekonomických centier umožnila 
prostredníctvom ich vzájomného obchodu vyššiu synchronizáciu ich ekonomického 
diania. Máme za to, že práve podobnos  vzájomného zahrani ného obchodu medzi 
týmito krajinami stojí na pozadí prenosu krízy a patri ným podielom sa táto podobnos  
podie ala aj na vzniku svetovej recesie.  

V rámci mesa ného vývoja komoditnej štruktúry exportu a importu EÚ sme 
zaregistrovali silný turbulentný vývoj už v roku 2008. V novembri 2008 poklesol 
export minerálnych palív, mazív a príbuzných materiálov o 24,1 %. Druhým 

                                                      
1 (trhové výrobky surovinového charakteru – polovýrobky s nízkym stup om finalizácie 
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najvýraznejším bol pokles exportu surových materiálov (-22,9 %) nasledovaný  
15,1 percentným znížením exportu trhových výrobkov. 

Vývoj v januári 2009 poukazuje na najvýraznejší pokles exportu v oblasti strojov 
a dopravných prostriedkov (-18,4 %). Export trhových výrobkov poklesol o16,3 %,  
a export surových materiálov o 14,7. V spomínaných dvoch mesiacoch zaznamenali 
všetky komoditné skupiny negatívny rast.  

Tabu ka 2 Vývoj exportu EÚ pod a SITC v 2008 M11 -2009 M01 (%) 

Obdobie/Skupina SITC
2

7 6 5 8 0 1 2 3 4 

2008M11 -7.5 -15.1 -6.6 -5.3 -10.1 -4.1 -22.9 -24.1 -6.6 

2008M12 2.2 -2.6 0.8 1.5 1.4 1.8 -0.3 -13.9 -6.4 

2009M01 -18.4 -16.3 -3.2 -8.6 -10.1 -6.1 -14.7 -8.2 -7.1 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [9] 
 

Pri sledovaní importného zloženia obchodu EÚ poukazujeme na mesiace,  
v ktorých vä šina obchodovaných komodít vykazovala negatívny trend rastu. 
Výnimkou s rastúcim trendom bol import živo íšnych a rastlinných olejov  
a priemyselného spotrebného tovaru. V prvom rade sa zameriame na november 2008, 
ke  najvyšší pokles nastal v oblasti importu nápojov a tabaku (-13,4 %) a pri importe 
minerálnych palív, mazív a príbuzných materiálov (-13,1 %). alšou významnou 
zložkou importu reprezentujúcou strmý pokles boli surové materiály (-10,4 %) a trhové 
výrobky (-9,6 %).  

V januári 2009  zaznamenávajú všetky skupiny komodít, s výnimkou dovozu 
nápojov a tabaku, výrazný pokles. Tento mesiac sa všeobecne medzi ekonómami 
považuje za najhorší v oblasti obchodu z obdobia krízových rokov. Najvýraznejší 
pokles zaznamenáva import živo íšnych a rastlinných olejov (-29,8 %), dovoz 
surových materiálov (-22,5 %) a taktiež dovoz strojov, dopravných prostriedkov, 
trhových výrobkov, potravín a živých zvierat. 

Tabu ka 3 Vývoj importu EÚ pod a SITC v 2008 M11 -2009 M01 (%) 

Obdobie/Skupina SITC
2

7 6 5 8 0 1 2 3 4 

2008M11 -1.4 -9.6 -2.7 1.7 -0.6 -13.4 -10.4 -13.1 11.5 

2008M12 -5.2 -10 -2.7 -0.9 -0.8 1.8 -9.1 -9.6 -3.9 

2009M01 -7.1 -9.4 -2.2 -2.2 -8.9 2.4 -22.5 -13.9 -29.8 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [9]  

                                                      
2 SITC0 – potraviny, SITC1 – nápoje a tabak, SITC2 – surové materiály, SITC3 – nerastné 
palivá, SITC4 – oleje a tuky,  
SITC5 – chemikálie, SITC7 – stroje a zariadenia, SITC8 – priemyselné výrobky, SITC9 - 
ostatné 
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3.3 Zmeny otvorenosti EÚ po as recesie 

Otvorenos  EÚ reprezentuje ve kos  jej vonkajších obchodných tokov 
pripadajúcich na jednotku HDP. ím vyššia otvorenos  prevláda vo i sledovanej 
krajine, tým je analyzovaná krajina závislejšia na ekonomickom vývoji tej druhej 
krajiny. Z Tabu ky 4Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. vidie , že EÚ má 
najvyššiu otvorenos  vo i USA, o znamená, že je závislá na hospodárskom dianí v 
USA. Tento úsudok z asti reprezentuje názor, že jedným z transmisných kanálov krízy 
medzi USA a EÚ bol práve medzinárodný obchod medzi USA a EÚ. Z poskytnutých 
údajov si môžeme všimnú  pokles otvorenosti po as recesie. Miera otvorenosti sa 
vyvíja práve v závislosti od ve kosti obchodných tokov medzi sledovanými krajinami, 
teda s poklesom obchodu klesá aj otvorenos . Pokles otvorenosti nám len potvrdzuje 
zníženie obchodných tokov v ase recesie. 

 
Tabu ka 4 Otvorenos  EÚ vo i svetu a hlavným obchodným partnerom 

 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 

Svet 22.967 23.179 23.832 22.328 19.824 19.166 

USA 3.432 3.381 3.474 3.352 3.204 3.005 

Japonsko 0.983 0.964 0.916 0.898 0.816 0.762 

ína 2.521 2.511 2.688 2.732 2.518 2.479 

Rusko 2.251 2.345 2.486 1.998 1.509 1.420 

 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 

Svet 19.418 20.109 21.503 23.175 24.026 24.328 

USA 2.905 2.976 3.080 3.357 3.561 3.471 

Japonsko 0.787 0.791 0.846 0.902 0.908 0.903 

ína 2.506 2.589 2.918 3.212 3.419 3.358 

Rusko 1.589 1.716 1.817 1.986 2.041 2.147 

Zdroj: Vlastné spracovanie autora na základe údajov z [8] 

4 ZÁVER 

Popísali sme zmeny, ktoré nastali v medzinárodnom obchode EÚ. Najprv sme 
poukázali na klesajúci podiel európskeho obchodu v rámci svetového obchodu. Zistili 
sme, že za týmto poklesom stojí najmä hospodárska recesia, ktorá na jednej strane 
viedla k oslabeniu samotné postavenie EÚ a na druhej strane dovolila nadmernú ínsku 
expanziu, o zárove  znovu oslabilo postavenie EÚ. Aj napriek klesajúcemu trendu 
EÚ pri zarátaní intra aj extra obchodu udržiava svoje prvenstvo približne  
34 percentným podielom na strane exportu i importu. V prípade odrátania intra 
obchodu EÚ (približne 66 % obchodu EÚ tvorí intra obchod) predstavuje podiel EÚ na 
svetovom exporte 16 % a importe 18 %. EÚ si udržiava prvotné, i ke  nie nato ko 
dominantné postavenie vo svetovom obchode. 
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Obchodná bilancia EÚ v krízovom období zaznamenala výrazné zlepšenie. 
Dlhodobý deficitný vývoj sa síce nepodarilo zvráti , ale došlo k jeho zníženiu  
o približne 150 mil. eur. Za zlepšením obchodnej bilancie stál vývoj terms of trades 
(zníženie cien medzinárodne obchodovaných tovarov, najmä palív a ropy), ktorý bol 
pre EÚ pozitívnym javom. 
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Abstract 

This paper is focused on the financing of higher education and its present, very 

media-discussed changes, which go hand in hand not only with the adopted 

strategic document, a White Paper on tertiary education, but also the overall 

economic and social situation of the Czech Republic. It ponders the status of 

higher education in the unity of the national economy, it weighs the public and 

private resources embedded into it and shows the direction the scales tilts in the 

present, marked by the global economic crisis.I will investigate whether there is 

a correlation between changes of the total public expenses on the education in 

the Czech Republic and the changes of GDP of the Czech Republic in the years 

2007 – 2011. 

Keywords: public expenditure, private expenditure, GDP, funding of 

education, education 

1 HIGHER EDUCATION AND ITS POSITION IN THE STRUCTURE OF 

THE NATIONAL ECONOMY 

Your Higher education, as is already in its introductory provision defined by the 
Act No. 111/1998 Coll. Universities, is the top centre of "education, independent 
knowledge and creative activity" and has "a key role in scientific, cultural, social and 
economic development of the society."[15] It is the highest level of education, closely 
associated with the scientific, research, developmental, artistic or other creative 
activities, and thus leads not only to development of the potential, but also to the skills 
enhancing of human capital, and is becoming one of the most reflected branches of the 
public sector.

Although any political activity of the universities is forbidden by law, their 
nature, which is profiled as an integral part of the national economy, provides a 
significant influence on their existence and operation of the current political and 
economic situation of the country. Environment, in which higher education institutions 
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operate, thus reflects the general trend, pointing beyond education itself, and puts them 
in a variety of roles that correspond to these processes. At present, characterized by the 
commercialization of education, which is supported by the emergence of private 
education in the last decade, the need to increase the competitiveness of individual 
universities appears, which forces them to conform to the system of market 
mechanism. This leads to a somewhat paradoxical situation - the authoritative role of 
the state recedes into the background and carries a large part of public financial support 
and higher education is forced to look at alternative sources, although the market with 
education is developing and number of students at public universities keeps rising - the 
total number of 198 676 students in the academic year 2001/2002 to 338 883 in 
2010/2011.[1]Financing of tertiary education becomes a burning issue; the answer is 
linked to many sub-factors, which include not only the ratios of the national character, 
but especially now indisputable nature of global influences and globalization.

2 FINANCING OF HIGHER EDUCATION FROM THE STATE BUDGET - 

THE CURRENT STATE 

In the Czech Republic coexist universities of three legal forms. The state 
universities are the most specific form, which as government departments fall under 
the direct management of the relevant ministries. At the opposite pole are private 
universities, which establishment is authorized by the Ministry of Education, Youth 
and Sports (MoEYS). The state can provide state subsidies to those private schools that 
operate as a non-profit organization, and its drawing must be in accordance with the 
general regulations for the handling of state budget funds. The last group includes the 
type of public universities that are established and abolished by law and which are 
dependent on funding from the state budget directly, although this income usually does 
not make 100 % of the volume of funds with which these schools can operate, the 
public funds play a major role. The amount of this subsidy may be for higher education 
institutions of this kind the key factor that affects not only their performance, but also 
the quality of education that these universities provide. 

The state offers to public universities two types of support, these are contributions 
"for providing accredited study programs and lifelong learning" and associated 
activities, which are intended to support "the development of the university and 
accommodation and meals for students."[7]The contributions and grants are eligible to 
each public university, the amount is not determined by law. The amount of public 
money obtained by schools (which are requested in writing) depends on the overall 
financial performance of individual accredited programs, the number of new and 
existing students and recent graduates, and the results of scientific or other creative 
activities related to their activities. Contributions from the state depend on the long-
term plan of the related Ministry. Schools do have some ways to influence their share 
of funds allocated to them, however the total amount of funds is decided by the state 
through its budget. Each year, the government approves budget expenditure and 
revenue limits of the chapter of Ministry of Education, Youth and Sports, which are 
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based not only on projected expenditure frameworks of coming years, but also from the 
formulation of the main priorities of this department. Strategy for allocation of funds 
and also based on the principles and rules for financing public schools, which are 
defined annually in light of long-term intentions of the Ministry of Education. 

Allocated funds are distributed into four basic areas. The first and largest of them 
is the normative part of the budget of universities, into which the financing of study 
programs and related activities fall. The second item focuses on college students and 
their social issues, such as subsidies for accommodation and meals for students or 
scholarship contributions. The third area subsidizes development of universities and 
the fourth area subsidizes the international cooperation and other activities related to 
general educational policy. The real amount of grants and contributions of these four 
segments is summarized in the following table (see Figure 1), which illustrates the 
status and distribution of the public school budgets in the last three years and where 
downward yearly trend is clearly evident. 

Table 1 Indicator of the budget of public universities in 2010 - 2012 (in thous. 

CZK) [14]

Indicator 
Budget 

2010 

Budget 

2011 

% share 

of total 

(col. 3) 

Annually 

(sl. 3 vs. 2) 

Budget 

2012 

% share 

of total 

(col. 6) 

Annually 

(col. 6 vs. 

3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Budget area I 17 391 341 16 598 609 80,2% -4,6% 15 478 230 80,2% -6,7% 

Budget area II 2 331 637 2 283 599 11,0% -2,1% 2 126 080 11,0% -6,9% 

Budget area III 1 465 885 1 402 851 6,8% -4,3% 1 262 282 6,5% -10,0% 

Budget area IV 426 379 401 582 1,9% -5,8% 442 180 2,3% 10,1% 

Program VaVpI
1
 0 -525 733 - - -450 000 - - 

Total 21 615 244 20 160 908 97,5% -6,7% 18 858 772 97,7% -6,5% 

Indicator of budget for 2012, which is actually quantified in the table above, was 
determined by the methodology specified in the Principles and rules of financing 
public universities for 2012, which were processed by the Ministry of Education in 
collaboration with the Centre of educational policy. According to this document the 
strongest emphasis seems to be an effort to gradually reduce the number of university 
students[16]and concurrently develop quality and performance of public universities, 
while maintaining coefficients of the economic demands of the of individual study 
programs.

                                                     
1Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, který je přidělenými prostředky z rozpočtu
veřejných škol spolufinancován s EU. 
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3 THE CRISIS AND ITS IMPACT ON HIGHER EDUCATION FUNDING –

RETROSPECTION 

Engagement of education in expenditure of the public budget is an indisputable 
fact the vast majority of countries. Comparison of these expenses with a total GDP also 
predicts the role that education plays in relation to other sectors of the national 
economy, and thus reveals the importance that is attributed to education in the overall 
economic development of the country. In times of financial and economic instability, 
countries look for a way how to efficiently split "dwindling" public money, so that they 
not only ensure the future growth of the economy, but also maintain the necessary 
balance in the levels of sub-sectors. The need of reformulation of the public finance 
system therefore appears which often leads to deeper reforms just within individual 
departments. 

Stagnation or necessary spending cuts in the state budget expenditures in times of 
crisis help the logical idea of decentralization of funding of public universities towards 
multi-source acquisition of funds, both from multinational funds and the private 
sources. Decrease in economy performance ultimately substantially burdens the 
individual, whose participation in the financing of his higher education deepens this 
economic "chasm". It is therefore obvious that the final formulation of the strategic 
document the White Paper on Tertiary Education, which outlined the development of 
higher education in the Czech Republic and which was adopted in an atmosphere of 
growing crisis of 2009, triggered a loud discussion, even though it was already 
processed during the two previous years, and reacted primarily on the general global 
trends. 

As noted by this document, the demand for higher education, which is presented 
as a guarantee of the future career (and the associated economic) success is in the 
Czech Republic growing. Along with its modernization and increasing dynamics, by 
which the attractiveness of higher education is supported caused a "sharp increase in 
the number students", but "it  was not accompanied by a corresponding increase in 
expenditure, so there was the fastest decline in spending per student among the whole 
OECD."[6]These long-term below-average numbers, along with a significant increase 
in the number of students fell primarily on the quality of higher education, which was 
in this regard, despite its commercial success, frozen. Although higher education is the 
key mean for raising living standards and quality of life of individuals, and thus an 
important factor for GDP growth, real increase in state funds flowing to this sector is 
insatiable. Given the current economic situation, as well as current demographic 
changes, importance of public budget chapters that promote social development and 
health is emphasized.

From the table (see Figure 2) that follows is clearly evident the downward trend 
of support for education from public finances due to the increasing number of 
university students. Graph (see Figure 3), which begins the next chapter also offers a 
look outside our country, and thus reveals not only that the percentage of this 
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expenditure is low in international comparison, but also a negligible proportion of the 
private sector in financing of tertiary education. 

Funds per one student from public finance are set out as a normative contribution, 
which is then multiplied by the coefficient of accredited field, this coefficient is 
proportionately increased especially with its technical complexity. Although the basic 
norm, as the table clearly shows in the first three years monitored (2007 - 2009), does 
not change, its real value decreases. The year 2010 brings the total decline, to the 
extent of almost 14%. This trend given not only by the state of the economy, but also 
by the policy of the Ministry of Education is also reflected further - year 2011 brings 
more than 10% reduction in this expenditure, the balance for this year (not included in 
the table), according to the Ministry of Education is about -7,5%.[16]Indicator of the 
number of students responds to the high drop these numbers in 2010. Although the 
number of students does not drop in average to minus items, its rapid growth slows 
from 7,47% in the academic year 2008/2009 to 5,37%, respectively to 1,78% in 
2010/2011. The biggest drop is recorded in students studying out of the full-time study. 
The effort to meet the demand for higher education for economically active persons of 
middle age that immediately after the acquisition of secondary education could not or 
would not continue their studies, is evident by the dominance in this percentage that 
between 2007 - 2009 exceeds 10% limit and almost disappears to 0,60% in 2011 with 
the growing financial crisis.

Table 2 Number of students vs. basic normative per one study[14]

Number 

of 

students 2006/07 2007/08 Annually 2008/09 Annually 2009/10 Annually 2010/11 Annually 

Full-

time 

study 241 151 250 269 3,78% 264 304 5,61% 277 184 4,87% 283 486 2,27% 

Other 

forms of 

study 85 815 97 283 13,36% 109 209 12,26% 116 396 6,58% 117 097 0,60% 

Total 326 966 347 552 6,30% 373 513 7,47% 393 580 5,37% 400 583 1,78% 

Basic 

norm  

(in CZK) 

2007 2008 Annually 2009 Annually 2010 Annually 2011 Annually 

34 325 34 325 0,00% 34 325 0,00% 29 554 -13,90% 26 428 -10,58% 

4 COMPARISON OF GDP OF THE CZECH REPUBLIC AND

DEVELOPMENT OF TOTAL PUBLIC EXPENDITURE ON

EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC 

For the purpose of the paper - to determine if there is a relationship between 
changes in total public expenditure on education in the Czech Republic and changes in 
the CR GDP in the selected period in each year, the ratio of the total public expenditure 
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on education in CR on CR GDP in the 5 year period (2007 – 2011) is observed, source 
data see Table 3. In Figure 1, there is a comparison of the development of changes in 
GDP of the Czech Republic and the changes development in total public expenditure 
on education in the Czech Republic in 2007-2011 (previous year 100%).Public 
expenses on education are understood as expenses on education and training in school, 
preschool and school facilities spent from public funds (ie from the state budget and 
local budgets).

Figure 1 Comparison of the development of changes in GDP of the Czech republic 

and changes in total public expenditure on education in the Czech Republic in 

2007-2011 (Figure 1 structured by author, data from Table 3)

5 COMMENTS ON THE COMPARISON OF THE CZECH REPUBLIC 

GDP DEVELOPMENTS AND DEVELOPMENT OF TOTAL PUBLIC 

EXPENSES ON EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2011 

In Figure 1 the connector of the development of total public expenditure on 
education in the CR in observed five-year period (years 2007-2011), (previous year is 
100 %) is recorded. Development of CR GDP (at current prices, previous year is 
100 %) is show in the graph in the same period. Source data are listed in Table 3. 
Development of total public expenditure on education in the Czech Republic in 2006 
showed an increase in the growth rate. Correspondingly the total public expenditure on 
education in the Czech Republic for the following year (2007) were planned and 
budgeted. The trend of reduction in GDP of CZ rate of growth was forecasted in 2007, 
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but the CZ GDP shows growth. In the world, the influence of emerging global 
economic crisis were noticeable, starting in 2008. Development of total public 
expenditure on education in the Czech Republic in 2007 already shows a loss in the 
rate of growth from 9,6 % to 7,1 % and continues by decrease of the growth rate and 
ultimate decline of GDP in 2008 (-1,3 %, see Figure 1).

Budgeting of the total public expenses on education in the Czech Republic for the 
year 2009, based on the GDP development in 2008 is surprisingly optimistic and 
budgeted change in development is almost 9% (8,57 %). This increase in the rate of 
growth of total public expenditure on education in the Republic was due to the 
influence of increase in salaries for the staff of RGS and increasing expenditures in the 
area of operational programs. 

The International Monetary Fund (unites 185 countries of the world) in its 
forecast in January 2009 said that global economic growth will fall in 2009 to 0,5 %, 
while in 2008 it reached 3,4 %. In November 2008 the estimate of growth for 2009 was 
still 2,2 %.

Reduction in the rate of growth of GDP of the CR occurs in 2009 (2,8 % at 
current prices), but total public expenditure on education in the CR this year, as already 
commented above, increased their growth rate. This positive blip in the development of 
the growth rate of total public expenditure on education in the CR in 2009 was 
replaced by a reduction in growth rate (-0,57 %) in 2010.Subsequent positive CZ GDP 
development in 2010 offers an optimistic outlook for the budgeting of total public 
expenditure on education in the Czech Republic for the year 2011. A positive influence 
have the news about the unwinding of the global economic crisis. 

These include the Structural Funds, aimed at promoting national dimension of 
education support. In the programming period 2007 - 2013 is in the Czech Republic 
focused on tertiary education Priority Axis 2 of the Operational Programme “Education 
for Competitiveness”. This operational program draws from the European Social Fund 
and for the Priority Axis 2 is allocated € 626,6 million, ie 35 % allocation of the entire 
operational program. Its governing body is the Ministry of Education, Youth and 
Sports. 

It can be assumed, according to commented connectors of traces of the 
development total public expenditure on education in the Czech Republic and the 
connectors of CZ GDP development, that the prediction of GDP of the CR was more 
difficult by the onset of the global economic crisis thus the quality of the basis for 
budgeting has decreased for next year. In this paper, there is not monitored the 
development of budgeting of the total expenditure of chapter 333 of the Ministry of 
Education, Youth and Sports, but if there is any budgeting, it may be assumed that this 
budget will usually be exceeded. The negative impact of the global economic crisis still 
join other negatively acting factors such as the ongoing reform of the public finance of 
the Czech Republic, the demographic development in the country and also the ongoing 
discussion on tuition.
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6 CORRELATION COEFFICIENT OF CR GDP DEVELOPMENT AND 

DEVELOPMENT OF TOTAL PUBLIC EXPENDITURE ON

EDUCATION IN THE CR IN 2007-2011 

To determine the relationship between changes in GDP and changes in the 
development of total public expenditure on education in the Czech Republic the source 
data are listed in Table 3, which contains the data series of CR GDP development (at 
current prices, previous year 100%) in the years 2007-2011. For the correlation 
analysis, it is sometimes not suitable or can not be used the correlation coefficient r to 
monitore the dependence of the measured values, for example, because they are 
contained outlying values. Spearman coefficient will be used to determine the degree 
of dependence between two characters. 

Table 3 The values for calculating the correlation between the Czech Republic 

GDP development and the development of the total public expenditure on 

education in the Czech Republic in the years 2007-2011 [8, 9, 10, 11, 12]

Year 2007 2008 2009 2010 2011 

The development of the GDP of the Czech 

Republic in the years 2007 – 2011 (n. p.) 
9,2 5,1 -2,8 1,0 0,9 

The development of the total public expenses 

on education in the Czech Republic in the 

years 2007 – 2011 (n. p.) 

7,11 -1,3 8,57 -0,57 1,0 

7 SPEARMAN'S CORRELATION COEFFICIENT (ORDINAL) AND THE 

TEST FOR INDEPENDENCE 

Spearman coefficient determines the degree of dependence between two 
characters that takes values from the interval <-1,1> and can be interpreted as the 
degree of convergence of two ordinal variables. When the relationship is tested, we 
observe a correlation between two characters (x, y). For both characters we determine, 
according to the size, the order. From the number of pairs we calculate Spearman 
correlation coefficient. (Cyhelský, 2009, p. 100)
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Table 4 Thevalues for calculating of the Spearman correlation coefficient between 

the Czech Republic GDP development and the development of the total public 

expenditure on education in the Czech Republic in the years 2007-2011

order x 5 4 1 3 2 

order y 4 1 5 2 3 

ix-iy 1 3 -4 1 -1 

(ix-iy)
2
 1 9 16 1 1 

suma (ix-iy)
2
 28 

    rs 0,585 

    

Formula for calculating the Spearman correlation coefficient: 
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Where: rs – Spearman correlation coefficient, 

 n – number of pairs, 

i – the number of pairs of values for all statistical units,

 ix, iy – sequence pairs.

Critical value rs( ,n) = 0,878 (the significance level  = 0,05 and the number of 
pairs n = 5). 

Conclusionrs = 0,585 < 0,878 dependence (correlation) was not proven (we do not 
reject the hypothesis H0 of independence of characters).
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8 FINANCING OF HIGHER EDUCATION IN INTERNATIONAL 

COMPARISON - THE WAY FORWARD 

Figure 2 Expenditure on tertiary education as a percentage of GDP (2008) [8]

The graph (Figure 2) reflects the state of tertiary education funding in 2008, the 
OECD didn´t supply and newer complex numbers. Even from these data is superiority 
of public funds evident, which is in most countries by private financing just 
complemented. Dominant position in the public funding of universities then has its 
normative component, which because of its transparency and predictability closes the 
door particularly to the interests political, corrupt or lobbying. Public money spent on 
higher education in 2008 represented less than one per cent (0,94 %) of CR GDP, 
private means then about 0,24 %; the Czech Republic spent 1,2% of its GDP on 
tertiary education in total, and thus remained below OECD average, which reaches to 
1,5 %.

Nowadays much-discussed emphasis on creating opportunities for private 
financing of this sector, which "started" White Paper on Tertiary Education, does not 
solve the overall under financing (which is sufficiently evident from the graph). But it 
is trying, according to more effectively functioning foreign systems, to conform the 
Czech higher education to existing social and economic conditions and thus approach 
the international standards. The so far existing gap (manifested in most post-
communist countries) between the private education, where the student pays all 
expenses of his studies, and public education, where the student is not motivated by its 
own share on education, on the contrary increases unequal social conditions and 
reduces the competitiveness of the universities. The financial disengagement of public 
universities students also contributes to lower efficiency of higher education because 
students don´t take any significant responsibility for their study (they choose higher 
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education after finishing high school only as the "most viable option", they extend the 
university study without serious reasons, or after the onset of the university do not 
show higher ambition to successfully complete the study). The White Paper therefore 
proposes to take these facts into account and shrink the gap between private and public 
education by the new system of grants, which should also be provided to private 
universities from public funding and the introduction of tuition fees in public 
universities. The inspiration is mainly drawn from the Nordic countries, which 
successfully apply straight support of study by targeted social studies scholarships, 
study grants and student loans. Given the current economic situation in the CR, also 
these countries, "which thrive to involve private funds in the system significantly and 
still have less social barriers in access to education than the Czech Republic."[6]

Bipolar effort to reform the financing of higher education, which touches on one 
hand the distribution of public funds and their effective implementation, on the other 
hand it counts with higher private funds, currently brings its "fruits" in the form of 
registration fee which will apply to all students at public universities, not just new 
students, but also those who are already studying in higher grades. Public funding for 
higher education is still decreasing, although its distribution is slowly shifting in the 
direction indicated (higher proportion of successful graduates, lower normative for 
newly recruited student). Despite the general dissatisfaction with this evolution can be 
assumed that the inverse relationship of the private cost on study increase and 
stagnation or reduction of public funds, which despite the efforts outlined in the White 
Paper is due to the unfavourable economic situation, becomes the norm, which on the 
other hand strengthens the shorter academic programs that are now seen as "inferior", 
respectively lower quality, a kind of "incomplete" education. Hopefully, this attempt at 
equalization of higher education (whether we talk about the social situation of students 
or about the relationship between the single stages of higher education) in the final 
result will not pass through an effect on which today's students, but also representatives 
of various universities react rather negatively. 

9 CONCLUSION 

This study did not set out to characterize the higher education funding in its 
complexity, its purpose was rather pinpoint its current trends and their possible effects. 
It underlined in particular the proportion between the private and public funding of 
universities and touched the general trend that tries to bring public education closer to 
private education. Contemporary accent placed on increasing the share of private 
funding of higher education is not only explained by the current economic situation in 
the Czech Republic, but also by the attempt to create a healthy functioning competitive 
system of higher education (at all levels), which would be closer to a worldwide model 
of tertiary education. 

To calculate the correlation between the development of changes in CR GDP and 
the development of changes in total public expenses on education in the Czech 
Republic in the years 2007-2011 source table 3 was constructed. The correlation 
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coefficient was calculated in Microsoft Excel 2010application. The dependence of two 
statistical variables by the Spearman correlation coefficient (ordinal) was not proven.

Therefore it can, according to the results of correlation analysis between changes 
in GDP and changes in the development of CR total public expenditure on education in 
the Czech Republic in 2007-2011 be assumed that due to the global economic crisis 
and the crisis of public finance sources in 2008-2010 was erroneous predictions of 
GDP CR in these years. Thereby the quality of the basis for budgeting of total public 
expenditure on education in the Czech Republic in the following years was reduced. 

Acknowledgement: I thank my supervisor doc. Radim Valenčík, CSc. and organizers 
of the conference for the space provided. 
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Abstrakt 

Cie om Zákona . 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného 

plynu je zda ovanie spotrebnou da ou výrobu a spotrebu elektriny, zemného 

plynu a pevných palív (uhlia a koksu). Základný rozdiel pri zda ovaní elektriny, 

uhlia a zemného plynu a ostatných energetických produktov je vo vzniku da ovej 

povinnosti. Da ová povinnos  pri energetických produktoch vzniká d om 

vyrobenia alebo d om uvedenia do da ového vo ného obehu, zatia  o da ová 

povinnos  u elektriny, uhlia a zemného plynu vzniká d om dodania kone nému 

spotrebite ovi alebo d om vlastnej spotreby právnickou alebo fyzickou osobou, 

ktorá nie je kone ným spotrebite om. V prípade dodávok elektriny a zemného 

plynu ide o opakované dodávky a platí, že d om dodania je posledný de  

obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo vz ahuje. Príspevok obsahuje 

preh ad výberu energetických daní na Slovensku od ich zavedenia v roku 2008. 

K ú ové slová: energetické dane, da  z elektriny, uhlia, zemného plynu 

1 ÚVOD 

Životné prostredie môžeme definova  ako súhrn prírodných a lovekom 
vytváraných hodnôt, ktorými si udská spolo nos  zabezpe uje uspokojovanie svojich 
životných potrieb pre svoj alší rozvoj. Je neoddelite nou sú as ou hospodárskej, 
technickej, spolo enskej, kultúrnej a životnej úrovne, je ich hmotným výrazom, 
podmienkou pre zdravý stav a vývoj jednotlivca a spolo nosti, kvality jeho života a 
podobne. Rastúci po et udskej populácie, jej rastúca energetická náro nos , rastúca 
exploatácia prírodných zdrojov, deštrukcia základných faktorov prostredia sa dostávajú 
v širokých územno-geografických pásmach až celosvetovo globálne do rozporov s 
neprekro ite nými konštantami základných podmienok života na Zemi. 

2 SITUÁCIA V EÚ V OBLASTI ENERGETICKÝCH DANÍ 

Ekologické dane v EÚ sú rozdelené do štyroch kategórií: energetické dane, 
dopravné dane, dane za zne is ovanie a dane za využívanie prírodných zdrojov. 
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Smernica íslo 92/12 Rady EEC z roku 1992 umožnila zavies  lenským štátom 
nepriame dane na minerálne oleje a iné energetické produkty. Niektoré lenské štáty 
využili túto možnos  a uplat ujú dane z energie. Dane z energie sa vyrubujú bu  na 
primárne energetické zdroje, t. j. ide o dane zo vstupov energie, alebo sa zda ujú 
výstupy energie - elektrina. Zdanenie elektriny je v EÚ ponechané na rozhodnutí 
konkrétneho štátu. Ak sa niektoré štáty rozhodnú pre jej zdanenie, môžu vyrubi  
nepriamu da  na kone né použitie elektriny v priemysle a v domácnostiach, alebo 
môžu zdani  výrobné vstupy používané na výrobu elektriny. Zdanenie výrobných 
vstupov používaných na výrobu elektriny sa v EÚ týka len dvoch rozhodujúcich 
fosílnych palív. Ide o uhlie a zemný plyn. Pre výpo et zdanenia sa berie do úvahy 
energetický potenciál daného produktu. (Roman íková, 2004) 

Priemyselná spotreba elektriny sa zda uje v Rakúsku, Dánsku, Fínsku a 
Taliansku. Domáca spotreba elektriny sa zda uje v Belgicku, Holandsku, Nemecku a 
vo Švédsku. Priemyselná spotreba uhlia na výrobu elektriny je zda ovaná v Dánsku, 
Fínsku, Holandsku a vo Švédsku. Zemný plyn spotrebovávaný v priemysle je 
zda ovaný vo Fínsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a vo Švédsku. 

Z environmentálneho h adiska je zda ovanie výrobných vstupov na výrobu 
elektriny stimulom k jej efektívnemu využívaniu a k nahradzovaniu environmentálne 
nevhodných palív environmentálne vhodnejšími. Oslobodi  od platenia dane z 
elektriny je možné tých výrobcov, ktorí ju vyrábajú z obnovite ných zdrojov. 

Ú inky zavedenia environmentálnych daní boli v dotknutých štátoch EÚ 
analyzované s využitím makroekonomických modelov. Na druhej strane, vzh adom na 
relatívne krátke obdobie od zavedenia, a iných obmedzujúcich okolností, výsledky 
hodnotiacich modelov posudzovaných realít viedli k ich skresleniu. Napriek týmto 
obmedzeniam, je možné konštatova  niektoré ú inky zavedenia environmentálnych 
daní na jednotlivé odvetvia hospodárstva.  

Princíp fiškálnej neutrality vo vz ahu k štátnemu rozpo tu spo íva v tom, že 
da ový výnos má by  kompenzovaný znížením iných povinných platieb do štátneho 
rozpo tu. Ak štát za ažuje podnikate ské subjekty environmentálnou da ou, ú inky v 
zamestnanosti sa dosiahnu vtedy, ak sa da ový výnos kompenzuje znížením odvodov 
do sociálnych fondov. V energeticky náro ných odvetviach, napríklad vo výrobe ocele, 
môže dochádza  k opa nému efektu (zníženie konkurencieschopnosti v dôsledku 
nárastu nákladov a neznižovaním energetickej náro nosti produkcie). V sektoroch, 
ktoré nepodliehajú medzinárodnej konkurencii (miestne tepelné hospodárstvo, vodné 
hospodárstvo) zvýšenie nákladov môže zníži  spotrebu ich produkcie, ale neohrozí ich 
konkurencieschopnos . 

Energetické dane môžu by  tiež kompenzované znížením dane z príjmov 
právnických osôb. Da ové výnosy by tak mohli by  použité na podporu energeticky 
úsporných technológií, vykurovania, zatep ovania, ekologického osvetlenia, eko-
jazdenia, a podobne. (Balog – Magyar, 2011) 

Oblas  zavedenia energetických daní je citlivá aj na medzinárodné súvislosti. 
Medzinárodná harmonizácia ich zavedenia a koordinácia znižuje nežiaduce výkyvy a 
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vplyvy na sektory národného hospodárstva. Nemenej dôležité je asovanie nastavenia 
výšky energetických daní, postupnos  ich zavedenia a zachovanie fiškálnej neutrality. 

3 ZAVEDENIE A VÝBER ENERGETICKÝCH DANÍ NA SLOVENSKU 

Sú asnos  charakterizuje stav, ke  sa v SR uplat uje jediná da  – da  z energií. 
(Roman íková, 2011) Energetické dane boli na Slovensku zavedené Zákonom . 
609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Cie om zákona je 
zda ovanie spotrebnou da ou výrobu a spotrebu elektriny, a výrobu elektriny zo 
zemného plynu a pevných palív (uhlia a koksu). 

3.1 Spotrebná da  z elektriny 

Správu spotrebnej dane z elektriny vykonáva colný úrad, pri om jeho miestna 
príslušnos  sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej trvalým 
pobytom. Zda ovacím obdobím je kalendárny mesiac. Da ový dlžník je povinný 
najneskôr do 25. d a kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v 
ktorom mu vznikla da ová povinnos , poda  colnému úradu da ové priznanie a v 
rovnakej lehote zaplati  da . 

Predmetom dane je elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716. Základom 
dane je množstvo elektriny vyjadrené v megawatt hodinách (MWh). Da  sa vypo íta 
ako sú in základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane na elektrinu je 
ustanovená od 1.januára 2010 vo výške 1,32 €/MWh. 

Da ová povinnos  vzniká d om: 

a) dodania elektriny na da ovom území kone nému spotrebite ovi elektriny, 

b) spotreby elektriny na da ovom území elektroenergetickým podnikom. 

c) zistenia neoprávneného odberu elektriny, 

d) spotreby elektriny oslobodenej od dane na iný ú el, ako je uvedený v 
zákone. 

D om dodania elektriny pri opakovaných dodávkach je najneskôr posledný de  
obdobia na ktoré sa platba za dodané množstvo elektriny vz ahuje. Za de  dodania 
elektriny sa považuje aj de , ku ktorému sa vykoná odpo et skuto ne dodaného 
množstva elektriny za zú tovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým 
množstvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zú tovania a 
skuto ne dodaným množstvom elektriny za zú tovacie obdobie. D om spotreby 
elektriny je najneskôr posledný de  kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe 
elektriny. 

Da ový dlžník je právnická alebo fyzická osoba ktorá dodala elektrinu 
kone nému spotrebite ovi elektriny, alebo spotrebovala elektrinu a je 
elektroenergetickým podnikom. 

Zákon vymedzil, kedy je elektrina oslobodená od dane. Ide o prípady, ak je 
používaná na ú ely chemickej redukcie, metalurgických procesoch, ak je používaná na 
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výrobu výrobku u ktorého náklady na elektrinu predstavujú viac ako 50% podielu na 
priemerných vlastných nákladoch na jeho výrobu, vyrobená z obnovite ného zdroja, 
používaná koncovým odberate om elektriny v domácnosti, a pod. 

3.2 Spotrebná da  z uhlia 

Predmetom tejto dane je ierne uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2701, 
hnedé uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2702, koks a polokoks z ierneho uhlia 
kódu kombinovanej nomenklatúry 2704 a ostatné pevné uh ovodíky kódu 
kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715. 

Základom dane je množstvo uhlia vyjadrené v tonách. Da  sa po íta ako sú in 
základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane na uhlie je vo výške 10,62 €/t. 
Da ová povinnos  vzniká d om: 

• dodaním uhlia kone nému spotrebite ovi uhlia, 

• spotreby uhlia výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím, 

• prijatia colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do colného režimu vo ný 
obeh, 

• spotreby uhlia oslobodeného od dane na iný ú el, ako je uvedený v 
zákone. 

Zda ovacím obdobím je kalendárny mesiac.  Da ovým dlžníkom je právnická 
alebo fyzická osoba ktorá dodala uhlie kone nému spotrebite ovi uhlia, alebo ktorá 
spotrebovala uhlie a je výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím. Da ový dlžník je 
povinný najneskôr do 25. d a kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom mu vznikla da ová povinnos  poda  colnému úradu da ové priznanie a v 
rovnakej lehote zaplati  da . 

Zákon uvádza, kedy je uhlie oslobodené od dane. Ide o použitie v 
mineralogických procesoch, na výrobu elektriny, na výrobu koksu a polokoksu, na 
výrobu tepla ur eného pre domácnos , v železni nej doprave. 

3.3 Spotrebná da  zo zemného plynu 

Predmetom dane je zemný plyn, ktorým sa na ú ely tohto zákona rozumie tovar 
kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705. Základom dane 
je množstvo zemného plynu vyjadrené v kilowatthodinách (kWh). Základom dane pre 
stla ený zemný plyn CNG je jeho množstvo v kilogramoch. 

Správu spotrebnej dane zo zemného plynu vykonáva colný úrad, pri om jeho 
miestna príslušnos  sa riadi u právnickej osoby jej sídlom a u fyzickej osoby jej 
trvalým pobytom. Zda ovacím obdobím je kalendárny mesiac. Da ovým dlžníkom je 
právnická alebo fyzická osoba, ktorá dodala zemný plyn kone nému spotrebite ovi 
zemného plynu, alebo spotrebovala zemný plyn a je plynárenským podnikom alebo 
dodávate om zemného plynu. Da ový dlžník je aj právnická osoba alebo fyzická 
osoba, ktorá vyrába stla ený zemný plyn. Da ový dlžník je povinný najneskôr do 25. 
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d a kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu 
vznikla da ová povinnos , poda  colnému úradu da ové priznanie a v rovnakej lehote 
zaplati  da . 

Da ová povinnos  vzniká d om: 

a) dodania zemného plynu na da ovom území kone nému spotrebite ovi 
zemného plynu okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku 
alebo dodávate ovi zemného plynu, 

b) spotreby zemného plynu na da ovom území plynárenským podnikom 
alebo dodávate om zemného plynu. 

c) zistenia neoprávneného odberu zemného plynu 

d) spotreby zemného plynu oslobodeného od dane na iný ú el, ako je 
uvedený v zákone. 

D om dodania zemného plynu pri opakovaných dodávkach18) je najneskôr 
posledný de  obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo zemného plynu 
vz ahuje. D om spotreby zemného plynu je najneskôr posledný de  kalendárneho 
mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe zemného plynu. Da  sa vypo íta ako sú in základu 
dane a príslušnej sadzby dane. 

Sadzba dane na zemný plyn sa ustanovuje od 1. januára 2012, ak je používaný 
ako pohonná látka vo výške 9,36 €/MWh, a v prípade jeho využitia ako palivo na 
výrobu tepla vo výške 1,32 €/MWh. 

Sadzba dane pre CNG použitého ako pohonná látka je 0,141 €/kg a použitého ako 
paliva na výrobu tepla je 0,01989 €/kg. 

Zákon uvádza, v ktorých prípadoch je zemný plyn oslobodený od dane. Od dane 
je oslobodený, ak je používaný v mineralogických procesoch, na iný ú el ako pohonná 
látka alebo ako palivo na výrobu tepla, na výrobu elektriny z plynu, koncovým 
odberate om zemného plynu v domácnosti, na výrobu CNG používaného ako pohonná 
látka. 

3.4 Výber energetických daní na Slovensku 

Výber energetických daní na Slovensku má rastúci trend. Energetické dane boli 
zavedené v druhom polroku 2008, patria do kategórie spotrebných daní a sú v správe 
colných úradov. Sadzby energetických daní sú diferencované a dane z elektriny a 
zemného plynu sa v roku 2010 zdvojnásobili. V budúcnosti sa dá o akáva  ich alšie 
zvyšovanie. Je zrejmé, že v Slovenskej republike sa do konštrukcie environmentálnej 
politiky premieta stimula ná a distribu ná funkcia verejných financií. Energetické dane 
na Slovensku sú zatia  jedinými environmentálnymi da ami. Nasledujúca tabu ka 
dokumentuje vývoj vo výbere energetických daní, pod a podkladov Da ového 
riadite stva SR. 
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Tabu ka 1 Výber energetických daní od ich zavedenia na Slovensku, údaje v 
eurách 

Druh dane 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.7.2012 

z elektriny 3 903 182 7 707 532 14 566 417 16 030 814 10 410 034 
z uhlia 328 877 927 998 684 581 585 538 678 323 
zo zemného 
plynu 

4 678 835 11 167 351 21 276 434 22 449 457 15 904 597 

Zdroj: Da ové riadite stvo SR [8] 

4 ZÁVER 

Európska komisia plánuje alšiu harmonizáciu energetických daní. Existujúce 
dane za energie sa majú rozdeli  do dvoch zložiek, ktoré by spolo ne ur ovali celkovú 
sadzbu zdanenia konkrétneho produktu. Jedna zložka by bola založená na emisiách 
oxidu uhli itého a druhá na energetickom obsahu, teda na skuto nej energii, ktorú daný 
produkt vyrobí. Cie om nových pravidiel je reštrukturalizova  spôsob, akým sú 
energetické produkty zda ované a odstráni  sú asné nerovnosti tak, aby sa zoh adnila 
úrove  emisií oxidu uhli itého a energetického obsahu týchto produktov. 

Nová smernica o zda ovaní energetických produktov v Európskej únii by mala 
plati  od roku 2013. Na implementáciu smernice budú ma  lenské krajiny desa  
rokov. Dlhé prechodné obdobie do roku 2023, po as ktorého sa má úplne zjednoti  
zda ovanie energetického obsahu má poskytnú  výrobnému odvetviu dostatok asu 
prispôsobi  sa novej štruktúre zda ovania. 

Dane za energetické produkty sú v Európskej únii do ur itej miery 
harmonizované. V smernici o zda ovaní energií sú už teraz stanovené štyri minimálne 
sadzby daní za energetické produkty, ktoré sa používajú ako motorové a vykurovacie 
palivá a tiež ako elektrina. Táto smernica sa však ukázala ako zastaraná a nesúrodá. 
Zda ovaním založeným na objemoch spotrebovaných energetických produktov 
nedokáže Európska únia naplni  ciele týkajúce sa energií a zmeny klímy. Takéto 
zda ovanie neprináša ani hospodárske stimuly na podporu hospodárskeho rastu a 
tvorby pracovných miest. Pri zda ovaní energetických produktov musí by  výraznejšie 
zoh adnený ich energetický obsah a vplyv na životné prostredie. 
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Malé a stredné podniky tvoria podstatnú časť hrubého domáceho produktu 
Slovenska ako aj Európskej únie. Pri svojom podnikaní využívajú finančné 
služby, ktoré sú im poskytované v ostatných rokoch aj prostredníctvom webu. 

Internet banking je na Slovensku dostupný už približne 15 rokov a jeho 
využívanie obyvateľstvom je zdokumentované vo viacerých prieskumoch. Jeho 

využívanie podnikateľmi, malými a stredným podnikmi nebýva v prieskumoch 

explicitne vyjadrené. Navyše sa rozvíjajú aj ďalšie formy poskytovania 

finančných služieb cez web. Hlavným cieľom príspevku bolo zdokumentovať 
akceptáciu dostupných finančných služieb poskytovaných prostredníctvom webu 
práve v sektore malých a stredných podnikov na Slovensku. Prieskum sa zameral 

na zistenie štruktúry a intenzity využívania webových finančných služieb a 
aspektov ich bezpečnosti. V neposlednom rade boli zisťované preferencie 
a očakávania opýtaných subjektov ohľadom budúceho vývoja webových 
finančných služieb.

Kľúčové slová web, finančné služby, malé a stredné podniky, akceptácia, 
prieskum  

Udržateľný hospodársky rast je jedným z hlavných cieľov Európskej únie. Veľmi 
dôležitým zdrojom hospodárskeho rastu sú malé a stredné podniky (MSP), ktoré 
prispievajú k hrubému domácemu produktu (HDP) a zamestnanosti v trhových 
ekonomikách v rozhodujúcej miere. Príspevok malých a stredných podnikov 
k hlavným ekonomickým cieľom EÚ je zachytený v Lisabonskej stratégii pre 
hospodársky rast a vytváranie pracovných miest  aj v stratégii Európa 2020. V roku 
2012 Európska komisia zverejnila štúdiu, ktorá analyzuje dôležitú úlohu malých a 
stredných podnikov zohrávajú v ekonomike EÚ. Podľa analýzy, bolo 85% čistých 
nových pracovných miest v EÚ medzi rokmi 2002 a 2010 vytvorených 
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                     Akceptácia webových finančných služieb v sektore malých a stredných 
podnikov  

prostredníctvom malých a stredných podnikov. Zároveň je podiel malých a stredných 
podnikov na celkovej zamestnanosti v EÚ ako 67%. Štúdia navyše ukázala, že nové 
malé a stredné podniky (mladšie ako päť rokov) sú zodpovedné za drvivú väčšinu 
nových pracovných miest. Malé a stredné podniky tiež tvorili takmer 59 percent 
hrubého domáceho produktu celej EÚ. Tieto údaje svedčia o zásadnej úlohe malých a 
stredných podnikov v hospodárstve EÚ. [1]  

Dynamický rozvoj informačných a komunikačných technológií výrazne ovplyvnil 
aj podnikanie malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky už bežne 
komunikujú so svojimi klientmi, dodávateľmi a odberateľmi prostredníctvom 
internetu. Rovnako bežne využívajú web ako miesto kde ponúkajú svoje produkty 
a služby. Takisto je web aj miestom, kde hľadajú produkty a služby pre potreby svojho 
podnikania. Veľmi dôležitou skupinou služieb pre potreby podnikania malých 
a stredných podnikov sú aj čo najdostupnejšie finančné služby. Ich poskytovanie cez 
web zlepšuje ich dostupnosť aj pre malé a stredné podniky. [2]

Internetbanking je najčastejšou a aj najstaršou formou poskytovania finančných 
služieb prostredníctvom webu. Ten najčastejšie umožňuje klientom vykonávať pasívne 
(informácie, výpisy) aj základné aktívne operácie (platby). Čoraz častejšie finančné 
inštitúcie poskytujú prostredníctvom webu aj úvery, poistenie alebo iné produkty či 
služby. V rámci tohto trendu vznikli aj čisto internetové banky zamerané na 
poskytovanie finančných služieb priamo cez web bez zriaďovania kamenných 
pobočiek. Na slovenskom trhu ich pôsobí viacero (mBank, Zuno, Axa Bank 
a čiastočnej aj Fio Bank). [3]

Podľa prieskumu Eurostatu sme na Slovensku vo využívaní bankových služieb 
cez internet najlepší spomedzi krajín V4, pričom ich využíva 34 percent ľudí. Avšak
pri porovnaní so západnou Európou, kde sa miera používania webových financií 
pohybuje nad štyridsiatimi percentami a v severnej Európe nad sedemdesiatimi, je to 
stále nízka miera. Dokladuje to aj porovnanie s priemerom v rámci všetkých krajín EÚ,
ktorý je 37 percent. [4]

Tieto údaje sú však agregátne, teda predstavujú mieru obyvateľstva, ktorá v 
danom roku využívala internet banking danej krajine. V našom výskume sme sa 
rozhodli zamerať na mieru využívania webových finančných služieb podnikateľskými 
subjektmi práve zo sektoru malých a stredných podnikov, ktoré sú základom nášho 
národného hospodárstva. Ďalším cieľom tohto výskumu bolo poodhaliť preferencie 
respondentov ohľadom poskytovania finančných služieb prostredníctvom webu a ich 
dostupnosť. Popri tom sme overovali ich znalosti a povedomie v oblasti bezpečnosti 
poskytovania finančných služieb cez web. Zisťovali sme aj preferencie 
respondentských subjektov v oblasti možného budúceho rozvoja webových finančných 
služieb. 
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Prieskum bol realizovaný elektronickou cestou (prostredníctvom webovej služby 
Google Dokumenty) a mal formu dotazníka. Oslovenie respondentov bolo realizované 
prostredníctvom emailu. Predpokladom pre zapojenie sa respondentov do prieskumu 
bol prístup na internet, čo je samozrejme predpokladom aj pre využívanie finančných 
služieb cez web. [5]

V rámci dotazníkového prieskumu sme oslovili 210 potenciálnych respondentov 
zo sektoru malých a stredných podnikov, pričom boli vybrané na základe Obchodného 
registra SR tak, aby mali rôzne podnikateľské činnosti (maloobchod, služby, výroba 
atď.) a rôzne pôsobiská vzhľadom na rozšírenie dosahu prieskumu. [5]

Spolu bolo získaných 55 vyplnených dotazníkov, čo predstavuje približne 26%-nú 
úspešnosť návratnosti dotazníkov. Pomerne nízka úspešnosť návratnosti vyplnených 
dotazníkov je spôsobená formou kontaktovania respondentov prostredníctvom emailu, 
ktorá na jednej strane umožňuje hromadne osloviť viacero respondentov, ale na druhej 
je menej účinná v získavaní odpovedí, keďže email s požiadaním o účasť na prieskume 
mohol byť považovaný za spam. 

2.1.1 Zistenia a výsledky prieskumu 

V prvom rade sme zisťovali na aké účely sa využíva internet v danom podniku, 
pričom najviac respondentov odpovedalo, že ho využívajú na online bankovníctvo 
(85%). Takmer 50% uviedlo, že internet využívajú na marketing a prezentáciu svojej 
firmy na webe a 41% na podnikanie na internete. Na elektronický obchod ho využívalo 
až 29% respondentov. Respondenti ešte uviedli, že ho využívajú na komunikáciu 
s dodávateľmi a odberateľmi a získavanie informácií. Jediný respondentský subjekt 
uviedol, že internet v rámci podnikania nevyužíva, hoci má naň prístup. Odpovede 
respondentov tak poukazujú na významnú úlohu internetu pre podnikanie malého 
a stredného podniku v dnešnej dobe. [5]

V rámci využívania webových finančných služieb až 85% opýtaných využíva 
možnosti internet bankingu. Okolo 17% respondentov  uvidelo aj iné formy 
elektronických finančných resp. bankových služieb (konkrétne  SMS banking, Home 
banking a Mobil banking). Takmer 15% uviedlo, že nevyužíva finančné služby na 
webe. Zjavná je teda dominantná pozícia internet bankingu, ktorý je najrozšírenejšou 
formou poskytovania finančných služieb cez web. Všetky respondentské  subjekty 
uviedli, že využívajú internet banking na získanie prehľadu o svojich podnikateľských 
účtoch a pohyboch na nich. Na uskutočňovanie prevodov finančných prostriedkov ho 
používa 98% respondentov. Až 38% respondentov ho používa na získanie prehľadu 
o čerpaných úveroch, resp. kreditných kartách, pričom táto možnosť je podmienená 
využívaním niektorého z úverových produktov banky poskytujúcej daný internet 
banking pre respondenta. Vkladové a investičné služby (možnosti podielové fondy 
a termínované vklady) využíva spolu 19% respondentov. Približne 7% respondentov 
využilo možnosť poistenia uzatvoreného cez web (vo všetkých prípadoch šlo 
o povinné zmluvné poistenie firemného vozidla). Zistili sme tak štruktúru finančných 
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služieb (vrátane platobných služieb a poskytovania informácií o službách), ktoré sú 
využívané respondentmi cez web. [5]

V rámci zisťovania intenzity s akou malé a stredné podniky využívajú webové 
finančné služby sme zistili, že až 49% opýtaných subjektov využíva tieto služby 
niekoľkokrát týždenne a 27% denne. Približne raz za sedem dní ich využíva 13% 
respondentov. Raz mesačne a menej často ich využíva 10% opýtaných. Naviac 
možnosť využívať úvery poskytované cez web by privítalo 49% opýtaných 
podnikateľských subjektov. Poistenie a obchodné financovanie integrované na webe by 
privítalo až po 44% malých a stredných podnikov, ktoré sa zúčastnili tohto prieskumu. 
O vkladové produkty integrované na webe by malo záujem 31% a o investičné služby
voľných finančných prostriedkov 29% opýtaných subjektov. Môžeme konštatovať, že 
záujem malých a stredných podnikov o webové finančné služby je vysoký a navyše by 
privítali aj rozšírenie ponuky takýchto služieb. Pri zisťovaní spokojnosti s možnosťami 
finančných služieb na webe až 54% respondentov bolo spokojných. Indiferentné 
hodnotenie udelilo 23% respondentov a  nespokojných respondentov bolo približne
23%. To ukazuje pomerne vysokú spokojnosť opýtaných s touto formou poskytovania 
finančných služieb, ale naznačuje aj priestor pre zlepšenia. [5]

V ďalšej časti nášho prieskumu sme sa venovali bezpečnosti webových 
finančných služieb. Pri zisťovaní respondentmi preferovanej formy zabezpečenia 
prístupu k webovým finančným službám  mali možnosti zabezpečenia jednorazovým 
SMS kódom a GRID kartou mali zhodne po 29% odpovedí. Nasledoval digitálny 
podpis, ktorý by preferovalo 23% respondentov a zabezpečenie generátorom 
dynamických hesiel zvolilo 19% respondentov. Získané údaje poukazujú na 
preferenciu pomerne menej bezpečnej statickej GRID karty pred bezpečnejšími 
dynamicky generovanými prístupovými kódmi prípadne digitálnym podpisom. Pri 
reálne využívaných formách zabezpečenia výrazne dominuje GRID karta a statické 
heslo s 66% respondentov, dynamické heslá používa 29% a len 5% respondentov 
uviedlo používanie digitálneho podpisu. Využívanie jednotlivých foriem zabezpečenia
však často obmedzuje ponuka foriem od poskytovateľa finančných služieb. Navyše 
ďalším skúmaním sme zistili, že aj málo bezpečné statické formy zabezpečenia sú 
respondentmi považované za dostatočne bezpečné. [5]

Naproti tomu so zlyhaním zabezpečenia webovej finančnej služby sa 98% 
respondentov nestretlo. Pri zisťovaní obáv so zlyhania zabezpečenia až 87%
respondentov uviedlo obavu, že tretia strana by mohla zneužiť ich prístup k webovým 
finančným službám. Približne 56% respondentov priznáva, že problémom môže byť aj 
nedodržanie bezpečnostných pokynov z ich strany a 50% sa obáva zo zanedbania 
bezpečnosti zo strany banky. Až 42% respondentov sa obáva zlyhania výpočtovej 
techniky v rámci bezpečnosti a len 5% respondentov nemá obavy zo zlyhania 
zabezpečenia. Približne 69% respondentov sa neobáva zdieľať s poskytovateľom 
finančných služieb citlivé údaje týkajúce sa ich podnikania prostredníctvom internetu. 
Zistili sme teda výrazne obavy o bezpečnosť webových finančných služieb zo strany 
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klientskych subjektov a otázka budovania dôvery vo webové finančné služby je teda 
veľmi dôležitá. [5]

V oblasti kritérií pri výbere poskytovateľa finančných služieb dominovala výška 
poplatkov s 82%-mi opýtaných, rozsah a paleta služieb je dôležitá pre 67% 
respondentov a až u 56% dostupnosť finančných služieb cez web. Pre 47% 
respondentov je dôležitá sieť sprostredkovateľov resp. pobočiek a pre 45% povesť, 
reklama, imidž a odporúčania na poskytovateľa finančných služieb. [5]

Až 85% opýtaných subjektov očakáva od webových finančných služieb úsporu 
času oproti klasickým formám ich poskytovania, 60% očakáva zníženie výdavkov na 
finančné služby, 55% zvýšenie dostupnosti týchto služieb a 27% zníženie 
podnikateľského rizika. Navyše 4% respondentov uviedlo, že tak môžu získať lepšiu 
kontrolu splácania záväzkov a pohľadávok. Len 4% respondentov si myslí, že webové 
finančné služby im výhody neprinášajú. Pri komplikovanejších finančných službách 
(napr. zabezpečený podnikateľský úver) až 64% respondentov vyhľadalo radu 
finančných poradcov prípadne s pracovníkom finančnej inštitúcie. To poukazuje na 
značnú konzervatívnosť aj v rámci sektora malých a stredných podnikov v otázkach
komplikovanejších finančných produktov. Podnikatelia pociťujú najmä potrebu 
poradiť sa o dôležitých aspektoch daného produktu, čo zatiaľ webové finančné služby
vo väčšom rozsahu neumožňujú. [5]

Náš výskum akceptácie webových finančných služieb malými a strednými 
podnikmi na Slovensku priniesol detailnejšie informácie o preferenciách tohto sektora
v danej oblasti. Zistili sme, že v súčasnosti je internet (a jeho užšia súčasť – web) už 
bežnou súčasťou podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov na Slovensku, 
zároveň ho už bežne používajú aj na získavanie a využívanie finančných služieb a ich 
štruktúru. Ďalším zistením bol vysoký záujem malých a stredných podnikov o webové 
finančné služby a očakávanie ich ďalšieho rozvoja. Rovnako je vysoká aj spokojnosť 
opýtaných subjektov s touto formou poskytovania finančných služieb. Zistená bola 
značná konzervatívnosť v otázkach komplikovanejších finančných produktov, kde 
pociťujú najmä potrebu osobne sa poradiť o dôležitých aspektoch daného produktu, čo 
zatiaľ webové finančné služby vo väčšom rozsahu neumožňujú.

V chápaní bezpečnosti webových finančných služieb majú respondentské malé 
a stredné podniky nedostatky, najmä preferenciu málo bezpečných foriem 
zabezpečenia pred bezpečnejšími a technologicky vyspelejšími. Využívanie 
jednotlivých foriem zabezpečenia však často obmedzuje ich ponuka priamo u 
poskytovateľa finančných služieb. Respondenti vyjadrili aj obavy o bezpečnosť 
webových finančných služieb a teda otázka budovania dôvery v nich zostáva 
kľúčovou.

Poskytovanie finančných služieb cez web je teda v sektore malých a stredných 
podnikov vysoko a pozitívne  akceptovaný a je očakávaný jeho ďalší rozvoj. Najnovšie 
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trendy v tejto oblasti, napríklad možnosť importovania dát z ERP softwaru priamo do 
internet bankingu, tento rozvoj ešte zintenzívňujú. Napriek týmto pozitívnym trendom 
je sektor malých a stredných podnikov na Slovensku stále konzervatívny, čo dokladuje 
aj častá preferencia osobného kontaktu pri využívaní zložitejších finančných produktov 
a služieb. Veľmi dôležitou otázkou zostáva budovanie dôvery vo webové finančné 
služby.

Napriek týmto zisteným bariéram môžeme však konštatovať, že akceptácia 
webových finančných služieb je vysoká a očakávame jej ďalší rast s pribúdajúcimi 
finančnými službami poskytovanými cez web a rastúcou dôverou v nich. 
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Abstrakt 

Odpisová politika v SR zaznamenala v posledných štyroch rokoch dve významné 
zmeny . V roku 2009 nadobudla ú innos  novela zákona o dani z príjmov, ktorej 
cie om bolo pomocou zmien v odpisovej politike podpori  podnikate ské 
prostredie. Druhá významná zmena  v odpisovej politike nadobudla ú innos  od 
1.1.2012 a súvisí s cie om vlády zabezpe i  konsolidáciu verejných  financií a 
udrža  da ový systém efektívny. Cie om príspevku je analyzova  zmeny v 
odpisovej politike a poukáza  na ich pozitíva a negatíva.  

K ú ové slová: odpisová politika, metódy odpisovania, ú tovné a da ové odpisy 

1 ÚVOD 

Odpisová politika v SR zaznamenala v posledných štyroch rokoch dve významné 
zmeny. V roku 2009 nadobudla ú innos  novela zákona . 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v z. n. p.  ( alej len „ZDP“), ktorej cie om bolo pomocou zmien v odpisovej 
politike podpori  podnikate ské prostredie. Druhá významná zmena uskuto nená 
zákonom . 548/2011 Z. z., ktorým sa mení a dop a zákona . 548/2011 Z. z., od 
1.1.2012 a súvisí s cie om vlády zabezpe i  konsolidáciu verejných financií a udrža  
da ový systém efektívny. Zámerom  novely bolo zrušenie disproporcie pri odpisovaní 
hmotného majetku v závislosti od spôsobu jeho obstarania, t. j. obstaranie z vlastných 
zdrojov, na úver a finan ným prenájmom, tak, aby všetok hmotný majetok po núc 
rokom 2012 bol odpisovaný za rovnakých podmienok. Zákonom . 69/2012 Z. z., 
ktorým sa dop a Zákon o rozpo tových pravidlách verejnej správy sa s ú innos ou od 
01.03.2012 zmenili aj ustanovenia Zákona . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ( alej len 
„ZDP“), ktorým sa opätovne zavádza osobitné lízingové odpisovanie hmotného 
majetku tak, ako bolo platné do 31.12.2011.Cie om príspevku je analyzova  zmeny 
v odpisovej politike a poukáza  na ich pozitíva a negatíva. 
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2 ZMENY V ODPISOVEJ POLITIKE SR 

2.1 Da ové verzus ú tovné odpisy 

Podnikate ské subjekty pri vynakladaní prostriedkov na dosiahnutie zisku 
uplat ujú dva protichodné postupy. Na jednej strane požiadavka hospodárnosti ich núti 
znižova  náklady, na druhej strane snaha o zníženie základu dane a následnej da ovej 
povinnosti ich núti zvyšova  da ové výdavky všade tam, kde to da ová legislatíva 
umož uje. V prípade, že podnik používa dlhodobý majetok, ktorého hodnota a d žka 
životnosti presahuje zákonom povolený rámec, nemôže výdavky na jeho nadobudnutie 
zahrnú  z ú tovného ani z da ového h adiska zahrnú  do nákladov jednorazovo. 
Dlhodobý majetok sa po as používania v podniku nemení, nespotrebúva sa, ale 
opotrebováva a vo vä šine prípadov stráca svoju hodnotu. Úbytok hodnoty majetku je 
spôsobený opotrebením: 

• fyzickým – v dôsledku používania majetku; 

• morálnym – v dôsledku vedecko-technického pokroku 

Životnos  majetku: 

• fyzická – doba, po as ktorej je majetok schopný na používanie; 

• ekonomická – do akej doby je ekonomicky výhodné majetok používa . 

Postupný úbytok hodnoty majetku sa vyjadruje v peniazoch prostredníctvom 
ú tovných odpisov .Odpisovaním majetku sa rozumie postupné rozpúš anie 
obstarávacej ceny, reproduk nej obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov 
príslušného majetku do nákladov v priebehu doby jeho životnosti. Prostredníctvom 
akumulovaných odpisov si podnik zabezpe uje zdroje na obstaranie nového majetku. 
Súhrn pravidiel, ktoré si vytvorí sám podnik pre výpo et  odpisov jednotlivých zložiek 
majetku sa nazýva odpisová politika podniku. Poznáme dve základné koncepcie 
odpisovej politiky. Historicky prvá koncepcia odpisovej politiky vychádza z 
požiadavky, vyjadri  trvalé zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku v 
závislosti od jeho skuto ného opotrebenia  po as jeho životnosti. Od odpisov sa 
vyžaduje, aby o najpresnejšie vyjadrovali skuto ný priebeh a rozsah opotrebovávania 
dlhodobého majetku. Odpisy sú v tomto prípade pasívnym registrátorom 
ekonomických dejov v podniku. Druhá, moderná koncepcia odpisovej politiky 
vychádza z požiadavky, aby odpisy umožnili v o najkratšej dobe odpísa  obstarávaciu 
cenu dlhodobého majetku bez oh adu na skuto ný priebeh opotrebovávania. Tvorba 
odpisov tak zoh ad uje predovšetkým vplyv  inflácie a v dôsledku nej 
znehodnocovania nominálnych odpisov. Hlavnou myšlienkou tejto koncepcie je využi  
odpisy ako ú inný aktívny nástroj zainteresovania užívate ov dlhodobého majetku na 
jeho maximálnom využití a na o najrýchlejšej obnove. Modifikovaný systém 
predstavuje leasing, ke  rovnako dochádza k postupnému uplat ovaniu hodnoty 
leasingu do nákladov. Hlavnou funkciou ú tovných odpisov je o najpresnejšie 
zachyti  opotrebenie dlhodobého majetku takým spôsobom, aby bola zachovaná vecná 
a asová súvislos  nákladov a výnosov. Podnik si ur í sám, ko ko rokov bude daný 
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majetok používa  a v závislosti od doby používania aj mesa nú výšku odpisov. Výška 
ú tovných odpisov sa odvíja od odpisového plánu, ktorý je sú as ou vnútropodnikovej 
smernice o vedení ú tovníctva. Stanovuje sa  vzh adom na opotrebovanie a iné faktory 
súvisiace s použitím uvedeného majetku, ako napríklad doba použitia, technické 
zastaranie, o akávané fyzické opotrebenie a podobne,

Pri odpisovaní hmotného i nehmotného majetku treba rozlišova  ú tovné a 
da ové odpisy. Za da ový výdavok sa považujú iba odpisy majetku ur ené pod a 
ustanovení ZDP, teda da ové odpisy. Postup zahrnovania odpisov do 
da ových výdavkov je na rozdiel od ú tovných odpisov striktne daný v ZDP. Da ové 
odpisy sú na rozdiel od ú tovných odpisov ro nou kategóriou a je možné preruši  
da ové odpisovanie. Ich uplatnenie do da ovo uznate ných výdavkov je právo 
da ovníka, nie povinnos . Pre ú ely ZDP sa používajú tieto metódy odpisovania HM: 
rovnomerná, zrýchlená, asová a výkonová metóda. 

V praxi v niektorých podnikoch stotož ujú da ové a ú tovné odpisy. V takomto 
prípade nepostupujú správne, pretože porušujú zásady oce ovania majetku uvedené v § 
24 až § 28 zákona o ú tovníctve v platnom znení. 

2.2 Zmeny v odpisovej politike vyvolané krízou  

V rámci balí ka opatrení na elimináciu dopadov hospodárskej krízy boli v roku 
2009 zavedené rôzne opatrenia, ktoré mali podpori  podnikate ské prostredie. 
Zákonom . 60/2009 Z. z. sa s ú innos ou od 1.3.2009 zvýšila vstupná cena hmotného  
a nehmotného majetku, a technického zhodnotenia majetku. Vstupná cena hmotného 
majetku  a technického zhodnotenia majetku sa zvýšila  z 996 eur na 1 700 eur.  
Vstupná cena nehmotného majetku sa  zvýšila z 1 660 eur na 2 400 eur. Pri hmotnom 
majetku, ktorého nadobúdacia (vstupná) cena bola 1 700 eur a menej, môže da ovník 
zostatkovú cenu pod a § 52g ods. 6 ZDP zahrnú  v plnej výške do da ových výdavkov 
za zda ovacie obdobie kon iace po 28. februári 2009 alebo pokra ova  v za atom 
odpisovaní rovnomerným  alebo  zrýchleným spôsobom pod a § 27 alebo § 28 ZDP.  

Zárove  sa z definície nehmotného  majetku v § 22 ods. 7 ZDP vypustili 
zria ovacie výdavky, ktoré nie sú považované za nehmotný majetok  na da ové ú ely. 
Táto zmena bola vykonaná v súlade so zmenou definície nehmotného majetku na 
ú tovné ú ely v § 28 ods. 4 zákona o ú tovníctve (zákon . 61/2009 Z. z.) Zostatkovú 
cenu zria ovacích výdavkov pod a § 52g ods. 7 ZDP da ovník mohol zahrnú   v plnej 
výške do da ových výdavkov za zda ovacie obdobie kon iace v roku 2009 v da ovom 
priznaní podanom po 28. februári 2009. Zvýšenie limitu vstupnej ceny pre ur enie 
majetku na odpisovanie umožnilo podnikate ským subjektom zlepši  pe ažné toky, 
ke že do da ových výdavkov mohli zaradi  vyšší jednorazový odpis majetku. Táto 
zmena mala tiež vies  k podpore nákupu majetku. 

 S cie om podpori  podnikanie sa niektoré druhy hmotného majetku napr. stroje 
pre potravinársky priemysel, textilný, odevný a kožiarsky priemysel, traktory a ostatné 
zariadenia pre po nohospodárstvo a lesníctvo, tla iarenské stroje a prístroje na váženie 
a meranie, ktoré pôvodne patrili do 2. odpisovej preradili do 1. odpisovej skupiny. Z 3. 
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odpisovej skupiny do 2. odpisovej skupiny boli preradené napr. rýpadlá a kolesové 
naklada e, zdvíhacie a manipula né zariadenia, elektrické rozvodné a ovládacie 
zariadenia. Skrátenie doby odpisovania umožnilo podnikom uplatni  si vyššie da ové 
odpisy a teda zníži  da ovú povinnos . 

Zaviedlo sa tiež tzv. komponentné odpisovanie, ktoré umož uje roz leni  
samostatné hnute né veci na menšie oddelite né sú asti, ktoré sa odpisujú v rovnakej 
odpisovej skupine ako samostatná hnute ná vec, ktorej vstupná cena musí by  vyššia 
ako 1 700 €. V prípade budov a stavieb zákon umož uje vy leni  na samostatné 
odpisovanie štyri druhy jednotlivých oddelite ných sú astí: rozvody po íta ových sietí, 
osobné a nákladné vý ahy, eskalátory, pohyblivé chodníky a klimatiza né zariadenia, 
ktorých doba odpisovania je kratšia ako doba odpisovania budovy alebo stavby. 
Komponentný spôsob odpisovania je výhodný v tom prípade, ak majú oddelite né 
sú asti rôzny priebeh opotrebenia a rôznu dobu použite nosti. V prípade odpisovania 
majetku po komponentoch ( astiach) tak podnik vykazuje vyššie náklady na odpisy 
ako v prípade odpisovania majetku ako celku.  

Napríklad budovu musí podnik odpisova  20 rokov, ale rozvody po íta ových 
sietí v budove možno odpísa  za 6 rokov. To znamená, že po šiestich rokoch môžu by  
rozvody zahrnuté do da ových nákladov, ím možno z odpisov zabezpe i  interné 
zdroje na financovanie obnovy týchto rozvodov. Pri náro ných investíciách s dlhou 
dobou návratnosti sa tak aspo  as  celkovej investície dostane do nákladov skôr. 

V § 25 ods. 1 písm. h) ZDP  je sú asne doplnená vstupná cena jednotlivých 
oddelite ných sú astí (komponentov), ktorou je  obstarávacia cena pod a § 25 ods. 5 
zákona  ú tovníctve alebo cena ur ená pod a kvalifikovaného odhadu alebo posudkom 
znalca, ak nie je k dispozícii  obstarávacia cena.  Pod a  doplneného § 25 ods. 8  ZDP 
sú et cien týchto komponentov sa musí rovna  vstupnej cene daného hmotného 
majetku. Ustanovenie § 22 ods. 15 ZDP v znení ú innom od 1. marca 2009  sa pod a § 
52g ods. 8 ZDP môže  po prvýkrát použi  na majetok, ktorý da ovník uviedol do 
užívania v zda ovacom období kon iacom v roku 2009. 

2.3 Zmeny v odpisovej politike v rámci konsolida ného balí ka 

V nasledujúcom texte porovnáme da ové odpisy s ú tovnými odpismi pred 
novelou a po novele ZDP a zhodnotíme vplyv zmeny techniky da ového odpisovania 
na základ dane. 

2.3.1 Odpisovanie dlhodobého majetku 

S ú innos ou od 1.1.2012 v prvom roku odpisovania sa zahrnie sa do da ových 
výdavkov v súlade s § 27 ods. 2 ZDP len pomerná as  z ro ného da ového odpisu 
prislúchajúca po tu mesiacov, v ktorých bol majetok v 1. roku odpisovania v 
používaní. Z § 52o ods. 5 ZDP jednozna ne vyplýva, že uplat ovanie odpisov v 1. 
roku odpisovania len pomernou as ou z ro ného odpisu sa uplatní len na HM, ktorý je 
uvedený do používania po 31.12.2012. Je potrebné zdôrazni , že nie je dôležité, kedy 
bol HM obstaraný, ale to, kedy bol uvedený do používania. as  z ro ného odpisu, 
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ktorú da ovník nezahrnul do da ových výdavkov v 1. roku odpisovania, sa zahrnie do 
da ových výdavkov v roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania. 

Ak bolo po as doby odpisovania vykonané na majetku technické zhodnotenie, pri 
zahr ovaní neuplatnenej pomernej asti z ro ného odpisu sa postupuje pod a § 26 ods. 

5 ZDP a doba odpisovania sa pred ži o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpo tu 
odpisu. 

Pre zaokrúh ovanie da ového odpisu platí pod a § 27 ods. 3 ZDP pravidlo, že aj 
ro ný odpis, aj pomerná as  odpisu sa zaokrúh ujú na celé eurá nahor. 

 Predpokladajme, že podnikate   v máji 2012 zakúpil na zabezpe enie svojich 
zdanite ných príjmov a zaradil do používania úžitkový automobil za 36 000eur.Pre 
ú ely odpisovania sa tohto dlhodobého HM ú tovná jednotka predpokladá dobu 
použitia 48 mesiacov, pri om bude používa  rovnomerný spôsob odpisovania. 
Z uvedeného vyplýva výška ú tovného odpisu 750 eur mesa ne. Tento HM patrí pod a 
prílohy . 1 ZDP do 1.odpisovej skupiny, da ovník si zvolil rovnomerný spôsob 
odpisovania. 

 
Tabu ka 1 Porovnanie rovnomerných da ových odpisov 
do 31.12.2011 a po 31.12.2011 

Ú tovné 
 resp. 
 zda ovacie     
 obdobie 

Výpo et 
da ového 
odpisu 
po 31.12.2011 
 

Da ový 
odpis 
v eurách 
po  
31.12.2012 

Da ový 
odpis 
v eurách 
 do  
31.12.2011 

1 (36000/4)/12x8 6 000 9000 

2 36000/4 9 000 9000 

3 36000/4 9 000 9000 

4 36000/4 9 000 9000 
5 
 

neuplatnená as  
odpisu z 1. roku 

3 000 0 

 Zdroj: Vlastné výpo ty 
 

Z výpo tu odpisov v tabu ke 1 vidie ,  že zavedením uplat ovania pomernej asti 
z ro ného odpisu v 1. roku odpisovania sa odstránili rozdiely medzi ú tovnými 
odpismi a da ovými odpismi, ktoré vznikali z toho dôvodu, že ú tovné odpisy sú vždy 
mesa né a da ové boli ro né. Zárove  z obrázku1 vidie , že doba da ového 
odpisovania sa pred ži o jeden rok o neuplatnenú as  odpisov z prvého roka. 
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Obrázok 1 Porovnanie rovnomerných odpisov do 31.12.3011 

 
 
Tabu ka 2 Vplyv odpisov na základ dane  

Ú tovné 
resp. 
zda ovacie 
obdobie 

Ú tovníctvo Da ovníctvo Rozdiel 
medzi 
ú tovnými 
a da ovými 
odpismi 

Po et 
mesiacov  
odpisovania 

Ú tovný 
odpis 
eur 

Ú tovná  
zostatková 
cena eur 

Da ové 
odpisy 
eur 

Da ová 
zostatková 
cena eur 

1   8   6 000   30 000   6 000   30 000 0 
2 12   9 000   21 000   9 000   21 000 0 
3 12   9 000   12 000   9 000   12 000 0 
4 12   9 000     3 000   9 000     3 000 0 
5  4   3 000            0       3 000            0     0 

Spolu 48 36 000   36 000 36 000    36 000 0 

Zdroj: Vlastné výpo ty 

 

Zmena vo výpo et da ových odpisov spôsobila, že ú tovné a da ové odpisy sa 
rovnajú a preto nie je potrebné upravova  výsledok hospodárenia v procese 
transformácie na základ dane. Vplyv da ových odpisov na základ dane je nulový. 

Zrýchlené odpisovanie je trochu zložitejšie. Jedine na ú ely výpo tu odpisov 
zrýchleným spôsobom sa zostatková cena ur í v druhom roku odpisovania - ako 
rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu 
pre zrýchlené odpisovania platného v prvom roku odpisovania neskráteného o pomernú 
as  ro ného odpisu neuplatnenú v da ových výdavkoch v prvom roku odpisovania 
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(tzn., že na ú ely výpo tu odpisov sa zoh ad uje zostatková cena vo výške, ako by bol 
uplatnený celý ro ný odpis, nie len jeho pomerná as ).V alších rokoch odpisovania 
nasledujúcich po druhom roku odpisovania - ako rozdiel medzi zostatkovou cenou 
použitou na ú ely výpo tu odpisov v druhom roku odpisovania a da ovými odpismi 
zahrnutými v da ových výdavkoch. as  z ro ného odpisu, ktorú da ovník nezahrnul 
do da ových výdavkov v 1. roku odpisovania, sa zahrnie do da ových výdavkov v 
roku nasledujúcom po uplynutí doby odpisovania. Ak bolo po as doby odpisovania 
vykonané na majetku technické zhodnotenie, odpisy sa ur ujú takto: v roku zvýšenia 
zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny a priradeného koeficientu 
zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú zostatkovú cenu, v alších rokoch 
odpisovania ako podiel dvojnásobku tejto ceny a rozdielu medzi priradeným 
koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a po tom 
rokov, po as ktorých sa HM odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny. Neuplatnená 
pomerná as  z ro ného odpisu v 1. roku odpisovania, v prípade ak nebolo na tomto 
HM vykonané technické zhodnotenie, sa uplatní v roku nasledujúcom po roku 
uplynutia doby odpisovania. Neuplatnená pomerná as  z ro ného odpisu v 1. roku 
odpisovania, v prípade ak bolo na tomto HM vykonané technické zhodnotenie, pod a § 
28 ods. 4 písm. b) ZDP zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania 
technického zhodnotenia. Pre zaokrúh ovanie da ového odpisu platí pod a § 28 ods. 5 
ZDP pravidlo o zaokrúh ovaní na celé eurá nahor. 

Vychádzajme z predchádzajúceho príkladu, zmenou je len zvolený spôsob 
odpisovania, ú tovná jednotka sa rozhodla pre zrýchlené da ové odpisovanie. V 
nasledujúcej tabu ke je uvedený výpo et zrýchlených da ových odpisov. 

 
Tabu ka 3 Výpo et zrýchlených odpisov  

 Ú tovné 
 resp. 
zda ovacie 
 obdobie 

 Výpo et da ového 
 odpisu 
 

 

 Zostatková cena 
 na ú ely výpo tu 
 odpisov 

 

 Da ový odpis 
 v eurách 

 
 

1  (36000/4)/12x8 36000 – (36 000/4) = 27 000  6 000 
2  (2x27 000)/(5 – 1) 13 500 13 500 
3  (2x13500)/(5 – 2) 4 500   9 000 
4  (2x4 500)/(5 – 3) 0   4 500 

5 
neuplatnená 

as  odpisu z 1. roku 
0    3 000 

Spolu x 0   36 000 
 Zdroj: Vlastné výpo ty 

 

V tabu ke 4 porovnaním ú tovných odpisov zahrnutých  do výsledku 
hospodárenia a da ových odpisov zahr ovaných do da ových výdavkov vyplynuli 
rozdiely, o ktoré sa upravuje základ dane v jednotlivých rokoch odpisovania. 
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Tabu ka 4 Vplyv ú tovných a zrýchlených da ových odpisov na základ dane 

Ú tovné 
resp. 
zda ovacie 
obdobie 

Ú tovníctvo Da ovníctvo Rozdiel 
medzi 
ú tovnými 
a da ovými 
odpismi 

Po et 
mesiacov  
odpisovania 

Ú tovný 
odpis 
eur 

Ú tovná  
zostatková 
cena eur 

Da ové 
odpisy 
eur 

Da ová 
zostatková 
cena eur 

1   8   6 000   6 000 6 000 27 000 0 
2 12   9 000   9 000 13 500 13 500 -4 500 
3 12   9 000   9 000 9 000 4 500 0 
4 12   9 000   9 000 4 500 0 +4 500 
5  4   3 000   3 000 3 000 0 0 

Spolu 48 36 000 36 000 36 000 36 000 0 

Zdroj: Vlastné výpo ty  

 

V prvom roku odpisovania sa ú tovné a da ové odpisy rovnajú, nevzniká rozdiel, 
preto nie je potrebná úprava výsledku hospodárenia na základ dane. V druhom roku 
odpisovania ú tovné odpisy sú nižšie ako da ové odpisy o iastku 4 500 eur, preto je 
potrebné zoh adni  tento rozdiel, o ktorý sa mimo ú tovne zníži výsledok 
hospodárenia v procese jeho transformácie na základ dane. Tretí rok odpisovania je 
opä  neutrálny vzh adom na transformáciu  výsledku hospodárenia na základ dane. 
V štvrtom roku odpisovania nastáva opa ná situácia ako v druhom roku, ú tovné 
odpisy prevyšujú da ové odpisy o iastku 4 500 eur. o uvedenú sumu je potrebné 
zníži  výsledok hospodárenia. V piatom roku odpisovania sa opä  ú tovné odpisy 
rovnajú da ovým odpisom, vplyv na výsledok hospodárenia, resp. základ dane je 
nulový. 

2.3.2 Odpisovanie finan ného prenájmu 

Odpisovanie hmotného majetku obstaraného finan ným prenájmom prešlo 
v tomto roku turbulentnými zmenami. Zákonom . 548/2011 Z. z., ktorý novelizoval 
zákon o dani z príjmov, sa od 1. januára 2012 zmenil da ový spôsob odpisovania 
dlhodobého hmotného majetku. Pod a § 2 písm. s) zákona . 595/2003 ZDP finan ným 
prenájmom sa rozumie obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy 
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza 
vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímate a na da ovníka, ktorý obstaráva 
hmotný majetok formou finan ného prenájmu, je sú as ou celkovej sumy dohodnutých 
platieb, ak: 

− vlastnícke právo má prejs  bez zbyto ného odkladu po skon ení nájmu na 
da ovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finan ného prenájmu a 

− doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania pod a § 26 ods. 1. Ak 
je predmetom prenájmu pozemok, doba trvania nájmu pozemku je najmenej 60 % 
doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do 4. odpisovej skupiny. Pri 
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postúpení nájomnej zmluvy bezo zmeny podmienok na nového nájomcu táto 
podmienka platí pre nájomnú zmluvu ako celok. 

Zákonom bola stanovená minimálnu dobu trvania finan ného prenájmu, ktorá 
musí by  dodržaná, a to 60 % doby odpisovania majetku. Ak je lízingová zmluva 
dohodnutá na dobu kratšiu, ako je 60 % doby odpisovania, z ú tovného h adiska a 
z h adiska zákona o dani z príjmov ide o predaj na splátky a nie o lízingovú zmluvu. 

Nový spôsob odpisovania finan ného prenájmu si ukážeme na príklade. Ú tovná 
jednotka si obstarala úžitkové motorové vozidlo formou finan ného prenájmu pri om 
celková doba prenájmu je v zmluve dohodnutá na obdobie 36 mesiacov od dátumu 
prevzatia nájomcom, ktoré sa uskuto ní 15. 2. 2012. Dohodnutá kúpna cena je 
sú as ou platieb. Celkovú vstupnú cenu majetku ú tovná jednotka vy íslila na 20 000 
€. Ú tovná jednotka sa rozhodla automobil ú tovne odpisova  po dobru trvania 
finan ného prenájmu, t. j. 36 mesiacov (ú tovné odpisy ú tovná jednotka zaokrúh uje 
na celé eurá na hor). 

 
Tabu ka 5 Porovnanie ú tovný a da ových odpisov pri finan nom prenájme 

Ú tovné  
obdobie 
resp. 
zda ovacie 
obdobie 

 Ú tovníctvo Da ovníctvo Rozdiel medzi 
ú tovnými 
a da ovými 
odpismi 

Po et 
mesiacov 
odpisovania 

Ú tovné 
odpisy v 
eurách 

Po et mesiacov 
da ového 
odpisovania 

Da ové 
odpisy  
v eurách  

1 11 6 116 11 4 584 + 1532 

2 12 6 672 12 5 000 + 1672 

3 12 6 672 12 5 000 + 1672 

4 1 540 12 5 000 - 4 460 

5 x x 1 416 -    416 

Spolu 36 20 000 48 20 000 x 

Zdroj: Vlastné výpo ty

Pôvodný pôsob odpisovania finan ného prenájmu predstavoval pre podnikate ské 
subjekty možnos  da ovej optimalizácie kedy bolo predmet finan ného prenájmu 
(okrem pozemkov) možné odpísa  po as kratšieho obdobia, t. j. až do 60% štandardnej 
doby, odpisovania minimálne však 3 roky. Od klasických foriem odpisovania sa líšil 
uplat ovaním mesa ných, nie ro ných odpisov. 

 

Neprijatie tejto úpravy odpisovania finan ného prenájmu odbornou verejnos ou 
a najmä leasingovými spolo nos ami si vynútilo novelu zákona. Zákon . 69/2012 
Z. z., ktorý okrem iných zákonov menil aj zákon o dani z príjmov, vrátil s ú innos ou 
od 1. 3. 2012 odpisovanie predmetov obstaraných finan ným prenájmom do stavu pred 
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1. 1. 2012. V zákone boli upravené nasledovné ustanovenia o odpisovaní predmetu 
lízingu.

Finan ným prenájmom sa rozumie obstaranie hmotného majetku na základe 
nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú 
prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímate a na da ovníka, ktorý 
obstaráva hmotný majetok formou finan ného prenájmu, je sú as ou celkovej sumy 
dohodnutých platieb, ak 

− vlastnícke právo má prejs  bez zbyto ného odkladu po skon ení nájmu 
na da ovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finan ného prenájmu a 

− doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania pod a § 26 ods. 1, nie 
menej ako tri roky. Ak je predmetom prenájmu pozemok, doba trvania nájmu pozemku 
je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do 4. odpisovej 
skupiny. Pri postúpení nájomnej zmluvy bezo zmeny podmienok na nového nájomcu 
táto podmienka platí pre nájomnú zmluvu ako celok. 

Zákon stanovil minimálnu dobu trvania finan ného prenájmu, ktorá musí by  
dodržaná, a to 60 % doby odpisovania majetku, najmenej však tri roky. Ak je lízingová 
zmluva dohodnutá na dobu kratšiu, ako je 60 % doby odpisovania, z ú tovného 
h adiska a h adiska zákona o dani z príjmov ide o predaj na splátky a nie o lízingovú 
zmluvu. 

Výhodou tejto formy odpisovania je predovšetkým možnos  odpísa  daný 
majetok do nákladov skôr (v našom príklade až o jeden rok) o využívali mnohé 
subjekty práve v rámci da ovej optimalizácie. Pri prvej odpisovej skupine to možno 
urobilo len jeden rok, ale pri takých strojoch zaradených do druhej odpisovej skupiny 
bol už rozdiel vidite ný.  Bežný stroj mohol podnik premietnu  do da ovo uznaných 
nákladov už za 3,6 roka namiesto pôvodných 6 rokov. Za nevýhodu sa dá považova  
absencia možnosti preruši  odpisovanie o mohlo podnikom potrebujúcim preukáza  
dobré výsledky hospodárenia (napr. z titulu žiadosti o úver) iasto ne skomplikova  
schva ovací proces. 

3  ZÁVER 

Ako z uvedených príkladov vidie , zavedením uplat ovania pomernej asti 
z ro ného odpisu v 1. roku odpisovania sa odstránili rozdiely medzi ú tovnými 
a da ovými odpismi, rozdiely môžu na alej vznika  z dôvodu rôznych spôsobov 
odpisovania majetku, z dôvodov rôznej doby odpisovania, z dôvodov rôzneho 
zaokrúh ovania vypo ítaných odpisov, at . Podnikate ské subjekty, ktoré uzatvorili 
zmluvy o finan nom prenájme v januári a februári roku 2012, budú však musie  
postupova  pod a znenia zákona platného od 1.1.2012 do 1.3.2012. Ostatné 
podnikate ské subjekty budú postupova  v pôvodnom, výhodnejšom spôsobe 
odpisovania. 

546



NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS IX. 

POUŽITÁ LITERATÚRA 

[1] BÁNOCIOVÁ, A. : Vplyv zmeny odpisovania majetku na hospodárenie firmy. 
In.: Zborník z vedeckej konferencie „ Finan né riadenie a výkonnos  podnikov“, 
14. september 2007,  Košice. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, elektronické médium. 
ISBN 978-80-225-2343-1. 

[2] HVASTOVÁ, J. – ZORI ÁKOVÁ, V.: Dlhodobý majetok v slovenskom 
ú tovníctve a IAS/IFRS. In Sborník p ísp vku z medzinárodní v decké konference 
„Finance a výkonnost firem ve v d , vyuce a praxi“. Zlín: Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky, 23. – 24. dubna 2009. 

[3] TUŠAN, R.: Vykazovanie a odpisovanie dlhodobého hmotného majetku pod a 
IAS/IFRS. In.: Zborník z vedeckej konferencie „ Finan né riadenie a výkonnos  
podnikov“, 14. september 2007,  Košice. Košice: Ekonomická univerzita 
v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, elektronické 
médium. ISBN 978-80-225-2343-1. 

[4] HVASTOVÁ, J., ZORI ÁKOVÁ, V. 2011. Ú tovná a da ová legislatíva 
Slovenskej republiky v kontexte IAS/IFRS, Vybrané problémy. Bratislava : 
EKONÓM, 2011. s. 142. ISBN 978-80-225-3238-9. 

[5] Zákon . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

547



OBSAH 

ANDREJOVSKÁ Alena, BULECA Ján

VPLYV TRŽIEB NA VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA VO 
VÝROBNOM PODNIKU

1

BAJUS Radoslav

ANALÝZA LIKVIDITY PODNIKU BUGATTI, S.R.O. 8

BERESECKÁ Janka, PETRÁŠOVÁ Viera

VIDIEK A KREATÍVNA ČINNOSŤ 19

BLAHOVEC Radoslav

ZNALOSTNÝ MANAŽMENT A VYUŽITIE WEB 2.0 V 
SPOLOČNOSTI PÔSOBIACEJ V IKT

27

BULECA Ján, ANDREJOVSKÁ Alena

SÚČASNÝ STAV A SPÔSOB ÚČTOVANIA HOSPODÁRSKYCH 
ZVIERAT NA SLOVENSKU

39

BUĽKOVÁ Veronika, SZPYRC Miroslav, ŠPIRENGOVÁ Ivana

TECHNICKÉ REZERVY A INVESTIČNÁ ČINNOSŤ V POISTNOM 
SEKTORE

47

CAPUTA Wiesława, ŠKORECOVÁ Emília

ZÁKAZNÍCKY ORIENTOVANÉ MANAŽÉRSKE INFORMAČNÉ 
SYSTÉMY A MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO

57

ČERNĚNKO Tomáš

EFEKTÍVNOSŤ MIESTNEJ SAMOSPRÁVY – BRATISLAVA 66

DAUBNER Michal

KOMBINÁCIA BALANCED SCORECARD A SIX SIGMA AKO 
SPÔSOB ZVÝŠENIA VÝKONNOSTI PODNIKU

73

DITTRICHOVÁ Jaroslava

MILNÍKY V GENEZI BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 80

DRABIKOVÁ Elena

MODELY FINANČNEJ REGULÁCIE A DOZORU NAD 
BANKOVÝM SEKTOROM AKO SÚČASTI FINANČNÉHO TRHU

92

DŽUPKA Peter, ŠEBOVÁ Miriam

EVALUATION OF THE BIG CULTURAL EVENT 101

GÁL Marián

FINANČNÁ ANALÝZA VYBRANEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 110



GAVUROVÁ Beáta, GLOVA Jozef

INOVAČNÉ AKTIVITY ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ NA 
SLOVENSKU

123

GORDIAKOVÁ Zuzana, RUSNÁKOVÁ Martina, LALIĆ Marko

VYUŽITIE EXOTICKÝCH OPCIÍ NA TVORBU 
GARANTOVANÝCH CERTIFIKÁTOV 

135

GRÓF Marek, REŠOVSKÝ Marcel

GRAPH AND NETWORK METHODS APPLIED TO FINANCIAL 
MARKETS – LITERATURE REVIEW

142

HAMUDA Abdulbaset M.

OBSTACLES TO HARMONIZATION BETWEEN THE OUTPUTS 
OF EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING AND THE 
NEEDS AND CONDITIONS OF THE LABOR MARKET

154

HARRISON Andrew

INTERNATIONALISATION OF ECONOMIC EDUCATION: A 
REFLECTION ON TWENTY YEARS’ TEACHING IN SLOVAKIA

167

HORVÁTHOVÁ Jana, MALIČKÁ Lenka

MIESTNE DANE A ICH NEŽIADUCA OPTIMALIZÁCIA 174

HVIŽĎÁKOVÁ Ivana

FINANČNÁ ANALÝZA: SITUÁCIA V PRIEMYSELNEJ VÝROBE 
S OHĽADOM NA INOVÁCIE

184

CHRENEKOVÁ Marcela, MILOTOVÁ Barbora

KREATIVITA VO VIDIECKEJ ARCHITEKTÚRE – NOVÉ SMERY 194

CHRENKOVÁ Alena, ROSTÁŠOVÁ Mária, KUNERTOVÁ Petra

IMPORTANCE OF CREATIVITY IN ADVERTISING INDUSTRY 201

JÁČ Ivan

NÁSTIN HISTORICKÉHO POHLEDU NA VÝVOJ A 
USPOŘÁDÁVÁNÍ OBCÍ JAKO ZÁKLADNÍCH JEDNOTEK 
ÚZEMNĚ SPRÁVNÍHO ČLENĚNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

212

JURKOVÁ Jana

TRH VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA – VYBRANÉ 
ASPEKTY

224

KLASOVÁ Slávka

KOMPARÁCIA ODVETVOVEJ ŠTRUKTÚRY SLOVENSKEJ A 
ČESKEJ EKONOMIKY

229

KOROBANIČOVÁ Iveta, PAĽOVÁ Dana

PODPORA KREATIVITY POMOCOU IKT 239



KOVÁČ Viliam, GAZDA Vladimír, GAZDA Juraj

COGNITIVE RADIO NETWORKS – BASIC APPROACH AND 
ELEMENTARY TERMS

249

KUTTOR Dániel

CHANGING INDUSTRIAL STRUCTURE IN EAST CENTRAL 
EUROPE DURING THE PERIOD 2000-2008

257

LAJOŠ Branislav, OLEXOVÁ Cecília

KVANTITATÍVNE KRITÉRIÁ HODNOTENIA ÚTVARU 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV

271

LYÓCSA Štefan, VÝROST Tomáš, BAUMÖHL Eduard

CROSS-MARKET LINKAGES BETWEEN DEVELOPED AND CEE 
STOCK MARKETS: LONG-RUN CORRELATION APPROACH 

276

MIHÓKOVÁ Lucia, DRÁB Radovan

HODNOTENIE UDRŽATEĽNOSTI VEREJNÝCH FINANCIÍ 
KRAJÍN EÚ

286

MICHALSKI Grzegorz

EMPIRICAL RELATION BETWEEN LIQUIDITY MEASURES AND
EFFICIENCY IN POLISH NONPROFIT ORGANIZATIONS

297

MILOTOVÁ Barbora, CHRENEKOVÁ Marcela

KREATIVITA NA VIDIEKU 309

MOŠČÁKOVÁ Anna

ŠTANDARDIZOVANÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY A 
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM V PODNIKU

318

MUHAMMED Wanies A., ABDULHAFID Ibrahim M.

A QUICK OVERVIEW ABOUT THE CURRENT FINANCIAL 
CRISIS EFFECTS

327

MUSA Mubark Omar Musa

DECADES OF EDUCATION IN LIBYA 334

PALAŠČÁKOVÁ Daniela, KOĽVEKOVÁ Gabriela

NÁSTROJE NA PODPORU PROCESNÉHO MODELOVANIA 
PRÁCE PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV

341

PARÍZKOVÁ Jana, PÁSTOR Rudolf

KREATÍVNE ODVETVIE MÓDNE NÁVRHÁRSTVO V SR 349

PÁSZTI TÓTH Erzsébet

THE THEORY AND METHODOLOGY OF AN ECONOMY-BASED 
STRATEGY OF SETTLEMENT DEVELOPMENT

359



PAVLIČKOVÁ Viera

COMPETITIVENESS OF SLOVAK PRODUCTION IN THE 
EUROPEAN MARKET

374

PETRÍKOVÁ Daniela, RAISOVÁ Manuela

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE V KONTEXTE VZDELÁVANIA 
PODNIKATEĽOV

388

PETRUŠKOVÁ Anna

REGIONÁLNA SAMOSPRÁVA A JEJ HOSPODÁRENIE 397

POLIAK Ladislav

AKTUÁLNE TRENDY A PERSPEKTÍVY MEDZIOBECNEJ 
SPOLUPRÁCE V OKRESOCH HUMENNÉ, MEDZILABORCE A 
SNINA

407

PROCHÁDZKOVÁ Martina

FAKTORY ZNALOSTNÝCH INOVAČNÝCH PROCESOV KRAJÍN 
OECD PÔSOBIACE V PRIESTORE

419

PTATSCHEKOVÁ Jitka

PROBLÉMY VE VÝVOJI ČESKÉ KORUNY 429

PUKALA Ryszard

BANCASSURANCE – THE WAY TO ENHANCE 
COMPETITIVENESS OF BANKS AND INSURANCE COMPANIES 
IN THE REALITY OF GLOBALISED FINANCIAL MARKETS

438

REHÁK Štefan

LIMITY VYUŽITIA KONCEPTU KREATÍVNYCH MIEST PRE 
STRATÉGIE ROZVOJA MIEST V SR

456

SAMSON Štefan, DOLOG Ján

VZŤAH A JEHO VÝVOJ MEDZI HDP A NEZAMESTNANOSŤOU 
NA NÁRODNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI 

469

SEVEROVÁ Lucie, ŠRÉDL Karel

EKONOMICKÉ UNIVERZITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A JEHO 
REFORMA

481

ŠULIKOVÁ Veronika

INCREASING MACROECONOMIC IMBALANCES IN THE 
WORLD AND IN THE EURO AREA

490

SVRČEKOVÁ Aneta

DOPADY EKONOMICKEJ RECESIE NA POSTAVENIE EÚ VO 
SVETOVOM OBCHODE 

501



TICHÝ Jaromír

IMPACT OF THE FINANCIAL CRISIS ON THE FUNDING OF 
HIGHER EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2011

511

TUŠAN Radoslav

ZAVEDENIE A VÝBER ENERGETICKÝCH DANÍ NA 
SLOVENSKU

524

VEJAČKA Martin

AKCEPTÁCIA WEBOVÝCH FINANČNÝCH SLUŽIEB V 
SEKTORE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

531

ZORIČÁKOVÁ Viera

ODPISOVÁ POLITIKA V SR V OBDOBÍ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY 537


