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FOREWORD 

Dear colleagues, 

we propone the fourth issue of the ninth volume of the scientific peer-reviewed 
journal published by the Slovak statistical and demographical society (SSDS). This 
issue comprises contributions that are content-compatible with the topic „Statistical 
methods in scientific-research, professional and economical practice“. 

Editors: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.,  RNDr. Ján Luha, CSc.  

Reviewed by: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Ján Luha, CSc.,  RNDr. Samuel 

Koróny. PhD.. 

  

Assoc. Prof. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. 

         Editor in chief 

  

         

International Year of Statistics ("Statistics2013") is a global 
reminder of the importance of statistics. Slovak Statistical and 
Demographical Society joined the International Year of Statistics 
and will be mentioned at its professional events in  the year 2013. 
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PREDHOVOR 

  

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

predkladáme štvrté �íslo deviateho ro�níka vedeckého recenzovaného �asopisu 
Slovenskej štatistickej a demografickej spolo�nosti (SŠDS). Toto �íslo je zostavené z 
príspevkov, ktoré sú obsahovo orientované v súlade s tematikou  „Štatistické metódy 
vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi“. 

Editori: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.,  RNDr. Ján Luha, CSc.  

Recenzenti: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Ján Luha, CSc.,  RNDr. Samuel 

Koróny. PhD. 

  

          

        Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. 

                                               Šéfredaktor 

Medzinárodný rok štatistiky ("Statistics2013") je celosvetové 
pripomenutie významu štatistiky. Slovenská štatistická 
a demografická spolo�nos� sa pripojila k Medzinárodnému roku 
štatistiky a bude ho pripomína� pri svojich odborných akciách 
v roku 2013. 
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Technická efektívnos� agrosektoru štátov Európskej únie 
Technical efficiency of agricultural sector in European Union member states 

Tatiana Bányiová, Tatiana Bieliková, Martin Bo�a 

Abstrakt: V príspevku je 27 štátov Európskej únie usporiadaných z h�adiska technickej 
efektívnosti ich agrosektora. Toto usporiadanie je získané pomocou selektívnej a variantnej 
aplikácie obalovej analýzy údajov a jej modelov. 

K�ú�ové slová: po�nohospodárstvo, technická efektívnos�, štáty Európskej únie, obalová 
analýza údajov, benchmarking. 

Abstract: In the paper, the 27 member states of the European Union are ranked with respect 
to technical efficiency of their agricultural sector. The ranking is based on a selective and 
variant application of data envelopment analysis and its models. 

Key words: agriculture, technical efficiency, European Union member states, data 
envelopment analysis, benchmarking. 

JEL classification: Q12. 

Úvod 
Po�nohospodársky sektor prešiel za posledné roky viacerými zmenami. Automatizácia, 

používanie umelých hnojív a pesticídov, pokrok v oblasti využívaných po�nohospodárskych 
technológií majú priamy vplyv na ve�kos� produkcie. Okrem toho je po�nohospodárstvo 
ovplyvnené zmenou klímy, vzh�adom na �o si musia európski po�nohospodári vytvori�
vhodné stratégie pre rast produkcie. Zvyšovanie po�tu obyvate�ov Európskej únie je späté so 
zvyšovaním po�nohospodárskej produkcie, ktorá zárove� musí prihliada� na udržate�né 
hospodárenie s prírodnými zdrojmi a optimálne využívanie výrobných faktorov.  

Hodnotenie efektívnosti agrosektoru štátov Európskej únie je motivované jeho 
významom pri zabezpe�ovaní potravín pre obyvate�stvo, ke�že agrosektor sám o sebe 
predstavuje jednu z najvýznamnejších zložiek primárneho sektora ekonomiky. Posledné roky 
sa však dostáva do úzadia, dochádza iba k pomalému nárastu produktivity, sektor vykazuje 
nízke tempo vedecko-technického pokroku a je pre� typická vysoká investi�ná náro�nos�
spätá s relatívne nižšou ziskovos�ou a doplnená malým záujmom súkromného sektora. 
Štrukturálne zmeny vo vyspelých krajinách súvisia s poklesom zamestnanosti práve 
v primárnom sektore a jeho pomalším rozvojom a naopak nárastom zamestnanosti a rýchlym 
rozvojom terciárneho a kvarciárneho sektora.  

Hlavným cie�om �lánku je využitím obalovej analýzy údajov (data envelopment 
analysis: DEA) zhodnoti� efektívnos� po�nohospodárskeho sektora 27 štátov Európskej únie. 
Na tento ú�el je agrosektor uvažovaných štátov posudzovaný z h�adiska technickej 
efektívnosti pri rôznych variáciách vstupov a výstupov pomocou rôznych DEA modelov 
a tieto �iastkové výsledky sú porovnané a agregované na výsledný benchmarking 
uvažovaných štátov. Parciálnym cie�om �lánku je posúdenie vplyvu konkrétnej variácie 
vstupov a výstupov a vo�by konkrétneho DEA modelu na výsledky hodnotenia technickej 
efektívnosti. 

1. Východiská skúmania efektívnosti agrosektora 
Po�nohospodárstvo predstavovalo už od za�iatkov integra�ného procesu jednu 

z prvoradých politík Európskej únie, ktorá má nezastupite�nú úlohu pre zabezpe�enie obživy 
obyvate�stva. Po�nohospodárstvo má teraz �oraz strategickejšiu úlohu týkajúcu sa 
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predovšetkým zabezpe�enia potravín pre viac ako 500 miliónov spotrebite�ov v Európskej 
únii. Z globálneho poh�adu predstavuje základný prvok primárneho sektora ekonomiky, je 
preto nevyhnutné sledova�, hodnoti� a mera� efektívnos� premeny výrobných faktorov 
vstupujúcich do produk�ného procesu agrosektoru na výstupy v podobe po�nohospodárskej 
produkcie, kvôli �omu boli navrhnuté dva základné prístupy: parametrický prístup aj 
neparametrický prístup, ktoré sú predmetom viacerých odborných a vedeckých štúdií. 

Základným cie�om oboch prístupov je kvantifikácia produk�nej hranice. Podstatou 
parametrického prístupu je ekonometrický odhad produk�nej funkcie, pri�om je známe 
explicitné parametrické vyjadrenie produk�nej funkcie (alebo aj parametrická aproximácia), 
avšak nie sú známe parametre tejto funkcie. Aplikáciu stochastického parametrického 
prístupu možno nájs� v prácach autorov Haider (2011), Theodoridis (2011), Barnes (2010) 
a Sojková a Ková� (2005). 

V �lánku je pozornos� venovaná aplikácii neparametrického prístupu k hodnoteniu 
efektívnosti po�nohospodárstva, ktorý je známy ako obalová analýza dát. Výstupom 
neparametrického prístupu je neparametrický odhad hranice produk�ných možností a miery 
technickej efektívnosti, ktoré v ur�itej podobe prenášajú informáciu o umiestnení 
rozhodovacej jednotky na produk�nej hranici v prípade jej efektívnosti, alebo pod �ou 
v prípade jej neefektívnosti.  

Medzi autorov, ktorí sa zaoberali aplikáciou neparametrickej DEA v oblasti 
po�nohospodárstva, jeho sektoru a výroby patria Kelly et al. (2012), Hoang a Alauddin 
(2012), Souza et al. (1999), Paul et al. (2004), Sarker a De (2004), Fandel (2002, 2005) 
a Bielik a Raj�ániová (2004). Miklovi�ová et al. (2012) a Mura (2011) poukazujú na �alšie 
aspekty efektívnosti agrosektoru a faktory, ktoré ho ovplyv�ujú. 

2. Materiál a metodika 
Údajová základ�a pre uskuto�nenie analýzy efektívnosti po�nohospodárstva je získaná 

zo štatistík zverej�ovaných v databáze Eurostatu a z publikácie Eurostatu Agriculture, fishery 
and statistics (Eurostat, 2012). Obsahom podkladovej základne sú hodnoty premenných za 
rok 2010, ktoré charakterizujú sektor po�nohospodárstva a umož�ujú jeho porovnanie na 
úrovni krajín Európskej únie. Novšie údaje zatia� nie sú dostupné v uvažovanej zostave 
vstupov a výstupov. Preh�ad uvažovaných premenných v kategorizácii na vstupy a výstupy 
znázor�uje tabu�ka �. 1.  

Tabu�ka 1 Preh�ad uvažovaných vstupov a výstupov (zdroj: vlastné spracovanie) 
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V súvislosti so zámerom zhodnoti� efektívnos� po�nohospodárstva v Európskej únii 
a porovna� jej úrove� v rôznych krajinách je opodstatnené považova� za rozhodovacie 
jednotky 27 �lenských krajín Európskej únie, ktoré transformujú svoje vstupy na výstupy.  
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Prvým zvoleným vstupom je po�et po�nohospodárskych podnikov pôsobiacich v danej 
krajine, pri�om po�nohospodársky podnik definujeme ako technicko-ekonomickú jednotku 
s jednotným riadením, ktorej �innos� je spojená s produkciou po�nohospodárskych produktov 
(Eurostat, 2012, s. 24). Vo�bu tejto premennej odôvod�ujeme jej významným postavením 
v produk�nom procese po�nohospodárstva. Do skupiny vstupov, ktoré využijeme v obalovej 
analýze dát patrí aj pracovná sila, ktorú tvoria vlastníci, rodinní príslušníci pracujúci 
v podnikoch vlastníkov a regulárna pracovná sila. Do produk�ného procesu 
v po�nohospodárstve vstupuje aj využívaná po�nohospodárska pôda vo forme významnej 
vstupnej premennej. Okrem jej kvalitatívnych znakov sa na efektívnosti jej využívania 
podpisuje aj jej kvantitatívna stránka. Do údajov o využívanej po�nohospodárskej ploche 
zahrnutých v analýze nášho príspevku zara�ujeme ornú pôdu, lúky a pasienky, záhrady 
a pôdu používanú na pestovanie trvalých plodín.  

Sústavu výstupov uvažovaných v �lánku tvoria tri premenné, pri�om všetky súvisia 
s národnou po�nohospodárskou produkciou. Jednou z týchto premenných je rastlinná 
produkcia. Rastlinná produkcia je sú�tom položiek: predaj, zmena zásob rastlinných 
produktov, produkty rastlinnej výroby ur�ené na vlastnú spotrebu a produkty používané ako 
krmivo. Predaj a zmeny zásob produktov živo�íšnej výroby, produkty využívané 
v produk�nom procese ako aj spotrebované producentmi predstavujú komponenty druhého 
výstupu, živo�íšnej produkcie. Posledným z výstupov vstupujúcim do analýzy je produkcia 
po�nohospodárskeho odvetvia. Ide o komplexný ukazovate� zah��ajúci nielen produkciu 
po�nohospodárskych produktov živo�íšnej a rastlinnej výroby a poskytovanie 
po�nohospodárskych služieb, ale aj produkciu nepo�nohospodárskych tovarov a služieb, ktoré 
sú výsledkom sekundárnych �inností.  

Premenné vstupov možno považova� za kontrolovate�né, ich úrove� je teda do ur�itej 
výšky ovplyvnite�ná. Polemika nastáva len pri premennej využívaná po�nohospodárska 
plocha, avšak predpokladáme, že môže by� administratívne ovplyvnite�ná a v práci bude 
vstupom kontrolovate�ným. Premenné výstupov, teda ve�kos� jednotlivých produkcií je 
žiaduce maximalizova�, z �oho vyplýva, že všetky výstupy sú želate�né. 

Výber vstupov a výstupov je podporený vyššie spomínanými štúdiami, ktoré vo 
vä�ších, �i menších variáciách využívali na strane výstupov produkciu a na strane vstupov 
ve�kos� obhospodarovanej plochy a množstvo pracovnej sily, ktorá sa podie�a na  produkcii. 
V obalovej analýze dát sa využije viacero kombinácií charakterizovaných vstupov a výstupov 
s cie�om zhodnoti� vplyv vo�by týchto premenných na výsledky analýzy.  

Cie�om DEA modelov je meranie efektívnosti rozhodovacích jednotiek (DMU: decision 
making units), ktoré svoje vstupy transformujú v produk�nom procese na želate�né respektíve 
neželate�né výstupy. V �lánku sa budú zvažova� viaceré modely, ktoré sa diverzifikujú pod�a 
charakteru produk�ného procesu a na základe orientácie modelu. Pod�a charakteru 
produk�ného procesu dochádza k selekcii modelov, ktoré sa realizujú za predpokladu 
konštantných výnosov z rozsahu (CRTS: constant returns to scale) alebo variabilných 
výnosov z rozsahu (VRTS: variable returns to scale). V analýze sa uplatnia modely, ktoré 
zvažujú predpoklad variabilných výnosov z rozsahu. Tento predpoklad vyplýva 
z ekonomického charakteru agrosektora, ktorý sa vyzna�uje �rtami nedokonalej konkurencie, 
preto existuje predpoklad, že rozhodovacie jednotky nepôsobia na úrovni optimálneho 
rozsahu.  

 Na základe charakteru premenných, ktoré sú sú�as�ou analýzy sa vyberajú vstupne 
orientované modely, ktorých cie�om je minimalizácia hodnôt vstupov pri zachovaní 
identickej úrovne výstupov. Protikladom je výstupne orientovaný model, ktorého ú�elom je 
maximalizácia hodnôt výstupov pri identickej úrovni vstupov. Kombináciou spomínaných 
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prístupov sú neorientované aditívne modely, ktoré si nevyžadujú vo�bu vstupnej alebo 
výstupnej orientácie. Predmetom príspevku sú všetky uvedené variácie modelov.  

V našom prípade sú produk�nou jednotkou všetky štáty Európskej únie, ktoré budú 
podrobené DEA, pri�om sa uvažujú tri vstupy sprevádzané tromi relevantnými výstupmi. Do 
analýzy vstúpia variácie z troch možných premenných vstupov do kombinácie dvoch vstupov 
a dvoch alebo jedného želate�ného výstupu (preh�ad týchto možností je uvedený v tabu�ke 
�. 2). Pri vypracovaní bolo použitých 5 modelov obalovej analýzy údajov (BCC-I, BCC-O, 
SBM-I-V, SBM-O-V a neorientovaný SBM-V), ktoré zodpovedajú predpokladu variabilných 
výnosov z rozsahu. Pre každú kombináciu vstupných a výstupných premenných bola 
aplikovaná procedúra Seiforda a Zhu (1999) pre zistenie charakteru výnosov z rozsahu. 
Vykazovanie variabilných výnosov z rozsahu vä�šiny agrosektorov štátov Európskej únie pri 
každej z uvažovaných piatich variácií nasved�uje správnosti predpokladu prevádzkových 
podmienok.  

Tabu�ka 2 Kombinácie vstupných a výstupných premenných (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Výsledky získané uplatnením spomínaných modelov v aplikácii DEA Solver LV 3.0 pre 
každú definovanú variáciu vstupov a výstupov poskytujú poh�ad na efektívnos� �lenských 
krajín Európskej únie v oblasti po�nohospodárstva. 

S cie�om zhodnoti� vplyv výberu modelu a variácie na umiestnenie jednotlivých krajín 
vzh�adom na dosiahnutú hodnotu ukazovate�a efektívnosti boli krajinám pridelené poradia, 
pri�om umiestnenie na 1. mieste zodpovedá dosiahnutiu najvyššej hodnoty efektívnosti 
v rámci sledovaného súboru subjektov. Výsledné poradia z 25 možných kombinácií variácie 
a modelu vizuálne evokujú dojem relatívnej zhody medzi poradiami. Pre potvrdenie, resp. 
popretie konštatovania využijeme testovanie zhody medzi poradiami pomocou Kendallovho 
koeficientu konkordancie (W), ktorý konštruujeme na základe vz�ahu s párovým 
Spearmanovým korela�ným koeficientom. Kendallov koeficient nadobúda hodnoty 
z intervalu 0 až 1, pri�om hodnota 1 nazna�uje úplnú zhodu poradí.  

3. Výsledky a diskusia 
Preh�ad výsledkov testovania zhody medzi jednotlivými poradiami štátov Európskej 

únie zobrazujú tabu�ky �. 3 a 4. Výsledné poradia skúmaných modelov sa už na prvý poh�ad 
vyzna�ujú podobnos�ou, ktorú možno zárove� potvrdi� aj skúmaním korela�ných vz�ahov. 
Priemer z po�tu 600 párových korela�ných koeficientov medzi poradiami zodpovedá hodnote 
0,932. Zárove� evidujeme v súbore minimálny korela�ný koeficient zodpovedajúci hodnote 
0,816 a hodnotu korela�ného koeficientu 1 aj medzi výstupne orientovanými modelmi SBM 
a BCC pri tretej a štvrtej variácii premenných. Vzh�adom na uvedené hodnoty, ktoré 
charakterizujú korela�né vz�ahy medzi poradiami, je možné konštatova� relatívne silnú 
závislos� medzi poradiami. 
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Tabu�ka 3 Výsledky overovania zhody medzi poradiami vzh�adom na vo�bu variácie 
vstupov a výstupov (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Na posúdenie úrovne zhody jednotlivých poradí a vyhodnotenie vplyvu vo�by 
premenných vstupujúcich do analýzy alebo modelu obalovej analýzy dát na výsledné 
hodnotenie sa použil Kendallov koeficient konkordancie. Hodnoty všetkých koeficientov W
sa pohybujú v rozmedzí od 0,875 do 0,985, �o dokazujú tabu�ky �. 3 a 4. Táto skuto�nos�
signalizuje vysokú konkordanciu medzi jednotlivými poradiami. Pri každom zo skúmaných 
párov poradí môžeme potvrdi� konštatovanie o relatívnej nezávislosti výsledného rankingu 
štátov Európskej únie založeného na ukazovate�och efektívnosti po�nohospodárstva 
od výberu  premenných �i modelu analýzy.  

Tabu�ka 4 Výsledky overovania zhody medzi poradiami vzh�adom na vo�bu DEA modelu 
(zdroj: vlastné spracovanie) 
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Výsledok analýzy možno považova� za relevantný v súvislosti s použitými DEA 
modelmi, avšak pri skúmaní vo�by premenných mohlo prís� k skresleniu, nako�ko premenné 
sú vysoko korelované. Analýza by sa mohla rozšíri� o �alšie rôznorodejšie druhy vstupov 
a výstupov, ktoré by vykazovali nižšie vzájomné závislosti. Štúdia bola vypracovaná 
vzh�adom k dostupným údajom v identickom kalendárnom roku. 

Na základe dosiahnutej technickej efektívnosti boli štáty Európskej únie zoradené, 
z �oho bolo následne spo�ítané priemerné poradie štátov, ktoré je prezentované v tabu�ke �. 5. 
Slovensko sa v priemere umiestnilo celkovo na 17. mieste, spomedzi 27 hodnotených štátov, 
�o evokuje zna�né rezervy v efektívnosti využívania výrobných faktorov.  

Tabu�ka 5 Priemerné poradie štátov na základe technickej efektívnosti v modeloch 
a variáciách (zdroj: vlastné spracovanie) 

,���� ��������������
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���
9��	#�:� �� !� ;��	���� �� 1�7� <�� �� !7�38�

=����	� �� !� >'����� !!�!)� ?����	� �� !1�7�

@�������� �� !� A�� 
�������� �� !)�27� ,����%��� �� !1�72�

B����� !� ;�C�� �� !2�7� ����	� �� )!�*2�

D���	�� �� !� E�C# �� !4�")� ���F	� �� )!�1)�

G
	� �� )�)2� 9.	� �� !4�2� B�H��� �� ))�*7�

I���# �� "�)� �� �� �� !3�!)� J����� �� )4�!8�

J��%�# �� 7�"8� ?����	� �� !3�2� @��'/� �� )4�82�
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Záver 
Cie�om �lánku bolo použitím neparametrickej metódy DEA vyhodnoti� efektívnos�

agrosektora �lenských krajín Európskej únie s oh�adom na posúdenie vplyvu konkrétnej 
variácie vstupov a výstupov a vo�by konkrétneho DEA modelu na výsledky hodnotenia 
technickej efektívnosti. Na základe overovania (ne)zhody medzi výslednými poradiami 
použitím Kendallovho koeficientu konkordancie sa konkludovalo, že na vybranej vzorke 
údajov nemá vo�ba DEA modelu ani vo�ba variácie premenných výrazný vplyv. 

�alšie rozšírenie štúdie by sa mohlo zamera� aj na neželate�né výstupy, ktoré vznikajú 
v produk�nom procese po�nohospodárstva. Takýmto výstupom by mohlo by� napríklad 
zne�istenie. �alej by sa mohli do analýzy zahrnú� hybridné DEA modely, ktoré zah��ajú 
radiálne a zárove� neradiálne zníženie vstupov, resp. zvýšenie výstupov. Iným rozšírením 
práce by mohlo by� overenie hypotézy, �i je efektívnos� krajiny ovplyvnená prítomnos�ou 
environmentálnej premennej v modeli, napríklad �i je technická efektívnos� krajiny závislá od 
kvality pôdy, na ktorej hospodári alebo od toho, �i je vnútrozemskou alebo prímorskou 
krajinou. 

Porovnanie by sa dalo uskuto�ni� aj pre konkrétne po�nohospodárske podniky v rámci 
štátov Európskej únie. Ako premenné by sa mohla využi� variácia �. 1, teda vstupmi by boli 
ve�kos� po�nohospodárskej plochy a pracovná sila a výstupmi by bola živo�íšna a rastlinná 
produkcia. Cie�om takejto analýzy by bol benchmarking po�nohospodárskych podnikov 
z h�adiska technickej efektívnosti, pri�om by sa opä� dala vyšetrova� (ne)zhoda medzi 
výslednými poradiami na základe rôznych DEA modelov. 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektovej úlohy ITMS 26110230082 Mobility – 
podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB za finan�nej dotácie �. 018/2012/1.2/OPV. 
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Vek matky a karyotypy embrya/plodu v databáze Abortus 
Mother´s age and karyotypes embryo/fetus in the Database Abortus 

Daniel Böhmer, Ján Luha, Tatiana Braxatorisová, Jana Malová 

Abstrakt: 
V �lánku skúmame vz�ah veku matky a karyotypov v Databáze Abortus. Táto databáza je 
vedená na Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB Bratislava 
od septembra 1992. Obsahuje dáta zo vzoriek zo samovo�ných potratov, indukovaných  
potratov a z pred�asných pôrodov, získavaných v spolupráci s gynekologicko-pôrodníckymi 
klinikami a oddeleniami bratislavského regiónu.  
Abstract:  
In this article we investigate relationship between mother´s age and kayrotypes in the 
Database Abortus. This Database is administrated at the Institute of Medical Biology, 
Genetics and Clinical Genetics, Faculty of Medicine, Comenius University and University 
hospital in Bratislava since September 1992. It contains results from miscarriages, induce 
miscarriages and early deliveries, acquired in cooperation with  Clinics and departments of 
gynecology and obstetrics from Bratislava region.  
Key words: miscarriages, mother´s age, karyotypes, database, attributes. 
K�ú�ové slová: potraty, vek matky, karyotypy, databáza, charakteristiky. 
JEL classification: C13, C14. 

1. Úvod 
Databáza Abortus ku koncu roka 2011 obsahovala 3587 vyšetrení vzoriek embryí, resp. 
plodov po samovo�nom potrate, inštrumentálnom ukon�ení gravidity, ako aj pred�asne 
narodených m�tvych plodov. Databáza je postupne dop��aná o nové vyšetrenia. Okrem 
charakteristík morfológie a karyotypov obsahuje aj demografické charakteristiky (ak ich bolo 
možné zisti�) ako sú vek embrya alebo plodu (v týžd�och, prípadne aspo� trimester), pohlavie 
plodu a vek matky v rokoch.  
Výsledky analýz databázy Abortus boli prezentované vo viacerých prácach, ktoré uvádzame 
v zozname literatúry. V tomto príspevku analyzujeme výsledky vz�ahu veku matky 
a karyotypov databázy Abortus. 
Vek matky je zaznamenaný  v 69,3% prípadov �o je 2485 prípadov z celkovo 3587. Rozpätie 
veku matky bolo od 15 do 54 rokov, s priemernou hodnotou 29 rokov. Až v30,7% , v 1102 
prípadoch vek matky nebol zistený.  
Rozloženie veku matky v zistených prípadoch za obdobie ku koncu roka 2011 sme 
prezentovali v príspevku [9] Böhmer D., Luha J., Braxatorisová T., Malová J. (2012): Vek 
matky a morfológie embrya/plodu  databázy Abortus. 

2.  Karyotypy v databáze Abortus a v podsúbore za zistený vek matky
Najprv sa budeme venova� analýze štruktúry karyotypov v celej databáze Abortus oproti 
podsúboru za  zistený vek matky, na ktorom môžeme tento vz�ah skúma�.  
Karyotypy majú v hlavnom triedení 12 kategórií kayrotypov a naviac aj neúspešné kultivácie, 
ich preh�ad je v tabu�ke 1.  
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Tabu�ka 1. Hlavné triedenie kayrotypov databázy Abortus 
kód názov 

0 neúspešná kultivácia 
1 normálny 

2 trizómia autozómov 

3 trizómia gonozómov 

4 monozómia gonozómov 

5 triploidia 

6 tetraploidia  

7 štruktúrová prestavba 

8 nešpecifikovaná trizómia 

9 mozaika Norm_Anom 

10 mozaika Anom_Anom 

11 monozómia autozómov 

12 iné 

Na ú�ely �alších štatistických analýz sme vytvorili nasledovnú kategorizáciu znaku karyotyp 
Kar_kat: 
1=neúspešná kultivácia=0 
2=normálny=1 
3=iné=2-12, iné sú teda pri zlú�ených kategóriách všetky ostatné karyotypy okrem 
normálnych! 

Najprv skúmajme ako sa zmenia frekvencie výskytu karyotypov v celom súbore 5387 vzoriek 
a v súbore 2485 vzoriek za zistený vek matky. Komparácia frekvencií za podsúbory zisteného 
veku matky a nezisteného veku matky (1102 vzoriek) vykazuje štatisticky signifikantný 
rozdiel u karyotypov aj pri zlú�ených karyotypoch, v oboch prípadoch bola P-hodnota Chí-
kvadrát testu P=0,000.  
Štruktúra kayrotypov za hlavné triedenie je v tabu�ke 3 a za zlú�ené kategórie v tabu�ke 4, 
údaje sú v percentách. P-hodnoty Chí-kvadrát testu sú v oboch prípadoch P=0,000, �o zna�í, 
že v „redukovanom“ súbore ke� uvažujeme iba súbor za zistený vek matky, sú frekvencie 
štatisticky signifikantne odlišné od frekvencií za celý súbor. Podiel neúspešných kultivácií 
v celom súbore databázy Abortus je 42,43% a v podsúbore za zistený vek matky je iba 
19,80%. 
Preto skúmajme, �i sa štruktúra výskytu karyotypov líši v týchto súboroch, ke� ju skúmame 
bez neúspešných kultivácií, �iže fakticky za karyotypy.  Tieto výsledky sú v tabu�kách 5 a 6, 
údaje sú v percentách. 

Tabu�ka 3. Frekvencie výskytu karyotypov za celý súbor a za podsúbor za zistený vek matky karyo
typ
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celý súbor 42,43 36,77 9,45 0,39 2,76 4,13 0,53 1,37 0,06 1,90 0,11 0,03 0,08

za zistený 
vek matky 19,80 50,95 13,24 0,52 3,94 5,88 0,68 1,89 0,04 2,74 0,16 0,04 0,12
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Tabu�ka 4. Frekvencie výskytu karyotypov za zlú�ené kategórie 

karyotyp 
celý 
súbor 

za zistený 
vek matky 

neúspešná 
kultivácia 42,43 19,80

normálny 36,77 50,95

iné 20,80 29,26

Total 100,00 100,00

Ak uvažujeme súbory bez neúspešných kultivácií, tak je štruktúra karyotypov prakticky 
zhodná. P-hodnota testu je P=1,000. Celý súbor databázy Abortus v skúmanom období 
pozostával z 2065 zistených karyotypov a podsúbor za nezistený vek matky z 1993 prípadov. 

Tabu�ka 5. Frekvencie výskytu karyotypov za celý súbor a za podsúbor za zistený vek matky, 
bez neúspešných kultivácií 

  sub 

    
1  celý 
súbor 

2  zistený 
vek matky 

 karyotypy  1  normálny Count 1319 1266 

    % within sub 63,9% 63,5% 

  2  trizómia autozómov Count 339 329 

    % within sub 16,4% 16,5% 

  3  trizómia gonozómov Count 14 13 

    % within sub ,7% ,7% 

  4  monozómia gonozómov Count 99 98 

    % within sub 4,8% 4,9% 

  5  triploidia Count 148 146 

    % within sub 7,2% 7,3% 

  6  tetraploidia Count 19 17 

    % within sub ,9% ,9% 

  7  štruktúrová prestavba Count 49 47 

    % within sub 2,4% 2,4% 

  8  nešpecifikovaná trizómia Count 2 1 

    % within sub ,1% ,1% 

  9  mozaika Norm_Anom Count 68 68 

    % within sub 3,3% 3,4% 

  10  mozaika Anom_Anom Count 4 4 

    % within sub ,2% ,2% 

  11  monozómia autozómov Count 1 1 

    % within sub ,0% ,1% 

  12  iné Count 3 3 

    % within sub ,1% ,2% 

Total Count 2065 1993 

  % within sub 100,0% 100,0% 

Podobne aj štruktúry za zlú�ené kategórie karyotypov za celý súbor, bez neúspešných 
kultivácií a súbor za zistený vek matky, bez neúspešných kultivácií sú prakticky zhodné, 
P=0,816.  
Za celý súbor bol podiel normálnych karyotypov 63,9% a za podsúbor zisteného veku matky 
63,5% (�o je samozrejme rovnaké ako za hlavné triedenie karyotypov). V tabu�ke 6 sú pod 
kódom iné zlú�ené všetky ostatné karyotypy, v celom súbore bol ich podiel 36,1% 
a v podsúbore zisteného veku matky 36,5%. 
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Tabu�ka 6. Frekvencie výskytu karyotypov za zlú�ené kategórie, bez neúspešných kultivácií 

  
Kat_kat  karyotypy-

kategórie Total 

    
2  

normálny 3  iné 
sub 1  celý súbor Count 1319 746 2065 

    % within sub 63,9% 36,1% 100,0% 

  2  zistený vek matky Count 1266 727 1993 

    % within sub 63,5% 36,5% 100,0% 

Na základe výsledkov analýzy tejto kapitoly budeme �alej skúma� profily karyotypov pod�a 
veku matky a aj vz�ah veku matky a  karyotypov na súbore 1993 vzoriek za zistený vek 
matky a bez neúspešných kultivácií. 

3. Profily karyotypov v databáze Abortus pod�a veku matky
Profily karyotypov prezentujeme pomocou relatívnych frekvencií ich výskytu, za podsúbor za 
zistený vek matky. Zárove� sa obmedzíme na podsúbor, kde neuvažujeme neúspešné 
kultivácie. Tým sa náš súbor zúži na 1993 vzoriek. Zastúpenie kayrotypov pod�a veku matky 
prezentujeme v grafe 1. Vzh�adom na to, že podrobné skúmanie profilov za všetky veky 
matky v rozpätí 15 až 54 nie je výpovedné, budeme prezentova� profily karyotypov pod�a 6 
kategórií veku matky. Výsledky analýzy prezentujeme v grafe 2 a podrobné údaje v tabu�ke 
7. Menlivos� závisí  od po�etnosti zastúpenia jednotlivých kayrotypov pod�a kategórií veku 
maky. Rozloženie karyotypov pod�a 6 zvolených kategórií veku matky približne kopíruje ich 
rozloženie za celý podsúbor za zistený vek matky.  

Graf 2. Profily karyotypov pod�a kategórií veku matky. 

Profil karyotypov pod�a veku matky
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vek 15-19

vek 20-24

vek  25-29

vek 30-34

vek 35-39

vek 40-54

Total
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Tabu�ka 7. Zastúpenie kayrotypov pod�a veku matky vek m
atky 
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vek 15-19 69,16 11,21 0,00 7,48 4,67 0,93 1,87 0,00 3,74 0,00 0,00 0,93 107
vek 20-24 66,34 9,83 0,98 6,88 9,83 0,49 1,47 0,00 3,69 0,49 0,00 0,00 407
vek  25-29 66,06 12,52 0,45 4,68 9,50 1,06 2,71 0,15 2,71 0,15 0,00 0,00 663
vek 30-34 63,01 19,14 0,22 4,52 6,24 1,08 1,51 0,00 3,66 0,22 0,22 0,22 465
vek 35-39 61,63 23,26 1,55 3,49 2,33 0,39 2,71 0,00 4,26 0,00 0,00 0,39 258
vek 40-54 34,41 48,39 1,08 1,08 3,23 1,08 7,53 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 93
Total 63,52 16,51 0,65 4,92 7,33 0,85 2,36 0,05 3,41 0,20 0,05 0,15   

po�et 
spolu 1266 329 13 98 146 17 47 1 68 4 1 3 1993

4. Vz�ah veku matky a karyotypov vzoriek
Tento vz�ah môžeme skúma� na súbore 1993 vzoriek databázy Abortus. Ur�itý obraz dávajú 
aj profily rozloženia karyotypov, ako sme ich prezentovali v predošlej kapitole. Na overenie 
rovnosti mediánov veku matky pod�a karyotypov použijeme neparametrický Kruskal-
Wallisov test, jeho P-hodnota je P=0,000, �o zna�í, že diferenciácia veku matky je pod�a 
karyotypov štatisticky signifikantná, �o vidno aj v tabu�ke 8, kde ale prezentujeme výsledky 
za priemery veku matky, aj preto, že mediány sú približne rovnaké. Plastickejšie 
prezentujeme priemerný vek matky pod�a podsúborov karyotypov embrya/plodu v grafe 3. 
Z údajov tabu�ky 8 zis�ujeme priemerný vek matky v podsúboroch jednotlivých kayrotypov 
embray/plodu databázy Abortus a tiež po�etnos� týchto podsúborov za zistený vek matky.  

Tabu�ka 8. Priemerný vek matky pod�a kayrotypov embrya/plodu databázy Abortus 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
95% Confidence 
Interval for Mean Minimum Maximum 

  
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1  normálny 1266 28,16 5,828 ,164 27,83 28,48 15 54 

2  trizómia autozómov 329 31,33 6,591 ,363 30,62 32,05 16 47 

3  trizómia gonozómov 13 29,92 6,461 1,792 26,02 33,83 22 40 

4  monozómia gonozómov 98 26,84 5,600 ,566 25,71 27,96 16 41 

5  triploidia 146 27,12 4,725 ,391 26,35 27,90 18 43 

6  tetraploidia 17 29,06 5,584 1,354 26,19 31,93 19 40 

7  štruktúrová prestavba 47 30,34 6,780 ,989 28,35 32,33 18 43 

8  nešpecifikovaná trizómia 1 25,00 . . . . 25 25 

9  mozaika Norm_Anom 68 28,87 6,455 ,783 27,31 30,43 16 44 

10  mozaika Anom_Anom 4 27,25 4,646 2,323 19,86 34,64 23 33 

11  monozómia autozómov 1 30,00 . . . . 30 30 

12  iné 3 30,00 10,817 6,245 3,13 56,87 18 39 

Total 1993 28,64 6,063 ,136 28,37 28,90 15 54 
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Graf 3. Priemerný vek matky pod�a karyotypov embyra/plodu 
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Priemerný vek matky za súbor 1993 vzoriek zisteného veku matky a bez neúspešných 
kultivácií bol 28,64 roka. Najvyšší priemerný vek v skúmanom podsúbore bol za trizómiu 
autozómov 31,33 roka. Nasledujú: štruktúrová prestavba 30,34 roka; monozómia autozómov 
30,00 roka; iné 30,00 roka; trizómia gonozómov 29,92 roka; tetraploidia 29,06 roka; mozaika 
Norm_Anom 28,87 roka; normálny 28,16 roka; mozaika Anom_Anom 27,25 roka; triploidia 
27,12 roka; monozómia gonozómov 26,84 roka a nešpecifikovaná trizómia 25,00 roka. Treba 
však upozorni�, že niektoré podsúbory za karyotypy boli málo po�etné a pri monozómii 
autozómov a nešpecifikovanej trizómii boli iba po jednej vzorke. 

Skúmajme diferenciáciu veku matky aj pod�a zlú�ených kategórií karyotypov, tak ako sú 
definované v kapitole 2. Ako ukazujú výsledky, diferenciácia za 2 podsúbory 
kategorizovaných morfológií je štatisticky signifikantná, P-hodnota Kruskal-Wallisovho 
neparametrického testu (resp. Mann-Whitneyovho) je P=0,000.  V súbore 1256 vzoriek 
normálnych karyotypov bol priemerný vek matky 28,16 roka a v súbore  727 iných 
karyotypov bol vyšší priemerný vek matky 29,47 roka, podrobné výsledky sú v tabu�ke 9. 

Tabu�ka 9. Priemerný vek matky pod�a 2 kategórií karyotypov embrya/plodu databázy 
Abortus 

N Mean Std. Deviation 
Std. 

Error 
95% Confidence Interval 

for Mean 
Minimu

m Maximum 

  
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

2  normálne 1266 28,16 5,828 ,164 27,83 28,48 15 54 

3  iné 727 29,47 6,371 ,236 29,01 29,93 16 47 

Total 1993 28,64 6,063 ,136 28,37 28,90 15 54 
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5. Závery 
V tomto príspevku sme skúmali vz�ah zisteného veku matky a kayrotypov embryí/plodov 
databázy Abortus. Zistili sme štatisticky signifikantnú diferenciáciu priemerného veku matky 
pod�a podsúborov kayrotypov, �i už hlavného ich triedenia, ale aj za zlú�ené kategórie.  
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Význam ozna�ovania produktov v spotrebite�skom etnocentrizme 
The importance of products labeling in consumer ethnocentrism 

Jaroslav �a�o, Alena Kaš�áková,  Daniela Zajková 

Abstract: The examining issue of the paper is the product labeling in condition of the 
consumer ethnocentrism. The main goal is to find out the correlation between the degree of 
consumer ethnocentrism and the Country of origin (COO) effect. The theoretical part 
describes the theoretical background of the COO effect and the correlation between the COO 
effect and consumer ethnocentrism. The research is focused on primary research the consumer 
behavior. In the quantitative research, it was used a method of questioning with using the 
technique of questionnaire. The research results suggest that there is a correlation between the 
degree of consumer ethnocentrism and labeling of products. One of the key obstacles in 
buying a domestic food production, it was identified the ambiguous labeling of the 
production. 
Abstrakt: Hlavným predmetom príspevku je ozna�ovanie výrobkov v podmienkach 
spotrebite�ského etnocentrizmu. Hlavným cie�om je zisti� vzájomný vz�ah medzi mierou 
etnocentrizmu spotrebite�a a krajinou pôvodu (COO) efekt. Teoretická �as� popisuje 
teoretické východiská efektu COO a koreláciu medzi COO efektom a etnocentrizmom 
spotrebite�a. Výskum je založený na primárnom prieskume správania spotrebite�ov. V 
kvantitatívnom výskume bola použitá metóda dopytovania s využitím techniky dotazníka. 
Výsledky výskumu nazna�ujú, že existuje korelácia medzi mierou etnocentrizmu spotrebite�a 
a ozna�ovaním výrobkov. Bolo zistené , že jednou z hlavných prekážok pri kúpe domácich 
potravinárskych výrobkov je ich nejednozna�né ozna�ovanie. 

Key words: Products labeling, Consumer ethnocentrism, Country of origin.  
K�ú�ové slová: ozna�ovanie produktov, spotrebite�ský etnocentrizmus, krajina pôvodu. 
JEL classification: C14, M31 

1. Úvod 
 V rámci riešenia našej výskumnej problematiky sme sa zamerali na existenciu 
prepojenia konceptu spotrebite�ského etnocentrizmu a ozna�ovania produktov. Viacero 
zahrani�ných autorov uvádza vo svojich publikáciách prepojenie týchto konceptov.  My sme 
sa vo výskume v rámci nášho príspevku zamerali na vymedzenie teoretického prepojenia 
spotrebite�ského etnocentrizmu a efektu krajiny pôvodu. Taktiež sme overili stanovené 
predpoklady testovaním vybraných štatistických hypotéz.  

2. Ozna�ovanie produktov s oh�adom na spotrebite�ský etnocentrizmus 
 Kotabe a Helsen (2009) tvrdia, že jedným z ú�inkov krajiny pôvodu je aj efekt 
etnocentrizmu v danej krajine. Zdôraz�ujú, že zatia��o COO efekt je založený na 
charakteristikách produktu, spotrebite�ský etnocentrizmus je založený na osobných 
charakteristikách spotrebite�a. Taktiež Kahle (2000) uvádza, že ak sa skúma spotrebite�ský 
etnocentrizmus, sú�as�ou takýchto výskumov býva aj záujem o význam pôvodu produktu 
u spotrebite�a. Efekt krajiny pôvodu bol skúmaný v ekonomike omnoho dlhšie ako 
etnocentrizmus. Sulaiti a Baker (1998, In: Parts, 2006) zosumarizovali všetky dovtedy 
publikované informácie od 60. rokov 20. storo�ia a vä�šina štúdií sa zaoberala potravinárkou 
produkciou, elektronikou a automobilmi.  

 „Country of Origin Effect (tzv. COO efekt) niekedy ozna�ovaný ako „Made in efekt“ 
alebo aj „Product of efekt“ predstavuje akéko�vek ozna�enie produktu vz�ahujúceho sa ku 
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krajine pôvodu (Vysekalová a kol., 2011, s. 85).“ Autori Verlegh a Steenkamp (1999, In: 
Chan, Lee, 2005) rozlišujú tzv. normatívne a kognitívne aspekty efektu krajiny pôvodu. 
„Kognitívne aspekty v tomto kontexte chápu ako vnímanie kvality produktu a normatívne 
aspekty ako skuto�né rozhodnutia spotrebite�a o kúpe.“ Skúmané boli vzájomné vz�ahy 
medzi COO efektom a názvom produktu. Týmito výskumami bolo overené, že spotrebite� si 
vytvára pozitívny alebo negatívny obraz o produkte intenzívnejšie, ak je spolu s jeho názvom 
uvádzaná aj krajina pôvodu (Subhash, Griffith, 2011).  
 Webb (2000, In: Sedláková a kol., 2007) uvádza, že „pre spotrebite�a sa stáva 
nevyhnutnos�ou sledova� pôvod produktu, a to z nieko�kých dôvodov. Spotrebite� má prístup 
k produktom z rôznych krajín a tak aj možnos� rýchlo sa oboznamova�  
so zahrani�nými zna�kami na domácom trhu“. Pôvod produktov je preto využívaný aj zo 
strany marketérov ako výnimo�ná vlastnos� produktu (tzv. unique selling proposition) a aj 
ako možnos� využi� pôvod produktu pri budovaní multinárodnej marketingovej stratégie. 
Ako sme už uvádzali, existuje vzájomné prepojenie medzi efektom krajiny pôvodu produktu 
a spotrebite�ským etnocentrizmom. Autori Chryssochoidis, Krystallis a Perreas (2007) ho 
vysvet�ujú prostredníctvom nasledujúceho zobrazenia vzájomných vz�ahov (obrázok 1). 
Autori poukazujú na vzájomný vz�ah vlastností produktu a krajiny pôvodu a ich vnímaniu 
spotrebite�mi pod�a stup�a etnocentrizmu.

Obr. 1: Prepojenie etnocentrizmu a krajiny pôvodu produktu 
Zdroj: Chryssochoidis, Krystallis a Perreas, 2007, s. 1539. 

 Pôvod produktu je spájaný aj s problematikou existencie tzv. regionálnych produktov. 
Práve lokálne – regionálne produkty sú protikladom unifikovanej globálnej marketingovej 
stratégie podnikov. Pre mnoho malých a stredných podnikov je to aj jediná šanca na úspech, 
uplatni� sa na lokálnom trhu, ktorý v podstate predstavuje celý ich trhový priestor (Gálová, 
Kretter, Kleinová, 2011).  

3. Metodika a materiál výskumu 
Uskuto�nili sme primárny výskum spotrebite�ského správania na výberovej vzorke 400 

respondentov, vzh�adom na celú populáciu Slovenska od 15 rokov. Za základné znaky, pod�a 
ktorých sme rozde�ovali respondentov do jednotlivých kvót, sme zvolili – pohlavie, vek 
a bydlisko – kraj. Na zber údajov sme zvolili opytovane a samotný zber bol uskuto�nený 
prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý sme vytvorili na internetovej stránke 
www.quicksurveys.com. Výberová vzorka dotazníka bola stanovená pomocou výpo�tu 
výberového súboru na stránke http://www.raosoft.com/samplesize.html. Za základný súbor 
sme považovali slovenskú populáciu vo veku 15 rokov a vyššie, �o pod�a údajov 
Štatistického úradu predstavuje 4 571 750 obyvate�ov SR (údaje sú ku koncu roka 2011 a sú 
spracované pod�a údajov z demografickej štatistiky v programe Slovstat, taktiež sme 
vychádzali z údajov uverejnených v Štatistickej ro�enke 2012).  

COO 
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ETNOCENTRICKÍ 
SPOTREBITELIA 

NEETNOCENTRICKÍ 
SPOTREBITELIA 

Úrove� krajiny  

domáci vs. 
zahrani�ný 
produkt a/alebo 
zahrani�ný vs. 
zahrani�ný 
produkt

zahrani�ný vs. zahrani�ný 
produkt

domáci vs. zahrani�ný 
produkt
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Odporú�aná ve�kos� výberovej vzorky bola 385. Takáto charakteristika vzorky však nie 
je posta�ujúca, preto sme zvolili postup stanovenia kvót pod�a pohlavia, veku a bydliska tak, 
aby výberová vzorka kopírovala zloženie základného súboru. Kvóty sme stanovili na 400 
respondentov. Takto sme zabezpe�ili, že nami zvolená výberová vzorka bude reprezentatívna, 
pretože bude kopírova� vlastnosti základného súboru. Takýto výber ozna�ujeme za 
nenáhodný zámerný kvótny výber. V sú�asnej fáze výskumu máme údaje od 263 
respondentov a výberový súbor je reprezentatívny pod�a kvótneho znaku pohlavie. 
Z celkového po�tu 263 respondentov je 49 % mužov (129 respondentov) a 51 % žien (134 
respondentov), �o približne kopíruje zloženie populácie Slovenska. Dodržanie štruktúry 
výberu pod�a pohlavia sme dokázali testom reprezentatívnosti výberového súboru 
(Chí-kvadrát test, p-hodnota = 0,858). Predmetom nášho výskumu je správanie spotrebite�ov 
na trhu potravinárskych produktov.  

4. Výskum prepojenia spotrebite�ského etnocentrizmu a ozna�ovania produktov 
Pri zis�ovaní do akej miery spotrebite�ov ovplyv�uje krajina pôvodu produktu, sme 

sledovali aké faktory spotrebite�ov najviac ovplyv�ujú pri výbere produktu Definovali sme 16 
znakov, ktoré možno rozdeli� do dvoch oblastí – subjektívne a objektívne. Tie subjektívne 
faktory sa viažu k správaniu jednotlivca pri kúpe, na základe faktorov spotrebite�ského 
správania. Druhá skupina objektívnych faktorov sa viaže k marketingovému mixu podniku. 
H�adali sme štatisticky významné rozdiely v poradí týchto faktorov (Friedmanov test, 
Wilcoxonov test) a identifikovali sme poradie faktorov. 

Friedmanovým testom zamietame predpoklad, že všetky faktory rovnako významne 
ovplyv�ujú správanie sa spotrebite�ov (výsledky testu sú uvedené v tabu�ke 1). 
Wilcoxonovým testom (tabu�ka 2) sme porovnali významnos� vplyvu faktorov na nákup 
potravín. 
Tab. 1: Testovanie rovnakého hodnotenia významnosti vplyvu všetkých faktorov

Test Statisticsa

N 253

Chi-Square 1499,707

df 17

Asymp. Sig. ,000

a. Friedman Test 

Zdroj: Výstup SPSS. 

Tab. 2: Testovanie zhody hodnotenia významnosti vplyvu faktorov po dvojiciach

chu� - 
vlastné 

skúsenosti 
cena - 
chu�

kvalita 
výroby 
- cena 

záru�ná 
doba - 
kvalita 
výroby 

akcie, 
z�avy - 
záru�ná 

doba 

zdravá 
výživa - 

akcie, z�avy 

zloženie 
produktu - 

zdravá 
výživa 

pôvod 
produktu - 
zloženie 
produktu 

Z -3,141a -4,116a -,592a -,301a -2,964a -1,897a -,277b -,795a

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,554 ,763 ,003 ,058 ,781 ,426

a. Based on positive ranks.b. Based on negative ranks. 
c. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Zdroj: Výstup SPSS. 
Najviac spotrebite�ov pri výbere potravín ovplyv�ujú vlastné skúsenosti a potom chu�

produktu. V poradí �alšími významnými faktormi sú cena, kvalita výroby a záru�ná doba, 
ktoré sú hodnotené zo strany spotrebite�ov rovnako významne. Za faktory s menším vplyvom 
považujú pôvod produktu, odporú�ania známych, zdravú výživu, akcie, z�avy. V poradí 
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�alšími sú faktory ozna�enie kvality, zna�ka produktu a zvyky a tradície. Až na �alšom 
mieste v poradí je obal produktu a najmenej spotrebite�ov ovplyvní pri rozhodovaní reklama, 
ISO normy, sú�aže a ozna�enie bioprodukt. Z našich zistení vyplýva, že krajina pôvodu 
produktu ako aj ozna�enie kvality je pre spotrebite�a menej významným faktorom, ktorý 
sleduje pri nákupe potravín. Rozdelenie týchto faktorov zobrazujeme na obrázku 2. 

Obr. 2: Vplyv jednotlivých faktorov na nákup potravín 
Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 Ve�mi významnou oblas�ou nášho výskumu je identifikácia domácej produkcie. Je to 
k�ú�ová otázka v oblasti etnocentrizmu tak, ako sme ju definovali v druhej kapitole našej 
práce. Zis�ovali sme akými spôsobmi spotrebitelia naj�astejšie identifikujú domácu produkciu 
na obaloch produktov. Ako naj�astejší spôsob identifikácie uviedli ozna�enie Vyrobené na 
Slovensku, potom ozna�ením Zna�ka kvality SK, ktoré malo rovnaké zastúpenie ako 
ozna�enie výrobkov štátnymi symbolmi, �alšia v poradí bola zna�ka produktu, potom 
ozna�enie Kvalita z našich regiónov, ozna�enie SK oválom a ozna�enie 858 na obale 
produktu. 

 Hlavnú hypotézu výskumu o predpoklade existencie vzájomného stredne silného 
vz�ahu medzi spotrebite�ským etnocentrizmom a zdôraz�ovaním pôvodu produktu 
v marketingových stratégiách podnikov sme testovali prostredníctvom zis�ovania vzájomnej 
závislosti dvoch premenných – spotrebite�ský etnocentrizmus a ozna�ovanie pôvodu 
produkcie. Na základe výsledkov testovania korelácie dvoch premenných Spearmanovým 
koeficientom (p-hodnota = 0,000, hladina významnosti � = 0,05) môžeme potvrdi�, že medzi 
skúmanými znakmi existuje závislos�, ktorá je priama a stredne silná. Výstup z testovania 
hypotézy uvádzame v tabu�ke 3.  
Tab. 3: Testovanie hypotézy o vzájomnej závislosti spotrebite�ského etnocentrizmu a efektu 
krajiny pôvodu produktu 

Correlations 

  hodnotenie etnocentrizmu 

      priemernou 
hodnotou mediánom

ozna�enie 
slovenského 

produktu 
Spearman's rho Correlation 

Coefficient
-,421** -,424** 1,000

  
Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 .

  

ozna�enie 
slovenského 

produktu 

N 263 263 263

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Zdroj: Výstup SPSS. 
  Testovaním nami formulovanej hlavnej hypotézy sme potvrdili predpoklad 
o vzájomnom vz�ahu medzi premennými spotrebite�ský etnocentrizmus a ozna�ovanie 
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pôvodu produktu na obale (v našom ponímaní pôvodu produktu = slovenský produkt). 
Existuje vzájomný stredne silný pozitívny vz�ah medzi spotrebite�ským etnocentrizmom 
a zdôraz�ovaním pôvodu produktu (záporné znamienko pri korela�nom koeficiente je 
spôsobené nastaveným kódovaním znakov).  
 Zis�ovali sme do akej miery sú spotrebitelia schopní domáce produkty identifikova�. 
Viac ako polovica slovenských spotrebite�ov vie vždy identifikova� slovenské produkty alebo 
sa im to podarí pri viac ako polovici produktov (tabu�ka 4).  
Tab. 4: Binomický test

Binomial Test 

  

Category N 
Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

áno 1,00 173 ,66 ,50 ,000

nie ,00 89 ,34     

viem jednozna�ne identifikova�
slovenské výrobky alebo sa mi to 
podarí pri viac ako polovici 
produktov 

Total   262 1,00     

Zdroj: Výstup SPSS. 
Pýtali sme sa taktiež respondentov na dôvody, pre�o nedokážu vždy identifikova�

slovenský produkt. V nasledujúcej tabu�ke 5 uvádzame preh�ad naj�astejších odpovedí. 
Tab. 5: Odpovede respondentov nato, pre�o nedokážu identifikova� domáci produkt

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
 V súvislosti s ozna�ovaním produkcie sme sa pýtali respondentov aj na to, �i by 

privítali, ak by bolo len jedno spolo�né ozna�enie, ktoré by používali aj výrobcovia aj 
predajcovia potravinárskych produktov. Testovaním sme zistili, že viac ako polovica 
spotrebite�ov by takéto ozna�enie privítala (tabu�ka 6). Vyplýva to aj z niektorých odpovedí 
na predchádzajúcu otázku, pre�o nedokážu spotrebitelia slovenský produkt identifikova�. 
Taktiež nás vzh�adom nato zaujímalo, �i by sa zmenili ich nákupné spôsoby, ak by boli 
produkty jednozna�ne ozna�ené a oni by ich vedeli �ahko identifikova�. Viac ako polovica 
z nich uviedla, že by sa jednozna�ne alebo skôr rozhodla uprednostni� domáci produkt pred 
zahrani�ným, v prípade že by mal porovnate�nú kvalitu a cenu a dokázali by ho jednozna�ne 
identifikova� (tabu�ka 6). Vzh�adom na sú�asnú situáciu na trhu potravín nás zaujímala 
odpove� na otázku, ktorá je aj predmetom �asti našich odporú�aní pre prax. Pýtali sme sa, �i 
respondenti vidia súvislos� medzi jednozna�ným ozna�ovaním produkcie a bezpe�nos�ou 
potravín. Z výsledkov vyplynulo, že viac ako polovica slovenských spotrebite�ov 
jednozna�ne alebo skôr súhlasí s týmto výrokom (binomický test, p- hodnota = 0).  

Pre�o neviem identifikova� slovenský produkt .... 
nie je jasné miesto výroby. Je uvádzané vyrobené pre .... a nie vyrobené v:.... 
nie je jasné, �i sa jedná o iba o distribútora alebo výrobcu 
ozna�enie produktov je nedostato�né 
je to napísané malými písmenami 
Slovensko nemá výraznú zna�ku ozna�enia slovenských výrobkov 
bu� nie je ni� napísané alebo napísané vyrobené v EÚ 
nepreh�adný obal 
nepresné, mätúce ozna�enie 
rôzne ozna�enia výrobkov vydávajúce sa za slovenský produkt. 
podobnos� obalov 
nepoznám všetkých slovenských výrobcov 
nepoznám všetky ozna�enia slovenských potravín 
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Tab. 6: Binomické testy
Binomial Test 

  

Category N 
Observed 

Prop. 
Test 
Prop. 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

jednozna�ne áno 
alebo  skôr áno 

1,00 250 ,95 ,50 ,000

skôr nie alebo 
jednozna�ne nie 

,00 13 ,05
    

Uvítali by ste, ak by výrobcovia a 
obchody predávajúce slovenské 
potraviny, zjednotili ozna�ovanie 
slovenských potravín a používali 
jedno spolo�né ozna�enie? 

Total   263 1,00     

jednozna�ne áno 
alebo  skôr áno 

1,00 246 ,94 ,50 ,000

skôr nie alebo 
jednozna�ne nie 

,00 17 ,06
    

Ak by ste vedeli jednozna�ne 
identifikova� slovenské potraviny, 
rozhodli by ste sa uprednostni� ich pri 
kúpe pred zahrani�nými potravinami 
porovnate�nej kvality a ceny? 

Total   263 1,00     

Zdroj: Výstup SPSS. 

5. Záver 
 Výstupmi z h�adiska schopnosti identifikova� domácu produkciu sme zistili, že vä�šina 

spotrebite�ov vie jednozna�ne všetky produkty identifikova� alebo viac ako polovicu 
produktov identifikova� správne. Za naj�astejšie dôvody pre�o sa im to nepodarí uvádzali – 
malé písmo, nejednozna�nos� zna�enia na obaloch, uvádzanie distribútora, nie výrobcu, 
ozna�enie vyrobené v EÚ alebo pre EÚ. Spotrebitelia by v tejto oblasti privítali, ak by 
existovalo jednozna�né ozna�ovanie produkcie výrobcami a taktiež obchodnými re�azcami. 
A ak by vedeli produkty jednozna�ne identifikova�, pozitívne by ich to ovplyvnilo pri výbere 
produktu v prípade jeho cenovej a kvalitatívnej porovnate�nosti so zahrani�ným produktom. 
Taktiež je vä�šina spotrebite�ov presved�ená o tom, že význam ozna�ovania potravín má 
priamu väzbu aj na ich bezpe�nos�.  

 Testovaním štatistickej hypotézy o vzájomnom vz�ahu medzi spotrebite�ským 
etnocentrizmom a krajinou pôvodu produktu môžeme potvrdi� náš predpoklad o existencii 
tohto vz�ahu. 
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Komplikácie pri modelovaní vstupu práce: Prípad DSGE 
Complications with modeling the Labor input: Case of DSGE 

Miroslava Dolinajcová, Peter Horvát,  Filip Ostriho�

Abstract: In the  following paper we will present possible dangers connected with economic 
modeling through DSGE model. For the particular case we will use simple RBC model, on 
which we will demonstrate, in the conditions of Slovakia, which subtle though dangerous 
complications may arise in the process of modeling. The aim of this paper is to turn attention 
to such risks and contribute this way to the expansion of the methodology in the given field. 

Abstrakt: V predloženom príspevku si ukážeme možné nástrahy pri ekonomickom 
modelovaní prostredníctvom modelu DSGE. Pre konkrétny prípad použijeme jednoduchý 
RBC model, na ktorom si ukážeme, pre podmienky SR, aké nenápadné a pri tom nebezpe�né 
komplikácie môžu nasta� v procese modelovania. Snahou príspevku je upozorni� na uvedené 
rizika a prispie� tak k ucelenejšej metodike v danej oblasti.    

Key words: steady state, DSGE, labor.   

K�ú�ové slová: rovnovážny stav, DSGE, práca.  

JEL classification: C62. 

1. Úvod 
 Pri snahe o modelovanie vstupu práce, rovnako ako aj iných ekonomických 
premenných a javov, je možné postrehnú� množstvo špecifík a problémov, ktoré môžu 
výrazné skomplikova� proces modelovania, no najmä spôsobi�, že dosiahnuté výsledky 
modelu sa stanú neinterpretovate�nými.  

V predloženom príspevku si ukážeme konkrétny prípad opisovaného problému v 
prípade radu modelov Dynamickej stochastickej všeobecnej rovnováhy (DSGE).  

Re� je o jednoduchom modeli reálnych hospodárskych cyklov (RBC), slúžiacom na 
kompaktné modelovanie uzavretej ekonomiky, ktorý je aplikovaný v podmienkach 
Slovenskej republiky (SR).  

Zdôvodníme si prí�iny nastátia uvedených komplikácií a aké sú dopady pri zanedbaní 
uvedených rizík. 

2. Model RBC 
Pre modelovanie vstupu práce v ekonomike sme použili jednoduchý RBC model, ktorý 

je založený na pôvodnej koncepcii Kydlanda a Prescota. Samotný východiskový model ako aj 
odvodenie podmienok ekvilibria, �i rovnovážnych stavov je možné nájs� u DeJonga (2007) 
a v zaujme rozsahu príspevku ich nebudeme duplicitne uvádza�. Uvedený makroekonomicky 
model je založený na optimalizácii správania reprezentatívnej domácnosti krajiny, ktorá 
maximalizuje sumu celkovej dosiahnutej užito�nosti, po�as doby svojej existencie.  
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Užito�nos� pre uvedenú reprezentatívnu domácnos� plynie zo spotreby statkov 
a odpo�inku (vo�no �asových aktivít), na základe funkcie užito�ností v tvare konštantnej 
averzie k riziku. �asový rozdiel z h�adiska spotreby a užívania si vo�ného �asu je vyjadrený 
prostredníctvom diskontného faktora na základe, ktorého reprezentatívna domácnos� prikladá 
vyššiu užito�nos� sú�asnej spotrebe / aktivite teraz, než tej ktorá sa uskuto�ní v budúcnosti.

Východiskový model �alej zachytáva možnos� reprezentatívnej domácnosti 
produkova� statky kone�nej spotreby, ktorá je reprezentovaná prostredníctvom tradi�nej 
Cobb-Douglesovej funkcie. Funkcia prirodzene sp��a neoklasické predpoklady konštantných 
výnosov z rozsahu a klesajúcich výnosov faktorov samotných (práca, kapitál).  

�alej je reprezentatívna domácnos� postavená pred dve vo�by a to rozdelenie jednej 
jednotky svojho �asu medzi pracú a vo�no-�asové aktivity a rozdelenie svojej produkcie 
medzi spotrebu a investície. Posledné ohrani�enie predstavuje funkciu akumulácie kapitálu, 
ktorá hovorí o tom, že budúce výrobné kapacity sa budú rovna� terajším, po odpo�ítaní 
odpisov a pripo�ítaní investícií.  

Do modelu je tiež zakomponovaný stochastický �len, ktorý predstavuje vedecko-
technický pokrok, ktorý je prítomný v Cobb-Douglesovej funkcii a tým pádom priamo vplýva 
na výšku výstupu spolo�nosti. Vedecko-technický pokrok je modelovaný prostredníctvom 
autoregresnej funkcie prvého radu, v ktorej vystupuje náhodná premenná - šok, inovácia 
technológie. Ako vyplýva z uvedeného opisu, predložený model nie je zameraný výlu�ne na 
opis vstupu práce, no vstup práce, ako sa neskôr ukáže, v �om zohráva k�ú�ovú úlohu. Pre 
popísaný model sú �alej odvodené podmienky optimálnosti. Tvar funkcií ako aj samotné 
odvodenie je spracované u DeJonga (2007), preto sa mu nebudeme �alej venova�
a predstavíme si kone�ný tvar modelu, ktorý je možné v uvedenej podobe odhadova�.  

 (2.1) 

             (2.2) 

              (2.3) 

              (2.4) 

              (2.5) 

             (2.6) 

          (2.7) 

V popísanom modeli predstavujú prvé dva vz�ahy (2.1 – 2.2) intertemporálne 
podmienky optimálnosti. Zostávajúce vz�ahy (2.3 – 2.6) predstavuje ohrani�enia, ktoré už 
boli vysvetlené vyššie. Posledná stochastická rovnica (2.7) znázor�uje už spomenutý náhodný 
priebeh vývoja vedecko-technického pokroku. Samozrejme posledná rovnica (2.7) nebola 
potrebná pre odvodenie podmienok optimálnosti, ale slúži pre zachytenie dynamického 
vplyvu vedecko-technického pokroku.  



  FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 28

V modeli do tohto momentu vystupuje 7 premenných, ktorými sú spotreba (c), vo�ný 
�as (l), kapitál (k), práca (n), produkcia (y) vedecko-technický pokrok (z) a exogénna 
premenná šok, alebo inovácia (�). �alej v modeli vystupuje 6 parametrov, ktorými sú podiel 
spotreby na užito�nosti (�), averzia k riziku (�), podiel kapitálu na výstupe (�), diskontný 
faktor užito�ností (�), miera opotrebenia (�) a autoregresný koeficient (�). 

3. Rovnovážne stavy 
�alej sme postupovali pod�a DeJonga (2007), ktorý následne odvodil rovnovážne stavy 

pre všetky použite premenné, prostredníctvom predpokladu že hodnota rovnovážneho stavu 
vedecko-technického pokroku bude rovná 0. Následne je možné analyticky odvodi� hodnoty 
rovnovážnych stavov pre všetky endogénne premenné modelu. 

              (3.1) 

             (3.2) 

             (3.3) 

            (3.4) 

             (3.5) 

                (3.6) 

Zo vz�ahov pre rovnovážne stavy (3.1 – 3.3) vidíme, že všetky sú závislé len od 
parametrov modelu. �alej je zjavné, že všetky rovnovážne stavy jednotlivých premenných 
budú súvisie�, �i už priamo alebo nepriamo od rovnovážneho stavu vstupu prace (3.5), 
vzh�adom k tomu, že uvedená premenná vystupuje v každom vz�ahu a jej hodnota je teda 
k�ú�ová pre výpo�et rovnovážneho stavu akejko�vek inej premennej.  

4. Kalibrácia pre podmienky SR 
Prvotným zámerom zostrojenia modelu bolo odhadnú� jeho parametre a tým zárove�

zisti� rovnovážne stavy. Ako metódu odhadu sme zvažovali Bayesiansky odhad 
prostredníctvom algoritmu Metropolis Hastings Markov Chain Monte Carlo (MHMCMC).1

Pre uvedenú metódu sú však okrem reálnych dát potrebné aj apriórne informácie použili 
odhad Szomolányiho, Luká�ika a Luká�ikovej (2012), ktorí uvádzajú, že podiel usúdili, že 
pôvodné DeJongové hodnoty sú moc vysoké preto sme na základe vlastnej hypotetické 

                                                
1 Pre viac informácií vi� Griffoli (2011) 
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rovnovážne stavy hospodárstva SR. Ako vyplýva zo vz�ahov (1.8 – 1.13), pre Hodnoty 
jednotlivých rovnovážnych stavov sú uvedené v nasledujúcej tabu�ke (Tab. 3.1).  

    Tab. 3.1: Hodnoty rovnovážnych stavov 
Premenná Rovnovážny stav 

-0.026331818 

1.026331818 

-11.29272296 

-7.484341388 

-18.77706435 

-498.9560926 

Z tabu�ky (Tab. 3.1) vidíme, že v prípade piatich zo šiestich vypo�ítaných 
rovnovážnych stavov sú vypo�ítané hodnoty záporné, �o s�ažuje ekonomickú interpretáciu 
výsledkov. Pri snahe o interpretáciu zápornej hodnoty rovnovážneho vstupu práce (-0,026), 
zistime že obdobne je problematická aj interpretácia jedinej pozitívnej hodnoty a to vo�no-
�asových aktivít.  

Rovnovážnu hodnotu vstupu práce je možné interpretova� tak, že v rovnovážnom stave 
reprezentatívna domácnos� odpracuje -2,6% zo svojej jednotky �asu a zvyšných 102,6% 
venuje vo�no �asovým aktivitám. Ke�že je nepredstavite�né, že by domácnos� odpo�ívala 
dlhšie ako 100%, aj hodnota rovnovážneho stavu vo�ného �asu sa stane �alej nepoužite�ná.  

Vzh�adom na to, že nie je možné použi� ani jednu z hodnôt rovnovážnych stavov si 
daná situácia vyžaduje hlbšiu analýzu. Ako bolo spomenuté vyššie, obdržané rovnovážne 
stavy závisia len od parametrov modelu (aj to nie všetkých). Pri�om pre získanie konkrétnej 
hodnoty danej premennej sa takmer všetky vz�ahy (3.1 – 3.4, 3.6) upravujú o hodnotu vstupu 
práce (�i už prenásobením alebo inou úpravou). Preto ke� urobíme detailný rozbor 
rovnovážneho stavu vstupu prace (3.5) zistíme, že ten bude záporný jedine v prípade, ke�
platí vz�ah (4.1). 

             (4.1) 

  
Teda model stráca svoju vysvet�ovaciu schopnos� pre nevhodne zvolenú kombináciu 
parametrov �, � a �. Pri�om je prirodzené, že rovnovážny vstup prace je závislý od 
produktivity tohto vstupu na celkovom výstupe, teda bude prirodzene ovplyvnený hodnotou 
parametra �, ale je �alej ovplyvnený aj ostatnými parametrami modelu. V uvedenom prípade 
ak chceme dosiahnu� ekonomicky interpretovate�né znamienka rovnovážnych stavov, tak 
musíme venova� pozornos� diskontnému faktoru (parametru �) a miere opotrebenia 
(parametru �). 
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5. Záver 
Je teda o�ividné, že v prípade komplexnejších modelov, akým je už aj použitý RBC 

model, na jednu jedinú premennú vplýva celý rad parametrov. Z h�adiska predloženého 
príspevku je predmetom nášho záujmu premenná vstupu prace, na ktorú vplýva celá 
kombinácia faktorov.  

Uvedené faktory musia by� preto zvážené komplexne a holisticky, vzh�adom k tomu, že 
aj parametre, ktoré zdanlivo nesúvisia s uvedenou premennou môžu �ahko spôsobi�, že sa 
výsledky modelu stanú neinterpretovate�nými. Je to obzvláš� dôležité v súvislosti so snahou 
zachova� �o možno najvernejší obraz skuto�nosti. Samozrejme uvedené špecifikum vyplýva 
z použitého druhu modelu, ktoré v našom prípade predstavuje model triedy DSGE a pri iných 
menej komplexnejších metódach by uvedená komplikácia nemusela až nato�ko vyniknú�, 
pripadne sa vôbec objavi�.  

Každopádne najvä�šie nebezpe�enstvo pri uvedenom prípade vyvstáva pri pokuse 
o odhad modelu, ktorého rovnovážne stavy sú záporne. V takom prípade by sa získané 
výsledky DSGE odhadu, v podobe parametrov, ktoré by sa s vysokou pravdepodobnos�ou 
moc nevz�a�ovali pôvodným priorom, a funkcie reakcie na impulz (IRF), ktorá by za 
uvedenej situácie mohla poskytova� vychýlené výsledky, z ktorých závery by boli významne 
skreslené, vzh�adom na realitu. A bez hlbšej analýzy rovnovážnych stavov by uvedenú 
situáciu bolo len ve�mi �ažko možné diagnostikova�2. 

6. Literatúra 
[1]DEJONG, D. -DAVE, C. 2007. Structural Macroeconometrics. Princeton: Princeton 

University Press, 2007. 338 s. ISBN 0-691-12648-8. 

[2]HORVÁT, P. 2012. BAYESIANSKÝ ODHAD PARAMETROV MODELU In Forum 
Statisticum Slovacum. ISSN 1336-742, 2012, vol. 7, no 4. p45-51.  

[3]GRIFFOLI, T. 2011. DYNARE User Guide: An introduction to the solution & estimation of 
DSGE models: Používate�ská príru�ka programu DYNARE. [online]. 2011. [cit. 
20.4.2013]. Dostupnos� na internete:  <http://www.dynare.org/documentation-and-
support/user-guide/Dynare-UserGuide-WebBeta.pdf/view>. 

[4]SZOMOLANYI, K. – LUKÁ�IK, M. – LUKÁ�IKOVÁ, A. 2012. ESTIMATE OF 
PARAMETERS OF PRODUCTION FUNCTION OF SLOVAK ECONOMY: 
ECONOMETRIC ANALYSIS OF NOMINAL WAGES In Quantitative Methods in 
Economics (Multiple Criteria Decision Making XVI). ISBN 978-80-225-3426-0, 2012, vol. 
16, p210-215. 

                                                
2 Práca bola spracovaná v rámci projektu APVV �. 0371-11 



  FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 31

Adresy autorov: 
Miroslava Dolinajcova, Ing.  
Ekonomický ústav SAV  
Šancová 56, 811 01 Bratislava  
miroslava.dolinajcova@savba.sk 

Peter Horvát, Ing.   
KOVE Fakulta Hospodárskej Informatiky, 
EUBA  
Dolnozemská cesta1, 852 35 Bratislava 
peter.horvat@gmail.com 

Filip Ostriho�, Ing.  
Ekonomický ústav SAV  
Šancová 56, 811 01 Bratislava  
filip.ostrihon@savba.sk 



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 32

Zvyšovanie  konkurencieschopnosti a výkonnosti  EÚ prostredníctvom  
rozvoja vedy, techniky a inovácií 

Increasing of the competitiveness and efficiency of the EU through the 
development of science, technology and innovation 

Mária �urechová  

Abstract:                                                                                                                                       
Innovation are considered as one of the most important sources of economic  growth in EU   
in  the last decade. Its   importance,  however, has been  intensified  under the pressure of the 
global  economic crisis, the impact of which the EU and individual member states are trying 
to solve with variety of  ways,  for example creating  such business  environment that would 
help development and innovation.                                                                                  
Innovation along with improving conditions, either in material or financial way, for scientific 
and research   activities   can contribute   significantly to improve  the competitiveness of the 
individual countries and their economies, but also the EU as the  whole part  in competition 
with the countries countries such as USA, Japan and China.                                                                                                 

Innovation is an integral part of modern economies. The role of the various initiatives 
developed by the EU in order to support the development of science, research and innovation 
is not only the support for creation of new jobs and improving the quality of life of European 
citizens. The main aim of those innovative actions was and is even today, launching the 
regional innovation strategies, especially in lagging regions, which should help to improve the 
function and performance of the regional systems of innovation. This would  increase 
production and innovation in regions with implications for productivity growth and 
competitiveness. It is now necessary to support continuous improvement and innovation 
activities leading to its support. One of the determining factors underlying this support is an 
assessment of the innovation performance of the companies on the one hand and EU Member 
States on the other.  

Key words: innovations, innovation potential, innovation evaluation, inovation strategy, 
inovation performance .  

K�ú�ové slová: inovácie, inova�ný potenciál, inova�né stratégie, inova�ná výkonnos�,
      hodnotenie inovácií.

JEL classification: O11, F15, C10. 

Úvod 
        Konkurencieschopnos� podnikov, regiónov i štátov sa odvíja od produktivity využívania 
alokovaných zdrojov, pri�om jedným z hlavných faktorov zvyšovania produktivity 
a konkurencieschopnosti sú  inovácie. Inova�ný proces a všetky s ním súvisiace aktivity  je  
potrebné nielen podporova�, ale  aj správne vyhodnoti�. Jedným z pomerne objektívnych 
hodnotiacich  kritérií  stup�a inovácií na podnikovej, ale aj na  regionálnej, národnej, 
nadnárodnej úrovni je inova�ná výkonnos�. Na  mikroekonomickej, podnikovej môžeme 
inovácie mera� prostredníctvom dosiahnutých výsledkov výskumu a vývoja, výrobných 
procesov, transferom inovácií a technológií, na makroekonomickej  musíme hodnotenie a 
meranie inova�nej výkonnosti orientova� na konkuren�né výhody regiónov a štátov. Inovácie 
sa  hodnotia prostredníctvom rôznych rámcov a vopred predpísaných indikátorov. Pre 
objektívnos� hodnotenia  je podstatná jednotná východisková základ�a,  ale tiež �alšie  
informácie napr. o stave a  vývoji indikátorov konkurencieschopnosti. Všetky takto získané 
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informácie sa využívajú �alej nielen pre národohospodárske hodnotenie, ale zvyšujú  
informovanos� podnikovej sféry, �ím objektivizujú úrove� a kvalifikovanos� rozhodnutí. 
Konkuren�né postavenie na domácom i zahrani�nom trhu zásadne ovplyv�uje aj mieru 
úspešnosti podnikania. Napr. už  pri príprave a realizácii podnikate�ských zámerov, 
predovšetkým dlhodobých, by mal ma� podnikate�ský subjekt k dispozícii dostatok 
objektívnych informácií o medzinárodnej konkurencieschopnosti, relevantných výrobkoch 
�i službách.                                                                                                                                    
Pri dostato�nej informovanosti o stave a vývoji medzinárodnej konkurencieschopnosti môže 
manažment podniku v�as, pružne a kvalifikovane  reagova� na zmeny sortimentu na 
národnom, resp. medzinárodnom trhu [1] . 

1.     Inova�ná výkonnos�
        Orientácia na konkurencieschopnos� a podporu inovácií v EÚ bola v poslednom 
desa�ro�í  spájaná s  tzv. Lisabonskou stratégiou, prostredníctvom ktorej sa v roku 2000 
stanovili, dodnes nenaplnené úlohy. Pod�a jednej z nich sa mala EÚ  sta� vo svete 
najvyspelejšou a konkurencieschopnou  vedomostnou ekonomikou na svete. Stratégia bola 
reakciou na prehlbujúce sa zaostávanie ekonomík štátov EÚ v oblasti výskumu a inovácií vo 
vz�ahu k Japonsku a Spojeným štátom. V nadväznosti na prijatie  týchto dokumentov  
rozpracovali spolo�ne Generálne riadite�stvo  Európskej komisie pre podnikanie  a pre 
regionálny rozvoj (DG Enterprise a DG Regional Policy) v rámci tzv. Programu inova�ných 
akcií komplementárne aktivity  zamerané na tvorbu regionálnych inova�ných stratégií. Tieto 
špecifické akcie podporované z finan�ných zdrojov EU boli známe pod skratkami RITTS 
(Regional Innovation and Technology Transfer Strategies), RIS (Regional Innovation 
Strategies), RIS+ (rozšírené RIS), TRIP (Trans-Regional Innovation Projects), RIS/NAC (RIS 
for Newly Associated Countries – RIS pre nové asociované štáty). Hlavným cie�om 
uvedených inova�ných  akcií  bolo „naštartovanie“  regionálnych inova�ných stratégií, 
predovšetkým  v zaostávajúcich regiónoch, ktoré mali pomôc� zlepši�  funkciu a výkonnos�  
regionálnych systémov v oblasti inovácii, �ím by sa zvýšil po�et inovácií v regiónoch s 
dopadom na rast produktivity a konkurencieschopnosti. 

Tabu�ka 1  Projekty regionálnych inova�ných stratégií v rámci IRE.( Zdroj:  spracované 
pod�a siete IRE (IRE, 2010) [2]  

Projekt Po�et Obdobie Ú�astníci Zdroj financovannia 

RIS 32 1991 - 2001 EÚ staré �lenské krajiny DG Regional Policy 

RITTS 71 1994 - 2001 EÚ staré �lenské krajiny DG Regional Policy 

RIS+ 25 2001- 2006 EÚ staré �lenské krajiny DG Regional Policy 

RIS NAC 20 2001- 2005 EÚ nové �lenské krajiny DG Enterprise 

RIS Nové 33 2005- 2008 EÚ nové �lenské 
krajiny(1) 

DG Enterprise 

RIS asociované 25 2001- 2008 EÚ nové �lenské krajiny Vlasné financovanie 
1) �R: Zlín, Polsko 7 RIS, Slovensko 6 RIS 

2.    Súhrnný Inova�ný Index 
       Od roku 2000 za�ala Európska komisia vydáva� pre hodnotenie inova�nej výkonnosti 
štátov Európskeho inova�ného spravodajcu (European Innovation Scoreboard - EIS), 
v ktorom na základe  tzv. súhrnného inova�ného indexu (SII) hodnotila zdroje inovácií. 
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V roku 2009 publikovala francúzska ekonomická škola INSEAD štúdiu, v ktorej hodnotila 
súhrnný (globálny) inova�ný index (SII) jednotlivých krajín sveta. Porovnávaných a  
hodnotených bolo130 krajín. Základným cie�om hodnotenia každej krajiny bolo na jednej 
strane ohodnotenie  relatívnej pozície krajiny s oh�adom na jej inova�né kapacity, na strane 
druhej snaha poukáza� na jej silné a slabé stránky. Klasifikácia a hodnotenie bolo založené na 
indikátoroch ako napr. po�et užívate�ov internetu, bariéry pri zakladaní podniku, stabilita 
bankového sektora, inova�né aktivity podnikov (investície, prihlásené patenty) a dosiahnuté 
výsledky v inováciách objem a podiel zavedených inovácií, zamestnanos� v odvetviach s 
vysokou pridanou hodnotou, apod.. Hodnotenie pozostáva z deviatich pilierov, ktoré obsahujú 
vstupy a výstupy. Na základe inova�nej výkonnosti pod�a hodnotenia 29 indikátorov (EIS 
2008) delí jednotlivé krajiny do týchto štyroch skupín:  

�Innovation leaders – lídri v oblasti inovácií, ktorých inova�ná výkonnos� je vysoko nad 
priemerom EU – Švédsko, Fínsko, Nemecko, Dánsko a Anglicko, 

�Innovation followers – nasledovníci, ktorých inova�ná výkonnos� je nad priemerom 
EU, ale pod priemerom inova�ných lídrov – Rakúsko, Írsko, Luxemburg, Belgicko, 
Francúzsko a Holandsko, 

�Moderate inovators – priemerní inovátori, ktorých inova�ná výkonnos� je tesne pod 
priemerom EU – Cyprus, Slovinsko, Estónsko, �esko, Španielsko, Portugalsko, 
Grécko a Taliansko. 

�Catching-up countries – dobiehajúce krajiny, ktorých inova�ná výkonnos� je vysoko 
pod priemerom EU – Malta, Ma�arsko, Slovensko, Po�sko, Litva, Rumunsko, 
Bulharsko a Lotyšsko. 

     
EIS porovnáva, obr. 1 celkovú inova�nú výkonnos� jednotlivých štátov EˇU v oblasti 
inovácií. Okrem krajín EÚ tiež zah��a Chorvátsko, Turecko, Island, Nórsko, Švaj�iarsko, 
Japonsko, USA, Austráliu, a Kanadu. Posledný report je za rok 2008 a vyšiel v januári 2009. 
Zdrojom údajov pre vytvorenie Európskeho inova�ného spravodajcu sú rôzne štatistické 
zdroje uznávaných európskych a svetových medzinárodne štandardizovaných inštitúcií ako 
napr. EUROSTAT (Európsky štatistický úrad), alebo OECD. EIS obsahuje aj metodológiu, 
pod�a ktorej boli jednotlivé údaje zozbierané a následne spracované. 

Obr. 1: Celková inova�ná výkonnos� štátov EÚ [8 
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Pre EIS 2008 až 2010 bola metodológia revidovaná. Po�et hodnotených oblastí sa zvýšil na 
sedem a rozdelil do 3 hlavných blokov : 

�Zdroje zah��ajú hlavné externé inova�né vstupy pre podnik:  
                      - �udské zdroje – dostupnos� vzdelaných �udí, 

                      - financovanie a podpora  – dostupnos� financií pre inova�né projekty a podporu        
vlády pre inova�né aktivity. 

�Podnikové aktivity zah��ajú inova�né úsilie, ktoré podniky vynakladajú na základné 
dôležité podnikové aktivity v inova�nom procese: 

                      - podnikové investície – obsahujú rámec podnikových investícií za ú�elom   
generovania nových inovácií, 

                                              - podnikanie a spolupráca – obsahuje podnikate�ské úsilie a spoluprácu medzi 
inova�nými podnikmi a taktiež verejným sektorom,  

                                             - duševné vlastníctvo – obsahujú práva duševného vlastníctva (IPR-Intellectual 
Property Rights), generované ako výstupy inova�ných procesov a toky 
technologickej  platobnej bilancie. 

�Výstupy zah��ajú výstupy firemných aktivít: 
                      - inovátori – po�et firiem, ktoré zaviedli inovácie na trh, alebo zaviedli   

technologické a netechnologické inovácie, 

                     - ekonomické efekty – predstavujú ekonomický úspech inovácie v 
zamestnanosti, exporte a predaji v nadväznosti na inova�né aktivity. 

Aj ke� vo všeobecnosti dochádza k približovaniu inova�nej výkonnosti jednotlivých 
ekonomík, stále je možné vidie� ve�ké rozdiely. Okrem výdavkov na výskum a vývoj (% 
HDP), sú zna�né rozdiely aj v oblastiach ako �udský kapitál, alebo technológie. Jedným zo 
záverov EIS je, že vä�šina �lenských štátov by mohla zlepši� efektivitu premeny inova�ných 
vstupov na výstupy. Mnoho vysoko hodnotených krajín má túto efektivitu nižšiu ako krajiny 
zo stredu. 

3.     Regionálne inova�né systémy; Regionálny súhrnný inova�ný index
       Sú�asne s hodnotením inova�nej výkonnosti sa v jednotlivých štátoch EÚ za�alo 
s hodnotením regionálnej výkonnosti. Regionálny súhrnný inova�ný index má však celkom 
inú štruktúru ako index pre hodnotenie štátov. Dôvodom na regionálnej úrovni je 
nedostupnos� údajov nevyhnutných pre výpo�et 29 indikátorov používaných pri hodnotenie 
inova�nej výkonnosti štátov. 

V regionálnej inova�nej výkonnosti sú medzi jednotlivými krajinami ve�ké rozdiely, a to 
nielen v rámci krajín, ale aj v rámci ich regiónov. Medzi vyslovene heterogenné štáty  patrí 
v EÚ �esko, Španielsko a Taliansko. Najviac inovujúcich regiónov môžeme nájs� v rýchlo    
inovujúcich krajinách. 

       Prvé  odborné štúdie  hodnotiace regionálne inova�né systémy (RIS) [3], ktoré sa robili 
ešte  koncom 90. rokov minulého storo�ia, vystavili dotknutým regiónom  ve�mi pozitíve 
hodnotenie. Zo závere�ných hodnotení štúdií jednozna�ne vyplynulo, že v globálnej 
ekonomike sú práve regióny hlavnými hnacími jednotkami rozvoja [4]. Sú�asne predložené 
výsledky dokazovali, že globalizácia zvyšuje úrove� regionálnej a lokálnej špecializácie. 
Dokonca práve regionálne aglomerácie ekonomických aktivít by mali by� hlavnými zdrojmi 
rastu ekonomík na rozli�nom stupni vývoja, �o by viedlo k ich postupnému vyrovnávaniu. 
Tento fakt, okrem iného potvrdili aj mnohé štúdie o klastroch [5]. Geografická blízkos�
podnikov má významný vplyv na výmenu a odovzdávanie skúsenosti, výmenu 
a sprostredkovanie poznatkov v  procese vzdelávania a odovzdávania pracovných zru�ností. 
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Rovnako majú nezastupite�nú ú�as� pri tvorbe inovácií, ktoré ovplyv�ujú ekonomický rast.  
Na kvalitu aj kvantitu inovácií bezprostredne vplýva kvalita obchodných i neobchodných 
vz�ahov medzi výrobcami, užívate�mi, sprostredkovate�mi poznatkov o regióne.  

         Podobne ako v prípade národných systémov inovácií existuje i pre ich regionálnu 
úrove� ve�a definícií [4, s.299]. Napr. RIS „ako inštitucionálna infraštruktúra, ktorá 
podporuje inovácie v rámci výrobnej infraštruktúry regiónu“. Zvy�ajne sa uvádzajú dva 
základné   subsystémy za�lenené do regionálneho sociálne ekonomického prostredia, ktoré 
RIS vytvárajú: 

�    subsystém tvorený inštitucionálnymi zdrojmi pre tvorbu a distribúciu znalostí, 
vzdelávania, prípravu kvalifikovanej pracovnej sily, je prezentovaný verejnými 
výskumnými organizáciami, organizáciami podporujúcimi transfer technológií a 
šírenie inovácií (inova�né centrá a vzdelávacie inštitúcie),  

�    subsystém na strane dopytu tvorí výrobné systémy, t.j. podniky a organizácie, ktoré 
tvoria inovované produkty a procesy. Patria sem klienti, dodávatelia, koopera�ní 
partneri a taktiež  klastre umiestené v regióne. 

4.      Stratégia Európa 2020 a jej ciele 
         Znižujúca sa hospodárska výkonnos� vo vä�šine �lenských štátov EÚ významne 
prispela v roku 2010 k  realizácii stratégie Európa 2020 - hlavné iniciatívy  pre inteligentný, 
udržate�ný a inkluzívny rast, s cie�om usmerni� hospodárske oživenie v Európe. EK 
predstavila ucelený program, ktorý má prispie� k dosiahnutiu konkurencieschopnosti 
a zvyšovaniu výkonnosti  ekonomiky v  jednotlivých �lenských štátoch. Na to, aby bolo 
možné hodnoti� pokrok pri plnení zámerov stratégie Európa 2020, sa odsúhlasilo 5 hlavných 
cie�ov pre EÚ ako celok [7] : 

�zamestnanos�- zvýši� mieru zamestnanosti obyvate�ov vo veku 20 až 64 rokov na 75%, 
�výskum a vývoj- zvýši� úrove� investícií do výskumu a vývoja na 3%HDP, 
�zmena klímy a energetická udržate�nos�, 
�vzdelávanie- zníženie miery pred�asného ukon�enia školskej dochádzky pod 10%, 

a zvýšenie podielu  obyvate�ov ( 40%) vo veku 30-34 rokov, ktorí majú ukon�ené VŠ, 
�boj proti chudobe a sociálnemu vylú�eniu (Zdroj: EK, 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_sk.htm). 
  Tento uzavretý súbor cie�ov na úrovni EÚ sa mal postupne premietnu� do hospodárskej 
politiky a príslušných zákonov �lenských štátov EÚ, pri�om by sa zoh�adnili individuálne 
podmienky a východiská pre jednotlivé krajiny. Iniciatíva EÚ v tejto oblasti by mala výrazne 
prispie� k riešeniu „inova�nej krízy“, ktorej �elia v sú�asnosti predovšetkým nové štáty  EÚ . 
Bezprostredne sa dotýka tých zainteresovaných, ktorých spája  veda, výskum a inovácie. 

        Spomínaná iniciatíva zaväzuje všetky �lenské štáty EÚ k zavedeniu rámcových 
podmienok s cie�om zaisti� podnikate�ské prostredie, ktoré je priaznivejšie pre inovácie a 
u�ah�uje prístup k súkromnému financovaniu týchto aktivít [6]. Výsledkom by mala by� Únia 
inovácií, v ktorej by rýchlo rástli inovatívne podniky vytvárajúce nové pracovné miesta s 
vysokou pridanou hodnotou, a v ktorej inovácie prinášajú produkty a riešenia regulujúce 
potreby a o�akávania spolo�nosti. Cie�om je vyriešenie problémov súvisiacich s 
konkurencieschopnos�ou a odstránenie zaostávania jednotlivých európskych regiónov v 
oblasti inovácii. Integrácia výskumu a inovácií s cie�om zamera� sa na spolo�enské výzvy, by 
mala vies� k následným štrukturálnym zmenám vedúcim k ekonomickým �innostiam, ktoré 
sú náro�nejšie na vedomosti. Tieto priority ve�kou mierou zodpovedajú hlavným obavám, 
o ktorých hovoria v štátoch Únie v rámci  prieskumov jej ob�ania. 
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4.1   EÚ v kontexte  konkurencieschopnosti      
 Zo správy o konkurencieschopnosti EÚ [8] v oblasti inovácií v roku 2011 vyplynulo, že : 

- EÚ sa síce pomaly, ale predsa v priemere  približuje k svojmu cie�u, t.j. , že   3 % 
HDP budú investované  do vedy a výskumu.                                                   
Napriek tomu sa rozdiel medzi EÚ a jej svetovými konkurentmi  stále viac zvyšuje. 
Na prí�ine   sú   predovšetkým slabšie podnikové investície do vývoja a výskumu. 
Európa zaostáva za  USA a predovšetkým za ázijskými ekonomikami. V pomere k 
HDP preinvestujú  podniky v Japonsku  a v Južnej Kórei dvakrát viac než podniky      
v Európe. Po roku 2008 vzrástli  v EÚ  investície do výskumu v reálnych hodnotách 
celkom o 50 %. 
USA zvýšili svoje celkové investície do výskumu v reálnych hodnotách o 60 %, štyri 

ázijské krajiny, ktoré sú najnáro�nejšie na znalosti (Japonsko, Južná Kórea, Singapur a 
Tchaj-wan) o 75 %, Brazília, Rusko, Indie, Južná Afrika o 145 %, �ína o 855 % . 
Zvyšujúce sa investície do vedy a výskumu v spomínaných štátoch sú dôkazom toho, 
že sa výrazne  zvýšil podiel vedeckej, výskumnej a technickej  �innosti realizovanej 
mimo Európu. V roku 2008 sa vynaložilo v EÚ do vedy a výskumu  menej než 24 %  
z objemu celkových svetových výdavkov. V roku 1995 tento podiel dosahoval ešte   
29 % . Pri zachovaní sú�asného trendu predstihne EÚ do roku 2014 aj �ína. 
-   Podnikové investície do vedy a výskumu výrazne zasiahla hospodárska kríza.  �as�
európskych krajín si svoju úrove� verejného financovania vedy a výskumu udržala. 
Napriek kríze v rokoch 2010 a 2011 niektoré krajiny EÚ spomenuté financovanie 
mierne zvýšili, sedem z nich príspevok na financovanie vedy a výskumu znížilo 
(medzi tieto štáty dlhodobo patrí aj Slovensko).
-   Európa má ve�ký a diverzifikovaný súbor kvalifikovaných �udských zdrojov 
predovšetkým z oblasti vedy a techniky, ktoré však podniková sféra naplno a 
optimálne nevyužíva
Jedným z hlavných aktív Európy je ešte stále ve�ký po�et kvalifikovaných 
výskumných pracovníkov.  V roku 2008  ich bolo v EÚ 1,5 mil.. V prepo�te  na plný 
pracovný úväzok dosiahol ich po�et  v USA 1,4 mil. a 0,71 mil. v Japonsku. V 
absolútnych hodnotách však mala v roku 2008  svetové prvenstvo �ína s 1,6 mil. 
výskumných pracovníkov. EÚ bude musie� vytvori� najmenej 1 milión nových 
pracovných miest vo výskume, ak má dosiahnu� zvýšenie po�tu  pracovníkov vo vede 
a výskume vo výške 3 %. Tento �istý nárast po�tu európskych výskumných 
pracovníkov do roku 2020 o dve tretiny by mal prinies� prospech predovšetkým 
podnikovej sfére, kde existuje v porovnaní s USA ve�ký rozdiel. 
-   �lenské štáty zavádzajú reformy pre  zlepšenie fungovania verejnej výskumnej 
základne a zvýšenie spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom, prenos 
znalostí v EÚ je však i na�alej nedostato�ný.                                                                 
V Európe je vedecko-technická spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom 
obecne nedostato�ná. Po�et spolo�ných publikácií súkromného a verejného sektora  na 
po�et obyvate�ov  v EÚ je približne polovi�ný oproti po�tu v USA a o tretinu nižší než 
v Japonsku. V rade �lenských štátov (Švédsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko) je však 
tento po�et ove�a vyšší.

  

4.2   Konkurencieschopnos� malých a stredných  podnikov  na otvorenom  trhu EÚ  
        Európske malé a  stredné   podniky  (MSP) sú inovatívne, nerastú však dostato�ne. USA 

preukázali v posledných  35   rokoch     výrazne  vyššiu  aktivitu pri zakladaní a raste nových 
spolo�ností v odvetviach s intenzívnym výskumom. 



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 38

Z celkového po�tu podnikov s inova�nými �innos�ami zaviedlo pod�a štatistických zistení 
v roku 2008 na trh v rámci EÚ nové alebo inovované výrobky 27%. Vo Švédsku tento podiel 
dosiahol až 41%. Otvoreným zostáva pre MSP problém s patentovou �innos�ou. Týka sa to 
predovšetkým podnikov, ktoré existujú menej ako 5 rokov. Výnimku tvoria v rámci EÚ len 
Nórsko a Dánsko, kde v rokoch 2006 až 2008 podalo žiados� na patentový úrad viac než 30% 
mladých podnikov. V dôsledku toho nerastú inovatívne MSP dostato�ne rýchlo, mnohé z nich 
zanikajú a neprechádzajú  plynule do ve�kých inovatívnych podnikov, ktoré si dokážu 
vytvori� dostatok zdrojov na investície do vlastného výskumu. 
         Na základe skúseností z niektorých �lenských štátov EÚ vyplýva, že všetky typy MSP si  
v rámci svojho výrobného programu a správnej stimulácie, �i už zo strany EÚ, štátu alebo 
regiónu, dokážu vytvori� dostato�ný priestor  pre investície do výskumu a inovácií. Pre štáty 
EÚ je v sú�asnej ekonomickej situácii dôležité, aby sa práve podniky vo vysoko 
 inovatívnych odvetviach hospodárstva stali hlavnými aktérmi pri rozvoji nových výrobných 
odvetví  a  pri štrukturálnych zmenách, ktoré sú pre štáty  EÚ životne dôležité. Len tak sa 
môže EÚ sta� vedomostnou ekonomikou s udržate�ným hospodárskym rastom a kvalitnými 
pracovnými miestami. Z tohto dôvodu  kladie Európska komisia vysoký dôraz na jednotný  
ukazovate� hodnotenia inovácií, ktorým je zvyšujúci sa podiel podnikov vo vysoko 
inovatívnych odvetviach hospodárstva. Jednozna�né hodnotenie inovácií by malo by�
prospešné pre celé hospodárstvo vrátane MSP predovšetkým v odvetviach s nedostato�ne 
vyspelou technológiou, ale rovnako aj v službách, ktoré kopírujú celkový trend v oblasti 
dopytu.

         Sú�asné rámcové podmienky nie sú pre podnikový výskum a vývoj, vzh�adom na  
nejednotný trh vhodné. Nepriaznivo ovplyv�ujú, dokonca brzdia, súkromné investície vo 
výskume v oblasti inovácií �o znižuje záujem o investovanie v rámci EÚ. Krajiny EÚ sú pre 
„zahrani�né podniky“ prí�ažlivé existenciou jednotného trhu s najmenej 500 miliónmi 
spotrebite�ov. Platí to však len v prípade, ak sa vytvorí transparentné podnikate�ské prostredie 
s vymožite�nos�ou  práva, transparentným podnikate�ským prostredím a jasnými pravidlami 
hospodárskej sú�aže. Dôležitý je aj faktor dostupnosti  kvalifikovanej pracovnej sily.  

Ekonomická otvorenos� pre zahrani�né investície a produkty je charakterizovaná   
hospodárskou otvorenos�ou a intenzitou  hospodárskej  sú�aže vo vnútri  EÚ. V starých 
�lenských štátoch v porovnaní s novými je vnímaná podstatne intenzívnejšie. Najvýraznejšia 
je v Nemecku, Rakúsku a Holandsku. 
         Dôležitým prvkom pri ur�ovaní trhov, na ktorých podniky  uprednost�ujú inovácie, je 
úrove� dopytu  zákazníkov a spotrebite�ov po nových produktoch, a to predovšetkým 
prítomnos�ou ve�kých odberate�ov prostredníctvom ktorých podniky dostávajú spätnú väzbu, 
�o v zna�nej miere môže prispie� k zvyšovaniu záujmu o inovácie. EÚ je najvä�ším trhom na 
svete, takže by mala túto výhodu využi� a priláka� investorov, ktorí by svojim kapitálom 
pomohli „oživi�“ inova�né aktivity nielen vo ve�kých , ale aj malých a stredných podnikoch. 
Tento potenciál však stále obmedzuje neexistencia vhodných rámcových podmienok na 
úrovni EÚ aj jednotlivých �lenských štátov, ktoré by u�ah�ili prístup inova�ným výrobkom 
a službám  na trh a podporili  smerovanie  podnikových investícií do vedy, výskumu 
a inovácií.   
Rámcové podmienky pre podnikový výskum a inovácie sú v rámci jednotlivých �lenských 
štátov  EÚ zna�ne rozdielne. Prostredníctvom  hodnotiacich ukazovate�ov  vidíme, že prvé 
miesta v rebrí�koch patria severoeurópskym krajinám, zatia� kým nové �lenské štáty sa 
pohybujú na spodných prie�kach. Typickým príkladom významnej prekážky inovácií je napr. 
ochrana a správa duševného vlastníctva. 
Napriek tomu, že na európskej úrovni existuje politická vô�a u�ah�i� prenos poznatkov z 
výskumu do technologickej praxe a na trh, je potrebné �alšie úsilie pre vytvorenie skuto�ného 
trhu pre výsledky výskumu, patenty a licencie. V Európe sú v sú�asnosti výdavky na 
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patentovanie a udržanie patentu nieko�konásobne vyššie ako napríklad  v USA (v prípade 
MSP až 40 násobne). Výška týchto poplatkov je spojená s vysokými sumami, ktoré sa musia 
plati� za udržanie patentu v období, kedy je nevyhnutné, aby podnik rozšíril svoju aktivitu 
�innosti a získal zdroje na rozvoj novej generácie inova�ných produktov. 
            Prístup  podnikov k súkromným finan�ným zdrojom �o sa týka rizikového 
kapitálu, EÚ výrazne zaostáva v tejto oblasti za USA. Fondy pre štartovací, za�iato�ný 
rizikový kapitál v EÚ dosahujú štvrtinu úrovne v USA (1,9 resp. 4,5 miliardy EUR v roku 
2009) a sú významné iba v Nórsku, Holandsku, Dánsku, Portugalsku, Fínsku, Belgicku a 
Francúzsku. �o sa týka o investícií rizikového kapitálu vo fáze rozširovania, výnimku tvoria 
len tri štáty: Spojené krá�ovstvo, Švédsko a Švaj�iarsko. Nové �lenské štáty dosahujú nízku 
úrove� rizikového kapitálu. Napriek  �iasto�nému posunu aj v tejto oblasti, sú rámcové 
podmienky platné v jednotlivých  krajinách pre súkromný kapitál nezaujímavé. Nízka úrove�
dopytu  po domácich výstupoch z oblasti vedy a výskumu, ako aj po inováciách totiž 
nepredpokladá vysokú návratnos� investícií. 

5.      Záver 
 Inovácie sú rozhodujúcim faktorom  rastu produktivity a konkurencieschopnosti. 

Sú�asný prístup k ich rozvoju je založený na teórii systému inovácií rozpracovanej na 
všetkých úrovniach: 

�národnej,  
�regionálnej,  
�odvetvovej. 

Inovácie sú produktom koordinovaných investícií do poznatkov, �udí, infraštruktúry a 
podnikového kapitálu. Vyžadujú si širokú spoluprácu všetkých sektorov: vládneho, 
univerzitného a podnikového, na úrovni štátu i regiónu. Schopnos�  podporovania a rozvíjania 
inovácií je podmienkou pre udržanie a rast  ekonomickej výkonnosti.  

Existujúce rozdiely v ekonomickej výkonnosti v rámci jednotlivých štátov EÚ sa prejavujú, 
a to ešte vo vä�šej miere, na regionálnej úrovni. V obidvoch prípadoch sú ovplyvnené  
inova�ným  potenciálom, resp. inova�nou výkonnos�ou jednotlivých štátov a regiónov 
(hodnotených v EÚ  v rozsahu pravidelných správ EIS).  

Regionálne rozdiely v ekonomickej a inova�nej výkonnosti nie sú dané len primárnym  
nedostatkom fondov pre podporu inovácií, ale tiež fragmentáciou  regionálnych systémov 
inovácií. Na úrovni regiónov s nízkym stup�om inovácií dochádza ve�mi �asto k nesúladu  
medzi dopytom a ponukou  (dopytom po vedomostiach a ich využívaní v praxi). 
Nedostato�ná komunikácia a spolupráca medzi subsystémami vytvárajúcimi znalosti 
a subsystémami, ktoré tieto vedomosti  využívajú  pre tvorbu inovácií, teda  výskumnými 
a vývojovými organizáciami na jednej strane a podnikmi na strane druhej sú prí�inou 
neefektívneho fungovania regionálnych systémov inovácií.
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medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikov v SR v oblasti inovácií. 
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Kalkulácia ceny tepla pod�a podmienok regulátora 
The price calculation of heating power in conditions of regulative authority 

Petra �urechová 

Abstract: The article is focused on heating power calculation in condition of regulative 
authority in Slovak republic. The heating power calculation and real consumption are in 
narrow connection. Heating power is divided into two parts. Fix and variable part are counted 
according regulative rules. Heating power delivery is strictly controlled by regulative 
authority, since price proposal to real calculation costs.  
Abstrakt: Tento príspevok sleduje proces tvorby kalkulácie ceny tepla v podmienkach 
regulátora na Slovensku. Demonštruje vz�ah kalkulácie ceny tepla so skuto�nou spotrebou. 
Teplo je pre odberate�a tepla regulátorom rozde�ované na fixnú  variabilnú �as�. Zú�tovanie 
tepla podlieha skuto�nej kalkulácii tepla. 
Key words: Heating power, consumption, costs, calculation.. 
K�ú�ové slová: teplo, spotreba tepla, naklady, kalkulacie. 
JEL classification: G18.

Úvod 
Kalkulácia ceny tepla podlieha platnej legislatíve. Dodávate� tepla, ktorý prevádzkuje 
centrálny zdroj tepla je povinný postupova� v súlade s aktuálne platnou Vyhláškou Úradu pre 
reguláciu sie�ových odvetvi (�alej len URSO). Cenový návrh pozostáva z návrhu fixnej 
a z variabilnej ceny tepla. Odberate� tepla vstupuje do tohto procesu objednávkou množstva 
tepla na nasledujúce regula�né obdobie. Po ukon�ení regula�ného obdobia sa odberate�ovi 
zú�tuje fixná a variabilná zložka ceny tepla v súlade s pravidlami, ktoré popisuje tento 
príspevok.  

1. Kalkulácia ceny tepla 
Regulovaný subjekt, z poh�adu autora, dodávate� tepla je do konca októbra kalendárneho 

roka povinný poda� na URSO kalkuláciu ceny tepla. Úrad následne predložené návrhy posúdi 
a schváli.  

Cenová regulácia v tepelnej energetike sa vz�ahuje na  

a) výrobu a dodávku tepla, 

b) výrobu, distribúciu a dodávku tepla, 

c) distribúciu a dodávku tepla. 

Kalkulácia ceny pozostáva z kalkulácie fixnej a z variabilnej �asti. Variabilne náklady 
predstavujú náklady na palivo - do návrhu ceny je zahrnutá ich maximálna výška  ur�ená 
pod�a ukazovate�ov energetickej ú�innosti ur�ených pri poslednom overovaní hospodárnosti 
sústav tepelných zariadení pred podaním návrhu ceny, výhrevnosti paliva a ceny paliva alebo 
nakupovaného tepla. Zárove� variabilné náklady zah��ajú technologické náklady, náklady na 
elektrinu, dopravu paliva, technologické hmoty a technologickú vodu, náklady na palivo na 
vlastnú spotrebu tepla súvisiacu s výrobou tepla, ktorá nie je sú�as�ou ukazovate�a 
energetickej ú�innosti.  

Fixne náklady tvoria osobne náklady, náklady na opravy a údržbu, revízie, poistenie 
majetku, odpisy, nájomné �í úroky z úveru poskytnutého bankou. 

Na ú�ely výroby, distribúcie a dodávky tepla sa ekonomicky oprávnené náklady �lenia na 

a)   variabilné náklady, ktoré zah��ajú náklady na palivo, alebo variabilné náklady na nákup 
tepla, 
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b) ostatné variabilné náklady, ktoré zah��ajú náklady na dopravu paliva, náklady na 
elektrinu, technologickú vodu, technologické hmoty, náklady na odvoz a likvidáciu 
popola a náklady na nákup emisných kvót.   

c) regulovanú zložku fixných nákladov, ktorá zah��a osobné náklady vrátane odvodov do 
poistných fondov, spotrebu materiálu a energie, cestovné,  stravné a ostatné služby, 
náklady na dane a poplatky, prevádzkové náklady, odpisy hmotného majetku a 
nehmotného majetku, ktoré nepriamo súvisia s výrobou a rozvodom tepla, a finan�né 
náklady,   

d) ostatné fixné náklady, ktoré zah��ajú fixné náklady na nákup tepla, poistenie majetku, 
dane, nájomné, revízie a zákonné prehliadky, poplatky za zne�istenie pod�a odseku 1 
písm. d), náklady na overenie ú�tovnej závierky audítorom, odpisy hmotného majetku 
a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s výrobou a rozvodom tepla, náklady na 
údržbu a opravy priamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla, úroky z investi�ného 
a z prevádzkového úveru, odpisy a opravy spolo�ných zariadení súvisiacich s výrobou 
a rozvodom tepla.  

Náklady každého zdroja, množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji, ako aj náklady 
súvisiace s distribúciou tepla príslušnej sústavy tepelných zariadení sa sledujú osobitne. 

2. Regula�ný príkon 
Každé odberné miesto tepla predstavuje pre dodávate�a samostatnú jednotku, s vlastnými 
údajmi a vývojom. V prípade centrálnych zdrojov tepla je bežné, že dodávate� ma k dispozícii 
údaje o celkovej spotrebe objektu za viac rokov. V minulosti sa spotrebovane teplo ur�ovalo 
v jednotkách GJ, momentálne je variabilná zložka po�ítaná v kWh a fixná zložka v kW. 1 
kilowatt regula�ného príkonu predstavuje platbu odberate�a za teplo vo fixnej teda stálej �asti.  

Maximálna cena tepla sa skladá z variabilnej zložky maximálnej ceny tepla so spotrebnou 
da�ou z elektriny, uhlia, zemného plynu a so spotrebnou da�ou z minerálneho oleja a fixnej 
zložky maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom a ur�uje sa pre obchodný vz�ah medzi 
dodávate�om a odberate�om. 

(2) Variabilná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatthodinu sa ur�í na objednané 
množstvo tepla. Fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom sa ur�í v eurách na 
kilowatt celkového regula�ného príkonu. 

(3) Regula�ný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie a spotrebou 
tepla v teplej úžitkovej vode sa vypo�íta ako podiel skuto�ne dodaného množstva tepla, 
osobitne aj pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kilowatthodinách v roku t-2 do odberného 
zariadenia a po�tu hodín 5300. Pri výpo�te regula�ného príkonu odberného zariadenia na 
technologickú spotrebu vo výrobných procesoch sa použije po�et hodín 8000, ak sa dodávate�
a odberate� nedohodnú inak. Pri odbernom zariadení, v ktorom si �as� tepla na vykurovanie a 
na prípravu teplej úžitkovej vody vyrába odberate� tepla samostatne (�alej len „doplnkové 
teplo“), sa na výpo�et regula�ného príkonu použije po�et hodín 2000, ak sa dodávate�
s odberate�om nedohodnú inak. Regula�ný príkon odberného zariadenia medzi dodávate�om 
a odberate�om, ktorý je sú�asne aj dodávate�om, sa môže ur�i� aj dohodou.   

(4) Regula�ný príkon nového odberného zariadenia sa vypo�íta ako podiel objednaného 
množstva tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody alebo na technologické 
využitie alebo doplnkového tepla na rok t  v kilowatthodinách a po�tu hodín pod�a spôsobu 
využitia dodávky tepla pod�a odseku 3. 
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(5) Celkový regula�ný príkon na rok t sa vypo�íta ako sú�et regula�ných príkonov všetkých 
odberných zariadení pod�a vzorca 

���
===

++=
z

k
Dkt

y

k
Tkt

x

k
Vktt RPRPRPRP

111

, 

kde  

RPt  je celkový regula�ný príkon v kilowattoch, 

RPVkt je regula�ný príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vykurovanie 
a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode v kilowattoch, 

RPTkt je regula�ný príkon odberného zariadenia s technologickou spotrebou tepla vo 
výrobnom   procese v kilowattoch,

RPDkt je regula�ný príkon odberného zariadenia so spotrebou doplnkového tepla                   
v  kilowattoch, 

x, y, z je po�et odberných zariadení pre jednotlivé druhy odberných zariadení.    

Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za namerané množstvo tepla na 
odbernom mieste a za namerané alebo vypo�ítané množstvo tepla v teplej úžitkovej vode na 
odbernom mieste. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regula�ný príkon 
odberného zariadenia. 

3. Regula�ný rok z poh�adu odberate�a tepla 
Dodávate� tepla je povinný informova� o schválenom cenovom návrhu svojich odberate�ov. 
Odberate�ovi je tak predložená cena fixnej a variabilnej zložky ceny tepla. Odberate� pri 
tvorbe kalkulácie spolupracoval s dodávate�om prostredníctvom objednávky tepla. V prípade 
ak bytový dom uskuto�nil komplexnú rekonštrukciu budovy, následkom ktorej je 
predpokladaná úspora primárnej spotreby energie, je potrebne aby o tejto skuto�nosti 
informoval svojho dodávate�a. Dodávate� tepla prostredníctvom rozsahu uskuto�nenej 
rekonštrukcie a pod�a odporú�aní energetického certifikátu môže odhadnú� pokles potreby 
paliva pre konkrétneho odberate�a v sústave a zárove� sa tu vytvára priestor k dohode 
o regula�nom príkone konkrétneho odberného miesta. Odhad spotreby tepla je dôležitý 
z h�adiska nastavenia pravidelnej mesa�nej platby – fixnej zložky ceny tepla. Odberate� tepla 
platí celoro�ne 1/12 regula�ného príkonu vynásobenú fixnou zložkou ceny tepla a zárove�
platí za skuto�né odobraté množstvo tepla v kWh vynásobené cenou za variabilnú zložku 
ceny tepla. 

Dodávate� po�as roka môže URSO požiada� o zvýšenie ceny tepla. V prípade nárastu cien 
paliva je potrebne pre dodávate�a operatívne na toto zvýšenie reagova� a poda� cenový návrh. 
Fixnú zložku ceny tepla umož�uje regulátor zvýši� iba z dôvodu uskuto�nenej investície. 
Faktor investi�ného rozvoja Y pre fixne náklady sa vypo�íta pod�a vzorca  
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INav sú náklady na investi�ný rozvoj, ak ich cie�om bude zefektívnenie výroby tepla 
(zvýšenie ú�innosti, zníženie prevádzkových nákladov); pri kombinovanej výrobe 
elektriny a tepla sa náklady na investi�ný rozvoj INav vypo�ítajú z celkových nákladov 
na investi�ný rozvoj zariadenia na výrobu elektriny a tepla vynásobených 
koeficientom delenia nákladov �q, 

INad sú náklady na investi�ný rozvoj, ak ich cie�om bude zefektívnenie distribúcie tepla,   

INb sú náklady na ekologizáciu  

INc sú náklady na generálnu opravu  

INd sú náklady na odstránenie porúch  

INe sú náklady na odstránenie porúch  

4. Zú�tovanie ceny tepla 
Po skon�ení regula�ného roka sa do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka dobropisom 
zú�tujú náklady zahrnuté v ur�enej maximálnej cene tepla v roku 2013 a nepreukázané 
ú�tovnými dokladmi okrem variabilných nákladov na nákup paliva a tepla, ak variabilné 
náklady na palivo a nakupované teplo sú prepo�ítané pod�a skuto�nej ceny paliva alebo 
nakupovaného tepla, pod�a ukazovate�ov energetickej ú�innosti ur�ených pri overovaní 
hospodárnosti sústavy tepelných zariadení  použitých pri prvom návrhu na ur�enie ceny tepla. 

V praxi to znamená, že ak dodávate� tepla po�as roka nesprávne kalkuloval tržby 
z variabilnej zložky, nie je možné, aby svoju koncoro�nú stratu uplatnil na 
odberate�och. Uvedený rozdiel je jeho strata. 
Po skon�ení roku t sa celkový objem ekonomicky oprávnených fixných nákladov 
a primeraného zisku na dodávku tepla môže prerozdeli� medzi jednotlivých odberate�ov 
pod�a skuto�ne dodaného množstva tepla v roku t pod�a vzorca  
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Pn je platba príslušného odberate�a v eurách, 

RPt je fakturovaný regula�ný príkon príslušnému odberate�ovi v roku t v kilowattoch, 

CFZ  je fixná zložka maximálnej ceny tepla v eurách za kilowatt, 

QSKn je  skuto�ná dodávka tepla príslušnému odberate�ovi v roku t v kilowatthodinách,     

z           je po�et odberate�ov, bez odberate�ov tepla, ktorí si vyrábajú �as� tepla 
samostatne a odberate�ov, ktorí odobrané teplo �alej dodávajú odberate�om za 
schválenú alebo ur�enú cenu.  

Takýmto spôsobom sa dopredu ur�ený regula�ný príkon odberate�a tepla, ktorý 
predstavuje jeho fixnú mesa�nú platbu „dorovná“ odberu variabilnej zložky odberate�a ale vo 
vz�ahu k celému centrálnemu zdroju tepla. Výsledkom je ur�ený pomer, akým sa odberate�
tepla, pod�a jeho skuto�nej spotreby podie�a na celkových fixných nákladoch centrálneho 
zdroja tepla. 
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Vyú�tovanie tepla sa vykonáva vo fixnej a vo variabilnej zložke tepla. Momentálne je 
zú�tovanie variabilnej zložky pre dodávate�a povinnos�ou, pod�a navrhovanej legislatívy 
platnej pre regula�ný rok 2014 bude aj zú�tovanie fixnej zložky pre dodávate�a povinné. 

5. Záver 
Odberate� na strane spotreby tepelnej energie je každoro�ne vystavovaný novým 

legislatívnym zmenám. Prechodom na kilowatthodiny a kilowatty v regula�nom príkone sa 
pod�a autora teplo ako komodita stalo pre odberate�a komplikovanou položkou. Cena v dvoch 
položkách neumož�uje stanovi� jednu celkovú cenu za teplo, pri�om je potrebne aby si 
odberate� mohol sledova� a porovnáva� vývoj cien, avšak momentálne to nie je možné. 
Z poh�adu autora tohto príspevku je potrebné náklady za teplo porovnáva� pod�a celkových 
ro�ných nákladov konkrétneho odberného miesta po zú�tovaní a nie pod�a jednotkovej ceny. 

Pre dodávate�a je nevyhnutné reagova� na legislatívne zmeny. Regulátor vytvára 
podmienky, v ktorých je nárast ceny možný iba prostredníctvom investi�ného rozvoja pri�om 
sa zabúda na narastajúcu infláciu, nárast miezd �i zmeny úrokových sadzieb, ktoré majú 
významný vplyv na fixné náklady centrálneho zdroja .Narastajúci tlak na výrobcu tepla sa tak 
musí kombinova� so zachovaním štandardov dodávky a distribúcie tepla, ktorých nedodržanie 
môže by� na základe novej legislatívy penalizované. 

2. Literatúra 
[1]ZILINSKY M. 2012. What about costs of self build heating power source. Public conference – 

Heating power industry – How to continue?, 2012, Piestany. 

[2]KOSA P, 2012. Legislative frame of energy efficiency in Slovakia. Public conference – Heating 
power industry – How to continue?, 2012, Piestany. 

[3]URSO public notice, 2012: Obligations of regulated subjects. Ministry of economy, Public notice 
2012. 

[4]MACKAY D. 2009. Sustainable energy – without hot air. Slovak innovation and energetics agency, 
2009, p. 140-155, 214-215. 

Adresa autora: 
Petra �urechová, Ing. PhD. 

KOMTERM Slovensko, a.s. 

Na stanicu 22, 010 09 Žilina 

petra.durechova@komterm.sk



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 46

Analýza inova�nej �innosti podnikov v Slovenskej republike 
Analysis of the innovation activities of enterprises in the Slovak Republic 

�udmila Fabová 

Abstract: Innovation is the way to increase the efficiency and competitiveness of not only 
individual companies, but also of entire economies. The global economic crisis is also 
reflected negatively on innovation and by varying degrees hurt innovation activities of 
enterprises in most countries of the world, including Slovakia. Small share of innovative 
enterprises in Slovakia has, during the crisis, decreased, spending on innovation has 
decreased. Innovations and innovation activities are being performed especially by large 
enterprises, while small and medium-sized businesses have to overcome many obstacles in 
implementing innovative processes. Innovating enterprises mainly focus on technological 
innovation, aimed on improving the quality of products and services. 
Abstrakt: Inovácie sú cestou k zvyšovaniu efektívnosti a konkurencieschopnosti nielen 
jednotlivých podnikov, ale aj celých ekonomík. Svetová hospodárska kríza sa negatívne 
prejavila aj v oblasti inovácií a rôznou mierou postihla inova�né aktivity podnikov vä�šiny 
krajín sveta, Slovensko nevynímajúc. Nízky podiel inovujúcich podnikov sa na Slovensku 
v dôsledku krízy ešte znížil, klesli aj výdavky na inovácie. Inova�né aktivity vyvíjajú najmä 
ve�ké podniky, zatia� �o malé a stredné podniky musia pri uskuto��ovaní inova�ných 
procesov prekonáva� mnohé prekážky. Inovujúce podniky sa zameriavajú najmä na 
technologické inovácie, orientované na zvyšovanie kvality výrobkov a služieb. 
Key words: innovation, innovating enterprises, expenditure on innovation, innovation 
activities. 
K�ú�ové slová: inovácie, inovujúce podniky, výdavky na inovácie, inova�né aktivity.  
JEL classification: O30, O31. 

1. Úvod 
Inovácie sa už dlhší �as považujú za hybnú silu rozvoja ekonomík, umož�ujúcu 

zvyšova� ich efektívnos� a konkurencieschopnos�. Platí to nielen pre ekonomiku ako celok, 
ale aj pre jednotlivé podniky, ktoré ekonomiku tvoria. V dnešných �ažkých �asoch, ke� sa 
vä�šina ekonomík snaží prekonáva� dôsledky globálnej krízy, majú inovácie ove�a vä�ší 
význam ako v minulosti, pretože môžu by� cestou, ako sa dosta� z problémov, súvisiacich 
s krízou. Pre mnohé podniky môžu by� inovácie dokonca otázkou prežitia, �i zabezpe�enia 
�alšej prosperity. Inovácie vznikajú predovšetkým v podnikate�skej sfére, ke�že schopnos�
podnikate�ských  subjektov preži� v konkuren�nom boji závisí najmä od ich schopnosti 
inovova� a inovácie správne využíva�. Pod schopnos�ou podnikov inovova� rozumieme 
nielen inovácie ich produktov, ale aj všetkých �alších �inností, súvisiacich s ich výrobou 
a predajom. Inováciami teda rozumieme nielen technologické, ale aj netechnologické 
inovácie, ktorých využívanie v jednotlivých podnikoch je ovplyvnené viacerými faktormi. 
Patrí medzi ne najmä dostatok kvalifikovaných pracovných síl a priaznivé podnikate�ské 
prostredie, ktoré by zavádzaniu a využívaniu inovácií napomáhalo. Ve�ké, prosperujúce 
podniky oby�ajne nemajú problémy s inova�ným procesom, pretože disponujú dostato�nými 
prostriedkami na ich zabezpe�enie. Malé a stredné podniky však musia pri uskuto��ovaní 
inova�ných procesov prekonáva� mnohé prekážky, ktoré im �asto bránia v realizácii ich 
inovatívnych nápadov. Preto je v oblasti inovácií najmä malých a stredných podnikov 
potrebná vä�šia pozornos� a podpora zo strany štátu. 
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2. Vplyv hospodárskej krízy na inovácie  
Svetová hospodárska kríza, ktorá sa za�ala v roku 2008 sa svojimi dôsledkami 

negatívne prejavila aj v oblasti inovácií. V krajinách OECD v roku 2009 klesli výdavky 
podnikov na výskum, vývoj a inovácie až o 4,5 %, pri�om výdavky klesli aj u inova�ných 
lídrov, t.j. krajín, ktoré dlhodobo investovali do uvedených aktivít najviac prostriedkov. V 
roku 2009 zasiahla kríza inovujúce podniky všetkých kategórií, pri�om najvä�šie negatívne 
dôsledky pocítili podniky v krajinách južnej a strednej Európy, menej v krajinách severnej 
Európy a v Nemecku. V roku 2010 sa síce už inova�né aktivity ve�kých medzinárodných 
spolo�ností, podnikajúcich najmä v odvetviach s vyspelými technológiami obnovili, celkovo 
však inova�né podnikanie ešte nedosiahlo predkrízovú úrove�. Aj v roku 2011 sa oblas�
zakladania podnikov a investovania rizikového kapitálu ešte stále nachádzala výrazne pod 
úrov�ou spred krízy. Hoci kríza v krajinách OECD vyvolala stagnáciu alebo pokles 
inova�ných aktivít, v niektorých rozvíjajúcich sa krajinách bola celkom opa�ná situácia. Napr. 
v �íne v uvedenom období zaznamenali vysoké tempá rastu HDP a stály nárast inova�ných 
aktivít, pri�om investície podnikov do výskumu a vývoja v roku 2009 narástli až o 26 %. V 
dôsledku toho sa podiel �íny na globálnom výskume a vývoji zvýšil zo 7 % v roku 2004 na 
10,5 % v roku 2008 a až na 13 % v roku 2009.  Podobné tendencie možno sledova� aj v 
�alších rozvojových krajinách, ako sú  India a Brazília, ktoré venujú inováciám stále vä�šiu 
pozornos�. [4]  

Aj krajiny Európskej únie, vrátane Slovenska už pomerne dlhý �as, od prijatia 
Lisabonskej stratégie v roku 2000 venujú inováciám vo svojich politických programoch 
zna�nú pozornos�. V reálnych ekonomických výsledkoch sa to však zatia� neprejavilo. 
Inova�ná výkonnos� Európskej únie sa doteraz  podstatne nezvýšila a Európa na�alej 
zaostáva v inovatívnosti nielen za svojimi tradi�nými konkurentmi USA a Japonskom, ale aj 
za novými konkurentmi, ktorými sa stali �ína, India a Brazília. Ak má Európska únia obstá�
v rastúcej celosvetovej konkurencii, je nevyhnutná reforma inova�ných politík najmä 
zaostávajúcich �lenských krajín a sú�asne sa musia tieto krajiny intenzívnejšie zapája� do 
medzinárodnej spolupráce a viac využíva� jej synergické efekty. 

Obr. 1: Podiel inovujúcich podnikov v európskych krajinách v rokoch 2008-2010 v % [1] 
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Na základe nariadenia Európskej komisie sa v �lenských krajinách EÚ vykonáva 
v dvojro�nom intervale štatistické zis�ovanie o inováciách, sledujúce inova�né aktivity 
podnikate�ských subjektov v jednotlivých krajinách. Pod inovujúcimi podnikmi sa rozumejú 
podniky, ktoré vyvíjajú akúko�vek inova�nú aktivitu, teda podniky, ktoré uviedli na trh nové 
alebo výrazne zdokonalené produkty alebo zaviedli v rámci podniku nové alebo výrazne 
zdokonalené procesy, resp. zaviedli nejaké organiza�né alebo marketingové inovácie. Patria 
k nim aj tie podniky, ktorých inova�né aktivity neboli dokon�ené,  alebo boli  pozastavené.[3]  

Pod�a posledného takéhoto zis�ovania za roky 2008 - 2010 Slovenská republika na�alej 
zaostáva v inovatívnosti svojich podnikov za európskym priemerom i za vä�šinou �lenských 
krajín. Na obr. 1, znázor�ujúcom podiely inovujúcich podnikov v európskych krajinách 
vidno, že Slovensko bolo v rokoch 2008-2010 s 35,6 % podielom inovujúcich podnikov 
v Európskej únii na 20. mieste a patrí ku krajinám, nedosahujúcich ani priemernú úrove� EÚ, 
ktorá dosiahla v sledovanom období 51,6 %. Oproti predchádzajúcemu obdobiu 2006-2008, 
kedy bol podiel inovujúcich podnikov na Slovensku 36,1 %  sa situácia dokonca zhoršila, �o 
ale zrejme súviselo s hospodárskou krízou. 

3. Vývoj a štruktúra inovujúcich podnikov a výdavkov na inovácie v SR 
Ak sa pozrieme podrobnejšie na vývoj inovujúcich podnikov v Slovenskej republike 

v tab. 1, zistíme, že po�et, aj podiel inovujúcich  podnikov na Slovensku od roku 2001 do 
roku 2008 (s výnimkou roku 2003) mal stúpajúcu tendenciu. V  roku 2010 oproti roku 2008  
sa však po�et inovujúcich podnikov znížil z 3 494 na 2 106 a podiel inovujúcich podnikov 
z celkového po�tu podnikov sa znížil z 36,1 % v roku 2008 na 35,6 % v roku 2010. Zníženie 
inova�nej aktivity vplyvom hospodárskej krízy najviac postihlo malé podniky, ktorých po�et 
sa znížil z 2 392 na 1 142, menej stredné podniky, kde poklesol po�et inovujúcich podnikov 
z 800 na 699 a najmenej zasiahla kríza ve�ké inovujúce podniky, ktorých po�et klesol z 302 
na 265. Pokia� ide o štruktúru inovujúcich podnikov na Slovensku, najvä�ší podiel 
inovujúcich podnikov v roku 2010 – 65,1 % bol v skupine ve�kých podnikov, �o zrejme 
súvisí s dostato�nými prostriedkami, ktorými ve�ké podniky disponujú a môžu vynaklada� na 
inovácie. V skupine stredných podnikov bol podiel inovujúcich podnikov 43,6 % a spomedzi 
malých podnikov sa inova�ným aktivitám venovalo iba 29,3 % podnikov.  

Tab. 1: Vývoj a štruktúra inovujúcich podnikov v SR v priemysle a vybraných službách  

Ukazovate� 2001 2003 2004 2006 2008*) 2010 

Po�et inovujúcich podnikov  1 214 1 108 1 459 1 635 3 494 2 106

malé podniky (10 - 49 zam.) 656 575 726 882 2 392 1 142

stredné podniky (50 - 249 zam.) 348 330 488 511 800 699

ve�ké podniky (250 a viac zam.) 209 204 246 242 302 265

Podiel inovujúcich podnikov  z 
celkového po�tu podnikov % 19,5 19,4 23,2 25,1 36,1 35,6

malé podniky 15,1 14,6 16,3 19,2 31,5 29,3

stredné podniky 24,4 24,2 34,8 34,4 48,7 43,6

ve�ké podniky 46,8 47,5 58 56 67,6 65,1

  ∗) od roku 2008 sú do inovujúcich podnikov zaradené aj podniky s netechnologickými inováciami

  Zdroj: ŠÚ SR  
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Intenzitu inova�nej �innosti slovenských inovujúcich podnikov budeme sledova�
prostredníctvom ich výdavkov na inovácie. Výdavky na inovácie zah��ajú všetky výdavky, 
vz�ahujúce sa k vedeckým, technologickým a komer�ným krokom, ktoré vedú k zavedeniu 
nového alebo výrazne zdokonaleného produktu, resp. procesu, vrátane výdavkov na 
nedokon�ené alebo pozastavené inova�né aktivity. [3] Na základe údajov v tab. 2 môžeme 
konštatova�, že celkové výdavky na inovácie v inovujúcich podnikoch na Slovensku od roku 
2001 do roku 2008 s výnimkou roku 2003 rástli. V roku 2008 však sledujeme pokles 
výdavkov na inovácie vo všetkých ve�kostných skupinách podnikov, pri�om najvýraznejší 
pokles bol zaznamenaný v skupine ve�kých podnikov. Pokles celkových výdavkov na 
inovácie pokra�oval aj v roku 2010, ke� dosiahol takmer polovi�nú úrove� z roku 2006. Aj 
ke� sa celkové výdavky na inovácie v roku 2010 oproti roku 2008 v inovujúcich podnikoch 
znížili z 920 068 tis. EUR na 853 328 tis. EUR, v skupine stredných podnikov sa mierne 
zvýšili z 227 783 tis. EUR na 233 202 tis. EUR. Pokia� ide o podiel výdavkov na inovácie v 
% z celkových tržieb inovujúcich podnikov, aj ten po�as sledovaného obdobia klesal, z 5,70 
% v roku 2001 na 1,19 % v roku 2008 a až v roku 2010 mierne stúpol na 1,21 %. Klesajúci 
trend výdavkov vidíme najmä v skupine ve�kých podnikov, naopak, v malých a stredných 
podnikoch sa už v roku 2010 podiel výdavkov na inovácie mierne zvýšil. 

Tab.2: Výdavky na inovácie v inovujúcich podnikoch SR v priemysle a vybraných službách

Ukazovate� 2001 2003 2004 2006 2008*) 2010 

Výdavky na 
inovácie v tis. EUR 

1 265 528 1 105 902 1 424 180 1 643 703   920 068   853 328

malé podniky 15 202 46 347 100 316 110 856 109 187 85 629

stredné podniky 133 056 173 101 188 677 576 068 227 783 233 202

ve�ké podniky 1 117 270 886 454 1 135 187 956 779 583 098 534 497

Podiel výdavkov v 
% z celk. tržieb   5,70 3,6 3,13 2,89 1,19 1,21

malé podniky 1,28 3,46 3,34 3,19 1,42 1,56

stredné podniky 4,58 5,13 2,72 6,56 1,92 2,07

ve�ké podniky 6,17 3,41 3,19 2,15 1,01 1,00

  Zdroj: ŠÚ SR 

Tab.3: Štruktúra výdavkov na inovácie v inovujúcich podnikoch v priemysle a službách v %

Ukazovate� 2001 2003 2004 2006 2008 2010 

vnútorný výskum a vývoj (VV) 6,8 6,6 8,1 8,3 9,9 17,1

zaobstaranie výskumu a vývoja (vonkajší VV) 2,5 2,8 2,2 3,8 7,9 7,7

zaobstaranie strojov a zariadení 77,0 60,9 84,5 85,5 77,5 71,6

zaobstaranie ostatných vonkajších znalostí 4,7 22,1 5,2 2,4 4,7 3,6

výd. na prípravnú fázu výr. a uvedenie na trh 9,0 7,6 - - - -

  Zdroj: ŠÚ SR 

Zaujímavý je aj poh�ad na štruktúru inovácií v inovujúcich podnikoch na Slovensku. 
Údaje v tab. 3 dokumentujú skuto�nos�, že prevažná vä�šina výdavkov na inovácie (v roku 
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2006 až 85,5 %) bola ur�ená na zaobstaranie strojov a zariadení. Ak k tomu pridáme �alšie 
výdavky na inovácie, smerujúce mimo inovujúce podniky, slúžiace na zaobstaranie výskumu 
a vývoja  a zaobstaranie ostatných vonkajších znalostí, zostane na inova�né aktivity vo vnútri 
inovujúcich podnikov len nepatrná �as� výdavkov. Ide o výdavky na vnútorný výskum 
a vývoj a výdavky na prípravnú fázu výroby a uvedenie na trh, ktoré v rokoch 2001 a 2003 
tvorili okolo 15 % výdavkov na inovácie, v rokoch 2004-2008 len okolo 10 % (v tomto 
období sa už výdavky na prípravnú fázu výroby nesledovali). V roku 2010 sa však už 
výdavky na vnútorný výskum a vývoj, teda na vlastné inova�né aktivity podnikov zvýšili na 
17,1 %  z celkových výdavkov na inovácie, �o je pozitívny jav. Znamená to, že podniky na 
Slovensku sa v roku 2010 napriek kríze, alebo možno práve kvôli nej, vo vä�šej miere 
zamerali na inova�né �innosti vo vnútri svojich podnikov a snažili sa zabezpe�i� inovácie 
vlastnými silami. 

4. Inova�né aktivity inovujúcich podnikov v SR 
V inova�ných aktivitách slovenských podnikov prevládajú najmä technologické 

inovácie, zah��ajúce inovácie produktu, inovácie procesu, resp. inovácie produktu aj procesu. 
Inovácie produktu predstavujú zavedenie nového alebo výrazne zdokonaleného produktu na 
trh. Tento produkt môže by� nový bu� len pre podnik, alebo aj pre trh ako celok. Inovácie 
procesu zah��ajú inovácie metód spracovania alebo produkcie výrobkov a služieb, inovácie 
metód logistiky, dodávky alebo distribúcie výrobkov a služieb, alebo inovácie podporných 
�inností pre procesy. Netechnologické inovácie tvoria organiza�né a marketingové inovácie. 
Organiza�né inovácie predstavujú zavedenie novej organiza�nej metódy do obchodnej a 
ekonomickej praxe podniku (vrátane manažérstva poznatkov), organizácie pracoviska alebo 
vonkajších vz�ahov, ktorá nebola predtým v podniku použitá. Za marketingovú inováciu sa 
považuje implementácia novej marketingovej koncepcie alebo stratégie, ktorá sa významne 
odlišuje od existujúcich marketingových metód v podniku a doteraz  nebola použitá. Zah��a 
významné zmeny dizajnu, obalu produktu, umiestnenia produktov, propagácie alebo cenovej 
tvorby produktov. [3] 

Tab.4: Štruktúra inova�ných aktivít inovujúcich podnikov v SR

Druh inova�nej �innosti 2001 2003 2004 2006 2008 2010 

Inova�né �innosti spolu 19,5 19,4 23,2 25,1 36,1 35,6

Technologické inovácie 19,5 19,4 23,2 25,1 21,8 28,2

Úspešné inovácie 17,2 18,5 22,2 23,9 20,8 27,6

   Inovácie produktu 10,7 11,9 4,6 5,6 4,2 6,9

   Inovácie procesu 2,0 1,5 7,2 8,4 7,3 7,8

   Inovácie produktu a procesu 4,4 5,1 10,4 9,9 9,3 12,9

Nedokon�ené a zastavené inova�né aktivity 2,3 0,9 1,0 1,2 1,0 0,6

Netechnologické inovácie . . 9,7 14,5 14,3 7,4

  Zdroj: ŠÚ SR 

Aj ke� je podiel inovujúcich podnikov na Slovensku relatívne nízky, inovujúce podniky 
sú pomerne úspešné. V roku 2010 až 62,8 % z podnikov, inovujúcich produkt, zaviedlo 
inováciu produktu, ktorý bol nový aj pre trh ako celok, nielen pre samotný podnik. Takýchto 
úspešných inovátorov procesu, ktorí v roku 2010 zaviedli inováciu procesu, nového nielen pre 
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podnik, ale aj pre trh ako celok bolo 7,7 % z inovujúcich podnikov. Zatia� �o v roku 2001 
prevládali v  inovujúcich podnikoch na Slovensku inovácie produktov, v roku 2010 sa takmer 
polovica podnikov zamerala na inovácie produktov aj procesov sú�asne. V priebehu 
sledovaného obdobia výrazne poklesol aj podiel neúspešných inovácií. 

 A aké sú ciele inovujúcich podnikov na Slovensku?  Za najdôležitejšie ciele inovácií 
produktov a procesov až 60,2 % inovujúcich podnikov považuje zvýšenie kvality výrobkov 
a služieb, rozšírenie sortimentu – 54,7 %, zvýšenie pružnosti výroby výrobkov a poskytovania 
služieb – 46,4 %, vstup na nové trhy, alebo zvýšenie podielu na trhu – 41,4 %, nahradenie 
zastaralých produktov a procesov – 40,7 %, zvýšenie kapacity výroby alebo poskytovania 
služieb – 30,7 %, zvýšenie ochrany zdravia a bezpe�nosti – 31,8 %, zníženie materiálových 
a energetických nákladov – 29,5 %, zníženie dopadov na životné prostredie – 24,6 % 
a zníženie mzdových nákladov – 24,1 %. [3] 

5. Záver 
Výsledkom analýzy inova�nej �innosti podnikov v SR je konštatovanie, že inovatívnos�

podnikov na Slovensku je v porovnaní s ostanými európskymi krajinami nízka a v dôsledku 
hospodárskej krízy sa po�et inovujúcich podnikov ešte znížil. Inova�ná aktivita podnikov je 
priamo úmerná ich ve�kosti, to znamená, že inova�né aktivity vyvíjajú najmä ve�ké podniky, 
zatia� �o malé a stredné podniky musia pri uskuto��ovaní inova�ných procesov prekonáva�
mnohé prekážky, preto by si zaslúžili vä�šiu pozornos� a pomoc zo strany štátu. Úrove�
a intenzita inova�nej �innosti v jednotlivých podnikoch nezávisí len od ochoty, �i schopnosti 
podniku venova� sa inováciám, ale je ovplyvnená aj vonkajšími faktormi. Patrí medzi ne aj 
dostatok kvalifikovaných pracovných síl a priaznivé podnikate�ské prostredie v danej krajine, 
ktoré by umožnilo vo vä�šej miere ako doteraz zavádza� a využíva� inovácie aj v malých 
a stredných podnikoch.  A o to sa tiež musí postara� štát. 
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Zvyšovanie konkuren�nej spôsobilosti malých a stredných podnikov v SR v 
rámci medzinárodnej spolupráce 

Increasing competitive capacity of small and medium-sized enterprises in the 
Slovak Republic in the framework of international cooperation 

Nadežda Fuksová 

Abstract: Increasing competitive capacity is the effort of many small and medium-sized 
enterprises. To take part in international cooperation is for small and medium-sized 
enterprises a driving force for competitive ability. Increasing competitive capacity of small 
and medium-sized enterprises requires constant monitoring of competitiveness factors in 
enterprises. Financial sources, SWOT analysis, innovations, legislation are elements from 
group of competitiveness factors which should be constantly analyze in small and medium-
sized enterprises.  
Abstrakt:V sú�asnosti je snahou mnohých malých a stredných podnikov zvyšovanie 
konkuren�nej spôsobilosti. Medzinárodná spolupráca, ktorej sa malé a stredné podniky �oraz 
viac zú�ast�ujú sa stáva hnacou silou na to, aby si práve v�aka nej malé a stredné podniky 
v SR zvyšovali konkuren�nú spôsobilos�. Zvyšovanie konkuren�nej spôsobilosti malých 
a stredných podnikov v SR v rámci medzinárodnej spolupráce si vyžaduje i neustále 
sledovanie faktorov konkurencieschopnosti týchto podnikov. Disponibilné finan�né 
prostriedky, SWOT analýza, inovácie, ale i legislatíva sú prvkami zo skupín faktorov 
konkurencieschopností, ktoré treba v tomto kontexte neustále analyzova�. 
Keywords: international cooperation, small, medium-sized enterprise, competitiveness 
factors.
K�ú�ové slová: medzinárodná spolupráca, malý podnik, stredný podnik, faktory 
konkurencieschopnosti.
JEL classification: D00, O50,M20. 

Úvod 
Snaha o zvyšovanie konkuren�nej spôsobilosti malých a stredných podnikov v SR 

v rámci medzinárodnej spolupráce je �oraz �astejším javom. Mnohé malé a stredné podniky 
v SR využívajú možnosti medzinárodnej spolupráce, aby si zabezpe�ili vyššiu konkuren�nú 
spôsobilos� pri v sú�asnosti náro�nom konkuren�nom boji na trhoch, na ktorých vystupujú so 
svojimi výrobkami alebo službami.  

Teoretické východiská 
V rámci doteraz publikovaných zahrani�ných štúdii možno konštatova� ur�itú 

nejednotnos� v pojednaní o faktoroch, ktoré spôsobujú zvyšovanie konkuren�nej spôsobilosti 
malých a stredných podnikov. Doterajšie zahrani�né štúdie zaoberajúce sa konkuren�nou 
spôsobilos�ou v oblasti MSP možno rozdeli� do dvoch skupín, a to pod�a toho �i sa výskum, 
ktorý tvorí základ štúdii zameriava na súbor s viacerými  premennými (sledovanie faktorov, 
ktoré sú prí�inou úspechu MSP) alebo sa snaží viac orientova� a skúma�  jednotlivo úspešné 
malé a stredné podniky v jednotlivých krajinách. Celosvetovo v problematike MSP možno 
pozorova� viacero vedcov, ktorý sa priamo venujú skúmaniu malých a stredných podnikov.   

7Jedným z nich je i Storey (1994), ktorý skompiloval výsledky predchádzajúcich 
štúdii o MSP a zameral sa najmä na štádiá životného cyklu podniku: vznik, rast a zánik 
malých a stredných podnikov, kde vytvoril a prezentoval lekcie pre malé a stredné firmy 
z naštudovaných poznatkov vzh�adom k spomenutému životnému cyklu podniku. [1]   

Md. Aminul Islam, Ezaz mian a Muhammad Hasmat Ali (2008) v ich štúdii o malých 
a stredných podnikoch, ktorú realizovali v Bangladéži,  zistili, že produkty a služby, ale i 
spôsob akým malé a stredné podniku podnikajú, manažment, know-how a externé prostredie 
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sú najvýznamnejšie faktory, ktoré determinujú úspech malých a stredných podnikov. [2]   
Z preštudovaných štúdii možno spomenú� i Nurul Indarti a Marja Langenberg (2005), ktorí 
identifikujú tiež k�ú�ové komponenty, ktoré riešia dôležitos� analýzy úspechu malých 
a stredných podnikov, ktoré zah��ajú charakteristiky podnikate�ov, charakteristiky podnikov, 
a tiež charakteristiky jednotlivých elementov rozvoja malých a stredných podnikov.  [3]  

Westhead (1995) skúmal z h�adiska malých a stredných podnikov v kontexte ich 
konkuren�nej spôsobilosti faktory ovplyv�ujúce prežitie malých a stredných podnikov, a to na 
vzorke 227 malých a stredných podnikov.  [4]  Vedci Ghosh a Kwan (1996) uskuto�nili 
národný výskum v rámci štúdie k�ú�ových faktorov  na vzorke 152 malých a stredných firiem 
v Singapure, a taktiež 164 malých a stredných firiem v Austrálii. [5]   

Kauranen (1996)  skúmal životnos� malých a stredných podnikov z krátkodobého 
a dlhodobého poh�adu v 37 malých a stredných podnikoch vo Fínsku, kde sledoval práve 
determinanty ovplyv�ujúce konkuren�nú spôsobilos� týchto podnikov. [6]   
Yusuf (1995) sa zaoberal kritickými faktormi úspešnosti malých a stredných podnikov v 
rámci priemyslu na vzorke 220 podnikate�ov. [7]   

Wijewardena a Cooray (1996) analyzovali dôležitos� faktorov na vzorke 300 malých 
a stredných podnikov, ktoré podnikajú v Japonsku. [8]   Gadenne (1998)  zistil vplyv rôznych 
manažérskych praktík na základe štúdie 369  malých a stredných podnikov z oblasti obchodu 
a priemyslu v Austrálii. [9]   

Bracker a Pearson (1986) študovali plánovanie a finan�nú výkonnos� malých 
a stredných podnikov zameraných z h�adiska predmetu podnikate�skej �innosti na �istiace 
práce. [10]    Bracker a kol. v roku 1993 skúmali plánovanie v úspešných rýchlo rastúcich 
malých a stredných podnikoch. [10]   Pelham (2000) pozoroval vz�ah medzi trhovou 
orientáciou a výkonnos�ou vo výrobných malých a stredných podnikoch v ôsmych odvetviach 
priemyslu. [11]   
MSP 

Problematika malých a stredných podnikov je ve�mi aktuálna. Jedným z hlavných 
dôvodov pre�o je tomu tak, je skuto�nos�, že malé a stredné podniky v SR predstavujú 
z h�adiska po�tu podnikajúcich subjektov v SR markantné zastúpenie. Podobný stav je 
i v EÚ. 

V rámci EÚ je malým a stredným podnikom venovaná osobitná pozornos�. Všeobecne 
známou skuto�nos�ou je fakt, že v rámci EÚ 99 % tvoria mikro, malé a stredné podniky 
z celkového po�tu podnikov. Z tohto množstva je asi 92 % mikropodnikov.  Odvolávajúc sa 
na REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN 
PARLIAMENT možno konštatova�, že malé a stredné podniky v rámci EÚ okrem toho, že 
hrajú jednu z k�ú�ových rolí pre ekonomický rast,  zamestnávajú pracovníkov, tak 
predstavujú i  zdroje inovácií.  [13] 

V rámci EÚ sa posudzuje ve�kos� podniku na základe odporú�anie EÚ 2003/361 
pojednáva práve o klasifikácii podnikov do skupín pod�a po�tu zamestnancov a ro�ného 
obratu alebo ro�nej bilancie, kde sú MSP definované nasledovne:��
Tab. 1 Klasifikácia podnikov v rámci odporú�ania EÚ 2003/361: 

Typ podniku
Po�et 
zamestnancov

Ro�ný 
obrat

al. Ro�ná 
bilancia

Stredné podniky < 250 � € 50 m � € 43 m 

Malé podniky < 50 � € 10 m � € 10 m 

Mikropodniky < 10 � € 2 m � € 2 m 

Zdroj: Európska komisia , 2013 



  FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 54

Konkuren�ná spôsobilos� malých a stredných podnikov v SR 

Konkuren�nú spôsobilos� možno definova�  ako aktívnu stránku podniku v rámci 
„konkuren�ného boja“  na trhu. Trhom v tomto prípade možno chápa� nielen trh v domácej 
krajine, v ktorej podnik pôsobí, ale taktiež trh medzinárodný.  Pre malé a stredné podniky 
v SR sa medzinárodným trhom môžu myslie� trhy ostatných európskych krajín, ázijske trh, 
americké trhy, austrálske trhy, africké trh, at�. 

Pri pojednaní o konkuren�nej spôsobilosti malých a stredných podnikov v SR je 
potrebné vychádza� i z historického vývoja, a to najmä aj zo skuto�nosti, ktorou bol vstup SR 
do EÚ. Tento historický moment ovplyvnil nielen možnosti malých a stredných podnikov 
v SR pre vstup na ostatné európske trhy, ale tiež výrazne skorigoval a stále koriguje 
konkuren�nú spôsobilos� malých a stredných podnikov v SR. 

Konkuren�ná spôsobilos� malých a stredných podnikov v SR v rámci medzinárodnej 
spolupráce získala vstupom do EÚ jednu zo základných podmienok, a tou sa stalo 
formulujúce sa legislatívne prostredie, ktoré by malo postupne pozitívne vplýva� na vstup na 
trhy v rámci EÚ pre malé a stredné podniky zo SR.  

V Slovenskej republike sa zvýšenému záujmu o malé a stredné podniky venuje najmä 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME) , priebežne vyvíja 
aktivity i v rámci prieskumov. V súvislosti so vstupom SR do EÚ uskuto�nila spomínaná 
agentúra robila prieskum v rámci správy - „Hodnotenie  podnikate�ského prostredia a  
dopadu vstupu Slovenska do Európskej únie malými a strednými podnikmi“, ktorá bola 
publikovaná v roku 2005, a tiež správy – „Inova�ná kapacita malých a stredných podnikov“, 
ktorá bola publikovaná v roku 2007 . 
Jednalo sa predovšetkým o odpovede na otázky týkajúce prínosu vstupu SR do EÚ 
(„Hodnotenie  podnikate�ského prostredia a  dopadu vstupu Slovenska do Európskej únie  
malými a strednými podnikmi“) a zdrojov konkurencieschopnosti  podnikov (Inova�ná 
kapacita malých a stredných podnikov). 

Obr. 1 Zdroje konkurencieschopnosti 
Zdroj: NADSME, Inova�ná kapacita malých a stredných podnikov, 2013, [14]   
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Obr. 2 Prínos vstupu do EÚ z poh�adu MSP 
Zdroj: NADSME, Hodnotenie  podnikate�ského prostredia a  dopadu vstupu Slovenska do 

Európskej únie malými a strednými podnikmi, 2013, [15]   

V rámci inova�ných aktivít ako zdroja konkurencieschopnosti MSP bolo v prieskume 
agentúry NASME nieko�ko otázok, ktorých odpovede deklarujú vplyv vstupu do EÚ v 
rámci rozšírenia možností vzh�adom k MSP. O fakte vplyvu vstupu SR do EÚ v súvislosti 
s faktormi konkurencieschopnosti slovenských podnikov hovorí aj  štúdia �alšej inštitúcie, 
a to Národnej banky Slovenska NBS, ktorá sa však zaoberá skúmaním faktorov 
konkurencieschopnosti z h�adiska prostredia malých a stredných podnikov. [16]   

Medzinárodná spolupráca malých a stredných podnikov v SR z poh�adu zvyšovania  
konkuren�nej spôsobilosti 

Ako bolo už spomenuté vyššie, by� konkuren�ne spôsobilý by pre podnik malo 
znamena� vytváranie aktívnej �innosti v oblasti konkuren�ného boja na trhu podnikate�ských 
subjektov.  

Aktívna �innosti malého a stredného podniku v oblasti konkuren�ného boja 
naj�astejšie je vykonávaná bu� na domácom tzn. slovenskom trhu alebo z h�adiska 
medzinárodného na trhoch krajín EÚ.  

Nasledujúce grafy znázor�ujú po�ty podnikov v jednotlivých krajinách, ktoré sa 
zapájajú do medzinárodnej spolupráce.  
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 Podniky spolupracujúce  na medzinárodnej úrovni   

Obr. 3 Preh�ad  podnikov spolupracujúcich na medzinárodnej úrovni  
Zdroj: Eurostat, 2013 
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 Podniky spolupracujúce  v rámci medzinárodnej spolupráce s dodavate�mi z iných 
krajín mimo väzby vlastnej skupiny podnikov (dcérskych spolo�ností)  

 Podniky spolupracujúce  v rámci medzinárodnej spolupráce s
dodavate�mi z iných krajín mimo väzby vlastnej skupiny podnikov
(dcérskych spolo�ností)  

Obr. 4 Preh�ad  podnikov spolupracujúcich v rámci medzinárodnej spolupráce 
Zdroj: Eurostat, 2013 
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 Podniky spolupracujúce  v rámci medzinárodnej spolupráce s dodavate�mi z iných 
krajín v rámci dodávok  materiálu, komponentov a softvéru

 Podniky spolupracujúce  v rámci medzinárodnej spolupráce s
dodavate�mi z iných krajín v rámci dodávok  materiálu, komponentov a
softvéru

Obr. 5 Preh�ad  podnikov spolupracujúcich v rámci medzinárodnej spolupráce  
Zdroj: Eurostat, 2013 

V rámci EÚ sa do medzinárodnej spolupráce zapájajú malé a stredné podniky v rôznej 
miere. Z poh�adu štatistík je krajinou s najvä�ším po�tom podnikov, ktoré sa zapájajú do 
medzinárodnej spolupráce jednozna�ne  Nemecko. (vi� graf 1, graf 2 a graf 3) 

V nižšie uvedených grafoch je grafické znázornenie ú�asti podnikov v jednotlivých 
krajinách EÚ na medzinárodnej spolupráci.  
  

Ako vidie� Slovenská republika v po�te podnikov, ktoré sa zú�ast�ujú medzinárodnej 
spolupráce dos� zna�ne aj napriek zoh�adneniu po�tu ekonomických subjektov v národnom 
hospodárstve zaostáva. V rámci skupiny V4 krajín je z poh�adu ú�asti podnikov 
v medzinárodnej spolupráci na tom najhoršie.  

Analýza a návrh možných riešení zvyšovania konkuren�nej spôsobilosti v rámci 
ú�asti malých a stredných podnikov v SR v medzinárodnej spolupráci  

Vo výskumnej štúdii Národnej banky Slovenska z roku 2008 sú ako základné 
štatistické ukazovatele najvýznamnejších faktorov sú�asnej konkurencieschopnosti uvedené: 

- Vnútropodnikové faktory. 
- Odvetvové faktory.
- Makroúrov�ové faktory. [16]  

Na to, aby malé a stredné podniky boli konkuren�ne spôsobilé, musia by� zárove�
konkurencieschopné.  Pri poh�ade na konkurencieschopnos� je možné v rámci predpokladu 
pre úspešné pôsobenie na  trhu hovori� i o štyroch bodoch, ktoré môžu determinova�
konkuren�nú spôsobilos� malých a stredných podnikov v rámci medzinárodnej spolupráce.  

Štyri body, ktoré je potrebné da� do pozornosti i v súvislosti s vyššie menovanými 
faktormi ovplyv�ujúcimi i konkurencieschopnos� malých a stredných podnikov sú: 

- disponibilné finan�né prostriedky 
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- inovácie 
- podrobne vypracovaná SWOT analýza 
- legislatíva (právne predpisy) 

Disponibilné finan�né prostriedky 
Medzinárodná spolupráca znamená pre malé a stredné podniky vynakladanie 

finan�ných prostriedkov, ktorými by podniky vstupujúce najmä do zahrani�nej spolupráce 
mali disponoa�. Vo všeobecnosti práve disponibilné finan�né prostriedky bývajú jedným 
z hlavných problémov, aby mohli malé a stredné podniky dosiahnu� konkuren�nú 
spôsobilos�, a zárove� ju v sú�innosti s medzinárodnou spoluprácou zvyšova�.  
Inovácie 

„Inovácie umož�ujú podnikom zabezpe�i� rast  výkonnosti a produktivity a v prípade 
MSP umiestnených v regióne zvyšova� ich konkurencieschopnos� na danom trhu.“ [17]  
V tomto kontexte môžeme hovori� o domácom trhu (Slovensko) a o zahrani�nom trhu pri  
zvyšovaní konkuren�nej spôsobilosti malých a stredných podnikov v rámci medzinárodnej 
spolupráce. Inovácie tvoria bezpochyby jeden z nosných faktorov, ako zvyšovanie 
konkuren�nej spôsobilosti podniku dosiahnu�, a to i v rámci medzinárodnej spolupráce, ktorej 
sa malé a stredné podniky zú�ast�ujú. 

SWOT analýza 
Slabé a silné stránky, príležitosti a hrozby to by mal ma� každý malý a stredný podnik 

prepracované v podobe SWOT analýzy, ktorá by mala vyústi� do záverov, ktoré by 
v kone�nom dôsledku mali vies� k zvýšeniu konkuren�nej spôsobilosti malých a stredných 
podnikov v rámci medzinárodnej spolupráce.  

Legislatíva  
Zohráva dôležitú úlohu pre každý jeden malý a stredný podnik. Legislatíva a teda 

v samotnom kontexte chápania právne predpisy danej krajiny výrazným spôsobom 
ovplyv�ujú konkuren�nú spôsobilos� malých a stredných podnikov, a s tým súvisiacu 
medzinárodnú spoluprácu. 

Grafické znázornenie vz�ahu štyroch bodov - disponibilných finan�ných prostriedkov, 
inovácii, SWOT analýzy, legislatívy 
Odporú�ania

Malé a stredné podniky sú v sú�asnosti vystavované neustálemu silnému 
konkuren�nému boju, a to vo všetkých odvetviach priemyslu a na všetkých trhoch, tak 
domácich ako i zahrani�ných. Realizovanie výkonov podnikate�skej �innosti na domácom 
alebo zahrani�nom trhu sa stáva k�ú�ovou otázkou prežitia malých a stredných podnikov. 
Pôsobenie podnikate�skej jednotky na domácom alebo zahrani�nom trhu v kontexte 

Podniky 
(malé a stredné) 

Disponibilné finan�né 
prostriedky 

Inovácie 

Legislatíva SWOT analýza 
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medzinárodnej spolupráce si vyžaduje, aby podniky dokonale poznali a zvážili faktory 
konkurencieschopnosti i z h�adiska situácie, v ktorej sa momentálne nachádzajú. Ako bolo 
spomenuté vyššie, z množiny mnohých bodov, ktoré treba zváži�, a podrobne rozanalyzova�
pred vstupom malého alebo stredného podniku na domáci alebo zahrani�ný trh v kontexte 
medzinárodnej spolupráce, boli rozobraté v tomto príspevku štyri aspekty, ktorými sú 
disponibilné finan�né prostriedky, inovácie, SWOT analýza a legislatíva.  Tieto štyri 
spomínané aspekty by nemali pri myšlienke zvyšovania konkuren�nej spôsobilosti malých 
a stredných podnikov v rámci medzinárodnej spolupráce absentova�. 

Záver 
Malé a stredné podniky predstavujú dôležitú sú�as� v rámci celkového po�tu 

podnikate�ských jednotiek na Slovensku. Ich úspešnos� na domácich i zahrani�ných trhoch 
ako i ich zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce majú dopad na podnikate�ský sektor 
v SR.  Dosiahnutie zvyšovania konkuren�nej spôsobilosti malých a stredných podnikov v SR 
v rámci medzinárodnej spolupráce, je podmienené neustálym sledovaním faktorov, ktoré 
majú na konkuren�nú spôsobilos� vplyv. Zo spomenutej skupiny faktorov sa jedná najmä o  
disponibilné finan�né prostriedky, inovácie, SWOT analýzu, legislatívu, ktoré malé a stredné 
podniky by mali tiež vzh�adom ku konkuren�nej spôsobilosti analyzova�.  
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Vybrané aspekty adaptability modelu Flexicurity na Slovensku 
Selected adaptability aspects of Flexicurity model in Slovakia 

Beáta Gavurová, Adela Klepáková 

Abstract: Flexicurity represents a model of the social state with active labor market policy. 
On the one hand is the flexibility for employers and on the other hand the benefits for the 
unemployed. The individual components of Flexicurity should by the interaction increase 
employment as a whole, as well as in its individual segments of disadvantaged labor force 
(women, elderly citizens, etc.), and not least reduce the number of people at risk of poverty 
and social exclusion. Denmark has created a successful Flexicurity system, based on a 
combination of flexibility and security. This system is an example also for other member 
states of the European Union, which can operate in individual countries only if the Flexicurity 
principles are adapted to the labor market of concerned member state and to the system of 
relations between employers and employees. Presented contribution reflects these aspects and 
points out on selected aspects of Flexicurity model application in Slovakia.
Abstrakt: Flexicurity predstavuje sociálny model štátu s aktívnou politikou trhu práce. Na 
jednej strane je flexibilita pre zamestnávate�ov a na druhej strane benefity pre 
nezamestnaných. Jednotlivé zložky Flexicurity by vo vzájomnej sú�innosti mali zvyšova�
zamestnanos� jednak ako celku, ako aj v jeho jednotlivých segmentoch znevýhodnenej �asti 
pracovnej sily (ženy, starší ob�ania, a pod.) a v neposlednom rade aj zníži� po�et �udí 
ohrozených chudobou a sociálnou exklúziou. Dánsko má vytvorený úspešný systém 
Flexicurity, založený na kombinácii flexibility a istoty. Tento systém predstavuje príklad aj 
pre ostatné �lenské štáty Európskej únie, ktorý môže v jednotlivých krajinách fungova� len 
vtedy, ak sa zásady Flexicurity prispôsobia trhu práce daného �lenského štátu a systému 
vz�ahov medzi zamestnávate�mi a zamestnancami. Na tieto aspekty reflektuje predkladaný 
príspevok a poukazuje na vybrané aspekty uplatnenia modelu Flexicurity na Slovensku.  
Key words: Flexicurity model, unemployment, generous support system, active labor market 
policy.
K�ú�ové slová: model Flexicurity, nezamestnanos�, ve�korysý systém podpory, aktívna 
politika trhu práce. 
JEL classification: J21, J58.��
�

Úvod 
Každý �lenský štát Európskej únie je povinný vypracova� svoj národný program 

Flexicurity. Aj ke� je tento model v Dánsku ve�mi úspešný, nie je možné ho jednoducho 
prebra� a aplikova� na slovenské podmienky. Model Flexicurity je nutné prispôsobi� na 
konkrétny pracovný trh. Slovensko a Dánsko sú síce krajiny s podobnou rozlohou a po�tom 
obyvate�ov, ale s odlišnou situáciou na trhu práce. Výrazné rozdiely sú v da�ovom za�ažení, 
pri�om Slovensko patrí v rámci krajín OECD medzi krajiny s najnižším da�ovým za�ažením 
a pod priemerom OECD, kým Dánsko má najvyššie da�ové za�aženie. Taktiež miera 
nezamestnanosti na Slovensku sa zara�uje medzi najvyššie v EÚ. Vysoká miera 
nezamestnanosti na Slovensku je taktiež dlhoro�ným problémom, prevláda nezamestnanos�
mladých a vysoká dlhodobá nezamestnanos�. Slovensko potrebuje vytvorenie takého systému 
základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania, ktorý bude harmonizova� s potrebami 
trhu práce. Táto symbióza nie je možná bez spolupráce a participácie vlády 
a zamestnávate�ov. 
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1. Systém Flexicurity v Dánsku a na Slovensku 
Dánsko je jedným z predstavite�ov sociálneho štátu. Podmienkou tzv. štedrého 

sociálneho systému, ktorý je financovaný z daní je vysoká miera zamestnanosti a s tým 
súvisiace odvody dani z príjmu. Pre fungovanie modelu musí by� zamestnanos� na vysokej 
úrovni, nako�ko pri strate zamestnania majú �udia nárok na dávky v nezamestnanosti, �o 
zárove� spôsobuje znižovanie príjmov do štátneho rozpo�tu. Preto je dôležitá otázka h�adania 
rovnováhy medzi výdavkami na sociálnu politiku za sú�asného zachovania vysokej 
zamestnanosti. V 90. rokoch Dánsko dobre zvolenými reformami reagujúcimi na vysokú 
mieru nezamestnanosti dosiahlo túto rovnováhu.  

Za�iatkom 80. rokov sa Dánsko vyrovnávalo s nezamestnanos�ou prostredníctvom 
devalvácie a následným zvýšením vládnych výdavkov, ktoré mali spôsobi� rast agregátnych 
výdavkov cielených na domácich producentov a tým zvýši� zamestnanos�. Tieto opatrenia sa 
ukázali ako neú�inné. S nástupom vlády 1982 – 1992 bola snaha o zníženie nezamestnanosti 
prostredníctvom fixného výmenného kurzu. Na ur�itý �as to pomohlo zníži� nezamestnanos�, 
ale po �ase sa pokles zastavil. Jedným z dôvodov bol rast miezd na základe vyjednávania 
odborov. Nasledujúce obdobie bolo charakteristické nízkym ekonomickým rastom 
a pretrvávajúcou nezamestnanos�ou. [1]  Koncom roka 1993 vláda predstavila Flexicurity 
model. Následné reformy v 90. rokoch spôsobili radikálne zmeny na trhu práce. Jednou 
z charakteristických ��t bol prechod od pasívnej politiky trhu práce k aktívnej. Obr. 1 
zobrazuje vývoj miery nezamestnanosti v Dánsku.  

Obr. 1:  Vývoj miery nezamestnanosti v Dánsku 
Zdroj: vlastné spracovanie pod�a Eurostat. 

Najvyššiu mieru nezamestnanosti dosiahlo Dánsko v roku 1993 na úrovni 9,6 %. 
Zavedením modelu Flexicurity sa postupne nezamestnanos� znižovala až na jej najnižšiu 
úrove� 3,4 % v roku 2008. Následne sa však miera nezamestnanosti za�ala opä� zvyšova�. 
Jednou z prí�in je globálna hospodárska kríza, ktorá zasiahla celú Európu. Zvyšujúca sa miera 
nezamestnanosti je charakteristická pre celú EÚ.  

2. Vývoj nezamestnanosti na Slovensku 
Slovensko je charakteristické vysokou mierou nezamestnanosti. Základ problému možno 

h�ada� už v �ase recesie v rokoch 1991-1993 a teda v období rozdelenia �eskoslovenskej 
federatívnej republiky a s tým súvisiaci pokles zamestnanosti. V �ase reforiem, ktoré prebehli 
od roku 2002 miera nezamestnanosti poklesla. K najvýraznejšiemu poklesu došlo v období 
rokov 2004 – 2008. Tento pokles bol spôsobený prílevom zahrani�ných investícií a s ním 
spojeným vytváraním nových pracovných miest. Po roku 2008 nezamestnanos� opä� rástla, 
�o je však globálnym javom kvôli celosvetovej hospodárskej kríze.  
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Vývoj miery nezamestnanosti v Slovenskej republike v porovnaní s Dánskom, ako 
úspešným realizátorom modelu Flexicurity, je znázornený na Obr. 2. Vyplýva z neho, že 
Dánsko má v období rokov 1998 – 2008 vyrovnanú mieru nezamestnanosti na úrovni od 3,4 
do 5,5 %. V sú�asnosti je nezamestnanos� na úrovni 7,5 %. Stále je to však neporovnate�ne 
nižšia úrove� v porovnaní so Slovenskom, ktorého miera nezamestnanosti v roku 2012 bola 
na úrovni 14 %. Výrazne lepšie je na tom �eská republika, ktorej hodnoty v grafe sú blízke  
hodnotám Dánska. V roku 2012 bola miera nezamestnanosti v �eskej republike dokonca ešte 
nižšia (na úrovni 7 %). 

Obr. 2: Vývoj miery nezamestnanosti v Dánsku a na Slovensku v období 1998-2012 
Zdroj: vlastné spracovanie pod�a Eurostat. 

Pre slovenský trh je prízna�ná dlhodobá nezamestnanos� (viac ako 1 rok). Aktívna 
politika trhu práce by mala zohráva� rozhodujúcu úlohu pri riešení tohto problému. Minulé 
skúsenosti ukázali, že dlhodobá nezamestnanos� môže by� do�asne znížená ako výsledok 
pôsobenia aktívnej politiky trhu práce v podobe sezónnych prác, alebo do�asného 
zamestnania. Po ich ukon�ení sa dlhodobá nezamestnanos� dostáva na rovnakú úrove�. 
Navyše na Slovensku existujú ve�ké disparity medzi regiónmi týkajúce sa nezamestnanosti. 
Obr. 3 znázor�uje vývoj miery dlhodobej nezamestnanosti v Dánsku a na Slovensku v období 
1998-2012. 

Obr. 3: Vývoj miery dlhodobej nezamestnanosti v Dánsku a na Slovensku v období 1998-
2012 

Zdroj: vlastné spracovanie pod�a Eurostat. 
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Flexibilita pravidiel pri prijímaní a prepúš�aní zamestnancov (flexibility) 
Podmienky na trhu práce v Dánsku sú pre zamestnancov aj pre zamestnávate�ov ve�mi 

liberálne. Ke� nie je zamestnávate� spokojný s prácou zamestnanca, môže ho zo d�a na de�
prepusti�. Pozitívom v tomto prípade je, že v prípade finan�ných �ažkostí nemusí 
zamestnávate� vynaklada� dodato�né náklady na udržanie nadbyto�ných pracovníkov. Na 
druhej strane však aj zamestnanec môže z práce zo d�a na de� odís�. �alšou charakteristikou 
dánskeho trhu práce je �lenstvo v odborových organizáciách. Zamestnávatelia sa naopak 
združujú v organizáciách pre zamestnávate�ov. Tieto organizácie následne hrajú rozhodujúcu 
úlohu pri ur�ovaní miezd a pracovných podmienok na trhu práce.  

Pod�a § 62 Zákonníka práce je na Slovensku výpovedná doba najmenej 1 mesiac. Ak 
pracovný pomer medzi zamestnávate�om a zamestnancom trval od jedného do piatich rokov, 
výpovedná doba je dva mesiace. Ak trval pracovný pomer najmenej pä� rokov, táto doba sa 
zvyšuje na 3 mesiace.1 V Dánsku je táto výpovedná lehota 10 – 25 dní, ak pracovný pomer 
trvá do troch rokov. Nad tri roky sú to 3 mesiace. Možno teda konštatova�, že vo 
výpovedných lehotách nie sú až také zásadné rozdiely.  

Ve�ké rozdiely však existujú v pružnosti pracovnej doby. Obr. 4 zobrazuje podiel 
zamestnancov na �iasto�ný úväzok z celkového po�tu zamestnaných. V Dánsku bol v roku 
2011 pomer týchto zamestnancov 25,1 %, zatia� �o na Slovensku sa tento podiel 
v sledovanom období nedostal nad úrove� 4 %. �eská republika má hodnoty na úrovni 4,7% 
v roku 2011, ale aj vysoký podiel žien zamestnaných na �iasto�ný úväzok. 

Obr. 4: Podiel zamestnaných na �iasto�ný úväzok na celkovom po�te zamestnaných 
Zdroj: vlastné spracovanie pod�a Eurostat 

Systém podpory (security) 
Istotu v Dánskom modeli predstavuje relatívne vysoké zabezpe�enie príjmu 

zamestnanca v prípade straty zamestnania. Významnú úlohu tu zohráva hlavne pasívna 
politika trhu práce. Zamestnanci síce môžu by� prepustení v krátkom �ase, no zna�ná �as�
príjmov je ihne� kompenzovaná pomocou finan�nej podpory. Takmer 80 % zamestnancov 
platí príspevky do systému poistenia v nezamestnanosti, ktorý je �iasto�ne financovaný 
vládou, ale spravovaný súkromnými agentúrami s blízkymi väzbami na odbory. 
Dominantným znakom dánskeho systému poistenia v prípade straty zamestnania je 
dobrovo�nos�. Zamestnancov bez poistenia v nezamestnanosti po prepustení dotuje vláda 
prostredníctvom sociálneho poistenia, ktoré však nie je až také štedré. [2]   

Poistený dostáva pri strate zamestnania v priemere 60 % pôvodného platu. Táto suma sa 
však môže vyšplha� až na 90 %. �alším znakom poistenia v nezamestnanosti je nepriama 
                                                
1 Zákon �. 311/2001 Z. z. 
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úmera. V praxi to znamená, že 90 % - nú náhradu mzdy dostávajú nízko príjmové skupiny, 
a naopak �udia s vyššími príjmami majú nárok na nižšie náhrady. Nárok na dávku vzniká 
osobe, ktorá pracovala aspo� 6 mesiacov za posledné 3 roky a môže trva� až po dobu 2 rokov.  

Systém sociálnych dávok na Slovensku nie je až taký štedrý. Nezamestnaným je 
vyplácaná náhrada vo výške 50 % a to po dobu iba šiestich mesiacov.  

Obr. 5 zobrazuje porovnanie po�tu osôb poberajúcich dávku v nezamestnanosti. Do roku 
2008 po�et týchto osôb v našich analyzovaných krajinách klesal, �o súvisí aj s poklesom 
celkovej miery nezamestnanosti.  

Obr. 5: Porovnanie po�tu osôb poberajúcich dávku v nezamestnanosti 
Zdroj: vlastné spracovanie pod�a Eurostat 

Pokia� ide o porovnanie výdavkov na dávky v nezamestnanosti, Dánsko vynakladá 
nieko�konásobne viac prostriedkov na pasívnu politiku (Obr. 6). Samozrejme to súvisí so 
štedrým sociálnym systémom. V roku 2010 predstavovali tieto výdavky sumu takmer 3 
miliardy EUR oproti 160 miliónom na Slovensku.  

Obr. 6: Porovnanie výdavkov na dávky v nezamestnanosti 
Zdroj: vlastné spracovanie pod�a Eurostat 

Zdanenie 
Aby mohol ve�korysý systém financovania fungova�, musí ma� dostato�né zdroje 

financovania. Štát musí zaisti� dostato�né príjmy do štátneho rozpo�tu na fungovanie 
nákladnej sociálnej siete. Rozhodujúcu zložku príjmov tvoria dane. Tabu�ka 1 zobrazuje 
porovnanie celkových da�ových príjmov (% HDP). Da�ové príjmy Dánska predstavujú 
takmer 50 % HDP, pri�om na Slovensku je to 28,8 % a v �eskej republike 35,3 %. Je to 
dôsledok štedrého sociálneho systému, ktorý musí pokry� okrem iného aj výdavky na 
podporu v nezamestnanosti, ktoré ako sme uviedli na predchádzajúcom Obr. 6, sú 
neporovnate�ne vyššie v porovnaní so Slovenskom a �eskom.  
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Tab. 1: Porovnanie celkových da�ových príjmov (% HDP) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

�esko 36,3 36,1 35,6 35,9 35,0 33,9 34,2 35,3 

Dánsko 49,0 50,8 49,6 48,9 47,8 47,7 47,6 48,1 

Slovensko 31,7 31,5 29,4 29,5 29,5 29,1 28,3 28,8 

Zdroj: spracované pod�a http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/total-tax-revenue_20758510-table2 

Rovná da� reprezentovaná sadzbou 19 % pre fyzické osoby aj firmy sa už na Slovensku 
zrušila. Ak zamestnanec zarobí viac ako 3310,40 eur mesa�ne, jeho príjem nad túto hranicu sa 
zdaní sadzbou 25 %. Do tejto hranice je to 19 %. Pre právnické osoby je sadzba dane ur�ená 
23 %.  

Aktívna politika trhu práce 
V Dánsku je zabezpe�enie príjmov ve�mi podmienené a existujú sankcie pri nesplnení 

požiadaviek. Nezamestnaní sú povinní dohodnú� si stretnutie s osobným poradcom hne� po 
strate zamestnania a opakovane každý tretí mesiac. Pracovný poradca kontroluje dostato�nos�
úrovne h�adania zamestnania a ponúka rekvalifikácie a aktiva�né programy. Práca stredísk 
úzko spolupracuje s miestnymi firmami s cie�om zamera� sa na rekvalifikáciu v súlade 
s ponukou miestneho trhu práce. [2] Obr. 7 znázor�uje porovnanie výdavkov na aktívnu 
politiku trhu práce (% HDP).  

Obr. 7: Porovnanie výdavkov na aktívnu politiku trhu práce (% HDP) 
Zdroj: vlastné spracovanie pod�a Eurostat 

Obr. 8 zobrazuje porovnanie výdavkov na vzdelávanie v Dánsku, Slovensku a �echách. 
Dánsko vynakladá ove�a vä�šie výdavky na vzdelávanie a rekvalifikácie. V �ase klesajúcej 
nezamestnanosti sa výdavky znižovali, no po roku 2008, kedy opä� sledujeme zvyšujúcu sa 
nezamestnanos�, sa výdavky opä� zvyšujú. V �íselnom porovnaní predstavujú za rok 2010 
výdavky na vzdelávanie v Dánsku 0,42 % HDP oproti 0,005 % Na Slovensku a 0,042 % 
v �esku.  



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 67

Obr. 8: Porovnanie výdavkov na vzdelávanie (% HDP) 
Zdroj: vlastné spracovanie pod�a Eurostat 

Úspech modelu Flexicurity v Dánsku je založený na priaznivých makroekonomických 
podmienkach. Dánsko je charakteristické stabilným hospodárskym rastom a zdravými 
verejnými financiami.  

3. Záver 
Pri posudzovaní realizovate�nosti dánskeho modelu trhu práce v slovenských 

podmienkach treba zoh�adni� nieko�ko špecifík. Tieto osobitosti majú významný vplyv na 
úspešnos� použitia akéhoko�vek modelu v budúcnosti. Jedným zo špecifík sú ve�ké 
regionálne rozdiely medzi Bratislavským krajom a východom Slovenska (Prešovský 
a Košický kraj). Tieto disparity majú negatívny vplyv na príliv investícií, zakladanie nových 
spolo�ností a vytváranie nových pracovných miest. �alším špecifikom je ve�ká skupina 
dlhodobo nezamestnaných. Dôvody vysokej miery dlhodobej nezamestnanosti sa vz�ahujú na 
ekonomickú reštrukturalizáciu a nedostatok vo�ných pracovných miest. S dlhodobou 
nezamestnanos�ou je spojená neochota zamestnávate�ov zamestnáva� dlhodobo 
nezamestnaných s nízkou úrov�ou pracovných návykov a zru�ností, vysoká závislos� tejto 
skupiny na sociálnej pomoci, nelegálnej práci at�. Nízka kvalifikácia môže bráni�
uchádza�om zapoji� sa do rekvalifikácií, nako�ko nesp	�ajú ani kritériá na zaradenie do 
rekvalifika�ných kurzov. Napriek nízkej kvalifikácii nezamestnaných Slovensko vynakladá 
nízky podiel výdavkov na rekvalifikácie v rámci aktívnej politiky trhu práce. �alším 
špecifikom je vysoký podiel rómskej populácie na celkovej nezamestnanosti. Pod�a odhadov 
je na Slovensku asi 8 % rómskej populácie. Táto skupina je charakteristická nedostato�ným 
vzdelaním, neochotou pri h�adaní zamestnania. Riešenie problému rómskej zamestnanosti je 
zložitou otázkou. Preto je potrebné zmeni� k nej postoj a nie pokra�ova� vo zvyšovaní 
sociálnych alebo iných finan�ných podpôr. Všetky tieto osobitosti slovenského trhu práce 
ovplyv�ujú použite�nos� dánskeho modelu Flexicurity na Slovensku.  
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Analýza najpo�etnejších výkonov jednod�ovej zdravotnej starostlivosti  
na Slovensku 

Analysis of the most frequent procedures of one day health care in Slovakia 

Beáta Gavurová, Samuel Koróny 

Abstract: The day health care (DHC) is a modern method of health care, which is applied in 
various medical spheres in developed countries. The essential principle lies in less than 24 
hour post-operative hospitalisation. It is convenient for patients and health insurance 
companies. The DHC deals with diseases which can neither be solved by one-day clinic visit 
nor require an inpatient care for several days. It is supported by the government programme of 
the Ministry of Health of the SR within the system of hospital bed reduction and of a shift to a 
more efficient ambulant care. The paper shows the most frequently used services of the DHC 
in Slovakia in the period 2009-2011 using the Pareto analysis. The services are subject of our 
further research and analyses. 
Abstrakt:. Jednod�ová zdravotná starostlivos� (JZS) predstavuje moderný spôsob zdravotnej 
starostlivosti, ktorý je vo vyspelých krajinách využívaný v rôznych medicínskych odboroch. 
Základný princíp spo�íva v tom, že poopera�ná hospitalizácia si nevyžaduje viac ako 24 
hodín. Je výhodná pre pacientov a zdravotné pois�ovne. JZS rieši chorobné stavy, ktoré 
nemožno vyrieši� jednorazovou návštevou ambulancie, ale zárove� si nevyžadujú 
nieko�kod�ovú hospitalizáciu na lôžku. Je podporovaná aj vládnym programom MZ SR 
v rámci systému redukcie lôžok v nemocniciach a presunu starostlivosti do efektívnejšej 
ambulantnej starostlivosti. Príspevok prostredníctvom Paretovej analýzy poukazuje na 
naj�astejšie využívané výkony JZS na Slovensku v rokoch 2009 – 2011, ktoré sú predmetom 
našich nadväzujúcich výskumov a analýz.  
K�ú�ové slová: jednod�ová zdravotná starostlivos� (JZS), po�etnos� výkonov JZS, 
efektívnos� využívania JZS, Paretova analýza. 
Keywords: day health care (DHC), frequency of DHC services, efficiency of the DHC use, 
Pareto analysis. 

JEL classification: I13, I19. 

1. Úvod 
  Jednou z možností úspor finan�ných prostriedkov zdravotného systému je zavedenie 
jednod�ovej zdravotnej starostlivosti (resp. jednod�ovej chirurgie), výhodnej aj pre pacientov. 
Je podporovaná aj vládnym programom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ 
SR) v rámci systému redukcie lôžok v nemocniciach a deklarovaná ako vysoko efektívna 
lie�ba spo�ívajúca vo vylie�ení pacienta za �o najkratší �as, bez zbyto�nej bolesti a stresu,  
v �o najvyššej kvalite, bez výskytu zbyto�ných nemocni�ných infekcií a s �o najnižšími 
nákladmi. Jednod�ová zdravotná starostlivos� má u nás svojich zástancov, ale aj odporcov. 
Pozitívny alebo negatívny názor na jej využívanie na Slovensku je závislý od toho, kto ju 
posudzuje. Inak ju vnímajú zdravotné pois�ovne snažiace sa o efektívne využívanie 
dostupných finan�ných prostriedkov, inak permanentne zadlžujúce sa nemocnice, ktorým 
k tomuto stavu výrazne prispievajú znížené platby za výkony JZS oproti platbám za ukon�enú 
hospitalizáciu. Prí�inou je zle nastavený a ekonomicky demotivujúci systém, v�aka ktorému 
výrazne zaostávame v jednod�ovej zdravotnej starostlivosti za celoeurópskym priemerom (u 
nás cca 7 – 10 % všetkých chirurgických výkonov, kým v zahrani�í 80 – 90 %). Na 
Slovensku existuje systém financovania lôžkových zariadení potlá�ajúci motiváciu nemocníc 
presúva� pacientov do režimu jednod�ovej zdravotnej starostlivosti. To deklaruje aj ve�mi 
nízke využívanie operácií jednod�ovej zdravotnej starostlivosti, nedosahujúce úrove� ani 10 
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% z celkového po�tu operácií. Susedná �eská republika dosahuje štvornásobne vyšší podiel 
a vyspelé štáty Európy �i USA prevyšujú tento podiel až devä�násobne (Hudecová, 2010). 
Jednod�ová zdravotná starostlivos� na Slovensku má na svoj rozvoj vhodné podmienky 
v podobe osved�enej praxe lekárov, ako aj širokého spektra poskytovaných výkonov, pri�om 
ve�mi významná je aj úspora verejných zdrojov, v priemere o 30 % lacnejšia ako pri 
hospitaliza�ných výkonoch. 

2. Metodológia  
Základom analýzy využívania JZS sú údaje, ktoré boli poskytnuté NCZI – Ro�ný výkaz J 

(MZ SR) 1-01 o jednod�ovej starostlivosti za roky 2009 až 2011 s uvedenými po�tami 
pacientov, ktorým bol uskuto�nený výkon daného typu pod�a kódu z �íselníka výkonov JZS, 
vytvoreného na základe zoznamu výkonov uverejnených vo Vestníku Ministerstva 
zdravotníctva SR zo d�a 1.3.2006, �iastka 9-16, �as� 23 – Odborné usmernenie MZ SR o 
výkonoch jednod�ovej zdravotnej starostlivosti (�alej len údaje z NCZI z ro�ných výkazov 
MZ SR 1-01 o JZS) (tabu�ka 1). Dané údaje predstavujú agregáciu výskytu jednotlivých 
chirurgických výkonov v rokoch 2009 až 2011 v Slovenskej republike. Vzh�adom na postupy 
evidovania a agregácie uvedených údajov zo strany NCZI, nie je možné v tejto dobe získa�
aktuálnejšie údaje. Údaje boli štruktúrované vo forme, ktorá obsahovala po�etnos�
jednotlivých výkonov za sledované obdobie (rok) a kraj a agregované aj za celé Slovensko. 

Tabu�ka 1: Štruktúra Ro�ného výkazu J (MZ SR) 1-01 o JZS za rok  2009 (2010, 2011) 
Po�et pacientov 1) 

operovaných 
z toho hospitalizovaných po 

opera�nom zákroku 

Výkony v jednod�ovej 
zdravotnej 
starostlivosti 

Kód  výkonu 

0 - 18 19+ 0 - 18 19+ 

Výkon a 1 2 3 4 

  Zdroj: NCZI  

3. Prezentácia a interpretácia výsledkov analýzy a spracovania údajov 

Prostredníctvom vyhodnotenia údajov sme h�adali odpove� na mieru využívania JZS v rámci 
celého Slovenska, v jednotlivých krajoch, ako aj v závislosti od typu výkonov za obdobie 
dvoch rokov.  

Paretova analýza – kraje a Slovensko  (iba po�etnos� výskytu) 
 Údaje z výkazu NCZI (tabu�ka 1) boli analyzované prostredníctvom po�etností. 
Identifikovali sme najvýznamnejšie výkony, ktoré sa vyskytujú na Slovensku. V každom roku 
sme v každom kraji vybrali 20 najpo�etnejších výkonov. Tieto výkony sme následne 
zhromaždili a zis�ovali prienik jednotlivých výkonov medzi krajmi. 

 Prostredníctvom Paretovej analýzy sme s využitím softvéru SAS Enterprise Guide 4.2 
vytvorili súbor Paretových diagramov, ktoré zobrazujú 10 naj�astejšie sa vyskytujúcich 
výkonov v každom samosprávnom kraji. Naj�astejšie sa vyskytujúce výkony za celé 
Slovensko v jednotlivých rokoch znázor�ujú Obrázok 1 – Obrázok 3. Uvedený po�et 10 
výkonov sme prevzali z toho dôvodu, aby ho bolo možné efektívne zobrazi� v diagrame 
(Tabu�ka 2). Pre následnú podrobnejšiu analýzu sme sledovali prvých 20 výkonov pod�a 
po�etností v rámci samosprávnych krajov. 
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Tabu�ka 2:  Desa� naj�astejšie sa vyskytujúcich výkonov JZS na Slovensku v jednotlivých 
krajoch za rok 2010 

Slovensko spolu Bratislava Trnava Tren�ín Nitra 
Kód Po�etnos� Kód Po�etnos� Kód Po�etnos� Kód Po�etnos� Kód Po�etnos�
3100 16 359 3100 3 883 3100 1 291 3100 834 3100 2 271 
2020 9 941 1010 1 256 2020 545 1270 393 2020 2 170 
1010 4 126 2090 907 2140 496 1010 385 2061 300 
2140 3 130 3070 686 3130 432 1090 327 3130 267 
3130 2 641 1350 667 1350 308 1100 297 1350 203 
1350 2 623 3130 609 1370 169 1130 270 3040 104 
2061 2 070 2020 593 2030 136 2020 268 1260 68 
2090 1 695 7050 459 1180 70 1350 246 1090 60 
3070 1 519 2061 426 2160 43 2030 207 1291 49 
1100 1 415 2200 423 5010 40 1370 186 1270 46 

Pokra�ovanie 

Banská Bystrica Košice Prešov Žilina 
Kód Po�etnos� Kód Po�etnos� Kód Po�etnos� Kód Po�etnos�
3100 1 891 2020 1 331 3100 1 579 3100 3 355 
1010 838 3100 1 255 2020 1 376 2020 2 994 
2020 664 7020 859 2140 827 1010 1 313 
3070 584 2061 465 1350 149 3130 904 
2140 572 2030 438 1293 121 2061 743 
1350 551 2140 323 2200 115 2140 595 
2090 503 1350 281 2030 111 1100 291 
1100 426 1010 243 1270 109 2090 285 
3060 415 4190 177 3040 104 2030 273 
1270 374 5200 167 4230 100 2200 219 

Tabu�ka 3   Desa� naj�astejšie sa vyskytujúcich výkonov JZS na Slovensku v jednotlivých 
krajoch za rok 2011 

Slovensko spolu Bratislava Trnava Tren�ín Nitra 

Kód Po�etnos� Kód Po�etnos� Kód Po�etnos� Kód Po�etnos� Kód Po�etnos�

3100 22 051 3100 5 163 2020 1 147 3100 1677 3100 2 810 

2020 15 133 3070 4 077 3100 708 2020 1161 2020 1 809 

1010 8 984 1010 1802 1350 685 1350 870 3130 380 

1350 5 725 1350 1579 2140 684 1010 769 1090 369 

3070 5 126 2090 904 1090 429 1370 686 1270 339 

2140 4 913 2020 648 3090 345 1090 517 3040 266 

3130 3 481 2061 628 1010 294 1100 428 1350 246 

1090 2 648 3050 587 3130 270 2030 378 2030 180 

1100 2 414 3130 485 2030 251 1490 361 1391 165 

2030 2 230 2140 447 1490 191 1270 357 2010 159 
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  Pokra�ovanie tabu�ky 3 
Banská Bystrica Košice Prešov Žilina 

Kód Po�etnos� Kód Po�etnos� Kód Po�etnos� Kód Po�etnos�

3100 2219 3100 4 678 2020 4292 3100 2 955 

2020 1680 2020 3178 3100 1841 1010 1 857 

1010 1649 1010 2327 2140 1208 2020 1218 

2140 947 3130 887 4220 835 1350 1095 

3130 573 2140 720 4030 683 1100 869 

7020 528 2010 691 4190 670 1270 606 

2030 491 2061 538 1350 543 2140 568 

2061 489 3070 526 4230 504 3130 550 

1350 458 3040 383 3130 277 3070 523 

2175 270 1090 344 1090 270 2061 438 

Obrázok 1: Paretova analýza – celé Slovensko, obdobie 2009 

Obrázok 2:  Paretova analýza – celé Slovensko, obdobie 2010 
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Obrázok 3:  Paretova analýza – celé Slovensko, obdobie 2011 

 Identifikovali sme postupne nasledovné typy výkonov, ktoré sa pravidelne vyskytujú 
medzi dvadsiatimi naj�astejšími výkonmi v rámci jednotlivých krajov (tabu�ka 4). Na tieto 
výkony sa v �alšom kroku zameriavame pri podrobnejšej analýze nákladových položiek. 
Ostatné výkony sa vyskytovali medzi prvými dvadsiatimi naj�astejšími výkonmi v menej ako 
šiestich krajoch. 

Tabu�ka 4 Naj�astejšie sa vyskytujúce výkony v rámci jednotlivých krajov Slovenska 
Kód rok 2009 Kód rok 2010 Kód rok 2011 

1350 vo všetkých krajoch 1350 vo všetkých krajoch 1100 vo všetkých krajoch 

2020 vo všetkých krajoch 2020 vo všetkých krajoch 1350 vo všetkých krajoch 

3100 vo všetkých krajoch 2030 vo všetkých krajoch 2020 vo všetkých krajoch 

3130 vo všetkých krajoch 3100 vo všetkých krajoch 2030 vo všetkých krajoch 

2140 v 7 krajoch 1010 v 7 krajoch 2140 vo všetkých krajoch 

1010 v 6 krajoch 1100 v 7 krajoch 3100 vo všetkých krajoch 

1100 v 6 krajoch 2140 v 7 krajoch 1010 v 7 krajoch 

1270 v 6 krajoch 3130 v 7 krajoch 1090 v 7 krajoch 

1370 v 6 krajoch 1270 v 6 krajoch 1490 v 7 krajoch 

2030 v 6 krajoch - - 3130 v 7 krajoch 

 Jednotlivé výkony sme zoradili pod�a ich výskytu v roku 2010. Následne sme vybrali 10 
naj�astejších výkonov v roku 2010 a zobrazujeme po�etnos� ich výskytu aj v ostatných 
rokoch 2009 a 2011 (Obrázok 4 a Obrázok 5).  
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Obrázok 4: Naj�astejšie výkony jednod�ovej starostlivosti u dospelých na Slovensku za roky 
2009 - 2011 

Obrázok 5:  Naj�astejšie výkony jednod�ovej starostlivosti u detí na Slovensku za roky 2009 
-2011 
  Dospeli sme k záveru, že vä�šina výkonov sa vyvíja približne rovnomerne, 
pri�om medzi rokmi 2009 a 2010 nie sú výrazné rozdiely. V roku 2011 zaznamenávame 
výrazný nárast po�tu výkonov, ktorý je najvýraznejší pri naj�astejšie vykonávaných výkonoch 
aj v rokoch 2009 a 2010. Tento nárast pritom pri dospelých predstavuje približne 20 % 
pôvodného po�tu výkonov a pri výkonoch s nižšou po�etnos�ou v minulosti klesá nielen 
absolútny prírastok, ale aj relatívny. Prvé tri výkony, ktoré sú pritom spolo�né aj pre roky 
2010 a 2011 sa vyzna�ujú výrazne vyššou mierou prírastku, výkon 1010 predstavuje prírastok 
približne 70 % pôvodnej úrovne a výkon 2020 prírastok približne 30 % pôvodnej úrovne. 

  V prípade detských výkonov JZS sme zistili výrazný rozdiel v po�te uskuto�nených 
výkonov s kódom 4020. Nárast je v tomto prípade o takmer 100 %. V prípade ostatných 
výkonov je ich zmena závislá od typu výkonu, kde môžeme vidie� výkony, ktoré dlhodobo 
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stagnujú, alebo sa mierne znižujú a tiež výkony, ktoré neustále rastú, avšak o konštantnú 
mieru rastu, ktorá však nie je tak významná ako v prípade uvedeného výkonu 4020. 

4.  Záver 
  Jednod�ová zdravotná starostlivos� je v sú�asnom období považovaná stále viac za 
štandardnú lie�bu a je výhodná nielen pre pacientov a ich rodiny, ale aj pre poskytovate�ov 
zdravotnej starostlivosti, zdravotné pois�ovne, regulátora zdravotného systému a pod. 
V rozvoji a využívaní jednod�ovej zdravotnej starostlivosti sú v krajinách zna�né rozdiely, 
ktoré vyplývajú z rôznych legislatívnych stimulov a predpisov, rôznych finan�ných úhrad 
výkonov jednod�ovej zdravotnej starostlivosti, ako aj prístupov lekárov a anestéziológov.  
  Príspevok deklaruje využívanie jednod�ovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku 
v rokoch 2009 – 2011 analýzou najpo�etnejších výkonov. Prínosné zistenia by mohol odhali�
aj následný výskum, ktorý by sa zaoberal otázkou postupných vývojových zmien 
ekonomických, finan�ných, ako aj  trhových výsledkov v dôsledku využívania systému JZS. 
V následných výskumoch odporú�ame vzia� do úvahy faktor �asu a zamera� sa na 
komparáciu výkonnosti zdravotníckych subjektov s rovnakou dobou využívania systému JZS 
a vyšpecifikova� základné determinanty rozvoja JZS s dôrazom na aspekty technologickej 
inovácie, multidisciplinarity tímu JZS, organiza�ných aspektov (od objednávania pacientov, 
až po jeho prepustenie do domácej starostlivosti), finan�né aspekty (korelácie medzi 
poskytovanými nadštandardnými službami na klinike a výškou úhrady od pacientov, ich 
spokojnos�ou a pod.).  

Príspevok prezentuje predbežné výsledky výskumu v súlade s podporeným projektom 
VEGA �. 1/1050/12 „Návrh systému merania výkonnosti v zdravotníckych zariadeniach 
na Slovensku a implementácia metrík výkonnosti.“ 
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Starnutie v po�nohospodárstve1

Ageing in agriculture 

Peter Horvát, Ivan Lichner 

Abstract: Ageing currently represents socio-demographic process that is highly influencing 
all aspects of our lives and its impacts in future will be more apparent. This paper presents 
analysis of ageing in the sector of agriculture in Slovakia and EU. Overall impacts of ageing 
on the production and productivity in agriculture are discussed. 
Abstrakt: Starnutie populácie predstavuje socio-demografický process, ktorý má zásadný 
vplyv na všetky aspekty každodenného spolo�enského života a je možné o�akáva�, že jeho 
vplyv bude v budúcnosti ove�a citelnejší. V tomto �lánku je spracovaná  analýza vplyvu 
startnutia na vekovú štruktúru v sektore po�nohospodárstva na Slovansku a v EÚ. Zárove�
sme sa zamerali na vplyv startnutia na produkciu a produktivitu práce. 
Key words: Agriculture, Ageing, productivity. 
K�ú�ové slová: Po�nohospodárstvo, startnutie, produktivita. 
JEL classification: J14, J23. 

1. Úvod 
Starnutie populácie predstavuje v Európe v sú�asnosti významný demografický proces, 

ktorý je dôsledkom povojnovej zvýšenej pôrodnosti a zmeny v životnom štýle �alších 
generácií. V prípade Slovenskej republiky sa trend starnutia populácie prejavuje v porovnaní 
s vyspelými krajinami s ur�itým oneskorením avšak tento proces je nezvratný a za�ína sa 
prejavova� vo viacerých sférach.  V tejto práci sme sa zamerali na analýzu vplyvu starnutia na 
vekovú štruktúru zamestnancov v po�nohospodárstve, vývoj produckie a produktivity v tomto 
sektore. Po�nohospodárstvo predstavuje tradi�ný sektor slovenského hospodárstva v ktorom 
v nedávnej minulosti pracovala zna�ná �as� vidieckej populácie. V priebehu posledných 15 
rokov v tomto sektore zaniklo v dôsledku intenzifikácie výroby a rastu prodzuktivity práce 
viac ako 100.000 pracovných miest. 

2. Starnutie v sektore po�nohospodárstva 
Dôležitým vývojovým trendom v po�nohospodárstve, a to nie len na Slovensku ale aj 

v EÚ, je starnutie štruktúry pracovnej sily. Pod�a EK (2012) bude potrebné zmeni� dynamiku 
v segmente malých fariem, v ktorých je ve�ká �as� (viac ako 50 %) farmárov staršia ako 55 
rokov a v blízkej budúcnosti je potrebné po�íta� s ich odchodom do dôchodku. Ke� sa 
pozrieme na vývoj v slovenských podmienkach tak vidíme podobný obrázok avšak podiel 
zamestnancov po�nohospodárstva nad 55 rokov bol v roku 2012 relatívne nižší na úrovni 
takmer 26%. Ke� si však všimeneme dynamiku v priebehu rokov 1998 – 2012  tak v tomto 
období sa podiel zamestnancov v po�nohospodárstve nad 55 rokov zvýšil z necelých 8% na 
viac ako 25%, �o prestavuje viac ako trojnásobný nárast. V rovnakom období došlo v skupine 
starších ako 45 rokov k zmene o približne 50% (z 39,9% na 60,8%). Uvedený vývoj je 
signifikantne determinovaný relatívnou neatraktívnos�ou zamestnania sa v sektore (a to 
z dôvodu nízkej úrovne príjmov tieto v roku 2000 predstavovali 90 % priemernej mzdy 
v hospodárstve, od roku 2002 oscilujú v rozmedzí 77 – 80 %) a postupným starnutím 
vidieckej populácie so sú�asnou depopuláciou vidieka. Hospodárska politika by mala 
uvedenému stavu venova� patri�nú pozornos�, nako�ko práve po�nohospodárstvo a k nemu 

                                                
1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy �. APVV-0135-10.
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pridružené aktivity výraznou mierou utvárajú charakter vidieka, na ktorom v sú�asnosti na 
Slovensku žije 45,6 % populácie. 

Graf 1: Vývoj vekovej štruktúry zamestnancov v po�nohospodárstve v SR 1998- 
2012 (osoby)2

Ako je možné vidie� z Grafu 1 po�et zamestnancov v po�nohospodárstve vo vekových 
skupinách do 35 rokov, 35 – 44 rokov a 45 – 54 rokov postupne klesal. Vývoj v prípade 
skupiny 45-54 ro�ných nazna�uje, že zna�nú �as� poklesu po�etnosti v tejto kategórii 
spôsobilo startnutie a prechod do vyššej vekovej kategórie.  �o potvrdzuje aj mierny rast 
po�tu zamestnancov, ktorý bol zaznamenaný v skupnách 55 – 59 rokov a 60 – 64 rokov. 
V prípade skupiny 60-64 rokov je �iasto�ne spôsobený postupným rastom dôchodkového 
veku v SR. Po�et pracujúcich na 65 rokov predstavuje iba marginálnu �as� na zamestnanosti 
v odvetví po�nohospodárstva a iba ve�mi malý po�et zamestnancov v takomto vysokom veku 
pracuje v odvetví po�nohospodárstva. 

Obr. 2: Vývoj vekovej štruktúry zamestnancov v po�nohospodárstve v EÚ27 1998- 
2011 (tisíce osôb)3

                                                
2 Zdroj: EU LFS 
3 Zdroj: EU LFS 
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Mierne odlišný je vývoj zamestnanosti v po�nohospodárstve na celoeuróspkej úrovni 
krajín EÚ 27. Aj tu je možné vidie�, že atraktívnos� sektoru pre mladšie vekové skupiny 
(menej ako 35 rokov a 35 – 44 rokov) v priebehu sledovaného obdobia klesala a po�et 
zamestnanacov s týchto vekových skupín sa znižoval. Najsilnejšiu skupinu tvoria zamestnanci 
vo veku 45-54 rokov, u ktorých je však v priebehu najbližšej dekády je vysokopravdepodobný 
prechod do skupín 55-59 a 60-64. Podobne ako na Slovensku aj v Európe v priebehu 
sledovaného obdobia došlo k miernemu nárastu zamestnancov v skupinách 55-59 a 60-64 
rokov. Zaujímavos�ou je po�et pracujúcich vo veku nad 65 rokov, ktorých podiel na 
zamestnanosti v sektore po�nohospodárstva v roku 2011 v krajinách EÚ 27 predstavoval 
11,7% a v roku 2009 dokonca až 14,2%. 

3. Vývoj po�nohospodárskej produkcie 
V tejto �asti sa zameriame na vývoj po�nohospodárskej produkcie v Slovenskej 

republike po jej vstupe do Európskej únie. Vývoj objemov po�nohospodárskej produkcie (v 
stálych cenách roku 2005) jednozna�ne vypovedá o skuto�nosti, že v porovnaní rokov 2004 
a 2010 nastal len minimálny rozdiel v celkovom objeme produkcie (dokonca je tento vývoj 
mierne negatívny). V dôsledku nedostato�nej konkurencieschopnosti v oblasti výrobkovej 
ekonomiky na Slovensku rastie objem podpôr rýchlejšie ako pomaly rastúca až stagnujúca 
po�nohospodárska produkcia (Buday a kol., 2012).  

Pri detailnejšom poh�ade na dynamiku po�nohospodárskej produkcie je vidie�, že po 
úvodnom prepade v roku 2005 spôsobenom primárnym šokom po vstupe na spolo�ný trh sa 
slovenským po�nohospodárom podarilo prekona� po�iato�né problémy a ich produkcia až do 
roku 2008 postupne rástla. S nástupom hospodárskej recesie došlo k rapídnemu prepadu 
v objeme produkcie, �o súviselo aj so zmenou spotrebného správania domácností (nie len 
domácich), ktoré za�ali viac šetri� a orientova� sa na lacnejšie výrobky (vrátane 
po�nohospodárskych). Vzh�adom na tento vývoj došlo k poklesu cien po�nohospodárskej 
produkcie �o v prípade viacerých podnikov viedlo k ich úplnej likvidácii prípadne 
obmedzeniu alebo až zastaveniu produkcie. 

Tabu�ka 2: Vývoj po�nohospodárskej produkcie v mil. EUR (stále ceny roku 2005) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Po�nohospodárska produkcia 1779 1588 1643 1924 2249 1740 1761

Rastlinná produkcia 954 753 793 951 1108 851 868

Živo�íšna produkcia 764 766 781 889 1038 813 805

Zdroj: Eurostat 

Pokia� sa zameriame na vývoj produkcie vo fyzickom vyjadrení (tonách) tak je možné 
konštatova�, že s výnimkou produkcie repky olejnej (+30,0%) a kukurice na zrno (+10,4%) 
došlov období medzi rokmi 2004 a 2010  k poklesu produkcie. V rastlinnej výrobe došlo 
k poklesu produkcie pšenice o 30,4% a zemiakov dokonca až o 67,0%, �o bolo spôsobené 
dvomi faktormi: substitúciou využitej ornej pôdy na produkciu komodít, ktorých produkcia 
rástla a poklesom živo�íšnej produkcie, ktorej jedným zo vstupných výrobných faktorov je 
práve rastlinná výroba. Vývoj v živo�íšnej výrobe bol od vstupu SR do EÚ alarmujúci vo 
všetkých typoch produkcie jato�ných zvierat: ošípané (-58,2%), hovädzí dobytok (-46,2%), 
kozy a ovce (-37,0%) a hydina (-28,9%).   
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Tabu�ka 3: Po�nohospodárska produkcia, tis. ton 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Produkcia pšenice 1765 1608 1343 1380 1820 1538 1228

Produkcia kukurice na zrno 862 1074 838 624 1261 988 952

Produkcia repky olejnej 263 235 260 321 424 387 342

Produkcia zemiakov 382 301 263 288 245 216 126

Produkcia ošípaných 165 140 122 114 102 70 69

Produkcia hovädzieho dobytka 26 26 21 23 20 16 14

Produkcia kôz a oviec 1,15 1,55 1,20 1,17 1,27 0,58 0,72

Produkcia hydiny 90 92 94 84 78 68 64

Zdroj: Eurostat 

Pokia� sa pozrieme na celkovú rastlinnú produkciu v tonách za hospodárstvo SR 
(pri�om abstrahujeme od odlišností v hektárových výnosoch) tak medzi rokmi 2004 a 2010 
došlo k jej poklesu o mierne viac ako 19 %, �o predstavuje pokles o približne 624 ton. Za 
rovnaké obdobie došlo k zmenšeniu výmery obhospodarovanej ornej pôdy o marginálne 
územie (- 0,2 %) a rastu podielu výmery pôdy ležiacej ladom na celkovej ornej pôde (rast z 
0,79 % na 2,51 %) �o indikuje, že v priebehu obdobia �lenstva SR v EÚ došlo k extenzifikácii 
rastlinnej po�nohospodárskej produkcie, ktorá v jednotlivých regiónoch Slovenska nabrala 
rôznu intenzitu. Extenzifikácia a eliminácia produkcie náro�nej na náklady z výrobných 
systémov farmárov, so sú�asnou orientáciou na zisk, resp. znižovanie straty, vo ve�kej miere 
financovanej iba prostredníctvom podpôr (aj z SPP) nevedie k motivácii k výrobe, ale iba k 
zabezpe�eniu príjmu (Božík, 2011). 

Podobný obrázok dostaneme ke� sa zameriame na živo�íšnu výrobu, v prípade ktorej je 
realtívne jednoduchšie a priamo�iarejšie aplikova� prístup agregácie celkovej produkcie v 
naturálnych jednotkách. Pri poh�ade na celkovú živo�íšnu výrobu vidíme, že v období od 
rokov 2004 - 2010 došlo k jej poklesu zhruba o polovicu. �o znamená,že na Slovensku sa 
v roku 2010 vyrobilo o 134 tis. ton mäsa menej ako v roku vstupu do EÚ. Nako�ko 
v rovnakom období došlo k poklesu spotreby mäsa o mierne viac ako 20 tis. ton tento deficit 
domácich zdrojov bolo potrebné nahradi� importom zahrani�nej produkcie. Pokles produkcie 
mäsa zárove� negatívne pôsobil na domáci spracujúci priemysel, nako�ko prevláda trend 
spracovania prvotných produktov v krajine pôvodu z dôvodu vytvorenia a udržania pridanej 
hodnoty v hospodárstve. 

4. Produktivita práce a starnutie 
V tejto kapitole analyzujeme vplyv zmeny vekovej štruktúry zamestnanosti 

v po�nohospodárstve na produktivitu práce v tomto sektore. Na uvedenú analýzu sme 
zostrojili jednorovnicový ekonometrický model v pomocou ktorého sme merali závislos�
vývoja produktivity práce a po�tu zamestnancov v definovaných vekových skupinách. 
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Obr. 3: Vývoj produktivity práce v po�nohospodárstve SR 1998- 2011 (tisíce EUR, stále 
ceny 2005)4

Produktivita práce v priebehu rokov 1998 až 2012 v po�nohospodárstve vplyvom 
intenzifikácie produkcie a investíciami v sektore zna�ne vzrástla. Kým v roku 1998 bola 
produktivita práce na úrovni približne 8.500 EUR na jedného zamestnanca v roku 2011 
dosiahla hodnotu vyššiu ako 43 tisíc EUR, �o prestavuje viac ako pä�násobný nárast 
a priemerný ro�ný rast produktivity práce v sektore po�nohospodárstva bol takmer 12%. 
Z tohto je možné vidie�, že starnúca veková štruktúra zamestnancov v po�nohospodárste 
zatia� zásadným vplyvom nelimituje produktivitu práce. 

Na meranie vplyvu vývoja produktivity práce sme navrhli nasledovný model: 

log( ) log(35 ,35 44, 45 54,55 59,60 64,65 70,70 )produktivita f= < − − − − − +

Uvedený model vysvetlil až 96 percent rozptylu produktivity práce v odvetví 
po�nohospodárstva. Vä�šina vysvet�ujúcich premenných však neni štatisticky významná a 
štatisticky významný na 5% hladine významnosti bol iba príspevok zamestnanosti v skupine 
55-59 ro�ných zamestnancov. Odhadnutá rovnica má nasledovný tvar: 

log( ) -0,335.log(35 ) -0,732.log(35 44) -0,112.log(45 54)

0,964.log(55 59) -0,107.log(60 64) -0,034.log(65 70) 0,009.log(70 )

produktivita = < + − + − +

+ − + − + − + +

Ako je vidie� z výsledkov odhadu v priebehu sledovaného obdobia existuje negatívna 
závislos� medzi po�tom pracovníkov vo vekových kategóriách menej ako 35 rokov, 35-44 
rokov a 45-54 rokov.  Tento fakt je potrebné interpretova� vo svetle rastúcej mechanizácie 
a intenzifikácie po�nohospodárskej produkcie a preto aj pokles po�tu pracovníkov v týchto 
vekových skupinách prispel k rastu produktivity práce. V prípade vekovej kategórie 55-59 
ro�ných odhadnutý model ukázal silnú pozitívnu závislos� medzi po�tom pracovníkov v tejto 
kategórii a produktivitou práce. Nako�ko je sledované obdobie 15 rokov a hovoríme o 5 
ro�nej vekovej skupine je v prípade vývoja po�tu pracovníkov tejto vekovej skupiny možné 
vidie� už aj v plyv startnutia. A v priebehu sledovaného obdoia v tejto skupine pracovali 
zamestnanci s dlhoro�nými skúsenos�ami v odvetví �ím prispievali pozitívne k rastu 
produktivity. V prípade skupiny 60-64 ro�ných zamestnancov model odhadol ich negatívny 
vplyv na produktivitu práce, �o je v prípade týchto skupín dané aj fyzickými obmedzeniami. 
Aj ke� vzh�adom na po�etnosti skupín 65-70 rokov a starších ako 70 rokov sú ich výsledky 
relatívne málo signifikantné.  

                                                
4 Zdroj: ŠÚ SR, EU LFS  
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5. Záver 
Vývoj vekovej štruktúry v odvetví po�nohoposdárstva v priebehu posledných 15 rokov 

potvrdzuje všeobecný demografický trend startnutia populácie. A nazna�uje potrebu 
dodato�ných opatrení hospodárskej politiky, ktoré by napomohli k zatraktívneniu zamestnania 
sa v tomto sektore predovšetkým pre mladšie vekové kategórie. V roku 2012 viac ako štvrtina 
pracujúcich v tomto sektore bola staršia ako 55 rokov, �iže do roku 2020 je možné o�akáva�
ich odchod do dôchodku. Avšak až 60% bolo v minulom roku starších ako 45 rokov a teda 
v priebehu najbližších desa� rokov dôjde k �alšiemu rastu podielu zamestnancov 
v preddôchodkovom veku na celkovej zamestnanosti v sektore po�nohospodárstva. 

Celková zamestnanos� v sektore po�nohospodárstva dlhodobo klesá v dôsledku 
intenzifikácie produkcie a investícií, �o malo za následok produktivity práce. V priebehu 
rokov 1998 až 2012 produktivita práce v tomto odvetví takmer pä� násobne vzrástla. V tomto 
období bol priemerný ro�ný rast produktivity práce na úrovni takmer 12% je však možné 
o�akáva�, že v priebehu �alších rokov dôjde k výraznejšiemu zníženiu tejto dynamiky. Na 
raste produktivity práce pod�a výsledkov navrhnutého ekonometrického modelu participovali 
všetky vekové kategórie. Výnimku tvoria skupiny pracujúcich nad 60 rokov, ktoré bu� mali 
negatívny vplyv (60-64 rokov) alebo je ich po�etnos� tak malá, že interpretovate�nos�
výsledkov je výrazne limitovaná (65-70 rokov a starší ako 70 rokov).  

6. Literatúra 
  Bartošová, D. – Bartová, �. – Fidrmuc, J. (2007). Agropotravinársky obchod SR po vstupe 
do EÚ. Ekonomický �asopis. Bratislava. Vol. 04/2007. s. 327-344. 

[1] Božík, M. (2011). Podklady k súhrnnému materiálu k procesu reformy spološnej 
po�nohospodárskej politiky EÚ po roku 2013: Analýza a výh�ad reformy SPP po roku 2013. 
Výskumný ústav ekonomiky po�nohospodárstva a potrevinárstva, Bratislava. Dostupné na: 
http://www.vuepp.sk/dokumenty/ine/2012/SPP2_bozik.pdf 

[2]Buday, Š. – Chrastinová, Z. – Krížová, S. – Gálik, J. (2012). Porovnanie dopadov SPP na 
vývoj po�nohospodárskej výroby a objem zahrani�ného obchodu. Výskumný ústav 
ekonomiky po�nohospodárstva a potravinárstva Bratislava, Bratislava. Dostupné na: 
http://www.vuepp.sk/dokumenty/ine/2012/SPP_buday.pdf 

[3]Európska komisia (2012). The Common Agricultural Policy: A partnership between 
Europe and Farmers. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 16 pp. 
ISBN: 978-92-79-22067-8. Dostupné na: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-
overview/2012_en.pdf  

[4]Potravinová komora Slovenska (2012) Tla�ová správa PKS – 21.6.2012: „Obchod s�ubi 
neplní. Slovenské potraviny sa na�alej vytrácajú z pultov“ 

Adresy autorov: 
Ivan Lichner, Ing. 

Ekonomický ústav SAV 

Šancová 56, 811 05 Bratislava 

Ivan.lichner@savba.sk

Peter Horvát, Ing. 

Ekonomický ústav SAV 

Šancová 56, 811 05 Bratislava 

Peter.horvat@savba.sk



  FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 82

DEA analýza spolo�ností indexu Dow Jones Industrial Average 
DEA analysis of the companies of the Dow Jones Industrial Average index

Peter Horvát, Filip Ostriho�

Abstrakt: V predloženom príspevku prezentujeme výsledky DEA analýzy spolo�ností 
tvoriacich index Dow Jones Industrial Average. Na porovnanie technickej a zmiešanej 
efektívnosti jednotlivých spolo�ností sme zvolili tri DEA modely CCR-I, SBM-V a Super 
SBM-V, pri�om posledne menovaným sme dostali úplné zoradenie variantov, vrátane 
efektívnych variantov. Farmaceutické odvetvie zastúpené dvoma firmami sa ukázalo by�
najefektívnejším z celého portfólia indexu.  
Abstract: In this paper we will present the results of DEA analysis of the companies forming 
the Dow Jones Industrial Average Index. We will use three DEA models CCR-I, SBM-V and 
Super SBM-V to compare technical and mixed efficiency of individual companies. The last 
model, Super SBM-V, provided a complete ranking, including effective variants. 
Pharmaceutical industry, represented by the two companies, turned out to be the most 
effective of the index portfolio.  
K�ú�ové slová: DEA analýza, Dow Jones Industrial Average index, technická, zmiešaná 
efektívnos�.  
Key worlds: DEA analysis, Dow Jones Industrial Average index , technical, mixed 
efficiency.
JEL classification: G11.

Úvod 
V predloženom �lánku sa budeme zaobera� výkonnos�ou a efektívnos�ou jednotlivých 

akcií firiem tvoriacich index Dow Jones Industrial Average1, pomocou DEA analýzy. 
Motívom výberu tohto index bola jeho schopnos� indikova� kondíciu americkej ekonomiky. 
Index DJIA je historicky druhým najstarším indexom na svete, založený v roku 1896 
Charlesom Dowom a Edwardom Jonesom. Do indexu sú zahrnuté firmy, ktoré by mali 
najlepšie reprezentova� jednotlivé odvetvia ekonomiky USA a vývoj uvedeného indexu by 
mal preto odzrkad�ova� stav americkej ekonomiky. Graf 1 zobrazuje vývoj HDP a indexu 
DJIA za posledných 10 rokov. Z grafu je možné vidie�, takmer identický vývoj oboch 
�asových radov, v prípade finan�ných ukazovate�ov je volatilita prirodzene omnoho vyššia 
ako v prípade národných ú�tov, napriek tomu však koeficient korelácie dosahuje hodnotu 
približne 0,785. Preto je tento index jedným z najznámejších indexov vôbec. V sú�asnosti 
v sebe zah��a 30 spolo�ností, ktoré patria medzi najvä�šie v Spojených štátoch a ich akcie 
patria medzi najviac obchodované na burze. Najvä�šie zastúpenie v indexe majú priemyselné 
podniky, ale okrem nich tu nájdeme aj firmy z oblasti farmaceutického priemyslu, finan�ných 
služieb, informa�ných technológií a zábavného priemyslu. Predmetom záujmu taktiež bude 
porovnanie efektívnosti niektorých priemyselných odvetví. 

                                                
1V �alšom texte budeme používa� skratku DJIA 
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Graf 1: Vývoj indexu Dow Jones Industrial Average po�as sledovaného obdobia 

Zdroj: www.google.com/finance 

1. Použité dáta, ukazovatele a metodológia  
Predmetom nášho záujmu je výkonnos� spolo�ností zo strednodobého h�adiska, preto 

sme zvolili ako skúmané obdobie posledných 10 rokov, a to konkrétne od 1. mája 2003 až po 
1. mája 2013. Pri analýze výkonnosti akcií sa �asto využívajú komplikované matematické 
modely, ktoré ale ignorujú ve�kú �as� dostupných informácií a zameriavajú sa tak na 
technické výsledky výkonu akcií. V tejto analýze sa pokúsime zoh�adni� aj iné aspekty. Preto 
boli použité dva zdroje údajov. Ro�né, pomocou ktorých boli odvodené kritériá rastu aktív, 
zisku a dlhodobého dlhu z výro�ných správ jednotlivých spolo�ností. Druhá skupina údajov 
sú denné dáta, ktoré boli použité pre získanie kritérií súvisiacich s výkonom akcií 
jednotlivých spolo�ností z webovej stránky finance yahoo. Za ú�elom porovnania efektívnosti 
firiem sme zvolili 7 porovnávacích kritérií 2 vstupné ukazovatele a 5 ukazovate�ov 
hodnotiacich výstup spolo�ností. Prvým výstupným kritériom je priemerný ro�ný rast aktív 
vypo�ítaný z ro�ných dát:

(1.1) 

Kde TAt ozna�uje všetky aktíva firmy v �ase t. Druhým kritériom je priemerný ro�ný podiel 
�istého zisku na celkových aktívach: 

(1.2) 

kde Pt je zisk firmy v �ase t.  

Hodnota tretieho kritéria zodpovedá priemernému ro�nému výnosu akcie, vypo�ítaného 
anualizovaním priemerného denného výnosu, pri�om predpokladáme, že priemerný rok 
v tomto období má 260 obchodovacích dní: 
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(1.3) 

kde Rt zodpovedá hodnote akcie v dni t. Štvrtým výstupným kritériom je hodnota CVaR. 
Uvedené kritérium vypovedá o rizikovosti jednotlivých akcií, preto vo�ba tohto kritéria ako 
výstupu je kontroverzná, ale nako�ko hodnota CVaR zodpovedá maximaliza�nému kritériu 
zaradíme ho medzi výstupy: 

(1.4) 

kde 

(1.5) 

 Posledným výstupným kritériom je hodnota priemernej ro�nej dividendy. Ako vstupy 
sme zvolili štandardnú odchýlku denných výnosov a priemernú hodnotu podielu dlhodobého 
dlhu na celkových aktívach: 

(1.6) 

kde  je hodnota dlhodobého dlhu v �ase t. V tabu�ke 1 sú zobrazené hodnoty kritérií pre 
jednotlivé firmy. Hodnoty kritérií CVaR a priemerného ro�ného výnosu boli upravené 
o hodnotu �, ktorá zodpovedá minimálnej hodnote plus 0,00001, pretože do modelu CCR-I 
nemôžu ís� záporné ani nulové hodnoty. 

Tabu�ka 1: Hodnoty upravených vstupných a výstupných ukazovate�ov  
 O1 O2 O3 O4 O5 I1 I2

AA 3,09% 2,37% 37,16% 2,14% 1,86% 2,82% 20,60% 

AXP 1,51% 2,38% 16,16% 2,31% 2,78% 2,46% 30,86% 

BA 5,91% 3,80% 9,16% 3,99% 2,13% 1,84% 18,11% 

BAC 13,58% 0,83% 59,46% 0,00% 2,70% 4,11% 12,33% 

CAT 11,01% 4,65% 17,61% 3,39% 2,01% 2,85% 26,03% 

CSCO 9,82% 11,03% 15,63% 3,64% 0,44% 2,04% 9,16% 

CVX 11,96% 10,57% 15,30% 4,54% 2,90% 2,54% 7,86% 

DD 3,94% 5,44% 16,40% 4,18% 3,65% 1,79% 19,55% 

DIS 4,20% 5,49% 6,26% 3,80% 1,11% 1,82% 24,94% 

GE 2,13% 2,23% 21,04% 3,71% 3,32% 1,96% 34,33% 
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HD 3,71% 9,94% 8,14% 3,88% 2,18% 1,80% 15,93% 

HPQ 4,89% 5,31% 19,30% 3,61% 1,22% 2,15% 8,60% 

IBM 2,37% 9,22% 8,02% 4,93% 1,39% 1,39% 24,96% 

INTC 7,03% 13,06% 16,07% 3,74% 2,28% 1,99% 3,67% 

JNJ 11,56% 14,00% 11,68% 5,62% 2,68% 1,05% 6,93% 

JPM 13,16% 0,67% 17,60% 1,54% 2,63% 2,72% 10,34% 

KO 14,79% 14,69% 20,22% 5,35% 1,40% 2,31% 12,91% 

MCD 3,96% 10,90% 0,00% 4,80% 2,58% 1,39% 35,13% 

MMM 8,40% 14,07% 22,72% 4,88% 2,31% 2,49% 12,17% 

MRK 13,28% 10,72% 21,34% 4,36% 4,56% 1,88% 11,73% 

MSFT 6,70% 16,93% 26,62% 4,19% 2,79% 2,51% 10,44% 

PFE 23,07% 8,48% 18,50% 4,68% 3,89% 1,55% 10,03% 

PG 16,44% 9,33% 20,66% 5,56% 2,38% 2,23% 20,44% 

T 13,39% 4,03% 14,97% 4,62% 5,16% 1,53% 20,34% 

TRV 6,70% 2,29% 10,49% 3,68% 2,45% 1,92% 4,99% 

UNH 20,18% 7,85% 32,40% 3,30% 0,45% 3,64% 16,89% 

UTX 12,72% 7,12% 17,09% 4,53% 1,81% 2,49% 14,97% 

VZ 3,15% 3,25% 14,35% 4,83% 5,23% 1,46% 20,90% 

WMT 8,56% 8,33% 12,50% 5,22% 1,71% 1,26% 26,61% 

XOM 8,50% 13,55% 8,78% 4,70% 2,15% 1,59% 3,87% 

Zdroj: Vlastné výpo�ty 

 Na analýzu efektívnosti akcií boli použité tri modely DEA analýzy. Prvým, skôr 
spomínaným je CCR-I model. Ide o model, ktorý predpokladá konštantné výnosy z rozsahu. 
Optimálne riešenie úlohy lineárneho programovania nám dá údaje len o technickej 
efektívnosti jednotlivých firiem. Pri tomto druhu modelu je stanovený minimálny po�et 
variant, ktorý by mal by� minimálne tri krát vyšší ako sú�et vstupov a výstupov, v našom 
prípade 21 variant, �o je menšie ako 30 sledovaných spolo�ností. 

 Druhým použitým modelom je neradiálny SBM model, ktorý sa vyzna�uje tým, že nie 
je závislý od merných jednotiek a je založený na mierach odchýlkových premenných. 
Riešením tohto modelu je miera zmiešanej efektívnosti. Tento model zárove� slúži aj ako test 
správnosti riešenia CCR modelu, pretože variant v modeli s konštantnými výnosmi z rozsahu 
(CCR) môže by� efektívny vtedy a len vtedy, ak je efektívny na základe SBM modelu. 

 Za normálnych okolností nemôže miera efektívnosti prekro�i� 1, ale v prípade 
konceptu super efektívnosti je možné dosiahnu� hodnoty vä�šie ako 1. Super efektívnos� bola 
vyvinutá z dôvodu potreby zoradenia efektívnych riešení. V tomto prípade sa skúmaný variant 
pri výpo�te mier efektivity vyberie z množiny konvexnej kombinácie vstupov a výstupov. 
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2. Výsledky  
 Ako vyplýva z tabu�ky 2, pod�a prvého modelu je sedem firiem efektívnych, ktoré sú 
odvetvovo výrazne odlišné. Z oblasti finan�níctva je efektívna banka Bank of America Corp. 
Z technologických firiem technickú efektívnos� dosahuje len firma Intel. Najúspešnejšie 
z tejto analýzy vychádza farmaceutický a telekomunika�ný priemysel, kde obe majú 
zastúpenie dvoma firmami farmácia: Pfizer a Johnson & Johnson a telekomunikácie: AT&T 
a Verizon Communications sú efektívne. Poslednou efektívnou firmou pod�a CCR-I modelu 
je �ažobná firma Exxon mobile. Prekvapivo najmenej efektívne sú firmy Boing a Walt 
Disney.  

 Výsledky modelu SBM-V potvrdzujú zistenia z predchádzajúceho modelu, pretože 
všetky technicky efektívne firmy sú aj zmiešane efektívne. K siedmym pod�a 
predchádzajúceho modelu efektívnym firmám, pribudlo �alších šes�. A to konkrétne Coca-
Cola, 4M, Merck & Co., Microsoft, Procter & Gamble a United Health Group. Výsledné 
zoradenie efektívnych variantov získame pomocou modelu Super SBM-V, ktorým sme 
identifikovali rozdiely medzi jednotlivými efektívnymi variantmi. Na základe výsledkov 
môžeme konštatova�, že najefektívnejšou firmou v indexe DJIA je zdravotnícka firma 
Johnson & Johnson. Celkovo z analýzy vyplýva potvrdenie názoru, že medzi 
najperspektívnejšie investície patria firmy farmaceutického odvetvia, ktoré je acyklické 
a dosahuje vysoké marže. Potvrdila to aj firma Pfizer, ktorá sa umiestnila na piatom mieste. 
V prvej pä�ke sa umiestnili firmy, ktorých nákup akcií odporú�ajú rôzni analytici a to 
�ažobná spolo�nos� Exxon mobile, technologická firma Intel . Trochu prekvapujúco sa 
presadil aj finan�ný sektor, ktorý bol v sledovanom období zasiahnutý krízou najviac, napriek 
tomu má svojho zástupcu v najlepšej pä�ke a ním je banka Bank of America. 

Tabu�ka 2: Porovnanie výstupov z modelu CCR-I, SBM-V a Super SBM-V 

Zdroj: Vlastné  výpo�ty 

 CCR-I SBM-V SUPER SBM-V  CCR-I SBM-V SUPER SBM-V 

Firma Skóre Poradie Skóre Poradie Skóre Poradie Firma Skóre Poradie Skóre Poradie Skóre Poradie 

AA 0.951 9 0.31 21 0.31 21 JPM 0.616 24 0.135 28 0.135 28 

AXP 0.528 26 0.099 29 0.099 29 KO 0.722 19 1 1 1.055 7 

BA 0.445 29 0.028 24 0.249 24 MCD 0.686 20 0 30 0 30 

BAC 1 1 1 1 1.125 4 MMM 0.742 18 1 1 1.002 13 

CAT 0.486 27 0.266 23 0.266 23 MRK 0.993 8 1 1 1.043 8 

CSCO 0.676 21 0.314 20 0.314 20 MSFT 0.932 10 1 1 1.083 6 

CVX 0.747 17 0.687 14 0.687 14 PFE 1 1 1 1 1.118 5 

DD 0.78 14 0.315 19 0.315 19 PG 0.757 15 1 1 1.021 11 

DIS 0.392 30 0.194 26 0.194 26 T 1 1 1 1 1.025 10 

GE 0.852 13 0.167 27 0.167 27 TRV 0.913 11 0.428 15 0.428 15 

HD 0.455 28 0.295 22 0.295 22 UNH 0.672 22 1 1 1.028 9 

HPQ 0.755 16 0.424 18 0.424 18 UTX 0.56 25 0.427 16 0.427 16 

IBM 0.665 23 0.229 25 0.229 25 VZ 1 1 1 1 1.019 12 

INTC 1 1 1 1 1.143 3 WMT 0.87 12 0.425 17 0.425 17 

JNJ 1 1 1 1 1.328 1 XOM 1 1 1 1 1.162 2 
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Záver 
Na základe troch použitých metód a 7 sledovaných kritérií sme identifikovali 7 firiem 

z indexu DJIA, ktoré sú technicky efektívne a 13 firiem, ktoré sú zmiešane efektívne. 
V prípade DEA analýzy pri použití finan�ných ukazovate�ov môže by� problematická vo�ba 
vstupných a výstupných kritérií ako napríklad zaradenie ukazovate�a CVaR medzi výstupné 
premenné. Výsledky analýzy potvrdzujú správnos� tohto rozhodnutia, pretože medzi 
najefektívnejšie odvetvia sa zaradili farmaceutický priemysel a telekomunikácie, ktoré vo 
všeobecnosti patria k odvetviam s ve�kou perspektívou rastu a dosahujú vysoké marže a aj 
ostatné firmy zaradené medzi efektívne tam nie sú náhodou. Trochu prekvapujúca ú�as� Bank 
of America medzi efektívnymi firmami nie je pri bližšom poh�ade neopodstatnená. Jej akcie 
v sledovanom období dosiahli najvyšší priemerný ro�ný výnos vo výške skoro 60%.2  
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Zadanie a výsledky štatistických analýz pre zvyšovanie efektívnosti 
medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikov v oblasti inovácií  
Entering and results of statistical analysis to increase the effectiveness of 
international cooperation between small and medium enterprises of the 

Inovation 

Jozef Chajdiak 

Abstract: This article contains a specification point of reference and the results of economic 
and statistical analyzes in MSII – Management System of Inovative Information on the basis 
of the business division of SK NACE 26 2.Rev. (Manufacture of computer, electronic and 
optical products) for 2010 are presented in the correlation matrix and regression models 
characterizing the efficiency of competitive economic process in terms of revenues from 
consumption depending commitment productive resources.. 

Abstrakt: �lánok obsahuje špecifikáciu  miesta zadania a výsledkov ekonomicko-
štatistických analýz v SSII (system na správu inova�ných informácií) na podklade podnikov 
z divízie 26 SK NACE 2.Rev. (Výroba po�íta�ových, elektronických a optických výrobkov) 
za rok 2010 sú prezentované korela�né matice a regresné modely charakterizujúce 
efektívnos�a konkurencieschopnos� ekonomického procesu vo vyjadrení závislosti tržieb od 
spotreby viazaných produktívnych zdrojov.  

Key words: innovation, international cooperation, efficiency of information and 
communication technologies, regression, R2, correlation matrix.

K�ú�ové slová: inovácie, medzinárodná spolupráca, efektívnos� informa�ných a 
komunika�ných technológií, regresia, R2, korela�ná matica. 

JEL: C00. 

1 Úvod 
V rámci medzinárodnej spolupráce môžu ma� firmy z druhej strany hranice záujem aj 

o ekonomicko-štatistickú analytickú informáciu o malých a stredných firmách na slovenskej 
strane hraníc. Systém SSII (Systém na Správu Inova�ných Informácií resp. angl. MSII – 
Management System of Innovative Information) predstavuje  jednu z možných verzií 
technického a obsahového zabezpe�enia �asti takejto spolupráce. V tomto príspevku je 
opísaná �as� ponúkaných riešení a výsledkov analýz v rámci štatistickej analýzy 
ekonomických výsledkov súboru firiem resp. súboru malých a stredných firiem z poh�adu 
efektívnosti a konkurencieschopnosti. 

2 Pracovný súbor – jednotky súboru
Máme 280 malých a stredných firiem, za ktoré poznáme údaje z výkazov Súvaha 

a Výkaz ziskov a strát z divízie 26 SK NACE (Výroba po�íta�ových, elektronických 
a optických výrobkov) za rok 2010. 

Definícia MSP 
„Kategóriu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré 
zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ro�ný obrat nepresahuje 50 miliónov eur 
a/alebo celková ro�ná bilan�ná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.“
Vý�atok z �lánku 2 prílohy k odporú�aniu 2003/361/ES 
V rámci EÚ sa firmy pod�a ve�kosti �lenia na štyri kategórie: 
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Mikro podniky do 9 zamestnancov. 

Malé podniky  10 až 99 zamestnancov. 

Stredné podniky100 až 499 zamestnancov. 

Ve�ké podniky 500 a viac zamestnancov. 

V slovenskej ekonomike sa pod�a zákon �. 100/95 Zb. o štátnej podpore malého a stredného 
podnikania presadzuje �lenenie podnikov pod�a po�tu zamestnancov na tri kategórie: 

Malé podniky do 24 zamestnancov. 

Stredné podniky do 499 zamestnancov. 

Ve�ké podniky 500 a viac zamestnancov.  

Použitý súbor obsahuje firmy z divízie 26 SK NACE 2.Rev. (Výroba po�íta�ových, 
elektronických a optických výrobkov) zo rok 2010 v dvoch verziách. Plná verzia obsahuje
údaje za všetky firmy divízie 26, ktorými disponuje firma CRIFt Slovak Credit Bureau, s.r.o., 
t.j. malé, stredné aj ve�ké firmy. V druhej verzii sme upravili pôvodnú verziu tým, že sme zo 
súboru vyradili firmy s nulovým objemom modelovaných ukazovate�ov a firmy prevyšujúce 
majetok vo výške 43 milión eur alebo obrat vo výške 50 milión eur. 

3 Pracovný súbor – použité ukazovatele 
Zdrojom údajov boli výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát za rok 2010 odovzdané spolu 
s da�ovým priznaním za rok 2010 za podvojne ú�tujúce organizácie spracované firmou 
CRIFT Slovak Credit Bureau, s.r.o.  v po�te 104343  vykazujúcich jednotiek 

V nasledujúcej analytickej �asti sme použili ukazovatele: 

Q   - tržby (=V01 + V05 + V19), 

PH1  - pridaná hodnota z celkovej �innosti (=V12+(V18+V20)+(V39+V59)), 

ON  - osobné náklady (=V12), 

ODP  - odpisy (=V18+V20), 

SVPZ - spotreba viazaných produktívnych faktorov (=ON+ODP), 

MAJ  - majetok spolu (=S001), 

STROJ  – aktívny majetok (=S015), 

VI   - vlastné imanie (=S067), 

Zpred - výsledok hospodárenia pred zdanením (V39+V59), 

Zisk  - výsledok hospodárenia po zdanení (V60+V61).

 Hodnoty ukazovate�ov sú vyjadrené v milión eur. 

K hodnoteniu efektívnosti a konkurencieschopnosti práce firmy sa v tejto verzii použili 
ukazovatele objemu tržieb a objemu pridanej hodnoty z celkovej �innosti firmy. 

4 Štatistické analýzy 
Budeme analyzova�: 

-  vzájomnú závislos� medzi hodnotami dvojíc ukazovate�ov v súbore s plnou verziou 
zaradených firiem a s nenulovou verziou malých a stredných podnikov,  

- regresne modelova� závislos� veli�iny výstupu (Q) od objemu vstupných faktorov (ON; 
ODP; SVPZ; MAJ, STRO, VI). 
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4.1  Korela�né matice 
K výpo�tu korela�nej matice sa použil nástroj Correlation v programe Excel. Na obr.1 je 
výstup korela�nej matice po�ítanej z hodnôt ukazovate�ov všetkých firiem patriacich do 
divízie 26 SK NACE (280 podnikov) a na obr.2 len z hodnôt malých a stredných podnikov 
s nenulovými tržbami. 

Vä�šie rozdiely v koeficientoch korelácie v špecifikovaných dvoch situáciách sú len medzi 
koeficientmi tvorenými z hodnôt premenných Zisk a Zpred. Celkove sú  hodnoty koeficientov  
pomerne vysoké.  Pri poh�ade na závislosti tržieb (Q) a ostatných ukazovate�ov môžeme 
konštatova� vysoký stupe� ich závislosti od majetku spolu (MAJ). Najnižšia miera vzájomnej 
závislosti je pri koeficientoch korelácie po�ítaných zo zisku 
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Obr.1 Korela�ná matica pre všetky firmy divízie 26, rok 2010 
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Obr.2 Korela�ná matica pre firmy MSP divízie 26, rok 2010 

4.2  Regresné modely 
Konkrétne odhadneme parametre regresných rovníc pre tržby (Q): 

Q = b0 + b1*ON  
Q = b0 + b1*ODP  
Q = b0 + b1*SVPZ  
Q = b0 + b1*MAJ 
Q = b0 + b1*STROJ 
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Q = b0 + b1*VI 
Q = b0 + b1*ON + b2*ODP  
Q = b0 + b1*ON + b2*MAJ  
Q = b0 + b1*ODP + b2*MAJ 

K vlastným odhadom parametrov použijeme systém EXCEL verzia 2010,  nástroj Regresia. 
Z výstupu nástroja regresia vyberieme odhady regresných koeficientov b0, b1, b2 a b3,  podiel 
modelom vysvetlenej variability R2 a po�et firiem zahrnutých do modelu n. Výsledky pre 
súbor všetkých 280 firiem sú v tab.1 a pre súbor firiem zahrnutých do MSP 2 bez firiem 
s nulovými tržbami a bez nulových hodnôt nezávislej premennej . 

Tab.1 Výsledky pre súbor všetky firmy 
Y = B0                                                 + B1*x1 + B2*x2  N                                                   R2  
Q = -0,745           + 10,232*ON    280                      0,746
Q = 1,246 + 11,785*ODP    280  0,530
Q = -0,419 + 6,270*SVPZ    280  0,739
Q = 0,424 + 1,390*MAJ    280  0,709
Q = 0,924 + 10,335*STROJ    280  0,724
Q = 1,416 + 3,061*VI    280  0,521
Q = -0,711 + 8,648*ON + 2,873*ODP  280  0,760
Q = -0,855 + 6,298*ON + 0,734*MAJ  280 0,834
Q = -0,089 + 1,045*MAJ + 5,677*ODP  280  0,788

Výsledky pre firmy s kladnými tržbami a kladnými osobnými nákladmi sú v Tab.2.  

Tab.2.  Výsledky pre súbor nenulových malých a stredných firiem 

Y = B0                                                 + B1*x1 + B2*x2  N                                      R2  
Q = 0, 097           + 4,802*ON    188                       0,758
Q = 1,351 + 4,655*ODP    173  0,479
Q = 0,276 + 3,035*SVPZ    173  0,790
Q = 0,249 + 1,188*MAJ    173  0,849
Q = 1,128 + 4,655*STROJ    160  0,520
Q = 0,681 + 2,588*VI    234  0,422
Q = 0,153 + 3,883*ON + 1,933*ODP  147  0,808
Q = 0,004 + 1,124*ON + 0,821*MAJ  234 0,893
Q = 0,219 + 1,013*MAJ + 1,574*ODP  173  0,886

Praktickú použite�nos� jednotlivých konkrétne odhadnutých verzií modelov nazna�uje 
hodnota R2, ktorá reprezentuje podiel variability vysvetlenej príslušným modelom na celkovej 
variabilite premennej y meranej sumou štvorcov (SSM/SS): 

SS    = SSM   + SSE

SS/SS  = SSM/SS  + SSE/SS 

1      =     R2   + (1-R2) 

Z tohto poh�adu v tab.1 je najvhodnejší  hlavne model: 

Q = -0,855 +6,298*ON + 0,734*MAJ 

resp.v tab.2 

Q = 0,004 +1,124*ON + 1,013*MAJ 
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5 Systém SSII 
Systém SSII ( Systém na Správu Inova�ných Informácií) vo svojom centrálnom bloku 
archivuje jednotlivé výsledky modelov pre použitie na posúdenie efektívnosti 
a konkurencieschopnosti práce príslušnej firmy v porovnaní s modelovými výsledkami.  
Podsystém štatistiky, okrem iných, obsahuje korela�né matice pre skupiny podnikov (v tejto 
ukážke divíziu 26 SK NACE a záujemca o posúdenie miesta hypotetickej firmy v rámci 
divízie 26 SK NACE po prihlásení sa do systému SRII, zadá hodnoty vybraných 
ukazovate�ov a systém SSII na základe modelov v tab.1 a tab.2. vypo�íta o�akávané odhady 
objemov tržieb (Q). Tieto odhady sa porovnajú so skuto�nos�ou alebo plánom firmy a ak sú 
nižšie firma pracuje efektívnejšie a konkurencieschopnejšie ako model divízie 26 v roku 
2010. 

6 Príklad 
Nech firma chce posúdi� svoju konkurencieschopnos� a efektívnos� s agregátom za divíziu 
26. Osobné náklady dosiahli hodnotu  0,1 mil. €,  majetok 0,5mil.  €. Objem tržieb sa plánuje 
0,8 mil.  €. Údaje zadáme do systému SRII, ktorý z nich vypo�íta o�akávané objemy tržieb. 
Tie porovnáme s vyššie uvedenými hodnotami a urobíme praktické závery. 
Q=-0,855+6,298*ON+0,734*MAJ=-0,855+6,298*0,1+0,734*0,5=0,141850 
resp. 
Q=0,004+1,124*ON+0,821*MAJ=-0,004+1,124*0,1+0,821*0,5=0,4722 
Plánovaný objem tržieb prevyšuje hodnoty modelu reality divízie 26 SK NACE. 

7 Záver 
Spojenie údajov, výsledkov analýz z nich na jednej strane a záujmu o porovnanie vlastnej 
ekonomickej situácie s relevantným okolím na druhej strane, nazna�uje rozumnos�
budovania, propagácie a užívania systému resp. podsystému zah��ajúceho obe tieto strany. 
V príspevku sú nazna�ené možnosti zabudovania �asti výsledkov  štatistických analýz do 
systému podpory efektívnosti medzinárodnej spolupráce malého a stredného podnikania 
v oblasti inovácií. 
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Štatistické sledovanie ukazovate�ov konkurencieschopnosti  
 pre zlepšenie podnikate�skej stratégie   

Statistical monitoring of indicators of competitiveness to improve  
the business strategy  

Zuzana Chodasová,  

Abstrakt: V�asným poznaním, definovaním a analýzou rizík je možné minimalizova� ich 
ú�inok. Sú�asná situácia núti podniky prehodnoti� svoje podnikate�ské stratégie a ur�i� nové 
realistickejšie ciele. Každá podnikate�ská �innos� má dve stránky, vecnú a finan�nú. Vecná 
stránka predstavuje produkciu a odbyt výrobkov, prác a služieb, finan�ná stránka pohyb 
pe�azí a kapitálu. Obidve tieto stránky sú v trhovej ekonomike neoddelite�ne spojené a 
navzájom sa ovplyv�ujú. Podnik musí by� platobne schopný, aby si v ur�ených termínoch 
splatnosti plnil svoje platobné povinnosti. Svetová ekonomika postavila v sú�asnej krízovej 
situácii mnohé podniky do pozície, v ktorej sa žiada efektívne riadi� financie a likviditu. Najmä v 
dôsledku nestability finan�ných tokov sa do popredia finan�ného riadenia dostáva otázka likvidity, �o 
je aj popisované v danom príspevku.  

Abstract: Atimely knowledge, definition and risk analysis can minimize their effect. The 
current situation is forcing companies to review their business strategies and set new realistic 
the objectives. Each business activity has two aspects, material and financial. Material aspect 
consists in production and marketing of products, works and services, financial aspect, 
movement of money and capital. Both these aspects are in the market economy inseparately 
connected and they influence each other. The company must be able to pay (solvent), to the 
designated due date to fulfill its payment obligations. The global economy has built many 
businesses in a position in which it is asked to effectively manage liquidity and funding, due to the 
current crisis. Mainly due to the instability of financial flows, liquidity is getting to the forefront of the 
financial management, which is also described in this contribution.  

K�ú�ové slová: organizácia, podniková stratégia, ukazovatele likvidity, finan�ný manažment. 
Key words: organizations,  enterprise strategy, indicators of liquidity, financial management.   

JEL Classification: E31, E37, E60. 

1. Úvod 
         V sú�asnosti množstvo organizácii pôsobiacich na Slovensku musí po�íta� s menšími 
obratmi. Niektoré sa dostanú aj do straty, �i dokonca ukon�ia svoju �innos�. Dôsledky krízy 
sa pomaly a isto premietajú do po�tu plánovaných projektov k realizácii na Slovensku, 
pretože každý investor,  musí prehodnoti� svoje zámery, kalkulácie, �i už projekt za�al, len ho 
pripravil, alebo ešte len ho pripravuje. Manažéri by preto mali zavies� opatrenia ako sú, 
zabezpe�enie plynulej výrobnej náplne za serióznych obchodných podmienok pri zníženej 
úrovni odbytových cien,  sledovania ukazovate�ov platobnej schopnosti. To sa dá dosiahnu�
predovšetkým maximálnym znižovaním nákladov a uzatváraním len takých zmlúv a s takými 
odberate�mi, kde sa vytvoria reálne predpoklady na hospodárne výsledky. Je potrebné využi�
situáciu na zvýšenie úrovne systému manažérskej �innosti, výkonnosti a kvality nielen 
riadiacich zamestnancov, ale aj kvalifikovaných robotníkov.   

       Podnikate�ské subjekty sa snažia vyhnú� zvyšovaniu úverov na realizované  projekty, 
tiež zabezpe�i� ich plynulé a bezrizikové splácanie z vlastných zdrojov. Zlepšením platobnej 
disciplínu odberate�ov, vyhnutím sa riziku neuhrádzania poh�adávok aj za cenu neuzavretia 
zmlúv na rizikové zákazky, šetri� s energiami, zavádza� alternatívne zdroje energie, to sú tiež 
cesty udržania spolo�ností v záujme dopytu. Racionalizova� niektoré �innosti, aplikova� nové 
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technológie do manažérskeho procesu a najmä v riadení spolo�ností uplat�ova�  manažment 
rizika, zabezpe�í spolo�nostiam ich uplatnenie sa v budúcnosti na trhu [2]. 

        Manažment podniku je �asto v situácii, ke� musí rozhodova�, �i vyrába� alebo 
nevyrába� konkrétny výrobok, ktoré výrobky �i služby v danom období prípadne preferova�. 
Takéto rozhodnutia si vyžaduje pružne reagovanie na požiadavky trhu, preto manažéri 
potrebujú  flexibilný informa�ný systém s možnos�ou výberu kvalitných informácií. 
Implementovanie napríklad finan�ného controllingu ako nástroja manažmentu do podniku, 
vytvára základ�u pre zabezpe�enie kvalitného a efektívneho  riadenia podnikových financií. 
Preto je dôležité sa v podnikate�skom subjekte sústredi� na vytvorenie databázy finan�ných 
ukazovate�ov, akou je aj likvidita podniku, kde najmä jej sledovanie a riadenie, manažérom  
pomáha pri mnohých dôležitých ekonomických rozhodnutiach. Spo�ahlivú výpove� o 
finan�nej situácii podniku možno získa� analýzou jeho schopnosti hradi� svoje záväzky – 
likvidity. Platí, že finan�ne stabilný podnik je schopný hradi� svoje záväzky a podnik s 
finan�nými �ažkos�ami má s tým problémy. �o je dôležité pri sledovaní likvidity, ako ju 
riadi�, �ím  je ovplyvnená  o tom pojednáva aj daný príspevok. 

2. Riadenie  rizika v podnikate�skom subjekte  
      Riadenie rizík je proces, pri ktorom sa subjekt riadenia snaží zabráni� pôsobeniu už 
existujúcich a budúcich rizík a navrhuje riešenia, ktoré pomáhajú eliminova� ú�inok 
nežiaducich vplyvov a podpori� pozitívne vplyvy. Po zvážení všetkých faktor rizikový 
manažment vyvíja, analyzuje a porovnáva možné preventívne a regula�né opatrenia. Znalos�
práce s rizikami je jedným z k�ú�ových predpokladov úspechu, lebo príležitosti sú obvykle 
sprevádzané rizikami. Schopnos� úspešne pracova� v podmienkach rizika sa dnes stáva 
charakteristickou �rtou moderného manažéra. Ak sa rozhodne investor vloži� finan�ný kapitál 
do vhodnej investície musí po�íta� aj s rôznymi udalos�ami, ktoré daný zámer môžu ve�mi 
skomplikova�. Dôležité je osvoji� si preto „riadi� riziko“. Manažment rizík je komplexný 
proces zis�ovania, kontroly, eliminovania a minimalizácie neistých udalostí, ktoré môžu 
ovplyvni� investíciu [5]. 

       Dôležité je riziko najskôr identifikova�, potom vyhodnoti�. Vyhodnoti� znamená zisti�
potenciálnu stratu – ve�kos� tejto straty, resp. zisti� pravdepodobnos� výskytu straty a tiež 
usporiadanie priorít. Významnou fázou riadenia rizík je výber optimálneho riešenia. Za�ína 
ur�ením úrovne rizika a postupuje cez hodnotenie ekonomických nákladov súvisiacich s 
investíciou. Finálnym výsledkom je rozhodnutie v každej etape riadenia rizík. V tejto 
súvislosti možno hovori� o povahe rizík spojených s rozhodovacím procesom. Hodnotenie a 
riadenie rizika projektu možno rozdeli� do štyroch krokov, ktoré sa neuskuto�nia len 
jednorázovo ale opakovane, prípadne nepretržite pod�a významu projektu. Ve�mi dôležité je 
najskôr riziko identifikova�, �alej je potrebné riziko vyhodnoti�, �o znamená zistenie 
potenciálnej ve�kosti straty, zistenie pravdepodobnosti výskytu straty a taktiež usporiadanie 
priorít. Riadenie rizika zahr�uje predovšetkým tieto skuto�nosti: 

� analýzu rizík, 
� výber protiopatrení, 
� analýzu nákladov a výnosov, 
� realizáciu protiopatrení, 
� testovanie – komplexné preverovanie protiopatrení. 

       Prvým krokom ku znižovaniu rizík je prirodzene ich analýza. Analýza rizík je obvykle 
chápaná ako proces definovania hrozieb, pravdepodobnosti ich uskuto�nenia a dopadu na 
aktíva, teda stanovenie rizík a ich závažnosti. Manažérsky proces sleduje ako každý iný druh 
podnikania ziskové ciele. V danom procese, ktorého významnou sú�as�ou je aj investi�ný 
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proces, by mal nies� zodpovednos� za riziko ten jeho ú�astník, ktorý je ho schopný ovláda� v 
�asovom úseku, v ktorom je v dominantnom, zmluvne zodpovednom postavení. 
Predpokladom úspešnej realizácie investi�ného projektu by teda mal by� rovnovážny stav, 
kde riziko nesú všetci jeho ú�astníci. 

        V prostredí komplexnosti a neistoty sú�asného podnikate�ského prostredia, je jedinou 
možnos�ou prežitia a prosperity podniku aj jeho neustála inova�ná aktivita. Predpoklady pre 
inovácie v podobe �udských a finan�ných zdrojov sú v slovenských podnikoch nižšie, ako 
v ostatných �lenských krajinách EÚ, absentujú �udské zdroje a kapitál pre realizovanie 
inovatívnych ideí podnikov. Moderné vyspelé ekonomiky sú založené na vysokom podiele 
služieb v hospodárstve. Na Slovensku však ukazovatele dimenzie ekonomických efektov 
indikujú nadpriemernú inova�nú výkonnos� a jej medziro�ný rast iba v prípade high-tech 
výrobných odvetví. Sú�asný stav ekonomických efektov na Slovensku je síce priaznivý pre 
výrobu, avšak po zvážení rizík, súvisiacich s investormi, je dlhodobý výh�ad skôr mierne 
negatívny. V minulosti manažment vo vyspelých ekonomikách riešil zvýšenú konkuren�nú 
schopnos� cestou  prehodnotenia a premeny podnikate�ských procesov s cie�om dosiahnu�
podstatné zlepšenie parametrov v hospodárení. V sú�asnosti táto schéma myslenia sa 
prekonáva a venuje sa pozornos� trhovej hodnote podniku. Odborníci si však uvedomujú, že 
sa stráca hodnota podniku práve tým, že riadenie nie je koncipované ako celok.  Druhým 
predpokladom a významným sú finan�né zdroje. Dostatok finan�ných prostriedkov 
umož�uje podnikom prekona� po�iato�né �ažkosti v podnikate�skom prostredí a plne 
komercionalizova� produkty ich výskumu. Slovenské za�ínajúce malé a stredné podniky 
patria pod�a prieskumu medzi najzranite�nejšie a v najvä�šej miere deklarujú nedostatok 
kapitálu, ako zásadnú prekážku v ich podnikaní. Základom finan�nej stability podniku je 
predovšetkým zabezpe�enie likvidity podniku, preto z h�adiska riadenia manažmentu rizika 
sa tejto problematika musí venova� v  manažérskom procese dôležitá pozornos�. 

3.  Riadenie likvidity v podniku 
       Likvidita je schopnos� premeny majetku podniku na pohotové finan�né prostriedky. Na 
rozdiel od solventnosti sa likvidita chápe ako dlhodobejšia schopnos� premeny aktív. Analýza 
likvidity pozostáva z nasledujúcich �astí: 
• vertikálna likvidita (likvidita aktív, likvidita pasív), 
• horizontálna likvidita (zlaté bilan�né pravidlo, pomerové ukazovatele likvidity, rozdielové 

ukazovatele likvidity). 

       Pri vertikálnej analýze posudzujeme jednotlivé komponenty majetku i kapitálu 
samostatne, t. j. skúmame štruktúru aktív a pasív, teda ich jednotlivú likviditu. Vertikálna 
likvidita pozostáva z likvidity aktív a z likvidity pasív. Likvidita aktív vychádza z rozlíšenia 
majetku pod�a likvidnosti, t. j. schopnosti jednotlivých zložiek majetku premeni� svoju 
hodnotu na finan�né prostriedky. Je charakterizovaná �asom premeny �asti majetku na 
peniaze, ako aj nákladmi súvisiacimi s touto premenou. Zdrojovú základ�u pre likviditu aktív 
predstavuje strana aktív súvahy. V nej sú zložky majetku rozdelené od najviac likvidného, po 
najmenej likvidné aktívum takto [1]:

• Najlikvidnejšie – peniaze, ceniny, krátkodobé cenné papiere, krátkodobý finan�ný 
majetok. 

• Majetkové sú�asti realizované v krátkej dobe –  splatné krátkodobé poh�adávky. 
• Menej likvidné – zásoby. 
• Dlhodobo likvidné – dlhopisy, dlhodobé poh�adávky. 
• Nelikvidné (takmer) –  dlhodobý hmotný majetok . 
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Likviditu pasív možno charakterizova� ako kapitálovú štruktúru podniku. Pri jej analýze je 
potrebné sledova� pomer medzi cudzími a vlastnými zdrojmi. Vlastný kapitál je taký kapitál, 
ktorý patrí vlastníkovi podniku. Cudzí kapitál predstavuje dlh, ktorý musí podnik v ur�itej 
dobe splati�. Za užívanie cudzieho kapitálu platí podnik úroky, ale aj ostatné výdavky spojené 
s jeho obstaraním. No aj napriek tomu je cudzí kapitál lacnejší ako vlastný kapitál. Pri analýze 
likvidity pasív je potrebné rozdelenie záväzkov na krátkodobé a dlhodobé. Taktiež je potrebné 
sledova� pomer medzi cudzím a vlastným kapitálom a pomer medzi cudzím a celkovým 
kapitálom. Pomer medzi cudzím a vlastným kapitálom vyjadruje stav zadlženosti, ktorý by 
nemal prekra�ova� 70 %. Hodnota tohto ukazovate�a zaujíma predovšetkým banky a to 
v prípade poskytnutia bankového úveru. 

       Horizontálna likvidita analyzuje vz�ah medzi položkami aktív a pasív. Zdrojom, 
z ktorého vychádza je súvaha. Dôležitou sú�as�ou horizontálnej likvidity je zlaté bilan�né 
pravidlo. Jeho dodržanie si vyžaduje, aby zdrojom krytia stálych aktív boli dlhodobé zdroje 
(vlastné imanie a dlhodobý cudzí kapitál), pri�om objem dlhodobého cudzieho kapitálu sa má 
minimálne rovna� hodnote stálych aktív [3]. 

Stále aktíva � (vlastné imanie + dlhodobý cudzí kapitál)                                                       (1) 

                                           

         Podnik má ma� to�ko kapitálu, ko�ko potrebuje. Ak sú stále aktíva menšie ako sú�et 
vlastného imania a dlhodobého cudzieho kapitálu, vtedy je podnik prekapitalizovaný. Tento 
stav sa dostáva do popredia vtedy, ak je dlhodobým kapitálom krytý aj obežný majetok. 
Opakom prekapitalizovania podniku je jeho podkapitalizovanie, �o predstavuje stav, kedy 
hodnota stálych aktív prevyšuje objem cudzích zdrojov. Táto ostatná �as� stálych aktív musí 
by� krytá z krátkodobého cudzieho kapitálu. Prípad podkapitalizovania nastáva v podniku 
v �ase expanzie, ke� podnik rozširuje svoju výrobu a predaj, �o je spojené s rastom aktív, 
ktoré nie sú kryté finan�nými zdrojmi. Jedná sa o aktíva ako sú zásoby, poh�adávky 
a dlhodobý majetok. Podnik sa takto zadlžuje u dodávate�ov a to spôsobuje, že krátkodobým 
cudzím kapitálom je krytý aj dlhodobý majetok. Tento stav  je považovaný z poh�adu 
likvidity za nepriaznivý. 

  

Obežné aktíva � krátkodobý cudzí kapitál                                                                               (2) 

            

        Uvedený vz�ah sa týka pomeru obežných aktív a krátkodobého cudzieho kapitálu. 
Optimálny stav nastáva vtedy, ak obežné aktíva sú vä�šie ako krátkodobý cudzí kapitál. 
Vtedy rozdielom vzniká podniku �istý finan�ný majetok, a to v tom prípade, ak obežný 
majetok podnik nadobudol z dlhodobých cudzích zdrojov. Opa�ne, ak obežné aktíva sú 
menšie ako krátkodobý cudzí kapitál vzniká podniku nekrytý dlh. Pomerové ukazovatele 
likvidity interpretujú okamžitú, bežnú a celkovú likviditu podniku. Charakterizujú vzájomný 
vz�ah medzi dvoma, alebo viacerými absolútnymi ukazovate�mi pomocou ich pomeru 
v �itateli a menovateli zlomku [7]. 

        Riadenie likvidity má špecifický charakter a je len na podniku ako sa s týmto problémom 
vyrovná. Existujú isté všeobecné zásady, ako možno riadi� likviditu podniku. Možno ich 
zhrnú� do nasledujúcich bodov: 

- vyhýba� sa omeškaniu pri potrebách záväzkov, 
- optimálne využíva� úverové limity, 
- zabráni� prekro�eniu úverových rámcov, 
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- vyhýba� sa stratám z ne�innosti finan�ných prostriedkov, 
- regulova� rýchlos� toku finan�ných prostriedkov, 
- zabezpe�i� disponibilitu flexibilných krátkodobých zdrojov,  
- budova� informa�né systémy podporujúce pe�ažnú dispozíciu. 
        Likvidita je podmienená dostato�ným objemom finan�ných prostriedkov, ktorých stav 
a vývoj je podmienený uskuto�nenými pe�ažnými tokmi v podniku. Tieto zachytáva výkaz 
cash flow, ktorý je dôležitým prvkom finan�ného riadenia podniku nielen v súvislosti 
s riadením priebežnej likvidity. Pomáha identifikova� a rieši� finan�né problémy a redukova�
finan�né riziká. Pre plánovanie likvidity podniku v budúcnosti sú ve�mi dôležitým elementom 
minulé hospodárske javy, ktoré môžu na základe dôkladnej analýzy poskytnú� dôležité 
informácie týkajúce sa javov a faktorov, ktoré mali v minulosti pozitívny, alebo negatívny 
vplyv na likviditu podniku. Na základe týchto informácií tak podnik môže efektívnejšie 
naplánova� svoj cash flow a zabezpe�i� si likviditu v budúcnosti. Prvotné zachytávanie 
informácií o údajoch pre sledovanie likvidity sa uskuto��uje najmä v ú�tovníctve vo výkaze 
súvaha. 
       Ukazovate� cash flow nachádza svoje uplatnenie pri hodnotení likvidity podniku najmä 
zo strany verite�ov [6]. Je mierou schopnosti podniku tvori� z vlastnej hospodárskej �innosti 
pe�ažné prebytky použite�né na financovanie nevyhnutných potrieb. To je dôležitá 
kvalitatívna informácia pre hodnotenie nielen sú�asnej ale aj budúcej platobnej schopnosti 
a finan�nej stability podniku. Vhodné pomerové ukazovatele cash flow pre hodnotenie 
likvidity sú najmä celková toková odd�ženos� a krátkodobá toková odd�ženos�.

        Ukazovate� celkovej tokovej odd	ženosti vypovedá o pomere medzi financovaním 
cudzím kapitálom a schopnos�ou kompenzova� vzniknuté záväzky finan�nými prostriedkami 
z vlastnej �innosti. Odporú�aná hodnota tohto ukazovate�a je z intervalu <0,2; 0,3>, avšak 
závisí na odvetví podnikania, ve�kosti podniku a pod. [4]. Vä�šiu vypovedaciu schopnos�
vyjadruje vývoj stup�a odd	ženia v �ase, pri�om klesajúca hodnota indikuje problémy 
s krytím investícií z vlastných zdrojov a zhoršenie finan�nej situácie podniku. 

        cash flow 

Celková toková odd	ženos� = –––––––––––––––––                                                                             (3) 

                                                cudzie zdroje                              

Krátkodobá toková odd	ženos� sa zameriava na krátkodobé záväzky a vyjadruje, za aký �as je 
podnik prebytkami finan�ných prostriedkov z vlastnej �innosti schopný splati� svoje 
krátkodobé záväzky.     
                                                                cash flow 

Krátkodobá toková odd	ženos� = –––––––––––––––––                                                                      (4) 

                                                         krátkodobé záväzky 

        Existuje nieko�ko starých prísloví o podnikaní. Jedno z nich hovorí „hotovos� je krá�“. 

alšie je, „š�astím je kladná hotovos�“. Na neúspešných podnikoch sa priebežne vykonáva 
prieskum. Najviac neúspešných podnikov, až 60 % hovorí, že všetky, alebo vä�šinu svojich 
neúspechov mali spojených s cash flow. Ako návod musia ma� podniky �alšie príslovie. „Ni�
nie je viac ako hotovos�. Zisk je pekný, hotovos� je nevyhnutná“. Sú�asná hospodárska 
situácia motivuje podniky bez oh�adu na druh �innosti, ku �o najefektívnejšiemu riadeniu 
financií s cie�om zabezpe�enia likvidity. Dôvodom je najmä pokles dopytu spojený s 
nestabilitou materiálových a finan�ných tokov. Trvalá a stabilná likvidita je pre každý podnik 
nevyhnutná. Ak táto podmienka nie je splnená, je pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti sa 
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podnik dostane do problémov spojených s neschopnos�ou uhrádzania záväzkov, �o môže 
vies� nielen k strate konkurencieschopnosti a dobrého mena, ale aj k jeho existen�ným 
problémom. Insolventnos� totiž so sebou prináša stratu dôvery dodávate�ov, bánk a aj 
zákazníkov. Preto je pre podniky nevyhnutné priebežné zabezpe�ovanie likvidity. Sledovanie 
likvidity je však dôležité aj dlhodobo, prípadne v štatistických preh�adoch za jednotlivé roky. 
Takéto údaje sú potom vhodné aj pre prípravu podnikate�skej stratégie v danom 
podnikate�skom subjekte. 

4. Záver 
     Cie�om optimálneho zabezpe�ovania likvidity je ma� k dispozícii taký objem finan�ných 
prostriedkov, aby bol podnik schopný plni� si svoje záväzky a zárove�, aby neviazal prebytok 
finan�ných zdrojov, ktoré potom predstavujú stratu potenciálnych príležitostí. Predpokladom 
pre dosiahnutie cie�a optimálnej likvidity podniku je vybilancovanie príjmov a výdavkov ako 
v krátkodobom, tak aj v dlhodobom �asovom horizonte. Riešenie tejto problematiky zvy�ajne 
prináša finan�ný plán a jeho kontrola. Proces bilancovania príjmov a výdavkov má ve�mi 
špecifický charakter a je pozna�ený ur�itou mierou nepresnosti, �o znamená, že aj ke�
vybilancovaný finan�ný plán je predpokladom dosiahnutia priebežnej a trvalej likvidity, nie je 
zárukou. Odchýlka môže nasta� pri rozdielnom vývoji skuto�ného a plánovaného cash flow. 
Aj ke� plánovanie likvidity podniku nie je 100% zárukou na dosiahnutie priebežnej likvidity, 
má svoj význam, pretože výrazne zvyšuje pravdepodobnos� jej dosiahnutia a pomáha vyhnú�
sa predvídate�ným chybám.  
       V podnikate�skom subjekte je dôležité sústredi� sa na vytvorenie databázy finan�ných 
ukazovate�ov, akou je aj likvidita podniku, kde najmä jej sledovanie a riadenie, manažérom  
pomáha pri mnohých dôležitých ekonomických rozhodnutiach. Podnikové financie 
predstavujú množinu pe�ažných vz�ahov smerovaných tak do vnútra ako aj do okolia 
podniku. Zmyslom týchto vz�ahov je: 
- efektívne využívanie potenciálnych zdrojov a ich racionálne investovanie, 
- efektívne získavanie zdrojov z okolitého ekonomického priestoru a ich využívanie pri 

nap	�aní predmetu �innosti podniku, 
- racionálne prerozde�ovanie vytvoreného výsledku hospodárenia s oh�adom na potreby 

rozvoja podniku, 
- eliminovanie podnikate�ských rizík a potenciálnych výkyvov. 
      Podnikové financie sú sústavou pe�ažných vz�ahov, do ktorých podnik vstupuje pri 
získavaní finan�ných zdrojov, pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku, pri 
produktívnom využívaní majetku a pri rozde�ovaní dosiahnutých výsledkov. Spo�ahlivú 
výpove� o finan�nej situácii podniku možno získa� analýzou jeho schopnosti hradi� svoje 
záväzky – likvidity. Platí, že finan�ne stabilný podnik je schopný hradi� svoje záväzky a 
podnik s finan�nými �ažkos�ami má s tým problémy, preto manažéri podniku si musia 
uvedomi�, že kvalitne finan�né riadenie znižuje podnikate�ské riziko, preto je dôležité 
vytvára� a sledova� a vyhodnocova� aj štatisticky jednotlivé ukazovatele, ktoré ho pomáhajú 
eliminova�. 

Príspevok bol vypracovaný za podpory projektu VEGA �. 1/0335/13 
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Toleran�né diagramy v štatistickej regulácii procesu 
Tolerance charts in statistical process control 

Ivan Janiga,  Daniel Gulás 

Abstract: The article analyzes the process of tightening the screw connections. Tolerance 
diagrams are used in a process control, because in this case, they are more appropriate than 
control charts, which are used in the firm. 

Abstrakt: �lánok sa zaoberá analýzou procesu u�ahovania skrutkových spojov. V regulácii 
procesu sa použijú toleran�né diagramy, ktoré sú v tomto prípade vhodnejšie ako regula�né 
diagramy, ktoré sa používajú vo firme. 

Key words: tolerance chart, control chart. 
K�ú�ové slová: toleran�ný diagram, regula�ný diagram. 
JEL classification: C13, C14. 

Úvod 
V �lánku analyzujeme proces u�ahovania skrutkových spojov na oboch stranách zadnej 

kapoty pri montáži automobilu. Známa automobilová firma, ktorú nazveme ABC, s.r.o., 
pretože si neželá by� menovaná, poskytla reálne dáta z regulácie výrobného procesu.  

ABC, s.r.o. robí každý druhý de� vždy po�as dvoch mesiacov výber o rozsahu 6k =
meraní, �ím získa 30 výberov. Z výberových dát konštruuje regula�né diagramy priemerov 
( X −diagramy) a regula�né diagramy rozpätí ( R −diagramy) s neznámymi základnými 
hodnotami. ABC, s.r.o. každé dva mesiace znova vypo�íta hornú regula�nú medzu a dolnú 
regula�nú medzu. Teda akoby po dvoch mesiacoch stále nastavovala proces u�ahovania 
skrutkových spojov na reguláciu, ale nikdy ho nereguluje. Tento, pod�a nás „luxus“, si môže 
dovoli� iba preto, že špecifika�né hranice sú ve�mi široké, t. j. od 14 Nm do 34 Nm.  

V �lánku urobíme najprv precíznejšiu analýzu daných regula�ných diagramov 
z dvojmesa�ných výberov po�as jedného roka. Potom použijeme na dáta toleran�né diagramy, 
ktoré sú tiež štatistickým nástrojom riadenia kvality. Výsledky dvoch analýz porovnáme.  

1. Analýza regula�ných diagramov 
Dáta z regulácie výrobného procesu, ktoré nám poskytla firma ABC, s.r.o., sme opä�

analyzovali tak, že sme urobili výpo�ty v softvéry STATGRAPHICS Centurion. Vypo�ítané 
parametre regula�ných diagramov sú zhodné s tými, ktoré poskytla firma ABC, s.r.o. 
Uvedené sú v Tab. 1. 

Tab. 1: Rozpätie regula�ných medzí v dvojmesa�ných intervalov v priebehu jedného roka 

Diagramy priemerov 
�avá strana Jan-Feb Mar-Apr Máj-Jún Júl-Aug Sep-Okt Nov-Dec
UCL – LCL 5,59 5,18 7,96 10,16 5,61 4,65 

CL 20,57 20,69 23,52 24,92 23,33 22,57 

Pravá strana Jan-Feb Mar-Apr Máj-Jún Júl-Aug Sep-Okt Nov-Dec
UCL – LCL 4,06 4,98 5,36 3,78 4,81 4,44 

CL 23,24 22,96 23,9 25,39 24,51 24,94 

V tabu�ke vidíme, že rozpätia medzi hornými a dolnými regula�nými hranicami 
v diagramoch priemerov sa menia v dvojmesa�ných intervaloch. Na �avej strane zadnej 
kapoty rozpätia kolíšu od 4,65 Nm do 10,16 Nm, avšak na pravej strane iba od 3,78 Nm do 
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5,36 Nm. Centrálne priamky na �avej strane zadnej kapoty kolíšu od 20,57 Nm do 24,92 Nm 
a na pravej strane od 23,24 Nm do 25,39 Nm. Hodnoty jednotlivých rozpätí kolíšu viac na 
�avej zadnej strane kapoty ako na pravej strane. Lepšie je to vidie� na obrázkoch Obr. 1 
a Obr. 2. 

Obr. 1:Porovnanie regula�ných medzí so špecifikáciami – �avá strana zadnej kapoty 

Obr. 2:Porovnanie regula�ných medzí so špecifikáciami – pravá strana zadnej kapoty  
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2. Toleran�né diagramy s dátami ABC, s.r,o. 
Toleran�ný diagram zobrazuje v každom s 30 výberov všetkých 6 nameraných hodnôt 

v rozpätí špecifika�ných hraníc od 14 Nm do 34 Nm, ako možno vidie� na Obr. 3. 

Obr. 3: Toleran�ný interval za Jan−Feb – pravá strana zadnej kapoty  
Na obrázku je vidie�, že všetky namerané hodnoty sú vnútri špecifikácií s dostato�nou 

rezervou.  

Toleran�né diagramy sme aplikovali na dáta z regulácie výrobného procesu a zistili sme, 
že všetky sp��ajú špecifikácie okrem dát z regulácie Júl−Aug – �avá strana zadnej kapoty. 
Tento problém a �alší problém budeme diskutova� v tretej �asti príspevku. 

3. Toleran�né diagramy verzus regula�né diagramy 
V tejto �asti diskutujeme o dvoch problémoch. Prvý sa týka regulácie pravej strany zadnej 

kapoty v mesiacoch Január − Február. 

Obr. 4: Regula�né diagramy priemerov a rozpätí za Jan−Feb – pravá strana zadnej kapoty  
Toleran�ný diagram na Obr. 3, v ktorom sú zobrazené jednotlivé merania, ukazuje ich sta-

bilitu v ramci špecifika�ných hraníc. Regula�ný diagram priemerov je naopak silne nestabilný 
v ramci regula�ných medzí. 
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Druhý problém sa týka regulácie �avej strany zadnej kapoty v mesiacoch Júl − August.

Obr. 5: Diagram rozpätí za Júl−Aug – �avá strana zadnej kapoty

Obr. 6:Diagram priemerov za Júl−Aug – �avá strana zadnej kapoty 

Obr. 7: Toleran�ný diagram za Júl−Aug – �avá strana zadnej kapoty 
V diagrame rozpätí na Obr. 5 sa vyskytli 3 výbery �íslo 23, 24 a 30, ktoré poukazujú na 

nestabilitu, napriek tomu hodnoty priemerov sú vnútry špecifika�ných hraníc. 

V diagrame priemerov na Obr. 6 sa nachádzajú dva vybo�ujúci priemery jeden pod dolnou 
regula�nou medzou – LCL (výber �íslo 5) a druhý nad hornou regula�nou medzou – UCL 
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(výber �íslo 28), ktoré poukazujú na nestabilitu procesu. Výber �íslo 30 ukazuje na 
vymedzitelnú prí�inu. Všetky tri hodnoty priemerov signalizujú, že ide o štatisticky 
nezvládnutý stav procesu u�ahovania skrutkových spojov. Aj v tomto diagrame hodnoty 
všetkých priemerov sú vnútry špecifika�ných hraníc, t. j. od 14 Nm do 34 Nm. 

V toleran�nom diagrame na Obr. 7 je 5 meraní, vo výberoch 18, 19, 22 a 24, nad hornou 
špecifika�nou hranicou rovnou 34 Nm, �o signalizuje, že bola pri za�ahovaní skrutkového 
spoja použitá vä�šia za�ahovacia sila ako je predpísaná špecifikáciami. Regula�né diagramy 
na Obr. 5 a Obr. 6 túto skuto�nos� nesignalizujú. 

Diagramy pre priemer a rozpätie pracujú s priemernými hodnotami v podskupinách, zatia�
�o toleran�né diagramy s individuálnymi hodnotami. Na základe toleran�ného diagramu sme 
zistili, že za dané analyzované obdobie boli vyrábané nezhodné výrobky. Ve�kos� za�ahova-
cej sily pre jednotlivé merania prekro�ila špecifika�né medze až v štyroch výberoch 
s poradovými �íslami 18, 19, 22 a 24, pri�om z uvedených výberov len diagram rozpätí 
signalizoval nestabilitu vo výbere �íslo 24. Táto skuto�nos� vznikla v dôsledku skresleného 
poh�adu na výbery 18, 19, 22 a 24 v regula�ných diagramoch, ktoré pracujú len s priemer-
nými hodnotami. Priemery meraní v uvedených výberoch sú ovplyvnené „ve�kou váhou“ 
jednotlivých hodnôt pod centrálnou priamkou alebo blízko nad centrálnou priamkou. Preto sú 
priemerné hodnoty výberov 18, 19, 22 a 24 vyhodnotené ako vyhovujúce, aj ke� niektoré 
hodnoty z týchto výberov sa nachádzajú nad hornou špecifika�nou hranicou.

4. Záver 
V �lánku uvádzame zistenie, ktoré bolo odhalené na základe toleran�ného diagramu pre 

�avú stranu zadnej kapoty v mesiacoch Júl a August. V týchto mesiacoch sa našlo pä� hodnôt, 
ktoré vybo�ovali zo špecifika�ných medzí, aj ke� tieto hodnoty neboli nájdené pri analýze 
prostredníctvom diagramov pre priemer a rozpätie. Dôvodom pre�o sa hodnoty nad hornú 
špecifika�nú hranicu nenašli v diagramoch priemerov a rozpätí je skuto�nos�, že tieto pracujú 
s priemernými hodnotami vo výberoch. Pretože vä�šina hodnôt v daných výberoch sa 
nachádzala bu� pod nominálnou hodnotou alebo tesne nad nominálnou hodnotou, ich váha 
spôsobila, že priemerne hodnoty v regula�ných diagramoch priemerov a rozpätí nevybo�ovali 
nad hornú špecifika�nú hranicu. Skuto�nos�, že 5 hodnôt vo výberoch 18, 19, 22 a 24 je 
možné odhali� len na základe toleran�ného diagramu, spo�íva v tom, že toleran�ný diagramu 
pracuje s individuálnymi hodnotami. Z toho vyplýva, že Shewhartove regula�né diagramy je 
vhodné, v prípadoch ke� sa pracuje so širokým špecifika�ným rozpätím, obohati� o tole-
ran�né diagramy. Takto je možné predís� situáciám, v ktorých sa vyrábajú nezhodné výrobky 
napriek tomu, že regula�né diagramy nesignalizujú vybo�ujúce hodnoty ani nestabilitu. 
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Štatistické metódy v procese klin�ovania 
Statistical methods in the process of clinching 

Ivan Janiga,  Martina Samková 

Abstract: The paper deals with clinching joint. It was verified whether the measure complies 
with the specifications. 
Abstrakt: V �lánku sa diskutuje problematika kli�ovania spojov. Overovalo sa �i merania 
sp��aju špecifikácie. 
Key words: clinching, Mood median´s test. 
K�ú�ové slová: klin�ovanie, Moodov mediánový test. 
JEL classification: C13, C14. 

Úvod 
Alternatívnou metódou k bodovému odporovému zváraniu je metóda klin�ovania. Názov 

tejto metódy vychádza z anglického slova clinching. Využíva sa najmä pri spájaní 
pokovovaných plechov a tam, kde nie je možné použi� bodové odporové zváranie, ako 
napríklad spájanie dielov karosérie z hliníkových zliatin a oce�ových výstuh z vysokopevných 
materiálov.  

Skúmal sa proces výroby spa�ovacej komory plynového kotla klin�ovaním na stroji BTM 
EN-11-562-A a BTM EN-11-562-B. 

1. Analýza dosiahnutých výsledkov 
Merali sme hrúbku spojov pri klin�ovaní. Merania sa robili ôsmich spojoch každej 

spa�ovacej komory a na pä�desiatich kusoch spa�ovacích komôr. 

Meranie hrúbky menších spojov 

Nech namerané dáta 1 2 8( , , )i i ihm hm hm� , 1, ,50i = �  sú realizácie 8k =  náhodných 

premenných a 50n =  výberov z náhodných premenných 
, 1, ,8jHm j = �  (1) 

Pri spracovaní dát najprv overujeme ich normalitu. Na testovanie normalitu dát sme použili 
Andersonov-Darlingov (AD) test. Výsledky testu uvádzame v nasledujúcej tabu�ke. 

Tab. 1: P-hodnoty AD testu 

1Hm 2Hm 3Hm 4Hm 5Hm 6Hm 7Hm 8Hm

< 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Z tabu�ky je vidie�, že ani jedna z náhodných premenných nemá normálne rozdelenie. Na 
štatistické spracovanie dát nemôžeme teda použi� metódy založené na normálnom rozdelení.  

V �alšej �asti sme použili Moodov mediánový test na testovanie rovnosti mediánov. 
Testovali sme hypotézy: 

0H : mediány výberových súborov sú rovnaké 

1H : mediány výberových súborov sa odlišujú (2) 

Pri testovaní sme postupovali tak, že najskôr sme vypo�ítali tzv. „grand median“ t. j. 
medián z celkového po�tu pozorovaní 8 8 50 400Tn n= = × = . Potom sme spo�ítali celkový 

po�et pozorovaní v každom výbere po oboch stranách „grand medianu“, ktorý sa rovná 
hodnote 0,48. Pretože P-hodnota chi-kvadrát testu je menšia ako 0,05, zamietame nulovú 
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hypotézu 0H  a tvrdíme, že mediány výberových súborov sa pri 95,0 % úrovni spo�ahlivosti 

významne odlišujú. Výsledky testu sú uvedené v nasledujúcej tabu�ke. 

Tab. 2: P-hodnoty  

Výber Rozsah výberu 0,48n ≤ 0,48n > Medián 95,0 % dolná CL 95,0 % horná CL
Hm1 50 23 27 0,49 0,48 0,49 
Hm2 50 12 38 0,49 0,49 0,50 
Hm3 50 39 11 0,47 0,47 0,48 
Hm4 50 40 10 0,46 0,46 0,46 
Hm5 50 42 8 0,47 0,47 0,47 
Hm6 50 42 8 0,45 0,45 0,45 
Hm7 50 0 50 0,51 0,50 0,51 
Hm8 50 19 31 0,49 0,48 0,49 

Testovacia štatistika = 144,796   P-hodnota = 0,0 

Hodnoty z predchádzajúcej tabu�ky sú uvedené aj v grafe 95 % intervalov spo�ahlivosti 
pre mediány. 

Obr. 1: 95 % intervaly spo�ahlivosti pre mediány 

Na obr. 1 81 ,..., HmHm  reprezentujú �ísla 1,2,...,8. Z grafu je vidie�, že mediány sa 

významne odlišujú, �o potvrdzuje výsledok Moodovho mediánového testu. 

Z predchádzajúcej analýzy vyplýva, že jednotlivé menšie spoje majú rôzne ve�ké hrúbky. 
Tu vzniká otázka, �i všetkých osem menších spojov sp��a podnikové špecifika�né medze 
s dolnou hranicou rovnou 0,40 mm a hornou hranicou 0,70 mm. 

Aplikácia štatistických toleran�ných intervalov na menšie spoje 
V �alšom postupe použijeme štatistické toleran�né intervaly, pomocou ktorých overíme, �i 

merania hrúbok menších spojov sp��ajú špecifika�né medze platné v podniku, t. j. (0,40 mm; 
0,70 mm). 

Pretože náhodné premenné jHm , 1, ,8j = �  nemajú normálne rozdelenie, využívame 

štatistický toleran�ný interval pre súbory s neznámym rozdelením, t. j. neparametrický 
štatistický toleran�ný interval. 

Ako ukážku výpo�tu štatistického toleran�ného intervalu s 95 % spo�ahlivos�ou a s 95 % 
podielom hodnôt zo základného súboru uvádzame štatistický toleran�ný interval pre 1Hm . 

Výpo�et sme robili pomocou softvéru Minitab a výsledky uvádzame na nasledujúcom 
obrázku. 
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Obr. 2: Štatistický toleran�ný interval náhodnej premennej 1Hm

Ako vidíme na obrázku Minitab vypo�ítal hodnotu výberového priemeru (0,487), hodnotu 
výberovej smerodajnej odchýlky (0,010), dolnú hranicu (0,464) a hornú hranicu (0,510) 
štatistického toleran�ného intervalu pre prípad normálneho rozdelenia, dolnú hranicu (0,470) 
a hornú hranicu (0,500) neparametrického štatistického toleran�ného intervalu, test 
normality a normálny pravdepodobnostný graf.  

Vzh�adom na nenormalitu náhodnej premennej 1Hm  nás z uvedených výsledkov zaujíma 

neparametrický štatistický toleran�ný interval. Jeho dolná hranica 0,47 mm je vä�šia ako 
dolná špecifika�ná hranica 0,40 mm a horná hranica 0,50 mm je menšia ako horná 
špecifika�ná hranica 0,70 mm, teda sp��a špecifika�né medze platné v podniku. 

Podobné výsledky sme dosiahli aj v prípade meraní ostatných siedmych menších spojov, 
t. j. náhodných premenných 2Hm  až 8Hm .  

Meranie hrúbky vä�ších spojov 

Nech namerané dáta 1 2 8( , , )i i ihv hv hv� , 1, ,50i = �  sú realizácie 8k =  náhodných 

premenných a 50n =  výberov z náhodných premenných 
, 1, ,8jHv j = �  (1) 

Aj pri spracovaní dát z hrúbky vä�ších spojov najprv overujeme ich normalitu. Na 
testovanie normalitu dát sme opä� použili Andersonov-Darlingov (AD) test. Výsledky testu 
uvádzame v nasledujúcej tabu�ke. 

Tab. 3: P-hodnoty AD testu 

1Hv 2Hv 3Hv 4Hv 5Hv 6Hv 7Hv 8Hv

< 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Z tabu�ky je vidie�, že ani jedna z náhodných premenných nemá normálne rozdelenie. Teda 
ani v tomto prípade na štatistické spracovanie dát nemôžeme použi� metódy založené na 
normálnom rozdelení.  

V �alšej �asti sme opä� použili Moodov mediánový test na testovanie rovnosti mediánov. 
Pri testovaní sme použili „grand median“ pre po�et pozorovaní 8 8 50 400Tn n= = × = , ktorý 

sa v tomto prípade rovná 0,59. Pretože P-hodnota chi-kvadrát testu je menšia ako 0,05, 
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zamietame nulovú hypotézu 0H  a tvrdíme, že mediány výberových súborov sa pri 95,0 % 

úrovni spo�ahlivosti významne odlišujú. Výsledky testu sú uvedené v nasledujúcej tabu�ke. 

Tab. 4: P-hodnoty  

Výber Rozsah výberu 0,48n ≤ 0,48n > Medián 95,0 % dolná CL 95,0 % horná CL
Hv1 50 20 30 0,60 0,59 0,6 
Hv2 50 12 38 0,61 0,60 0,61 
Hv3 50 39 11 0,59 0,58 0,59 
Hv4 50 33 17 0,59 0,59 0,594649 
Hv5 50 42 8 0,58 0,58 0,59 
Hv6 50 50 0 0,57 0,56 0,57 
Hv7 50 4 46 0,60 0,60 0,61 
Hv8 50 21 29 0,60 0,59 0,60 

Testovacia štatistika = 143,168   P-hodnota = 0,0 

Hodnoty z predchádzajúcej tabu�ky sú uvedené aj v grafe 95 % intervalov spo�ahlivosti 
pre mediány. 

Obr. 3: 95 % intervaly spo�ahlivosti pre mediány 

Na obr. 3 81 ,..., HvHv  reprezentujú �ísla 1,2,...,8. Z grafu je vidie�, že mediány sa 

významne odlišujú, �o potvrdzuje výsledok Moodovho mediánového testu. 

Z predchádzajúcej analýzy vyplýva, že jednotlivé vä�šie spoje majú rôzne ve�ké hrúbky. 
Opä� tu vzniká otázka, �i všetkých osem vä�ších spojov sp��a podnikové špecifika�né medze 
s dolnou hranicou rovnou 0,40 mm a hornou hranicou 0,70 mm. 

Aplikácia štatistických toleran�ných intervalov na vä�šie spoje 
Opä� použijeme štatistické toleran�né intervaly, pomocou ktorých overíme, �i merania 

hrúbok vä�ších spojov sp��ajú špecifika�né medze platné v podniku, t. j. (0,40 mm; 0,70 
mm). 

Aj v tomto prípade náhodné premenné jHv , 1, ,8j = �  nemajú normálne rozdelenie, preto 

využívame štatistický toleran�ný interval pre súbory s neznámym rozdelením, t. j. 
neparametrický štatistický toleran�ný interval. 

Ako ukážku výpo�tu štatistického toleran�ného intervalu s 95 % spo�ahlivos�ou a s 95 % 
podielom hodnôt zo základného súboru uvádzame štatistický toleran�ný interval pre 1Hv . 

Výpo�et sme robili pomocou softvéru Minitab a výsledky uvádzame na nasledujúcom 
obrázku. 
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Obr. 4: Štatistický toleran�ný interval náhodnej premennej 1Hv

Ako vidíme na obrázku vypo�ítali sme hodnotu výberového priemeru (0,597), hodnotu 
výberovej smerodajnej odchýlky (0,009), dolnú hranicu (0,577) a hornú hranicu (0,618) 
štatistického toleran�ného intervalu pre prípad normálneho rozdelenia, dolnú hranicu (0,570) 
a hornú hranicu (0,610) neparametrického štatistického toleran�ného intervalu, test 
normality a normálny pravdepodobnostný graf.  

Vzh�adom na nenormalitu náhodnej premennej 1Hv  nás z uvedených výsledkov zaujíma 

neparametrický štatistický toleran�ný interval. Jeho dolná hranica 0,57 mm je vä�šia ako 
dolná špecifika�ná hranica 0,50 mm a horná hranica 0,61 mm je menšia ako horná 
špecifika�ná hranica 0,70 mm, teda sp��a špecifika�né medze platné v podniku. 

Podobné výsledky sme dosiahli aj v prípade meraní ostatných siedmych vä�ších spojov, 
t. j. náhodných premenných 2Hv  až 8Hv .  

2. Záver 
V prípade hrúbky menších spojov sme ukázali, že všetky sp��ajú špecifika�né medze 

s dolnou hranicou 0,40 mm a s hornou hranicou 0,70 mm.  

V prípade hrúbky vä�ších spojov sme taktiež ukázali, že všetky sp��ajú špecifika�né 
medze s dolnou hranicou 0,50 mm a s hornou hranicou 0,70 mm. 
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Štúdia systému merania pomocou metódy ANOVA 
Studies of measurement system using ANOVA 

Ivan Janiga,  Martina Samková 

Abstract: Measurement system outside diameters larger connections to the boiler combustion 
chamber gas was analyzed using ANOVA techniques because some values of measurements 
were above the upper limit specifications. 

Abstrakt: Systém merania vonkajších priemerov vä�ších spojov na spa�ovacej komore ply-
nového kotla sa analyzoval pomocou metódy ANOVA, pretože niektoré hodnoty meraní boli 
nad hornú hranicu špecifikácií.  

Key words: measurement system, ANOVA techniques, specifications. 
K�ú�ové slová: system merania, metóda ANOVA, špecifikácií. 
JEL classification: C13, C14. 

Úvod 
Metóda analýzy rozptylu (ANOVA) je štandardná štatistická technika, ktorá sa dá použi�

na analýzu chýb meraní a �alších zdrojov variability v dátach zo štúdie systémov meraní. 
V analýze rozptylu možno variabilitu rozloži� na štyri kategórie: dielce, operátory, interakcie 
medzi dielcami a operátormi a nepresnos� pri opakovaní spôsobená meradlom. 

1. Štatistický model štúdie meradla s použitím metódy ANOVA 
Uvažujme neaditívny model: 

( )ijm i j ij ijmY b eµ α β λ= + + + + +  (1) 

kde ijmy  je m-té meranie vykonané j-tým operátorom na i-tom dielci, iα  je vplyv dielca, jβ

predstavuje vplyv operátora a ijme  sú nezávislé chyby merania. 

Riešenie modelu 
Model (1) riešime metódou ANOVA, ktorá spo�íva v rozklade celkovej variability name-

raných dát na jednotlivé zložky a následne ich porovnanie. Celková variabilita sa meria po-

mocou celkového sú�tu štvorcov meraných dát 2

1 1 1

( ...)
n k r

ijm
i j m

y y
= = =

−��� . 

Ozna�me 
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= =
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1
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Potom jednotlivé zložky rozkladu celkového sú�tu štvorcov sú: 

2
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1 1 1 1 1 1
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2 22 2
. . .2 ..

. .
1 1 1 1 1
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k n k n k

ij ji
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j i j i j

y yy y
SS r y y

r kr nr nkr= = = = =

= − = − − +� �� � � �

�
 (5) 

e T d o doSS SS SS SS SS= − − − (6) 

Výsledky výpo�tu sa zvy�ajne uvádzajú v nasledovnej tabu�ke ANOVA. 

Tab. 1: Tabu�ka ANOVA 

Zdroj variabili-
ty 

Sú�et 
štvorcov 

Stupne vo�-
nosti 

Priemerný štvorec F 

Dielec 
dSS 1n −

1
d

d

SS
MS

n
=

−

Operátor 
oSS 1k −

1
o

o

SS
MS

k
=

−

Interakcia  
doSS ( 1)( 1)n k− −

( 1)( 1)
do

do

SS
MS

n k
=

− −

Chyba meradla 
eSS ( 1)nk r −

( 1)
e

e

SS
MS

nk r
=

−

Celková chyba 
TSS 1nkr −   

2. Realizácia metódy ANOVA v strojárskej firme 
Metódou ANOVA sa analyzoval systém merania vonkajších priemerov vä�ších spojov 

6Pv  a 8Pv , t. j. spojov na spa�ovacej komore, ktoré vykázali odchýlky nad hornú špecifika�-

nú hranicu. Systém merania sa analyzoval na meraniach 10 spa�ovacích komôr. Meranie robi-
li 3 rôzni operátori za rovnakých podmienok a v  rovnakom �ase. Každý operátor meral každý 
dielec 3 krát. 

Neaditívny model pre spoj Pv6 

Nameraná dáta pre spoj Pv6 sú uvedené v nasledujúcej tabu�ke. 

Tab. 2: Tabu�ka nameraných dát pre spoj Pv6

Diel �íslo 
Operátor �íslo 

merania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 1 6,18 6,17 6,17 6,19 6,19 6,19 6,17 6,16 6,16 6,18 

  2 6,18 6,16 6,17 6,19 6,19 6,19 6,17 6,16 6,16 6,18 
  3 6,18 6,16 6,17 6,19 6,21 6,19 6,17 6,16 6,16 6,18 

B 1 6,18 6,19 6,19 6,18 6,16 6,18 6,17 6,17 6,18 6,16 

  2 6,18 6,19 6,17 6,18 6,16 6,18 6,17 6,17 6,18 6,16 
  3 6,18 6,19 6,21 6,18 6,16 6,18 6,17 6,17 6,18 6,16 
C 1 6,17 6,16 6,19 6,18 6,18 6,17 6,16 6,16 6,19 6,18 

  2 6,17 6,16 6,19 6,21 6,18 6,17 6,16 6,16 6,19 6,18 
  3 6,17 6,16 6,20 6,19 6,18 6,17 6,16 6,16 6,19 6,18 
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Výsledky výpo�tu sú uvedené v tabu�ke 3. 

Tab. 3: Tabu�ka ANOVA s interakciami pre spoj Pv6

Zdroj variability Sú�et štvorcov S.V. Priem. štvorec F P-hodnota 

Operátor 0,00000222222 2 0,00000111111 0,00 0,9976 

Dielec 0,00462333 9 0,000513704 1,12 0,4005 

Interakcia 0,00828667 18 0,00046037 16,57 0 

Chyba meradla 0,00166667 60 0,0000277778   

Celková variabilita 0,0145789 89    

Z tabu�ky 3 je vidie�, že variabilita medzi operátormi je nevýznamná, pretože P-hodnota je 
vä�šia ako 0,05 (P = 0,9976). Avšak interakcia medzi operátormi a dielcami je štatisticky 
významná (P = 0,00), preto sa skúmanie jednotlivých faktorov dostáva do úzadia. Hodnota 
priemerného štvorca 0,0000277778 po vynásobení konštantou 5,15 predstavuje opakovate�-
nos�. 

Tab. 4: Správa o opakovate�nosti a reprodukovate�nosti meradla s interakciami - spoj Pv6

Meracia jednotka Odhad sme-
rodajnej od-
chýly 

Percento 
z celkovej smer. 
Odchýlky 

Odhad rozptylu Percento 
z celkového 
rozptylu 

Percento 
z R&R 

Opakovate�nos� 0,00527046 39,5148 0,0000277778 15,6142 16,15 

Reprodukova- 
Te�nos�

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

Interakcia 0,0120082 90,0305 0,000144198 81,0548 83,85 

R & R 0,0131139 98,3204 0,000171975 96,669 100,00 

Dielce 0,00243432 18,2511 0,00000592593 3,33102  

Celková variabi-
lita 

0,013338 100.0 0,000177901   

Na základe štúdie týkajúcej sa 3 operátorov, z ktorých každý meral 10 dielcov 3 krát, sa 
odhadla smerodajná odchýlka meracieho procesu (R&R), ktorá sa rovná 0,0131139. Celková 
smerodajná odchýlka (TV) sa rovná 0,013338. Táto sa porovná z celkovou smerodajnou od-
chýlkou meracieho procesu, aby bola istota, že percento celkovej variability spôsobenej mera-
cím procesom (R&R) je relatívne malé. V tomto prípade sa jeho hodnota rovná 98,3204%. 

Všeobecné pravidlo pre klasifikáciu meracieho systému ako akceptovate�ného je, aby per-
cento celkovej variability meracieho procesu (R&R) bolo menšie ako 10%. V niektorých situ-
áciách môže by� percento akceptovate�nosti až do hodnoty menšej ako 30%. 

Z celkovej variability meracieho systému je 0,0% variability spôsobenej rozdielmi medzi 
operátormi (reprodukovate�nos�), kým 16,15% spôsobuje meracie zariadenie (opakovate�-
nos�). Toto rozdelenie celkovej variability môže pomôc� ur�i�, �i merací systém potrebuje 
zlepšenie. 
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Tab. 5: 95 % intervaly spo�ahlivosti s interakciami - spoj Pv6

 Dolná hranica 5,15 násobok sme-
rod. odchýlky 

Horná hranica 

Opakovate�nos� 0,0230364 0,0271429 0,0330447 

Reprodukovate�nos� 0,0 0,0 0,0 

Interakcia 0,0438987 0,0618424 0,0942244 

R & R 0,0644552 0,0675368 0,0647534 

Dielce 0,00732516 0,0125368 0,0241198 

V tabu�ke 5 sa nachádzajú intervaly spo�ahlivosti pre 5,15 násobok smerodajnej odchýlky 
opakovate�nosti, reprodukovate�nosti, kombinácie R&R, a variability medzi dielcami. Tieto 
intervaly obsahujú 98,9976% chýb priradených ku každému zdroju variability. Pretože tieto 
hodnoty odhadov variability sú predmetom výberovej chyby, intervaly spo�ahlivosti ukazujú 
aké sú presné tieto odhady. 

Tab. 6: Toleran�ná analýza s interakciami s toleranciou 0,30 pre spoj Pv6

Meracia jednotka 5,15 × smerodajná. odchýlka Percento z tolerancie 
Opakovate�nos� 0,0271429 9,04763 
Reprodukovate�nos� 0,0 0,0 
Interakcia 0,0618424 20,6141
R&R 0,0675368 22,5123 
Dielec 0,0125368 4,17892 

Ke� je známa tolerancia alebo špecifikácia 0,30 (+/-0,15), možno o�akáva�, že variabilita 
meracieho procesu pokryje 22,5123% z daného rozpätia. Všeobecné pravidlo pre klasifikáciu  
meracieho systému ako prijate�ného je takéto: ak uvedené percento je menšie ako 10% alebo 
sa rovná 10% merací systém je prijate�ný; ak však toto percento je menšie ako 30%, merací 
systém môže by� prijate�ný iba v niektorých situáciách. 

Neaditívny model pre spoj Pv8

Nameraná dáta pre spoj Pv6 sú uvedené v nasledujúcej tabu�ke. 

Tab. 7: Tabu�ka nameraných dát pre spoj Pv8

Diel �íslo 
Operátor �íslo 

merania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A 1 6,19 6,18 6,16 6,17 6,18 6,17 6,17 6,21 6,18 6,16 

  2 6,19 6,18 6,16 6,17 6,18 6,17 6,17 6,19 6,18 6,16 
  3 6,19 6,18 6,16 6,17 6,18 6,17 6,17 6,18 6,18 6,16 

B 1 6,17 6,17 6,16 6,18 6,17 6,21 6,18 6,17 6,17 6,18 

  2 6,17 6,17 6,16 6,18 6,17 6,19 6,18 6,18 6,17 6,18 
  3 6,17 6,17 6,16 6,18 6,17 6,19 6,17 6,21 6,17 6,18 
C 1 6,18 6,16 6,16 6,17 6,19 6,19 6,19 6,17 6,17 6,18 

  2 6,18 6,16 6,16 6,17 6,19 6,21 6,19 6,17 6,16 6,18 
  3 6,18 6,16 6,16 6,17 6,19 6,19 6,19 6,17 6,16 6,18 
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Výsledky výpo�tu sú uvedené v tabu�ke 8. 

Tab. 8: Tabu�ka ANOVA s interakciami pre spoj Pv8

Zdroj variability Sú�et štvorcov S.V. Priem. štvorec F P-hodnota 

Operátor 0,00000888889 2 0,00000444444 0,01 0,9870 

Dielec 0,00506222 9 0,000562469 1,65 0,1739 

Interakcia 0,00612444 18 0,000340247 10,21 0,0000 

Chyba meradla 0,002 60 0,0000333333   

Celková variabilita 0,0131956 89    

Z tabu�ky 8 je vidie�, že variabilita medzi operátormi je nevýznamná, pretože P-hodnota je 
vä�šia ako 0,05 (P = 0,9870). Avšak interakcia medzi operátormi a dielcami je štatisticky 
významná (P = 0,00), preto sa skúmanie jednotlivých faktorov dostáva do úzadia. Hodnota 
priemerného štvorca 0,0000333333 po vynásobení konštantou 5,15 predstavuje opakovate�-
nos�. 

Tab. 9: Správa o opakovate�nosti a reprodukovate�nosti meradla s interakciami - spoj Pv8

Meracia jednotka Odhad sme-
rodajnej od-
chýly 

Percento 
z celkovej smer. 
Odchýlky 

Odhad rozptylu Percento 
z celkového 
rozptylu 

Percento 
z R&R 

Opakovate�nos� 0,0057735 45,5967 0,0000333333 20,7906 24,58 

Reprodukova- 
Te�nos�

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Interakcia 0,0101146 79,8806 0,000102305 63,809 75,42 

R & R 0,0116464 91,978 0,000135638 84,5996 100,00 

Dielce 0,00496904 39,2434 0,0000246914 15,4004  

Celková variabi-
lita 

0,0126621 100,0 0,000160329   

Na základe štúdie týkajúcej sa 3 operátorov, z ktorých každý meral 10 dielcov 3 krát, sa 
odhadla smerodajná odchýlka meracieho procesu (R&R), ktorá sa rovná 0,0116464. Celková 
smerodajná odchýlka (TV) sa rovná 0,0126621. Táto sa porovná z celkovou smerodajnou 
odchýlkou meracieho procesu, aby bola istota, že percento celkovej variability spôsobenej 
meracím procesom (R&R) je relatívne malé. V tomto prípade sa jeho hodnota rovná 91,978%. 

Všeobecné pravidlo pre klasifikáciu meracieho systému ako akceptovate�ného je, aby per-
cento celkovej variability meracieho procesu (R&R) bolo menšie ako 10%. V niektorých situ-
áciách môže by� percento akceptovate�nosti až do hodnoty menšej ako 30%. 

Z celkovej variability meracieho systému je 0,0% variability spôsobenej rozdielmi medzi 
operátormi (reprodukovate�nos�), kým 24,58% spôsobuje meracie zariadenie (opakovate�-
nos�). Toto rozdelenie celkovej variability môže pomôc� ur�i�, �i merací systém potrebuje 
zlepšenie. 
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Tab. 10: 95 % intervaly spo�ahlivosti s interakciami - spoj Pv8

 Dolná hranica 5,15 násobok sme-
rod. odchýlky 

Horná hranica 

Opakovate�nos� 0,0252351 0,0297335 0,0361987 

Reprodukovate�nos� 0,0 0,0 0,0 

Interakcia 0,036976 0,05209 0,0793655 

R & R 0,0574257 0,0599788 0,0587524 

Dielce 0,0149524 0,0255906 0,0492343 

V tabu�ke 10 sa nachádzajú intervaly spo�ahlivosti pre 5,15 násobok smerodajnej odchýl-
ky opakovate�nosti, reprodukovate�nosti, kombinácie R&R a variability medzi dielcami. Tie-
to intervaly obsahujú 98,9976% chýb priradených ku každému zdroju variability. Pretože tie-
to hodnoty odhadov variability sú predmetom výberovej chyby, intervaly spo�ahlivosti ukazu-
jú aké sú presné tieto odhady. 

Tab. 11: Toleran�ná analýza s interakciami s toleranciou 0,30 pre spoj Pv8

Meracia jednotka 5,15 × smerodajná. odchýlka Percento z tolerancie 
Opakovate�nos� 0,0297335 9,91118 
Reprodukovate�nos� 0,0 0,0 
Interakcia 0,05209 17,3633
R&R 0,0599788 19,9929 
Dielec 0,0255906 8,53019 

Ke� je známa tolerancia alebo špecifikácia 0,30 (+/-0,15), možno o�akáva�, že variabilita 
meracieho procesu pokryje 19,9929% z daného rozpätia. Všeobecné pravidlo pre klasifikáciu  
meracieho systému ako prijate�ného je takéto: ak uvedené percento je menšie ako 10% alebo 
sa rovná 10% merací systém je prijate�ný; ak však toto percento je menšie ako 30%, merací 
systém môže by� prijate�ný v niektorých situáciách. 

3. Záver 
Na základe štúdie sme zistili, že variabilita systému merania je vzh�adom k procesu ne-

vyhovujúca, avšak vzh�adom k toleran�nému rozpätiu je podmiene�ne vyhovujúca. Na va-
riabilite meracieho systému sa podie�a iba opakovate�nos�, �o znamená, že odchýlky merania 
môžu by� spôsobené nevhodným systémom merania, nevhodnou metódou merania, ne-
vhodným meradlom alebo slabou rozlišovacou schopnos�ou používaného meradla. 
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Technologické prognózovanie a vybrané trendy technologicko-
manažérskych a inova�ných procesov vo svete II. 

Technology forecasting and selected trends in technological, management 
and innovation processes in the world II. 

Marek Jemala, �ubomír Jemala 

Abstract: Currently, managers are forced to react more flexibly to changes brought about by 
trends and risks of new technologies and management practice. Their task is to prioritize what 
is most important for a company and its environment, and to determine an appropriate 
strategy to achieve business objectives. For this purpose, managers are increasingly using 
processes of team technological forecasting/foresight. The trends described in this article 
became priorities in managerial discussion recently. This discussion must be based on the 
principles of competitiveness and feasibility of impacts of new technologies and management 
processes to business efficiency, revenue growth, profit margins, cost structures, life cycles, 
etc. This article is based on the analysis of annual reports and related reports of the most 
successful technology companies in the world and aims to answer the questions like: What are 
the key technological and managerial trends currently and how these trends can affect an 
organization? What to do when new technology becomes a driving force for corporate profits? 
How these trends may facilitate the management processes and improve the quality of 
production and sales? How can be new information and information services used for better 
competitive advantage? And who will be responsible for implementing these new trends? The 
answers to these questions can highlight some issues related to innovation- and ICT skills of 
managers that may require special attention.
Abstrakt: V sú�asnej dobe sú manažéri nútení pružnejšie reagova� na zmeny, ktoré prinášajú 
trendy a riziká v oblasti nových technológií i manažérskej praxe. Ich úlohou je priorizova� to, 
�o je najdôležitejšie pre firmu a jej okolie, a ur�i� vhodnú stratégiu na dosiahnutie 
stanovených cie�ov. Pre tento ú�el manažéri stále viac využívajú procesy 
otvoreného/tímového dlhodobého technologického prognózovania/foresightu. Trendy opísané 
v tomto �lánku sa stali prioritami manažérskej diskusie v poslednom �ase. Táto diskusia by 
mala by� založená na zásadách konkurencieschopnosti a reálnosti vplyvov nových technológií 
a procesov manažmentu na efektívnos� podnikania, nákladových štruktúr, životných cyklov, 
ekologickos� výroby at�. Tento �lánok je založený na analýze výro�ných a súvisiacich správ 
najúspešnejších technologických podnikov a má za cie� parciálne odpoveda� na tieto hlavné 
otázky: Ktoré sú k�ú�ové technologicko-manažérske trendy v sú�asnosti a ako tieto trendy 
môžu vplýva� na organizáciu? �o robi�, ke� sa nová technológia stane hybnou silou pre 
ziskovos� podniku? Ako tieto trendy môžu u�ah�i� manažérske procesy a zlepši� kvalitu 
výroby i predaja? Ako môžu by� nové informácie a informa�né služby využité pre 
konkuren�nú výhodu podniku? A kto bude zodpovedný za implementáciu týchto nových 
trendov? Odpovede na tieto otázky môžu prinies� aj niektoré �alšie otázky týkajúce sa 
inovácií zru�ností manažérov a IKT štruktúr, ktoré v sú�asnosti vyžadujú zvýšenú pozornos�. 
Keywords: foresight, technology forecasting, technology trends, managerial trends, 
innovation. 
K�ú�ové slová: foresight, technologické prognózovanie, technologické trendy, manažérske 
trendy, inovácie. 
JEL classification: M11, O31, O32. 
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1. Úvodom 
      Druhá �as� tohto príspevku o technologickom prognózovaní a vybraných trendoch 
rozvoja technologicko-manažérskych a inova�ných procesov vo svete nadväzuje na prvú �as�, 
ktorú sme publikovali vo vedeckom �asopise FSS, VIII., 2012, �. 6, s. 28 – 39. ISSN 1336-
7420. 

2. K�ú�ové trendy v oblasti technologicko-manažérskych a inova�ných procesov 
najlepších technologických firiem vo svete (2. �as�) 

      Medzi �alšie k�ú�ové trendy a koncep�né tendencie v  technologicko-manažérskych 
procesoch najlepších technologických firiem možno zaradi� tieto: 
A. Pridaná hodnota technologických inova�ných procesov závisí predovšetkým na 

systematickom prístupe k manažmentu technológií, od jasnej technologickej vízie a 
stratégie, dobrých vnútorných a vonkajších vz�ahov, firemnej kultúry, ktorá 
akceptuje zmeny a kreativitu zamestnancov, ako aj od pružnosti technologických 
riešení (Boomer, 2006). Strategická vízia by mala obsahova� aj jasnú špecifikáciu 
technológie pri dosahovaní strategických cie�ov podniku (Zamora, 2010). Úspešné 
technologické spolo�nosti majú jasne definované svoje k�ú�ové technológie v 
technologickej stratégii a vízii. Napríklad, vízia a stratégia umožnili IBM stabilizova�
svoje výsledky v k�ú�ových oblastiach podnikania, pri rozširovaní obchodných ponúk a 
cie�ových trhov. Vízia IBM sa nazýva „Smarter Planet“ (chytrejšia planéta), ktorá 
predpokladá svet obohatený technológiami, ktorý je viac technicky vybavený, prepojený a 
inteligentnejší než kedyko�vek predtým, pri�om aj technológie umož�ujú rieši� hlavné 
obchodné a spolo�enské výzvy. V jadre tejto vízie je príležitos� pre zmysluplné inovácie − 
skúmanie a rozšírenie hraníc odvetví, podnikov, obcí a regiónov. Základné princípy 
stratégie IBM sú: prinies� stále vyššiu pridanú hodnotu pre podnikových klientov, a to 
prostredníctvom integrovaných podnikate�ských a technologických inovácií, posunú�
obchodné porfólium do oblastí s vyššou pridanou hodnotou, a sta� sa najlepším globálne 
integrovaným technologickým podnikom na svete. Tieto priority IBM odrážajú výrazný 
posun v požiadavkách zákazníkov smerom ku integrovaným riešeniam, zatia� �o sa firmy 
usilujú o vyššiu ekonomickú návratnos� z ich investícií do IKT. Prioritou IBM je aj 
urýchlenie podnikate�ského pokroku v spolo�nosti, prostredníctvom poskytovania 
integrovaných služieb, ako sú podnikate�ské analýzy, procesný manažment, „cloud 
computing“, at�. (IBM. 2011) Na pomoc malým a stredným podnikom (MSP) zaviedlo 
mnoho spolo�ností tzv. „predajcov pridanej hodnoty“, ktorí doru�ujú svojim zákazníkom 
na mieru prispôsobené technologické riešenia. Napríklad, predajcovia pridanej hodnoty 
Apple pomáhajú firmám zjednoduši� a zlepši� ich technologické procesy, ktoré vedú k 
zlepšeniu podnikate�ských procesov a hospodárskych výsledkov. Táto spolupráca s Apple 
môže firmám napomôc� získa� nielen prispôsobené integrované technologické riešenia, 
ale aj profesionálne skúsenosti, znalos� produktov Apple a doplnkových IKT produktov, a 
�alšie služby, ako napr. technologické plánovanie, systémový dizajn, alebo školenia. 
(Apple, 2011) Manažment technológií by mal ma� preh�ad o hlavných technologických 
zmenách v spolo�nosti a ich možných dopadoch na technologický systém podniku a jeho 
ekonomické výsledky. Toto predpokladá systematicky analyzova� vlastné technologické 
procesy, ale tiež sledova� trendy/riziká v spolo�nosti (Zamora, 2010). Medzi ve�mi 
užito�né nástroje v tejto súvislosti patria napr. technologický a inova�ný radar, 
a spomenuté technologické hodnotenie a foresight. 

B. Technologický manažment primerane integruje strategické ciele podniku a 
technologické procesy, požiadavky trhu a procesy V-V, inova�né kapacity a 
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podnikate�ské príležitosti. Vhodná technologická stratégia je tiež príležitos�ou pre 
organiza�né zmeny a zlepšenia. Plán implementácie technológie a súvisiace interné 
smernice sa stali predpísané pre mnoho technologických spolo�ností. Integrácia 
podnikate�ských a technologických procesov má obrovský význam pre optimálny rast 
a zisk podniku, od integrácie technologických procesov a potrieb zákazníkov, ktoré 
usmer�ujú rozširovanie produktových radov, dobré meno firmy, až po h�adanie nových 
trendov, ktoré konkurenti nepoznajú. V globálnych korporáciách ide o zna�ne náro�ný 
proces. Napríklad vzh�adom k integrovanej štruktúre Microsoftu, môžu by� niektoré 
príjmy z niektorých zmlúv rozdelené medzi iné podnikate�ské segmenty na základe 
relatívnej hodnoty základných produktov a služieb. Pridelené náklady môžu zah��a�
náklady na V-V a marketing výrobkov a služieb z ktorých benefituje viac segmentov, 
alebo náklady vz�ahujúce sa k službám poskytovaným jedným segmentom menom iného 
segmentu. At�. (Microsoft, 2011) Tieto náklady musia by� systematicky merané na 
základe konkrétnych okolností. „IBM Consulting and Systems Integration“ ponúka svojím 
klientom poradenské služby pre tvorbu stratégie a jej zmeny; služby pre implementáciu 
inovácií a podnikových zmien, obchodné analýzy a finan�né optimalizácie. Tieto 
integrované služby IBM sú založené na nových technologických riešeniach, medzi ktoré 
patrí poradenstvo, dodávky a implementácia služieb, podnikový SW i financovanie. (IBM, 
2011) Takto IBM vytvára pridanú hodnotu pre svojich klientov a rieši ich podnikate�ské 
problémy pomocou integrovaných technologických riešení, pri�om poskytuje informácie a 
znalos� podnikových a technologických procesov. Integrované riešenia IBM zvy�ajne 
prinášajú výhody aj pre vlastný podnik, pretože znižujú technologické a marketingové 
náklady a vytvárajú nové kapacity, ktoré generujú príjmy.  

C. Hlavným dokumentom, ktorý charakterizuje technológiu a jej vz�ah k strategickým 
cie�om podniku, by mala by� správne formulovaná technologická stratégia, najlepšie 
ako výsledok technologického foresightu. Mnoho firiem h�adá partnerov, aby im pomohli 
pri vypracovaní a implementácii zložitejších technologických stratégií. Napríklad, HP
spolupracuje s tisíckami klientov (v rámci svojich strategických poradenských IKT 
služieb), ktorým napomáha vytvori� technologické stratégie, ktoré vhodným spôsobom 
špecifikujú požiadavky ich technológií. Spolo�nos� široko mapuje relevantné dáta spojené 
s rôznymi technologickými procesmi a trendmi a priradí hodnotu k tým, ktoré podmie�ujú 
zavedenie nových technológií alebo zmenu existujúcich technologických stratégií. Klienti 
sa môžu zapoji� s HP do tohto mapovania a plánovania a následne spolo�ne realizova�
nové technologické projekty. (ALTO, 2011) Ako už bolo spomenuté, hlavným cie�om 
technologickej stratégie IBM je sta� sa najlepším technologickým integrovaným 
podnikom. Spolo�nos� má zavedenú komplexnú sadu integrovaných technologických 
procesov a štandardov na celom svete, ktoré majú vies� k zníženiu nákladov na 
technológie a zlepšeniu spolupráce. Od roku 2005, táto globálna integrácia umožnila IBM 
zvýši� produktivitu o 6 mld. USD a zlepši� kvalitu služieb, rýchlos� dodania a riadenie 
rizík. Spolu s asi 3 500 profesionálmi, „IBM Global Business Services“ patria medzi jednu 
z popredných svetových konzulta�ných firiem. IBM vlastní technologické know-how vo 
viac než dvanástich odvetviach: od telekomunikácií, IT, distribúcie, finan�ných služieb, 
priemyselného až po verejný sektor. Technologické služby IBM ponúkajú: vytvorenie 
celkovej technologickej stratégie firmy, podnikovej organizácie,  SOA (service-oriented 
architecture, servisne orientovanú architektúru), prispievajú k zlepšeniu IKT procesov, a 
zníženiu nákladov na technológie. (IBM, 2012) Pre iný príklad, technologická stratégia
Apple uprednost�uje návrh a vývoj vlastných opera�ných systémov, HW, aplika�ného SW 
a služieb, poskytovanie unikátnych produktov a riešení s vynikajúcou jednoduchos�
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použitia, integráciou a inovatívnym dizajnom. Apple ponúka svojim zákazníkom aj 
komplexné technologické riešenia vrátane HW (iPhone, iPad, Mac, iPod ), SW (iTunes), 
distribúcie digitálneho obsahu a aplikácií (iTunes Store, App Store, iBookstore a Mac App 
Store). (Apple, 2011) Technologická stratégia by mala tvori� základ aj pre meranie 
efektívnosti a ú�innosti manažmentu technológií, a pre prispôsobenie opera�ných plánov a 
programov aj v MSP. 

D. Technologická inovácia je �asto postupný a dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje 
dlhodobejší zdroj investícií. Sú�asne jej návratnos� je �asto dlhšia a rizikovejšia než 
produktová inovácia. Procesy technologických inovácií preto �asto vyžadujú efektívnu 
investi�nú stratégiu a spoluprácu. Medzi investi�né možnosti možno zaradi� možnos�
kúpy akcií firmy zameranej na V-V; �alej akvizíciu, fúziu, alebo spolo�ný podnik (Späth 
a kol., 2009). Napríklad, Qualcomm Ventures (QCV) je firma založená popri globálnej 
korporácii v roku 2000 s fondom 500 mil. USD na podporu strategických investícií 
v za�iato�nej fáze V-V high-tech podnikov. QCV financuje rad spolo�ností v odvetví 
bezdrôtovej komunikácie, a založila nieko�ko exkluzívnych regionálnych fondov s cie�om 
urýchli� technologický rozvoj na jej k�ú�ových strategických trhoch, vrátane fondu v �íne 
(100 mil. USD) a v Európe (100 mil. EUR). (Qualcomm, 2011) Strategické technologické 
partnerstvo a akvizície vždy hrali dôležitú úlohu aj v inova�nom financovaní firmy 
Microsoft. V roku 2010 Microsoft ukon�il integráciu internetových vyh�adáva�ov Yahoo! 
a Bing. Tieto spolo�nosti spolo�ne tvoria viac než 25% všetkých internetových 
vyh�adávaní v USA. V roku 2011, Microsoft vytvoril známy spolo�ný podnik so 
spolo�nos�ou Nokia zameraný na budovanie nového mobilného ekosystému, zárove� si 
firma zmenila aj svoje dlhodobé logo. V rámci tohto partnerstva, bude Nokia primárne 
predáva� mobilné telefóny s Windowsom. Napriek sú�asným problémom Nokie, obe 
spolo�nosti spolupracujú na vývoji mobilných technológií a marketingu. Toto spojenie 
nielen zvýšilo kapitálovú silu oboch spolo�ností, ale aj prináša nové spolo�né produkty pre 
širšie segmenty trhu, ako napr. Windows Phone 8 (Microsoft, 2012) So 100 miliónmi 
aktívnymi používate�mi v rámci Google+ a spomenutými viac ako 120 technologickými 
integráciami (vrátane Google Search, YouTube a Android) patrí Google medzi 
najúspešnejšie technologické podniky na svete.�Google „sko�ila“ (s Asusom) do oblasti 
technologického HW predovšetkým s najnovším tabletom Nexus 7, �o je prvý tablet z 
Google Nexus série, t.j. línie spotrebnej elektroniky konštruovaný na báze opera�ného 
systému Android. (Google, 2012) Dôležitým prvkom technologickej stratégie spolo�nosti 
Oracle a jej produktových inovácií je rozvoj technologických riešení v spolupráci s inými 
firmami, s cie�om zvýši� efektivitu, výkon, spo�ahlivos� a bezpe�nos� svojich IT. Firma 
poskytuje tzv. „inžinierske systémy“, �o sú vopred integrované a optimalizované 
kombinácie SW a HW produktov. Dva z najdôležitejších sú „Oracle Exadata Database 
Machine“ a „Oracle Exalogic Elastic Cloud“. Tieto systémy majú vysoký výkon, 
škálovatelnos� a schopnos� by� zdie�ané rôznymi aplikáciami, preto sú vhodné pre 
konsolidáciu IT a „cloud computing“. (Oracle, 2011) Napriek tomu, že externé 
technologické integrácie dominujú v technologickom priemysle, manažment by mal vzia�
do úvahy aj ich možné ved�ajšie ú�inky, ako sú: vyššie prevádzkové problémy a náklady 
na riadenie, a iné nebezpe�né dôsledky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvni� podnikové 
výsledky.  

E. Dôležitým faktorom úspechu a ú�innosti inovácií technológií je tzv. otvorená 
technologická stratégia a architektúra, ktorá znamená vytvorenie funk�nej siete 
podnikate�ských vz�ahov s �alšími podnikmi, a to nielen z technologického sektora, 
ale aj z oblasti vzdelávania, financií, alebo marketingovej �innosti. Technologická 
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stratégia firmy Cisco ponúka otvorenú, interoperabilnú technologickú architektúru, ktorá 
umož�uje firemným klientom spolupracova� na V-V produktov Cisco, bez oh�adu na 
zariadenie, obsah, umiestnenie, alebo štýl interakcie. V roku 2011, Cisco predstavila 
nieko�ko nových technologických riešení pre túto spoluprácu ako sú „Cisco Quad“, tzv. 
podniková sociálna softvérová platforma, „Cisco Social Miner“, t.j. sociálne mediálne 
riešenie pre aktívnu starostlivos� o zákazníka; alebo „Cisco Jabber“, podnikové aplikácie 
pre posielanie správ, webové konferencie, zdie�anie hlasu a videa na mobilných 
zariadeniach, at�. (Cisco, 2011) Pre �alší príklad, aplika�ná integra�ná architektúra 
Oracle ponúka otvorený rámec pre vytváranie adaptabilných, medzi-aplika�ných 
podnikate�ských procesov. Tieto softvérové produkty sú predávané ako integrované sady 
alebo parciálne riešenia, a všetky sú postavené na otvorenej architektúre, ur�ené pre 
flexibilnú otvorenú konfiguráciu s inými produktmi na trhu. Oracle je lídrom v oblasti 
otvorených technologických štandardov, firemné technologické riešenia sú založené na 
otvorených priemyselných štandardoch, aby ponúkané výrobky mohli zjednoduši�
interoperabilitu zákazníkov a ich bezpe�nos�, a zníži� náklady na implementáciu 
technológie. V rámci tejto otvorenej technologickej stratégie, Oracle spolupracuje asi so 
100 normaliza�nými organizáciami, 320 technologickými manažérmi, a 590 technickými 
pracovnými skupinami. (Oracle, 2011) Aj napriek uvedeným nevýhodám, otvorený 
prístup k technologickej a inova�nej stratégii firmy pomáha spolo�nostiam vyhnú� sa 
závislosti od jedného dodávate�a, alebo banky, a umož�uje spolo�ný prístup 
k technologickým  projektom, znižuje prekážky pri inováciách, i technologické investície.  

F. V sú�asnej dobe môžu/musia významnú podporu pre manažment poskytnú�
komplexné IKT najnovších generácií. Relevantné inteligentné softvérové aplikácie 
a erudovaní zamestnanci, ktorí môžu pracova� na dia�ku, to všetko je možné pomocou 
najnovších IKT. Pre každú firmu, je nutné nielen zbiera� dáta, archivova� ich, 
organizova�, ale sa o ne aj podeli�. Komplexné IKT riešenia umož�ujú široké zdie�anie 
dát − od desktopových a mobilných aplikácií až po „cloud“ a „TelePresence“. 
V sú�asnosti sa ve�ké množstvo podnikových informácií nachádza mimo ich firemných 
databáz. Analýza neštruktúrovaného obsahu, analýza textu, obsahový manažment, 
technologická klasifikácia a kategorizácia sú jednými z najdôležitejších procesov 
v manažmente technológií, pretože pomáhajú manažérom zvládnu� dôležité informácie o 
technológii.� Aj� znalostný a inova�ný manažment  by mal obsahova� nástroje pre 
organizáciu dátového obsahu, prvkov, procesov, vstupov, výstupov, podnikate�skej 
inteligencie, znalostí a kapacít v súvislosti s inováciou, pretože tieto nástroje zna�ne 
ovplyv�ujú všetky riadiace úrovne podniku (Nieto a kol., 2010). V budúcom desa�ro�í 
môžu povolania vývojárov SW aplikácií zaznamena� najvä�ší nárast zo všetkých IT 
profesií. Jedná sa špeciálne o profesie vývojárov mobilných aplikácií, ktorých po�et sa 
môže zvýši takmer o tretinu do roku 2020. Pod�a amerického Úradu pre pracovnú 
štatistiku, v roku 2008 bolo zamestnaných viac ako 500-tisíc vývojárov softvéru v USA, a 
o šes� rokov, by to malo by� o 175-tisíc viac (BLS.GOW, 2012). Zvýšenie dopytu možno 
o�akáva� aj v iných profesiách − ako sú napríklad sie�oví a bezpe�nostní špecialisti, 
dizajnéri po�íta�ových hier alebo weboví vývojári. Mobilná platforma sa stala hlavným 
komunika�ným a integra�ným nástrojom najlepších technologických organizácií, ale aj 
MSP. Kapacity a funkcie poskytované prostredníctvom smartphonov a tabletov rastú 
rýchlo. Tieto inteligentné zariadenie umož�ujú užívate�om vidie� všetky prichádzajúce e-
maily, sociálne �i textové správy, hlasové a video správy na jednom mieste v mobilnom 
telefóne. Tablety sa stávajú virtuálnymi u�eb�ami, a vznikajúce IKT funkcie umož�ujú 
spolo�nostiam riadi� takmer všetky aspekty ich podnikania digitálne. Napríklad, Microsoft 



FORUM STATISTICUM SLOVACUM  4/2013 
�

124

ponúka pre MSP „Windows Small Business Server“,  cenovo dostupné serverové riešenie 
umož�ujúce zosie�ovanie, zabezpe�enie, databázy, podporu pre „line-of-business“, a 
vzdialený prístup k dátam. Tento server umož�uje optimalizova� technologické procesy a 
náklady pomocou intuitívneho manažérskeho rozhrania, ktoré prezentuje dôležité 
informácie o systéme a zodpovedajúcich úlohách. (Microsoft, 2012) 

G. Ve�a technologických firiem nazna�uje tendenciu, že priemyselné dátové služby, ich 
dáta a znalosti prinášajú vyššiu pridanú hodnotu, ak sú zdie�ané rôznymi 
zú�astnenými stranami, alebo ak je firma zapojená do širšieho zdie�ania dát teda do 
vnútroštátnej i medzinárodnej spolupráce. Spolo�nosti môžu širšie zdie�a� svoje dáta, 
pretože už existujú významné zlepšenia v oblasti riadenia, spracovania, ukladania a 
ochrany dát. Mnohé z týchto procesov boli prevzaté poprednými technologickými 
firmami, ako je Amazon, Facebook, Google, Yahoo, a Netflix, at�. „SkyDrive“ od 
Microsoftu, „iCloud“ od Applu, „Evernote“, a „Box“ sú ur�ené pre ukladanie a zdie�anie 
zákazníckeho obsahu/dát. „Cloud computing“ sa stal populárnym spôsob, ako zvýši�
vlastné kapacity IT bez nutnosti investova� do nového HW, školení, alebo licencovania 
SW. „Cloud computing“ znamená jednorazové alebo dlhodobejšie predplatené IT služby 
na internete. Napríklad „Oracle Cloud Services“ ponúkajú komplexnú správu a údržbu 
SW a HW pre zákazníkov dátových služieb Oracle, výber partnerského dátového centra 
cez internet, alebo fyzicky na mieste u zákazníka. (Oracle, 2011) „IBM SmartCloud ™ 
Entry“ je cloudovský SW ponúkaný prostredníctvom webového rozhrania. Spolo�nos�
môže monitorova� a spravova� toto prostredie pre zvýšenie efektívnosti a využitia 
vlastných dát. (IBM, 2012) Cloudovské služby umož�ujú manažmentu zjednoduši�
uskladnenie ve�kých dát, a tak zníži� náklady a �as nových pracovných úloh z mesiacov 
na nieko�ko dní, zjednoduši� administratívu s intuitívnym rozhraním pre riadenie 
projektov, užívate�ov, pracovného za�aženia, zdrojov, fakturácie, alebo merania. 
Napríklad, prostredníctvom „Google Drive“ môžu zákazníci riadi� ukladanie svojich 
dokumentov, fotografií, hudby, videa, at�., a to všetko na jednom mieste. Táto aplikácia 
umož�uje synchronizáciu s mobilným zariadením alebo iným po�íta�om. Ak zákazník 
vykoná zmenu z jedného zariadenia, zmena sa automaticky zobrazí v ostatných 
zariadeniach. (Google, 2012) Zdie�anie dát môže urýchli� trend ku štandardizovaným 
a priemyselne riadeným procesom správy dát. Vznik štandardizovaných dátových 
platforiem môže umožni� manažmentu zdie�a� vlastné dáta ako nový predmet podnikania. 
Tieto dátové služby sú založené na individuálnom prístupe, t.j. ke� sa objaví nový prípad 
možného využitia dát. (Accenture, 2012) Hlavnou otázkou pri využití priemyselných 
dátových služieb je, kto bude zodpovedný za údaje v každom štádiu ich životného cyklu? 
Na za�iatku to môže by� manažment technológií, potom špecializovaný útvar pre správu 
dát, ale v �alšej fáze to môže by� externá firma, ktorá musí zabezpe�i� etické zdie�anie 
dát s externými partnermi, ako sú dodávatelia, banky a zákazníci. Toto si vyžaduje 
vytvorenie špeciálnych kapacít vo firme pre otvorenú správu a kontrolu dát. V budúcnosti 
budú musie� firmy nájs� rovnováhu medzi obmedzeniami a dostupnos�ou ich dát, a to na 
základe dobre definovaných dátových stratégií, bezpe�nostných postupov at�. 

  
3.   Záverom 
      Svetoví autori manažmentu tvrdia aj to, že technológiou technológií je kvalitný 
podnikate�ský manažment. Tvrdí sa aj to, že v priebehu 10 – 15 rokov dôjde k revolu�nej 
zmene a zásadným inováciám manažmentu. Integrovanou sú�as�ou inovácií manažmentu
alebo jedným zo špeciálnych manažmentov je aj manažment technológií. Moderný 
manažment technológií vyžaduje teda ú�innú identifikáciu, výber, získavanie, výskum, 
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implementáciu a ochranu technológií (prvkov, procesov a infraštruktúry), ktoré sú nevyhnutné 
na dosiahnutie a udržanie postavenia na trhu a podnikovej výkonnosti v súlade so 
strategickými cie�mi. Firmy musia by� pripravené rozpozna� a využi� nové príležitosti a 
riziká pochádzajúce z nových technologických i manažérskych trendov ako sú: priemyselné 
dátové služby, otvorená inova�ná stratégia alebo sociálne technológie, ktoré prinášajú nové 
ú�innejšie spôsoby manažmentu technológií, ale aj manažmentu podniku vôbec. Tento 
manažment ovplyvnený novými trendmi a zmenami v spolo�nosti sa musí vykonáva� viac 
systematicky a efektívne, hlavne pokia� ide o zvýšenie/zrýchlenie vplyvu inovácií na 
spokojnos� zákazníkov, podnikový rast, štruktúru nákladov, bezpe�nos� �i ekologickos�
výroby. 
     Medzi najúspešnejšie technologické firmy v tomto smere v sú�asnosti patria: Apple, 
Microsoft, IBM, Intel, Google, Oracle, HP, Cisco, Qualcomm, Dell at�. Ak sa pozrieme na 
finan�né výsledky týchto spolo�ností, pod�a rastu tržieb v roku 2011, potom najvyššie výnosy 
mali HP, Apple a IBM. Zatia� �o, Qualcomm a Oracle mali najmenšie výnosy v roku 2011 z 
pomedzi uvedených firiem. Najlepšie technologické podniky pokia� ide o zisk sú Apple, 
Microsoft a IBM. Najnižšie zisky vykazujú v rámci tohto hodnotenia Qualcomm a Dell. 
V rebrí�ku 500 najlepších korporácií, medzi top technologickými firmami dominuje HP a 
IBM. V tomto rebrí�ku najlepších svetových spolo�ností, HP a Apple zaznamenali najvä�ší 
nárast v porovnaní s rokom 2008. V roku 2011, najviac investovali do VaV Microsoft, Intel a 
IBM. Zatia� �o najvyšší nárast (+200%) týchto  investícií mal Intel v porovnaní s rokom 
2008, a HP zaznamenal najvä�ší pokles výdavkov (−37%) vo svojom V-V v porovnaní s 
rokom 2008. Dôvodom môže by� posun investícií k lepšej ochrane svojej organizácie proti 
širokej škále útokov. HP vytvorila celosvetovú sie� bezpe�nostných analytikov, ktorí h�adajú 
slabé miesta v organizácii, v snahe aktívne zníži� podnikate�ské riziká. 
      Všeobecne platí, že existujú dva hlavné rozdiely medzi rozvinutými a rozvojovými 
krajinami v súvislosti s orientáciou technologického a inova�ného manažmentu, vzh�adom k 
rôznej intenzite národnej podpory V-V. Vyspelé ekonomiky podporujú predovšetkým 
inova�nú výkonnos� nových technológií, zatia� �o rozvojové krajiny dávajú vä�šiu podporu 
svojím existujúcim technológiám (Cetindamar a kol., 2009). Toto má vplyv na vývoj 
manažmentu technológií v rôznych krajinách a odvetviach. V posledných dvoch desa�ro�iach 
v oboch typoch krajín, rozširovanie inteligentných IKT v mnohých odvetviach spôsobilo 
vyššie a vyššie požiadavky aj na manažment organizácií. Klasifikácia, simulácie a 
modelovanie technologických procesov, od vývoja technologického konceptu, nultá séria a 
beta-testovanie až po komer�nú produkciu – stále viac znižujú inova�né �asy, ale aj výrobné a 
prevádzkové náklady. Tradi�ný „in-door“ manažment technológií je doplnený kooperáciou 
podnikov v rámci otvorených inova�ných sietí, alebo tzv. Living Labs. K�ú�ovými trendmi v 
rozvoji odvetví a podnikov sú teda práve inovácie, integrácia podnikových procesov 
a kapacít, bezpe�nos� a integrovaný/holistický manažment inovácií. To sú a pravdepodobne aj 
budú rozhodujúce faktory aj efektívnej medzinárodnej kooperácie , �alších podnikate�ských 
úspechov, dlhodobej konkurencieschopnosti a prežitia firiem, podnikov, organizácií, regiónov 
aj štátov. Lídri a manažéri sú teda nútení ove�a pružnejšie reagova� na zmeny, ktoré prinášajú 
trendy a riziká v oblasti nových technológií i manažérskej praxe. Ich úlohou je priorizova� to, 
�o je najdôležitejšie pre firmu a jej okolie, definova� relevantné vízie a ur�i� vhodné stratégie 
na dosiahnutie stanovených dlhodobých cie�ov.  
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Dotazníkový prieskum I. - príprava údajov pre spracovanie 
Questionnaire research I. – data preparation for analysis 

Alena Kaš�áková, Gabriela Nedelová 

Abstract: The aim of the paper is to give the basic information about the questionnaire 
research data preparation. Every research starts with the formulation of the aim and choice of 
methods to achieve it. Than follows the definition of statistical units, sample and the 
formulation of the questions which generate the variables of various types with their own 
procedures of processing. The values of variables create the database. The last step before the 
processing is exploratory data analysis. 
Abstrakt: Cie�om príspevku je poda� základné informácie o príprave údajov z dotazníkového 
prieskumu na štatistické spracovanie. Medzi prvé kroky každého výskumu patrí stanovenie 
cie�a a výber metód na jeho dosiahnutie. V prípade dotazníkového prieskumu nasleduje 
definícia štatistických jednotiek, súboru a formulácia otázok v dotazníku, ktoré generujú 
konkrétne typy štatistických znakov s vlastnými postupmi spracovania. Hodnoty sledovaných 
znakov v dotazníku tvoria databázu údajov. Posledným krokom pred spracovaním údajov je 
exploratórna analýza. 
Key words: questionnaire, questionnaire research, variable, database. 
K�ú�ové slová: dotazník, dotazníkový prieskum, štatistický znak, databáza. 
JEL classification: C18. 

Úvod 
V spolo�enských, ekonomických, prírodných vedách ale aj v �alších vedných disciplínach 

sa každodenne uskuto��uje množstvo výskumov. Každý z nich za�ína formuláciou cie�a, 
prípadné �iastkových cie�ov, na ktorý nadväzujú naformulované výskumné otázky, hypotézy. 
Pre ich overenie a naplnenie je zvolená forma zistenia informácií. Údaje, ktoré sú potrebné na 
analýzu, môžu ma� charakter primárnych alebo sekundárnych dát. Do druhej skupiny patria 
údaje, ktoré boli zozbierané primárnym zberom a sú publikované vo forme absolútnych alebo 
relatívnych charakteristík. Naj�astejšie ide o dátové súbory štatistického úradu, ministerstiev, 
špecializovaných pracovísk, firemné databázy, údaje výskumných agentúr, vedeckých 
inštitúcií, �i individuálne zis�ovania organizované pre naplnenie konkrétneho výskumného 
cie�a. Primárne údaje je možné získa� viacerými spôsobmi. V prírodných vedách sa obvykle 
uskuto��ujú pozorovania, pokusy a vedecké experimenty, v sociálnoekonomických vedách 
ide naj�astejšie o štandardizovaný rozhovor, dotazník, anketu. Bez oh�adu na vo�bu prístupu 
k zberu dát je možné vo výskume identifikova� štyri základné etapy: prípravná fáza, zber 
a kontrola údajov, analýza a vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a ich publikovanie. 
Vzh�adom na zameranie príspevku sa budeme v �alšom bližšie venova� problematike 
prípravy a realizácie dotazníkového prieskumu s oh�adom na jeho štatistické spracovanie. 

1. Príprava dotazníka 
Základom pre získanie kvalitných a relevantných údajov z dotazníkového prieskumu je 

vhodne a kvalitne pripravený dotazník nielen z poh�adu jeho formy (aj ke� ani táto nie je 
zanedbate�ná), ale predovšetkým z poh�adu jeho obsahu – vhodne, úplne a jednozna�ne 
naformulovaných otázok s dostato�ným priestorom odpovedí.  

V úvode prípravnej fázy je potrebné definova� a špecifikova� štatistickú jednotku, ktorá 
bude primárnym objektom zis�ovania. V dotazníkových prieskumoch býva štatistickou 
jednotkou osoba (respondent, zamestnanec, spotrebite�, a pod.) alebo skupina osôb, ak nemá 
zmysel ich logické �lenenie na menšie �asti (domácnosti, pracovné kolektívy, rodina, a pod.). 
Základnou jednotkou zis�ovania môže tiež by� firma alebo organizácia, prípadne územie �i 
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priestor (okres, kraj, a pod.). Súbor štatistických jednotiek, ktoré sú predmetom zis�ovania, 
tvorí štatistický súbor. Tento môže ma� charakter základného alebo výberového súboru. 
Súbory v dotazníkových prieskumoch sú zvy�ajne výberovými súbormi. V prípade 
základných súborov, ktoré sú svojim rozsahom malé, sa odporú�a oslovi� a následne 
analyzova� celý základný súbor.  

Kvalita alebo vlastnos� štatistickej jednotky, ktorá je predmetom zis�ovania, je štatistický 
znak. V prípade dotazníkového prieskumu sa v dotazníku zis�uje skupina štatistických 
znakov, pri�om každý znak je „generovaný“ odpove�ou na otázku v dotazníku. 

Otázky v dotazníku by mali by� naformulované predovšetkým zrozumite�ne a jednoducho, 
mali by by� jednozna�né, nemali by sa vzájomne prekrýva� a mali by úplne pokry�
analyzovaný problém bez zbyto�ného záberu na nerelevantné problémy. Ve�mi �astou 
chybou je široký rozsah otázok, ktorý respondentov unavuje a odrádza od vyp��ania. 

Vä�šina otázok v dotazníku sa týka samotného problému (meritórne otázky), ale mali by sa 
venova� tiež zisteniu socio-demografických charakteristík respondenta, �i identifika�ných 
znakov štatistickej jednotky. Otázky v dotazníku môžu ma� charakter otvorených alebo 
uzatvorených otázok. Otvorené otázky je možné štatisticky spracova� a vyhodnoti� len ak je 
možná kategorizácia odpovedí na tieto otázky, �o býva dosiahnute�né v prípade nízkej 
variability odpovedí alebo pomocou špeciálneho softvéru. Špeciálnou skupinou sú 
polouzavreté otázky, ktoré dávajú možnos� výberu odpovedí alebo doplnenia vlastnej 
odpovede. 

�alšie �lenenie otázok v dotazníku je dané po�tom možností odpovedí. Rozoznávame 
jednohodnotové (unique-choice) a viachodnotové odpovede (multi-choice, multi-response). 
Špeciálnym prípadom jednohodnotových odpovedí sú alternatívne, ktoré ponúkajú dve 
možnosti odpovede s výberom jednej z nich. Na otázky v dotazníku, ktoré poskytujú 
jednohodnotové odpovede, existuje najširšia škála bežne používaných procedúr a možností 
ich vyhodnotenia a analýzy. 

Ve�mi dôležitou podmienkou získania kvalitných výsledkov je ponúknu� k otázke dostatok 
možností odpovedí. Tieto by mali by� opä� jednozna�né, neprekrývajúce sa a svojou 
formuláciou by nemali núti� �i navádza� respondenta ku konkrétnej vo�be odpovede. Pri 
niektorých otázkach je vhodné, aby boli zaradené odpovede „neviem“, „neviem posúdi�“, 
„iné“ a pod., aby nebol respondent nútený do odpovede na otázku, ak nemá jednozna�ný 
názor, prípadne si nevybral z ponúkaných možností. 

Dôležitým aspektom pri tvorbe dotazníka je tiež poradie otázok. Tieto by mali logicky 
nasledova� za sebou. Je vhodné, aby sa postupovalo od jednoduchších otázok k tým, ktoré 
vyžadujú hlbšie zamyslenie sa nad problémom.  

V sú�asnej dobe sa vo ve�kej miere využívajú elektronické formy dotazníkov, ktoré 
automaticky generujú databázu odpovedí, �asto krát zakódovanú pod�a požiadaviek 
užívate�a. V prípade klasickej „papierovej“ formy dotazníka je potrebné zadefinova�
kódovanie odpovedí, pri�om nie je rozhodujúce, �i je to pred oslovením respondentov alebo 
až pri transformácii údajov do elektronickej podoby. V niektorých dotazníkoch je uvedený 
zápis kódu pri odpovedi na otázku. 

2. Kódovanie odpovedí na otázky v dotazníku, tvorba databázy 
Odpovede na otázky v dotazníku majú charakter hodnôt (obmien, kategórií) štatistických 

znakov. Štatistická literatúra rozoznáva viacero druhov �lenenia znakov. Základným je 
delenie znakov na kvantitatívne a kvalitatívne znaky, ktoré je možné �alej roz�leni� na 
poradové a nominálne znaky. Kvantitatívne štatistické znaky majú �íselnú podstatu, môžu 
ma� diskrétny alebo spojitý charakter. Kvalitatívne znaky bývajú vyjadrené ne�íselne, slovne. 
Ak má zmysel usporiada� ich jednotlivé hodnoty (obmeny, kategórie), potom ide o poradové 
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(ordinálne znaky). Ak toto usporiadanie nemá zmysel, hovoríme o nominálnych znakoch. 
�lenenie znakov, príklady a anglické ekvivalenty názvov používané v štatistickom programe 
SPSS sú uvedené v tabu�ke 1. 

Odpovede na otázky v dotazníku, ktoré majú charakter kvantitatívnych znakov sa zapisujú 
vo svojej kvantitatívnej podobe. Odporú�a sa dodrža� jednu a tú istú mernú jednotku pre 
jednu otázku a odpovede vo všetkých dotazníkoch (napr. na otázku: „Ko�ko �asu strávite 
týždenne prípravou jedál?“ uvádza� odpovede len v hodinách alebo len v minútach, nie 
v oboch merných jednotkách, a jednotne za celý súbor).  

Tab. 1: Typy štatistických znakov 

Typ znaku Charakteristika Príklad 
Anglický 
ekvivalent 

kvantitatívny �íselná 
podstata znaku 

príjem, výdavky, po�et zamestnancov, 
po�et �lenov domácnosti, teplota 
ovzdušia a pod. 

scale 

ordinálny hodnoty je 
možné zoradi�, 
usporiada�

spokojnos� so službami, úrove�
ukon�eného vzdelania, hodnotenie 
v škole, stupe� súhlasu s ur�itým 
výrokom a pod. 

ordinal 

nominálny usporiadanie 
hodnôt nemá 
zmysel 

typ ukon�enej strednej školy, národnos�, 
farba o�í, príslušnos� k pohlaviu, spôsob 
trávenia vo�ného �asu a pod. 

nominal 

Ordinálne znaky majú možnos� usporiadania odpovedí, ktorým sa prira�ujú kódy 
vzostupne alebo zostupne usporiadané. 

 Priradenie kódov pre nominálne znaky nie je podmienené ich logickým usporiadaním. 
Zvy�ajne sa odpovede kódujú tak, ako za sebou nasledujú. 

Špeciálny status majú otázky s viachodnotovými odpove�ami (multi-response), ke�
respondent môže uvies� viac odpovedí na jednu otázku. Vtedy je potrebné zavies�
dichotomické, zvy�ajne tzv. „0 – 1“ kódovanie pre všetky možné odpovede na tú istú otázku, 
pri�om sa kóduje spôsobom: 1 -  ozna�il danú odpove�, 0 – neozna�il danú odpove�. 

V prípade, že sa medzi odpove�ami nachádzajú „únikové“ odpovede, kódujú sa zvy�ajne 
jednotným kódom pre celý dotazník. Pre „neodpovede“ (non-response) je možné postupova�
dvojako. Bu� sa zavádza jednotný kód alebo sa odpove� neuvedie. 

Hodnoty a kódy sledovaných znakov – odpovedí na otázky, tvoria databázu s pevne 
stanovenou štruktúrou. Najpoužívanejším (avšak nie jediným) programom na zápis údajov, 
príp. export z elektronického dotazníka je MS Excel kvôli jeho užívate�sky jednoduchej 
obsluhe (vkladanie údajov, ich prepisovanie, formátovanie a pod.) Pre vkladanie údajov do 
polí�ok je tiež k dispozícii funkcionalita „Overenie bunky“, ktorá umož�uje obmedzi�
možnosti vložených hodnôt a redukova� tak neúmyselné chyby pri tvorbe databázy. 

V prvom riadku databázy sa nachádzajú názvy, príp. poradové �ísla otázok, ktoré sú 
textovo zjednodušené kvôli preh�adnosti a bezproblémovému importu do štatistického 
programu na �alšie spracovanie. St�pce databázy (variables) vo všeobecnosti predstavujú 
odpovede na otázky v dotazníku (s výnimkou multi-response, kde st�pec predstavuje 
konkrétnu možnos� odpovede). V prvom st�pci databázy sa odporú�a zavies� poradové �íslo 
dotazníka (resp. vykazujúcej jednotky). Do riadkov sú zapisované odpovede jednotlivých 
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štatistických jednotiek, respondentov (cases), pri�om nie je možné akceptova� rozdelenie 
odpovedí tej istej jednotky do viacerých riadkov. Príklad databázy je uvedený na obrázku 1. 

3. Exploratórna analýza 
Cie�om exploratórnej analýzy je identifikácia nedostatkov dát, ich dôvodov a odstránenie 

alebo aspo� zmiernenie dôsledkov. Obsahuje tiež všetky nástroje ur�ené pre popis dát a pre 
pochopenie ich štatistických súvislostí.  

Obr. 1: Príklad �asti databázy údajov z dotazníkového prieskumu  

Pred spracovaním údajov je vhodné uskuto�ni� kontrolu správnosti a úplnosti získaných 
údajov. Ak sa pre ve�ký po�et údajov nedajú skontrolova� všetky dáta, je výhodné zamera� sa 
na hodnoty, ktoré sa pri danom rozdelení pravdepodobnosti vyskytujú zriedkavo. Medzi 
takými hodnotami sa chyby vyskytujú naj�astejšie a najviac ovplyv�ujú výsledky. �alej je 
tiež potrebné rozhodnú�, �i je vhodné niektoré pozorovania vylú�i� zo spracovania pre ich 
nekonzistentnos� s ostatnými alebo z dôvodu nesplnenia predpokladu o popula�nom 
rozdelení. Sú�as�ou exploratórnej analýzy je tiež vyh�adávanie outlierov (od�ahlých 
pozorovaní) a identifikácia a eliminácia vplyvu vybo�ujúcich pozorovaní, ktoré môžu ale 
nemusia by� chybnými údajmi. Ak pri niektorom objekte chýba vä�ší po�et údajov, odporú�a 
sa vypustenie tohto objektu (case, štatistickej jednotky). Podobne, ak sa údaje o niektorej 
premennej nezískali vo vä�šom po�te jednotiek, je vhodné vylú�i� túto premennú. 

Hodnoty, ktorých neprítomnos� môžeme považova� za náhodu (missing values), sa 
niekedy dop��ajú umelo. Najjednoduchšou možnos�ou je náhrada priemerom,  ktorá však 
nerešpektuje variabilitu ani korela�nú štruktúru dát. �alšou možnos�ou je náhrada náhodným 
�íslom z rozdelenia príslušnej premennej a s parametrami odhadnutými z výberu alebo tiež 
náhrada regresiou – odhadom založeným na regresnej rovnici charakterizujúcej závislos�
príslušnej premennej od zostávajúcich premenných. 

V prípade vizualizácie rozdelenia premennej s ve�kým po�tom rôznych hodnôt a pre ich 
spreh�adnenie je užito�né prejs� od kvantitatívnej premennej k intervalovému triedeniu, 
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pri�om vlastne ide o konštrukciu ordinálnej (poradovej) premennej. Pri stanovení hraníc 
intervalov vychádzame z cie�a triedenia: 

– ak nasleduje overovanie dobrej zhody s modelom rozdelenia, testovanie nezávislosti, 
tvoria sa približne rovnako obsadené intervaly, 

– ak ide o prezentáciu výsledkov v tabu�kách, tvoria sa také široké intervaly, aby prvý 
a posledný interval boli primerane obsadené. 

V niektorých situáciách je pred samotnou analýzou potrebné uskuto�ni� transformáciu dát, 
ktorá môže ma� rôzny cie�: transformácia s cie�om zjednodušenia výpo�tov, uloženia dát – 
zmenšenie po�tu platných miest, prevod reálnych dát na celo�íselné, transformácia s cie�om 
vylú�enia vplyvu rušivých premenných, transformácia s cie�om dosiahnutia porovnate�nosti 
s inými premennými (zmena meracích jednotiek, bezrozmerné dáta), transformácia pre 
zjednotenie typu premenných �i pre splnenie podmienok štatistických metód (napríklad pre 
použitie parametrických testov je potrebné dodrža� predpokladaný typ rozdelenia premennej). 

4. Záver 
Príprava údajov pred ich spracovaním je ve�mi dôležitou etapou, ktorá môže doplni� a 

skvalitni� výsledky výskumu. V závere prípravnej fázy výskumu je vhodné uvažova�
o možnostiach konkrétneho softvéru, ktorý bude použitý na analýzu dát. Štatistické 
softvérové vybavenie ponúka rôzne vo�by nastavení a zobrazovacích možností pre jednotlivé 
premenné v �asti ich spracovania, ale aj vo výstupoch. Prípravu dát pred ich spracovaním si 
z ve�kej �asti dokáže výskumník – „neštatistik“ realizova� sám, prípadne s odbornou 
pomocou. Pri analýze údajov i interpretácii výsledkov by sme však odporú�ali spolupracova�
s odborníkmi v oblasti štatistiky. 
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Aspekty jednotnej metodiky hodnotenia spokojnosti hospitalizovaných 
pacientov  

Aspects of the uniform satisfaction evaluation methodology for 
hospitalized patients  

Adela Klepáková 

Abstract: The aim of this paper is, based on the current procedures for assessing the 
satisfaction of hospitalized patients in Slovakia, an identification how the healthcare providers 
realize patient satisfaction evaluation. On the base of the own research are proposed the basic 
aspects of the unified methodology for hospital patients satisfaction evaluation. The main aim 
of this paper is a proposal of internal quidelines for patient satisfaction evaluation in 
healthcare facilities which provide hospitalization in order to increase the quality of provided 
healthcare and motivation of healthcare facilities to improvement. 
Abstrakt: Cie�om tohto �lánku je na základe sú�asných postupov hodnotenia spokojnosti 
hospitalizovaných pacientov nemocníc na Slovensku, identifikova� ako poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti vykonávajú hodnotenie spokojnosti pacientov. Na základe vlastného 
prieskumu sú navrhnuté základné aspekty jednotnej metodiky hodnotenia hospitalizovaných 
pacientov. Hlavným cie�om �lánku je návrh interných pravidiel pre zdravotnícke zariadenia 
poskytujúce hospitalizáciu za ú�elom zvyšovania kvality poskytovanej zdravotníckej 
starostlivosti a motivácie zdravotníckych zariadení k zlepšovaniu.  
Keywords: Quality. Quality evaluation. Patient satisfaction. Patient satisfaction evaluation.
K�ú�ové slová: Kvalita. Hodnotenie kvality. Spokojnos� pacienta. Hodnotenie spokojnosti 
pacientov.
JEL classification: I10. 

Úvod 
Zdravotná starostlivos� (�alej ZS) je špecifická služba založená najmä na etických 

princípoch, ktorá musí rešpektova� nielen zákony, nariadenia a normy, ale aj individualitu 
každého pacienta. V zdravotníctve je úrove� služieb daná hlavne interpersonálnym vz�ahom 
zdravotníckeho pracovníka a pacienta, prostredím a atmosférou (Kosti�ová, 2009). Prvým 
aspektom kvality ZS je schopnos� uspokojova� potreby zákazníka, �iže pacienta. Druhým 
aspektom je kvalita ZS spájaná so štandardom, teda vopred ur�enými podmienkami, 
pravidlami, pri�om ich dodržaním sa zariadenie zara�uje medzi zariadenia poskytujúce 
kvalitu (Gurková, 2011; Filko, 2010). 

Problémové oblasti pri  hodnotení indikátorov kvality sú z poh�adu zdravotných pois�ovní 
v univerzálnom súbore indikátorov kvality (neovplyvnenom špecifikami poistného kme�a),  
v metodike zberu a hodnotenia (chyba malých �ísiel), v stanovení jednozna�ných kritérií 
zoh�ad�ovania úrovne indikátora kvality pri uzatváraní zmlúv (efektivita - kvalita). 
Z poh�adu poskytovate�ov ZS sú hlavné problémové oblasti vo validite údajov pri zvyšujúcej 
sa  administratívnej zá�aži poskytovate�ov ZS, v hodnotení „nemerate�nej“ �asti kvality ZS  
a v spätnej väzbe pri zhodnotení výsledkov vo vz�ahu k neustále sa zvyšujúcej úrovni kvality 
poskytovanej ZS.

1. Spokojnos� pacientov a nástroje hodnotenia spokojnosti pacientov 
Spokojnos� pacienta je relatívnym meradlom kvality ZS a môže by� ovplyvnená rôznymi 

faktormi, ktoré musia by� brané do úvahy a hodnotené pri získavaní spätnej väzby od 
pacientov. Kritickým momentom v úspešnosti prieskumov spokojnosti pacientov je 
plánovanie procesu a vyhodnotenie prieskumu spokojnosti, kedy je dôležité jasne stanovi�
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ciele a prepoji� ich s vhodnou metódou hodnotenia. Pri získavaní informácií o spokojnosti 
pacientov môžu by� využité rôzne formy a nástroje, naj�astejšie využívaným nástrojom je 
dotazník. �alšími nástrojmi sú napr. skupinová metóda, dotazníky zasielané poštou, emailová 
forma dotazovania, osobný rozhovor, telefonický rozhovor. Každý z nástrojov má svoje 
obmedzenia �i už �asové, finan�né, alebo obmedzenia s oh�adom na reprezentatívnos�
vzorky. 

Z praktických skúseností je možné konštatova�, že ešte stále existuje ve�ké množstvo 
organizácií, ktoré si neuvedomujú možnos� využívania spätnej väzby prostredníctvom 
efektívne fungujúceho systému merania spokojnosti zákazníkov. �astým javom je 
nepravidelnos� zis�ovania spokojnosti zákazníkov, �o má za následok získanie 
nedostato�ných informácií a nedostato�nej spätnej väzby vo vz�ahu organizácia a zákazník. 
Ešte negatívnejší faktor ako nesystematické zis�ovanie spokojnosti je jeho nedostato�né, resp. 
žiadne vyhodnocovanie. Organizácie spokojnos� monitorujú, ale s výsledkami zis�ovania sa 
nezaoberajú a nesnažia sa podnety od zákazníkov implementova�, a tým dosiahnu� neustále 
zlepšovanie kvality. (Gejdoš, 2010).  

Cie�om �lánku je vymedzi� aspekty tvorby jednotnej metodiky hodnotenia spokojnosti 
pacientov ur�enej pre ZZ. Výsledky vlastného prieskumu prinášajú zhrnutie aspektov tvorby 
prieskumov spokojnosti, nástrojov, spracovania údajov z prieskumov, tvorby výskumnej 
vzorky.  

2. Výber výskumnej vzorky a výsledky prieskumu 

Objektom skúmania boli poskytovatelia ZS na Slovensku, ktorí poskytujú hospitalizáciu. 
Zoznam poskytovate�ov ZS je prístupný na internetovej stránke Úradu pre doh�ad nad 
zdravotnou starostlivos�ou (�alej ÚDZS). Tabu�ka 2 uvádza postupnos� pri získavaní 
popula�nej vzorky.  

Tab. 1: Popula�ná vzorka 
Popula�ná vzorka       Po�et 
Po�et poskytovate�ov ZS na Slovensku (k 1.1.2012)   29 248
Po�et poskytovate�ov ZS  poskytujúcich hospitalizáciu        1 313 
Duplicitní poskytovatelia ZS vylú�ení z prieskumu - 1 137 
PZS mimo charakteru prieskumu1  
a duplicitné zariadenia           

- 92 
Popula�ná vzorka                     84 

 Pomocou generátora náhodných �ísel sme vykonali náhodný výber 50 subjektov 
z popula�nej vzorky (n=84), teda 60 % nemocníc, ktoré sme oslovili na spoluprácu pri 
prieskume. Získali sme spätnú väzbu od 37 subjektov, ktoré tvorili výskumnú vzorku. 
Návratnos� predstavovala 74 %. Prostredníctvom dotazníka a rozhovoru so zamestnancami 
zodpovednými za kvalitu boli zozbierané informácie o spôsoboch hodnotenia spokojnosti 
pacientov, ktoré boli následne štatisticky vyhodnotené. Zárove� boli zozbierané dotazníky, 
ktoré ZZ používajú na hodnotenie spokojnosti pacientov a tieto boli pomocou metódy 
obsahovej analýzy preskúmané.  Výsledky prieskumu uvádza nasledujúca kapitola. 

                                                
1 Z  prieskumu  bolo  vyradených  92  poskytovate�ov  ZS,  ktorých  charakter poskytovaných  služieb  vyžaduje  
odlišný  prístup  pri  posudzovaní  spokojnosti  pacientov. Ide napr. o sanatóriá, rehabilita�né zariadenia, kúpele, 
hospice, domy seniorov, domovy pre sociálne služby, zariadenia pre dlhodobo chorých, psychiatrické lie�ebne, 
detské nemocnice, ozdravovne pre deti, centrá pre drogovo závislých a pod.
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Výsledky prieskumu oh�adom spôsobov hodnotenia spokojnosti pacientov  

Prieskumom bolo zistené, že najvyužívanejším nástrojom na zis�ovanie spokojnosti 
pacientov vzh�adom na finan�né a personálne zabezpe�enie v sú�asnosti je štrukturovaný 
dotazník,  vyp��aný pacientom po�as hospitalizácie. Obsahovou analýzou dotazníkov, ktoré 
poskytli subjekty výskumnej vzorky bolo zistené, že naj�astejšie hodnotenými kategóriami, 
ktoré uvádzajú dotazníky používané na hodnotenie spokojnosti pacientov sú - prijatie na 
hospitalizáciu, kvalita pobytu po�as hospitalizácie, personál, celkový dojem a celkové 
hodnotenie spokojnosti.  

• Ur�enie ve�kosti vzorky pri prieskumoch spokojnosti pacientov 

80 % respondentov sa pri otvorených otázkach vyjadrilo, že možnos� vyplni� dotazník 
spokojnosti majú všetci pacienti. Žiadne zo ZZ nemá presne definované podmienky výberu 
vzorky. Naj�astejším spôsobom výberu respondentov bolo ponechanie vyplnenia dotazníka na 
ochote pacientov. Štandardným postupom je uloženie dotazníkov na jednom mieste, kde si 
dotazník pacienti môžu dobrovo�ne vyzdvihnú� a po vyplnení odovzda� sestre, prípadne na 
ur�ené miesto. V tomto prípade nie je anonymita respondenta úplne zaru�ená. 

Náhodný výber zaru�uje nezaujatos� pri výbere pacientov a prihliada na prípustnú 
odchýlku. Tab. 2 uvádza odporú�anú ve�kos� vzorky pre populáciu (základný súbor),  
s pravdepodobnos�ou 95 % a 5 % odchýlkou. (Hauge, 2003). 

Tab. 2: Ur�ovanie ve�kosti výskumnej vzorky

Ve�kos� vzorky sa zvyšuje s klesajúcou ve�kos�ou populácie. Ak základný súbor tvorí 
napríklad 210 pacientov hospitalizovaných za predchádzajúci rok na danom oddelení, 
výberovú vzorku bude tvori� 136 pacientov, aby sa výsledky hodnotenia mohli zovšeobecni�
na celú populáciu (210 pacientov).  

• Frekvencia prieskumov spokojnosti pacientov 

Z prieskumu vyplynulo, že 62 % ZZ realizuje prieskumy spokojnosti pacientov štvr�ro�ne. 
Z vyjadrení respondentov vyplynulo, že pri vyššej frekvencii (napr. mesa�ne) by toto 
vyhodnocovanie mohlo ís� na úkor kvality, nako�ko zber, spracovanie a vyhodnocovanie 
dotazníkov si vyžaduje �as a personál na to ur�ený a vyškolený. Naopak pri nižšej frekvencii 
vyhodnocovania by mohol vzniknú� dojem nezáujmu rieši� problémy �i pripomienky 
pacientov. Ako vyplynulo z prieskumu, najviac využívaným subjektom procesu riadenia 
kvality je organiza�ná jednotka (jedná sa o oddelenie kvality, úsek kvality). Subjekt, ktorý 
riadi kvalitu (�i už je to osoba na to ur�ená, alebo organiza�ná jednotka, prípadne externá 
organizácia) závisí v zna�nej miere od ve�kosti a typu ZZ, vlastníctva certifikátu kvality 
pod�a STN EN ISO 9001:2009. Akútne problémy, ktoré sa vyskytnú sú zvy�ajne riešené 
operatívne. Ak sú napr. s�ažnosti pacientov na stravu �astejšie, nie je potrebné �aka� na 
vyhodnotenie prieskumov spokojnosti, aby sa urobilo nápravné a preventívne opatrenie. 
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V takýchto prípadoch je možné využi� krátku anketu na zistenie spokojnosti, prípadne 
nespokojnosti. 

. 
3. Odporú�ania a návrhy na zlepšenie 

Najvä�ším negatívom v realizácii prieskumov spokojnosti sa javí na základe realizovaného 
prieskumu výber výskumnej vzorky. Výber výskumnej vzorky je teda ponechaný viac na 
náhodu ako na presné stanovenie podmienok výberu. Preto ZZ �asto z dôvodu nesprávneho 
postupu pri realizácii prieskumov spokojnosti prichádzajú o cenné pripomienky, na základe 
ktorých by bolo možné vyvodi� nápravné a preventívne opatrenia. Kumulovaním pracovných 
pozícií sa eliminuje možnos� venova� otázke kvality dostatok �asu, �o primárne môže 
znamena� napr. zníženie frekvencie realizácie prieskumov spokojnosti. 

Metodicky správne a ú�elné je poskytnutie dotazníka respondentom v de� prepúš�ania 
z hospitalizácie spolu s inštrukciami o mieste odovzdania vyplneného dotazníka, ktoré by 
malo zabezpe�ova� anonymitu, teda nie do rúk zamestnancom, ale do zabezpe�enej urny na to 
ur�enej v priestoroch nemocnice, na recepcii, pri východe z nemocnice, na vrátnici, pri 
odchode z oddelenia a pod. Zber a spracovanie údajov by pod�a ve�kosti zariadenia malo by�
ur�ené bu� za jednotlivé oddelenia, alebo za organizáciu ako celok. Závisí to od rozhodnutia 
manažérov, ve�kosti zariadenia a iných faktorov. Pre distribúciu má by� zabezpe�ený 
dostato�ný po�et �itate�ných dotazníkov, urna alebo miesto na zber dotazníkov so 
zachovaním anonymity respondenta. Na prenos údajov je potrebné ur�i� zamestnanca, ktorý 
sp��a kvalifika�né požiadavky na prácu s údajmi, �alej materiálne vybavenie - softvér, 
po�íta�, tla�iare�, internetové pripojenie.  

• Interpretácia a zverej�ovanie výsledkov 

Na interpretáciu spracovaných údajov má by� ur�ená osoba, ktorá vyhodnotené údaje 
prenesie do podoby výstupov pod�a ú�elu použitia. Môže to by� aj osoba totožná s tou, ktorá 
údaje spracuje do finálnej podoby. Výstupy môžu ma� podobu ako uvádza tabu�ka 3. 

Tab. 3:  Využitie informácií z prieskumov spokojnosti pacientov 

* V súvislosti s porovnávaním zariadení je nutné dodržiava� termín odovzdania 
 spracovaných výsledkov tak, ako to ur�í legislatíva. 

• Ur�enie zodpovedných osôb a zaškolenie

Dôležitou fázou celého prieskumu je správne pochopenie cie�ov prieskumu s dôrazom na 
jednotnos� realizácie prieskumov. Okrem internej smernice, ktorá by mala by� k dispozícii 
všetkým zainteresovaných osobám je dôležité vykona� školenie o jednotnom postupe 
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realizácie prieskumov. Je však dôležitá kontrola správnosti realizácie prieskumov 
zamestnancom oddelenia kvality, resp. manažérom kvality v prípade funk�ného systému 
manažérstva kvality. Realizácia prieskumu si vyžaduje ur�enie osôb zodpovedných za 
nasledujúce �innosti:  
- distribúcia dotazníkov,  
- inštruktáž o vyplnení a odovzdaní dotazníkov,  
- zber dotazníkov z miesta vyzna�eného na odovzdanie dotazníka,  
- kontrola dotazníkov a prenos údajov do elektronickej podoby,  
- spracovanie údajov,  
- interpretácia výsledkov.  

Zodpovednos� môže by� kumulovaná, napr. distribúciu a inštruktáž pacienta o vyplnení 
a mieste odovzdania dotazníka môže vykonáva� tá istá osoba.  

• �asový plán prípravy výsledkov spokojnosti pacientov na publikovanie

Spracovanie �asových plánov by malo by� v kompetencii manažéra kvality a pre každé 
oddelenie, organiza�nú jednotku individuálne s oh�adom na ú�el využitia informácií. Výro�ná 
správa sa napríklad vypracováva jeden krát ro�ne a má odlišné �lenenie, obsah a formu. 
Podobne výsledky spokojnosti vo výro�nej správe by mali porovnáva� predchádzajúci stav so 
sú�asným z h�adiska �asového porovnania a úrovne požadovaného zlepšovania.  

• Plánovanie náro�nosti prieskumov spokojnosti pacientov  

Z h�adiska finan�ných nárokov je pre nemocnice dotazníková metóda najprijate�nejšou 
metódou získavania spätnej väzby od pacientov. Vyžaduje náklady na zabezpe�enie softvéru 
a vybavenie po�íta�om, tla�iar�ou a pripojením na internet, �o je dnes bežná prax. Ke�že ZZ 
vykonávajú túto �innos� aj v sú�asnosti, nie sú potrebné dodato�né náklady na zabezpe�enie 
podpory prieskumov. Hlavné �asové požiadavky sú na pracovníka, ktorý prenesie údaje  
z dotazníkov do elektronickej podoby a na pracovníka, ktorý výsledky interpretuje. 
Materiálne nároky zah	�ajú pravidelné dop��anie formulárov dotazníkov, s tým súvisiace 
kancelárske a po�íta�ové potreby, urnu na zber dotazníkov, nosi�e na zaznamenávanie údajov 
a administratívnu podporu pri príprave správ, prezentácií, prípadne publikácií. Personálne 
nároky ako už boli popísané, vyžadujú rozdelenie zodpovedností jednotlivých, fáz 
prieskumov. Tieto zodpovednosti musia by� deklarované v popise pracovného miesta, aby sa 
zamedzilo chybám pri realizácii prieskumov, napr. v prípade fluktuácie zamestnancov.  

4. Záver 
Hodnotenie spokojnosti pacientov je dôležitým aspektom z h�adiska získavania spätnej 

väzby od pacientov o kvalite služieb. Výsledky správne realizovaných hodnotení spokojnosti 
môžu slúži� ako podklad pre identifikáciu nezhodných procesov,  prijímanie nápravných  
a preventívnych opatrení, ako informácia pre manažment, podklad do výro�nej správy ZZ,  
porovnávanie sa (benchmarking) medzi oddeleniami ZZ a s inými zariadeniami podobného 
typu, deklarovanie výsledkov spokojnosti pacientov pre širokú verejnos� a využitie pri 
auditoch. 

Vlastné meranie spokojnosti pacientov ZZ nepatrí k populárnym disciplínam. Obavy zo 
zverejnenia negatívnych výsledkov, postojov a názorov, prípadne nízke umiestnenie sa 
v rebrí�koch kvality, môže zatieni� prínos, ktorý správne realizované prieskumy môžu 
prinies�. Pochopenie zmyslu prieskumov spokojnosti je podmienené motívom manažérov 
a vlastníkov organizácií ku zlepšovaniu a využitiu dostupných prostriedkov a metód na 
zistenie pozície na trhu, v o�iach svojich zákazníkov, zamestnancov, alebo dodávate�ov.  
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Ú�elom monitorovania a pravidelného hodnotenia spokojnosti pacientov by mala by�
tvorba formalizovaných mechanizmov na preskúmavanie spokojnosti pacientov so ZZ. 
Cie�om je zabezpe�i� ú�inný a efektívny nástroj pre monitorovanie a kontrolu spokojnosti 
pacientov v súlade s platnou zdravotníckou legislatívou. Neustále zlepšovanie kvality 
poskytovaných služieb pre pacientov ZZ a vytváranie efektívneho systému zabezpe�ovania 
kvality by malo by� k�ú�ovou témou pre všetkých zú�astnené strany.  
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Vybrané aspekty aktívnej politiky trhu práce v regiónoch SR 
Selected aspects of active labor market policy in the regions of Slovakia

Adela Klepáková, Beáta Gavurová 

Abstract: The issue of the population aging and related age management is currently 
highly debated issue. With progressive aging of the population will be economically active 
population decline, which will also reflect in the overall labor market. The negative 
consequences of such a situation can not be eliminated in a short period of time, but their 
systematic solution is needed. Slovakia has large reserves also in education and retraining of 
the unemployed, even despite numerous recommendations on EU level to increase the 
expenditures in these areas. Raising the qualification of the candidate, his chance to place on 
labor market is increasing and thus the prospective of reducing unemployment. Gradual 
increase in employment, which is also one of the objectives of the Europe 2020 strategy thus 
became more feasible also the security aspect of Danish model. Presented contribution 
reflects these aspects and offers a framework overview of selected active labor market 
policies in Slovak conditions. 

Abstrakt: Problematika starnutia populácie a s �ou súvisiaci vekový manažment je 
v sú�asnosti ve�mi diskutovanou témou. S postupujúcim starnutím obyvate�stva bude 
ekonomicky aktívneho obyvate�stva ubúda�, �o sa odzrkadlí aj na celkovom trhu práce. 
Negatívne dopady tohto stavu nie je možné eliminova� v krátkom �asovom období, ale je 
potrebné ich systematické riešenie. Slovensko má ve�ké rezervy aj vo vzdelávaní 
a rekvalifikácii nezamestnaných, aj napriek mnohým odporú�aniam na úrovni EÚ zvyšova�
výdavky do týchto oblastí. Zvýšením kvalifikácie sa zvyšuje šanca umiestnenia uchádza�a na 
trhu práce a tým aj perspektíva zníženia nezamestnanosti. Postupným zvyšovaním 
zamestnanosti, �o je aj jedným z cie�ov stratégie Európa 2020 by sa tak stal realizovate�nejší 
aj aspekt istoty (security) dánskeho modelu. Na uvedené aspekty reflektuje predkladaný 
príspevok a ponúka rámcový preh�ad vybraných aktívnych opatrení trhu práce v slovenských 
podmienkach.  
Key words: active labor market policies, public employment, educational programs, long-
term unemployment, flexicurity system. 
K�ú�ové slová:. aktívne opatrenia trhu práce, aktiva�né práce, vzdelávacie programy, 
dlhodobá nezamestnanos�, systém flexicurity. 
JEL classification: J40, J48. 

1. Úvod 
D�žka nezamestnanosti výraznou mierou ovplyv�uje rozsah sociálnych následkov pre 

jednotlivca i spolo�nos�. Dlhodobá nezamestnanos� prináša obzvláš� negatívne dôsledky 
sprevádzané nízkou kvalifikáciou, alebo aj chýbajúcou praxou a skúsenos�ami. Jej atribútom 
sú aj negatíva v podobe zníženia životnej úrovne nezamestnaného a jeho rodiny, následného 
vylú�enia zo sociálnych vz�ahov, narušených životných istôt a chudoby. Problémom 
dlhodobo nezamestnaných je strata nadobudnutých schopností a zru�ností, ktoré nevyužíva 
a postupne stráca pracovné návyky, �o je ve�mi nepriaznivá skuto�nos� pri h�adaní �alšieho 
zamestnania.  

Základnými ukazovate�mi trhu práce je zamestnanos�, miera zamestnanosti, 
nezamestnanos�, miera nezamestnanosti, po�et ekonomicky aktívnych obyvate�ov a miera 
participácie [1]. Aj ke� ukazovate� zamestnanosti zrete�nejšie hovorí o ekonomickom �i 
sociálnom napredovaní v rámci štátu �i regiónu, ukazovate� nezamestnanosti, resp. miera 
nezamestnanosti sa považuje za indikátor “zdravia” ekonomiky. 
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2. Analýza nástrojov na aktívne opatrenia trhu práce 
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v sú�asnosti evidujú dva základné typy 

ukazovate�ov monitorujúcich aktívne opatrenia trhu práce (AOTP). Sú to po�et uchádza�ov 
o zamestnanie (UoZ), resp. záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa zú�astnili na niektorom 
opatrení AOTP a taktiež sumu finan�ných prostriedkov vynaloženú na uskuto�nenie AOTP, 
�iže výdavkov na AOTP. Nasledujúca tabu�ka zobrazuje jednotlivé nástroje AOTP a ich dva 
základné ukazovatele, t.j. dohodnutú sumu a po�et vytvorených PM, resp. zaradených UoZ za 
rok 2007 a 2012.  

Tab. 1: Nástroje na AOTP v roku 2007 a 2012
2012 PM % Dohodnutá 

suma 
finan�ných 

prostriedkov 
(v €) 

% PM % Dohodnutá 
suma 

finan�ných 
prostriedkov (v 

€) 

% 

§ 32 6 212 6,18% 68 037,76 0,05% 3250 2,27% 34354,75 0,03% 

§ 43_7 1 294 1,29% 16 563,71 0,01% 1458 1,02% 16261,32 0,02% 

§ 43_10 184 0,18% 6 453,30 0,00% 11934 8,34% 332431,56 0,33% 

§ 43_11 0 0,00% 0,00 0,00% 263 0,18% 3624,03 0,00% 

§ 46 UoZ 1 795 1,79% 685 190,08 0,50% 528 0,37% 130552,81 0,13% 

§ 46 ZoZ 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0,00% 0,00 0,00% 

§ 47 0 0,00% 0,00 0,00% 4113 2,87% 3655488,66 3,62% 

§ 48b 290 0,29% 81 652,14 0,06% 

§ 49 8 690 8,64% 29 389 692,77 21,40% 23123 16,16% 50763221,90 50,34% 

§ 49a 209 0,21% 167 599,30 0,12% 

§ 50 599 0,60% 1 457 117,78 1,06% 5752 4,02% 15338092,44 15,21% 

§ 50a 2 451 2,44% 10 431 464,48 7,60% 

§ 50c 139 0,14% 863 400,24 0,63% 

§ 50j 5499 5,47% 16 940 943,32 12,34% 

§ 51 17 164 17,07% 18 184 578,11 13,24% 4286 2,99% 1456643,13 1,44% 

§ 52 17 983 17,89% 3 530 060,67 2,57% 74338 51,94% 10897535,32 10,81% 

§ 52a 5 166 5,14% 6 100 426,89 4,44% 0 0,00% 0,00% 

§ 53 16 136 16,05% 4 918 370 3,58% 11362 7,94% 1400792,84 1,39% 

§ 53a 66 0,07% 63 091,27 0,05% 

§ 53b 0 0,00% 0,00 0,00% 

§ 53c 0 0,00% 0,00 0,00% 

§ 54 320 0,32% 1 247 812,66 0,91% 

§ 55a 0 0,00% 0,00 0,00% 

§ 56 2 026 2,02% 17 656 995,37 12,86% 1692 1,18% 10268050,73 10,18% 

§ 56a 578 0,57% 884 807,85 0,64% 0 0,00% 0,00% 

§ 57 536 0,53% 4 741 475,46 3,45% 884 0,62% 5783386,02 5,73% 

§ 57a 0 0,00% 0,00 0,00% 

§ 59 1 274 1,27% 4 098 860,86 2,99% 143 0,10% 765882,73 0,76% 

§ 60 11 920 11,86% 15 771 944,10 11,49% 

Zdroj: vlastné spracovanie pod�a UPSVaR. 

Najvyšší podiel výdavkov v roku 2007 (50,34%) smeroval na opatrenie pod�a § 49 
Príspevok na samostatnú zárobkovú �innos�. Do tohto opatrenia bolo zaradených viac ako 
16 % uchádza�ov. Výška výdavkov súvisí s vysokými jednotkovými nákladmi pri podpore 
za�atia podnikania. �alšími najvyužívanejšími opatreniami z poh�adu výdavkov sú Príspevok 
na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádza�a o zamestnanie (15,21%), Príspevok 
na aktiva�nú �innos� formou menších obecných služieb pre obec (10,81%) a Príspevok na 



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 144

zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a na ich zachovanie (10,18%). Výdavky 
na vzdelávanie predstavujú iba 0,13% celkových výdavkov na aktívnu politiku. �o sa týka 
podielu participantov na jednotlivých opatreniach, viac ako 50 % zaradených UoZ bolo na 
opatrení Príspevok na aktiva�nú �innos� formou menších obecných služieb pre obec. Aj 
napriek štúdiám, ktoré poukazujú na nízku až negatívnu ú�innos� aktiva�ných prác, bola do 
opatrenia zaradená viac ako polovica uchádza�ov. �alšími opatreniami, do ktorých bolo 
zaradených viac ako 5 % UoZ z celkového po�tu zaradených resp. podporených UoZ sú 
Príspevok na samostatnú zárobkovú �innos� (16,16%), Náhrada výdavkov uchádza�ovi 
o zamestnanie (8,34%) a Príspevok na dochádzku za prácou (7,94%). Pri týchto náhradách sú 
výdavky nízke kvôli nízkym jednotkovým nákladom.  

V roku 2012 bolo takmer 80 % vynaložených výdavkov smerovaných do 6 opatrení: 

• Príspevok na samostatnú zárobkovú �innos� - 21,40 %, 

• Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - 13,24 %, 

•  Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska - 12,86 %, 

•  Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povod�ami 
a na riešenie na ochranu pred povod�ami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie 
- 12,34 %, 

• Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov - 11,49 %, 

•  Príspevok na aktiva�nú �innos� formou menších obecných služieb pre obec - 7,6 %. 
Ostatné opatrenia predstavovali z poh�adu výdavkov menej ako 5 %, ve�ký po�et menej 

ako 1 % - ný podiel a niektoré opatrenia sa nevyužívali vôbec. Preto je otázne, �i nie je na 
Slovensku zavedený ve�ký po�et obligatórnych nástrojov, na ktoré nie je dostatok finan�ných 
zdrojov. Nako�ko UPSVR sledujú len prítok a odtok pracovnej sily, v sú�asnosti nie je možné 
zhodnoti�, ako sa zmenila kvalita pracovnej sily pod vplyvom uplat�ovania nástrojov AOTP. 
Ideálne pre sledovanie ú�innosti jednotlivých nástrojov by bolo dlhodobá medzi zapojenými 
ob�anmi a nezapojenými ob�anmi do realizácie AOTP, vo vzájomnej súvislosti medzi 
umiestnením na trhu práce a d�žkou zotrvania na trhu práce. Efektívnos� nástrojov AOTP  
a ich vplyv na trh práce je v sú�asnosti ve�mi �ažko merate�ný z dôvodu neexistencie 
relevantných dát a metodiky. Tabu�ka 2 znázor�uje porovnanie výdavkov a participantov v % 
zaradených do opatrení, ktoré sa v danom období najviac využívali a ich ú�innos� je možné 
posúdi� na základe zahrani�ných a slovenských štúdií.  

Tab. 2: Zmeny vo výdavkoch a po�te zaradených UoZ na vybraných opatreniach (v %)

Výdavky 
Uchádza�i o 
zamestnanie 

�

2007 2012 2007 2012 

Príspevky na samostatnú zárobkovú �innos� 50,34 21,40 16,16 8,64 

Aktiva�né práce 10,81 2,57 51,94 17,89 

Príspevky na chránenú diel�u 10,18 12,86 1,18 2,02 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce 0,13 0,50 0,37 1,79 

Zdroj: vlastné spracovanie pod�a UPSVaR. 

V sledovanom období sa znížil podiel príspevkov na samostatnú zárobkovú �innos�. 
Opatrenie nemôžeme ozna�i� ako úplne neefektívne, no je ú�innejšie pre nezamestnaných 
s vyšším dosiahnutým vzdelaním a teda nie je zamerané na najrizikovejšie skupiny dlhodobo 
nezamestnaných a nízko kvalifikovaných nezamestnaných, ktorých po�et sa stále zvyšuje. 
Preto je zníženie nákladov na toto opatrenie pozitívne. �alším opatrením, ktoré má negatívne 
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výsledky pri posudzovaní ú�innosti sú aktiva�né práce. Výdavky sa v rámci opatrenia znížili 
z 10,81 % na 2,57 % z celkových výdavkov na APTP. Pri položke výdavkov na vzdelávanie 
bol zaznamenaný vzrast z 0,13 % na 0,5 %. Nie je to dostato�ná výška, nako�ko európske 
štúdie deklarujú tendencie a odporú�ania smerujúce k zvyšovaniu týchto výdavkov. 
Vzdelávacie programy sa považujú za vysoko ú�inné, ale ich efekt sa dostaví zvy�ajne 
v �asovom horizonte dvoch až troch rokov. Ak zoh�adníme aj regionálny aspekt pri 
uplat�ovaní aktívnej politiky trhu práce, vidíme zrete�né rozdiely. Obrázok 1 znázor�uje 
podiel výdavkov na APTP a zaradených participantov do nej v jednotlivých krajoch. Najviac 
výdavkov a taktiež najviac zaradených nezamestnaných smeruje do krajov s najvyššou 
mierou nezamestnanosti.  

Obr. 1: Podiel výdavkov na APTP a zaradených UoZ v krajoch SR 
Zdroj: vlastné spracovanie pod�a UPSVaR 

Obrázok 2 zobrazuje podiel výdavkov na opatrenia aktívnej politiky trhu práce v krajoch 
SR. Porovnávané boli opatrenia, s najvä�ším podielom výdavkov v rámci SR za rok 2012. 
Najvä�ší podiel výdavkov na vzdelávanie bol evidovaný v Nitrianskom kraji (27,8 %) a v 
Banskobystrickom kraji (27%). V Prešovskom kraji to bolo 19,1 % a v Tren�ianskom 14,2 %. 
�o sa týka výdavkov na aktiva�né práce, najvyšší podiel smeroval do regiónov s najvyššou 
mierou nezamestnanosti, �iže Banskobystrický (28,3 %), Prešovský (27,1 %) a Košický 
(28,7 %). Tieto regióny sa vyzna�ujú vysokým podielom nízko kvalifikovaných 
nezamestnaných. Aktiva�né práce nezvyšujú kvalifikáciu, ani pracovné návyky a vyzna�ujú 
sa aj sezónnos�ou. Z toho dôvodu nevedú k trvalému zníženiu nezamestnanosti ohrozených 
skupín nezamestnaných. �alším nástrojom je príspevok na samostatnú zárobkovú �innos�, 
pri�om výdavky na toto opatrenie sa zvyšujú od krajov západného Slovenska smerom na 
východ, �o možno považova� ako priaznivý jav z poh�adu podpory podnikania v regiónoch 
s vysokou nezamestnanos�ou.  

Obr. 2: Podiel výdavkov na vybrané opatrenia APTP v krajoch SR 
Zdroj: vlastné spracovanie pod�a UPSVaR 
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Na základe analýzy hlavných opatrení APTP v regiónoch SR možno konštatova�, že sú 
smerované do regiónov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Tabu�ka 3 zobrazuje štruktúru 
UoZ pod�a dosiahnutého vzdelania zaradených do vzdelávacích a rekvalifika�ných 
programov. Najviac zaradených uchádza�ov bolo s ukon�eným stredoškolským vzdelaním, �o 
môže súvisie� s nesúladom medzi dosiahnutým vzdelaním a potrebami trhu práce. 
S dosiahnutým základným vzdelaním alebo bez vzdelania bolo zaradených 678 ú�astníkov.  

Tab. 3: Štruktúra zaradených UoZ na vzdelávacích programoch pod�a dosiahnutého 
vzdelania 

Štruktúra zaradených UoZ pod�a vzdelania 

  ISCED 1a2 ISCED 3 ISCED  4 ISCED 5a6 spolu 

  

§ 46 

ZŠ SŠ s maturitou, 
SOŠ bez maturity 

pomaturitné 
vzdelanie 

vysokoškolské 
I.a II.st., 

doktorandské 

Bratislavský kraj 0 0 0 0 0 

Trnavský kraj 10 34 0 11 55 

Tren�iansky kraj 79 92 0 47 218 

Nitriansky kraj 200 222 2 52 476 

Žilinský kraj 13 5 4 8 30 

Banskobystrický kraj 211 264 15 68 558 

Prešovský kraj 116 129 16 33 294 

Košický kraj 49 57 0 58 164 

spolu SR 678 803 37 277 1 795 

Zdroj: vlastné spracovanie pod�a UPSVaR

Na aktiva�né práce (tab. 4) bolo najviac zaradených uchádza�ov so základným 
vzdelaním. Ich po�et presiahol 16000 a opatrenie bolo realizované najmä v regiónoch 
s najvyšším podielom nízko kvalifikovaných nezamestnaných. Napriek tomu, že aktiva�né 
práce nezvyšujú kvalifikáciu, bolo do tohto opatrenia zaradených 23-násobne viac 
nezamestnaných s nízkym stup�om vzdelania, ako do vzdelávacích programov, ktoré priamo 
ovplyv�ujú kvalifikáciu a zamestnanos� na trhu práce.  

Tab. 4: Štruktúra zaradených UoZ na aktiva�ných prácach pod�a dosiahnutého vzdelania 
Štruktúra umiestnených UoZ pod�a dosiahnutého vzdelania 

 ISCED 
1a2 

ISCED 3 ISCED  4 ISCED 5a6 spolu 

§ 52 ZŠ SŠ s 
maturitou, 
SOŠ bez 
maturity 

pomaturitné 
vzdelanie 

vysokoškolské 
I.a II.st., 

doktorandské 

Bratislavský kraj 42 68 2 3 115 

Trnavský kraj 227 50 5 1 283 

Tren�iansky kraj 280 90 0 10 380 

Nitriansky kraj 978 330 1 11 1 320 

Žilinský kraj 514 116 22 23 675 

Banskobystrický kraj 5 282 414 3 26 5 725 

Prešovský kraj 4 420 251 24 16 4 711 

Košický kraj 4 293 509 36 36 4 874 

spolu SR 16 036 1 828 93 126 18 083 

Zdroj: vlastné spracovanie pod�a UPSVaR



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 147

Pokia� ide o poskytnutie príspevkov na samostatnú zárobkovú �innos�, najvä�šiu 
skupinu z poh�adu dosiahnutého vzdelania tvorili nezamestnaní s dosiahnutým 
stredoškolským vzdelaním. Príspevky získalo aj 2233 UoZ bez vzdelania, resp. s nízkym 
stup�om vzdelania.   

Tab. 5:  Štruktúra zaradených UoZ (Príspevok na samostatnú zárobkovú �innos�) pod�a 
dosiahnutého vzdelania 

Štruktúra umiestnených UoZ pod�a dosiahnutého vzdelania 

  
ISCED 

1a2 ISCED 3 ISCED  4 ISCED 5a6 spolu 

§ 49 

ZŠ 

SŠ s 
maturitou, 
SOŠ bez 
maturity 

pomaturitné 
vzdelanie 

vysokoškolské 
I.aII.st., 

doktorandské   

Bratislavský kraj 89 301 0 338 728 

Trnavský kraj 180 251 7 144 582 

Tren�iansky kraj 272 399 84 341 1 096 

Nitriansky kraj 181 420 1 223 825 

Žilinský kraj 544 753 21 259 1 577 

Banskobystrický kraj 384 760 2 262 1 408 

Prešovský kraj 434 638 97 302 1 471 

Košický kraj 149 413 119 322 1 003 

spolu SR 2 233 3 935 331 2 191 8 690 

Zdroj: vlastné spracovanie pod�a UPSVaR. 

Na základe výsledkov merania závislosti medzi ukazovate�mi trhu práce a rozsahom 
aktívnej politiky jednotlivých regiónoch bola zistená závislos� medzi mierou nezamestnanosti 
a podielom výdavkov na AOTP v okresoch na celkových výdavkoch. Na základe toho 
konštatujeme, že rozsah opatrení APTP koreluje s mierou nezamestnanosti v jednotlivých 
krajoch (0,9738). Takisto to platí s mierou dlhodobej nezamestnanosti, kde Pearsonov 
koeficient nadobudol hodnotu 0,9470.  

Tab. 6: Pearsonov korela�ný koeficient 

Ukazovate�
podiel 

ú�astníkov 
podiel 

výdavkov 
výdavky na 
vzdelávanie 

podiel 
DN 

Miera nezamestnanosti 0,9898 0,9738 0,0180 0,9880 

Dlhodobá nezamestnanos� (nad 12m) 0,9791 0,9470 0,0237 1,0000 

Dlhodobá nezamestnanos� (nad 48m) 0,9264 0,8717 0,0288 0,9741 

Podiel nezamestnaných bez vzdelania 0,2109 0,1524 0,0794 0,2921 

Prehlbujúca sa miera nezamestnanosti s jej štrukturálnymi aspektmi je vážnym 
problémom ohrozujúcim ekonomický rozvoj Slovenska. Bolo by vhodné inšpirova� sa 
krajinami, ktoré dokázali vyrieši� problém nezamestnanosti so sú�asnou vyrovnanos�ou 
verejných financií. Jedným s ú�inných prostriedkov je aj dánsky model Flexicurity [2].   

Záver 
  Pri posudzovaní adaptability dánskeho modelu trhu práce v slovenských podmienkach 
je nevyhnutné zoh�adni� nieko�ko špecifík. Jedným z nich sú výrazné regionálne disparity 
medzi Bratislavským krajom a Východným Slovenskom (Prešovský a Košický kraj). Tieto 
disparity majú negatívny vplyv na príliv investícií, zakladanie nových spolo�ností  
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a vytváranie nových pracovných miest. �alším špecifikom je vysoká miera dlhodobo 
nezamestnaných, pri�om jej dôvody sa vz�ahujú aj na ekonomickú reštrukturalizácii, ako aj 
na  nedostatok vo�ných pracovných miest. S dlhodobou nezamestnanos�ou súvisí aj nezáujem 
zamestnávate�ov o dlhodobo nezamestnaných s nízkou úrov�ou pracovných návykov 
a zru�ností, vysokou závislos�ou na sociálnej pomoci, nelegálnej práci, a pod. Napriek nízkej 
kvalifikácii nezamestnaných Slovensko vynakladá nízky podiel výdavkov na rekvalifikácie 
v rámci aktívnej politiky trhu práce. 
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Analýza zahrani�ného obchodu v SR: ECM prístup 
Analysis of foreign trade in SR: ECM approach 

Brian König 
Abstrakt: �lánok sa zoberá analýzou zahrani�ného obchodu v SR založeného na 
ekonometrickom prístupe ECM. V príspevku sú analyzované hlavné determinanty exportu 
a importu SR z rôznych horizontov, pri�om sú brané do úvahy determinanty vonkajšieho 
i vnútorného prostredia. V prvej �asti je uvedená metodológia ECM modelov a princíp 
kointegrácie. Druhá �as� sa zameriava na popis skonštruovaných modelov importu a exportu. 
Závere�ná �as� obsahuje konkrétne odhady dlhodobých rovnovážnych vz�ahov a modelov 
ECM. 
Abstrakt: The article deals with the analysis of foreign trade in the Slovak Republic based on 
the ECM econometric approach. The paper analyzes the main determinants of export and 
import of Slovakia from different horizons and particular determinants are divided into two 
groups - external and internal. In the first part the methodology of ECM models and the 
cointegration principle are presented. The second part focuses on the description of import 
and export models. The final section describes the estimation of long-term equilibrium 
relationships and ECM models.  
K�ú�ové slová: Chybu korigujúci model (ECM), zahrani�ný obchod, dlhodobá rovnováha. 
Key words: Error Correction model, foreign trade, long-run equilibrium. 
JEL classification: C01, C32. 

1. Úvod 

V �ase, kedy jednotlivé krajiny eurozóny sú postihnuté dlhovou krízou a viaceré z nich 
bojujú s vysokou mierou nezamestnanosti a spomalením ekonomickej aktivity resp. vo 
viacerých prípadoch jej poklesom, je nevyhnutné naštartova� hospodársky rast. Rast 
ekonomiky SR je podmienený rastom jednotlivých zložiek HDP a v �ase krízy, kedy za 
posledné 2 roky (2011, 2012) takmer všetky zložky HDP zaznamenali pokles, k�ú�ovým 
determinantom rastu, i ke� iba nízkeho, bol práve zahrani�ný obchod. Vývoj zahrani�ného 
obchodu a jeho salda za posledných 10 rokov zaznamenal výrazne zmeny. Otvorenos�
ekonomiky SR je zrete�ná a saldo zahrani�ného obchodu zna�ne ovplyv�uje úrove�
ekonomickej aktivity v SR. Od roku 2009 kedy v SR zaznamenáva pravidelne kladné saldo 
zahrani�ného obchodu, táto zložka HDP sa stala jednou z hlavných cie�ov pozornosti 
ekonomických odborníkov. Miera otvorenosti ekonomiky SR meraná podielom zahrani�ného 
obchodu na celkovom HDP vzrástla od roku 1993 z úrovne zhruba 100 % v roku 2012 na 
vyše 180 % (tabu�ka �.1). 

tabu�ka �.1  

roky 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

���������	��
�����
�

��������
������� ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� �������

roky 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

���������	��
�����
�

��������
������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné vypracovanie 
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2. Metodológia 

Správanie zahrani�ného obchodu bude popísané ekonometrickým modelom. Tradi�né 
ekonometrické techniky predpokladajú, že jednotlivé �asové rady sú stacionárne, �iže sa jedná 
o procesy, ktorých priemer a rozptyl nie sú premenlivé (sú konštantné) v �ase. Pri 
stacionárnych �asových radoch dôsledok šoku je len krátkodobý a po ur�itom �ase sa 
premenná navráti k svojmu dlhodobému rovnovážnemu stavu. Avšak vä�šina 
makroekonomických premenných majú trend a sú nestacionárne. V takomto prípade, ak dáta 
sú trendové, odhad parametrov modelu pomocou metódy najmenších štvorcov (OLS) môže 
vies� k nesprávnym záverom a vykáza� vzájomnú závislos� medzi analyzovanými 
premennými, napriek tomu, že v skuto�nosti spolu vôbec nesúvisia – dochádza k falošnej 
regresii.  

 Zahrani�ný obchod bude odhadnutý prostredníctvom chybu korigujúceho modelu 
(ECM – Error Correction Model), ktorý je založený na princípe kointegrácie �asových radov. 
Kointegrácia predpokladá, že ak máme dva �asové rady X a Y, ktoré sú nestacionárne (ale 
integrované rovnakého rádu), avšak navzájom súvisia tak existuje ich kombinácia, ktorá je 
stacionárna. V takomto prípade hovoríme, že skúmané premenné sú kointegrované. 
Z h�adiska teórie k takémuto prípadu dochádza, iba ak skuto�ne existuje vz�ah medzi 
sledovanými premennými a preto kointegrácia reprezentuje dôležitý nástroj  k ur�eniu 
prítomnosti vzájomnej väzby jednotlivých premenných. Ak pracujeme s �asovými radmi, 
ktoré sú nestacionárne a nie sú navzájom kointegrované, dopúš�ame sa falošnej regresie.  

 Uvažujme dve premenné X,Y, ktoré sú nestacionárne, avšak integrované rovnakého 
rádu napr. )1(),( IYX ≈  a �alej predpokladajme, že existuje vektor  ),( 21 αα , ktorý dáva 
stacionárnu kombináciu X,Y. Nech: 

)0(*
21 IuXY ttt ≈=+ αα          (1) 

Ak platí (1) potom premenné X,Y sú kointegrované a vektor ),( 21 αα  ozna�ujeme 
kointegrujúcim vektorom. V stave dlhodobej rovnováhy platí: 

tt XY β=*             (2) 

Vyjadrením Y zo vz�ahu (1) získame: 

ttt vXY +−=
1

2

α
α

          (3) 

Pri�om (3) môžeme chápa� ako dlhodobú rovnováhu  Y  vzh�adom na X. Nako�ko uvažujeme 
o nestacionárnych premenných, ak by sme odhadli rovnicu v tvare: 

ttt uXY ++= 21 ββ           (4) 

môžeme sa dopusti� falošnej regresie. V prospech zabezpe�enia stacionárneho radu 
diferencujme použité premenné X,Y. Regresia s diferencovanými �asovými radmi bude 
vyzera� nasledovne: 

ttt uXaaY ∆+∆+=∆ 21          (5) 
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V takomto prípade získavame korektný odhad parametrov 21 ˆ,ˆ aa , pri�om problém falošnej 
regresie je odstránený. Nedostatkom vz�ahu (5) je fakt, že poukazuje len na krátkodobú 
rovnováhu a nie na dlhodobú rovnováhu zo vz�ahu (4). Nako�ko nás predovšetkým zaujíma 
dlhodobý vz�ah, využijeme ECM model, ktorý kombinuje krátkodobý a dlhodobý stav 
v jednej rovnici. Povedali sme, že ak sú dve premenné kointegrované, potom existuje lineárna 
kombinácia medzi týmito premennými, ktorá je stecionárna. Predpokladajme, že vz�ah (4) je 
týmto špeciálnym prípadom a teda sa nejedná viacej o falošnú regresiu, ale o dlhodobú 
rovnovážnu kombináciu, ktorú môžeme vyjadri� vz�ahom: 

)0(,21 IuXYu tttt ≈−−= ββ         (6) 

Vz�ah medzi X a Y teraz môžeme vyjadri� ako ECM špecifikáciu nasledovne: 

tttt uuXbaY +−∆+=∆ −110 π 1        (7) 

Pri�om 12111 −−− −−= ttt XYu ββ         (8) 

Vz�ah (7) reprezentuje ECM model, ktorý v sebe spája ako informáciu o dlhodobej 
rovnováhe tak i krátkodobých výkyvoch. Parameter b1 reprezentuje okamžitý (krátkodobý) 
dopad zmeny X na Y a parameter � je korek�ný �len, ktorý odpovedá na otázku, aká �as�
nerovnováhy z predchádzajúceho obdobia (t-1) je upravená v �ase t. �ím bližšie je hodnota �
jednej, tým vä�šia �as� nerovnováhy v �ase t je korigovaná. Výraz (8) reprezentuje dlhodobý 
rovnovážny vz�ah medzi nestacionárnymi premennými.  

 Modelovanie pomocou ECM má viacero pozitívnych stránok. Premenné sú vyjadrené 
ako prvé diferencie, �o vo vä�šine prípadoch odstra�uje nestacionaritu �asového radu 
a nedochádza tak k falošnej regresii. Korek�ný �len, ktorý umož�uje prispôsobenie 
z nerovnovážneho stavu je tiež stacionárny a teda proces korekcie modelu k rovnovážnemu 
stavu zabra�uje rastu chyby z dlhodobého h�adiska.  

3. Dáta modelu 

Model je analyzovaný na štvr�ro�ných dátach od roku 2000 prvý kvartál, až po rok 
2012 štvrtý kvartál. Uvažujeme s logaritmami jednotlivých premenných. Použité sú reálneho 
hodnoty dovozu i vývozu s bázickým rokom 2005 = 100. Všetky premenné sú testované 
testom jednotkového kore�a ADF (Augmented Dickey-Fuller) a sú integrované rádu 1, �iže 
sú nestacionárne a ich prvá diferencia už je stacionárna.  

 Východiskom ekonometrického modelu exportu sú ukazovatele vývoja vonkajšieho 
i vnútorného prostredia. Nako�ko objem exportu je predovšetkým determinovaný 
zahrani�ným dopytom a ekonomickou aktivitou hlavných obchodných partnerov SR, za 
k�ú�ový determinant externého prostredia budeme považova� import krajín eurozóny. Ke�že 
prevládajúcim exportným odvetvím SR z h�adiska podielu na celkovom exporte je priemysel, 
za hlavný ukazovate� vnútorného prostredia uvažujeme tržby za produkciu v priemyselnej 
výrobe.  

 Import krajiny je predovšetkým vymedzený vývojom vnútorného prostredia , avšak 
kvôli vysokej dovoznej náro�nosti slovenských exportov, vývoz tovarov a služieb 

���������������������������������������� �������������������
1Pre viac pozri: ASTERIOU, D. - HALL, S. G.: Applied Econometrics (A Modern Approach using EViews 
and Microfit), Revised edition 2007. 
�
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reprezentuje dôležitý faktor vysvet�ujúci správanie dovozu. V kontexte vnútorného prostredie 
nás predovšetkým zaujíma vývoj stavebného a priemyselného odvetvia, ktoré majú relatívne 
významný podiel na tvorbe HDP a zárove� sú dovozovo náro�né oblasti.  

 ECM modely budú odhadnuté v dvoch krokoch na základe algoritmu navrhnutého 
R. Engle a C. Granger (1987). V prvej fáze sa odhadne dlhodobá rovnováha medzi 
jednotlivými kointegrovanými premennými a v druhom kroku sa následne odhadnuté 
parametre dosadia do rovnice v tvare ECM, ktorá obsahuje diferencované a teda už 
nestacionárne premenné. Pri jednotlivých modeloch budeme vychádza� z nasledovných 
vz�ahov:  

1. krok - vz�ah dlhodobej rovnováhy pre export: 

LOG(EGSR) = C(11) + C(12)*LOG(IM_EU15) + C(13)*LOG(PRIEM_TRZBY) + 
C(14)*@TREND 

2. krok - ECM model pre export: 

DLOG(EGSR) = C(21)*DLOG(IM_EU15) + C(22)*DLOG(PRIEM_TRZBY) + C(23)*Ut-1
1  

Ut-1
1 = LOG(EGSR(-1)) - C(11) - C(12)*LOG(IM_EU15(-1)) - 

C(13)*LOG(PRIEM_TRZBY(-1)) - C(14)*@TREND 

Kde: 
EGSR – vývoz výrobkov a služieb SR, 
IM_EU15 – import tovarov a služieb krajín eurozóny (mimo SR), 
PRIEM_TRZBY -  tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle, kategória priemyselná 
výroba, 
TREND – umelá premenná reprezentujúca lineárny trend. 

1. krok - vz�ah dlhodobej rovnováhy pre import: 

LOG(MGSR) = C(31) + C(32)*LOG(STAV_TRZBY) + C(33)*LOG(PRIEM_TRZBY) + 
C(34)*LOG(EGSR) + C(35)*U03Q2 

2. krok - ECM model pre import: 

DLOG(MGSR) = C(41)*DLOG(STAV_TRZBY) + C(42)*DLOG(PRIEM_TRZBY) + 
C(43)*DLOG(EGSR) + C(44)*Ut-1

2 

Ut-1
2 = LOG(MGSR(-1)) - C(31) - C(32)*LOG(STAV_TRZBY(-1)) - 

C(33)*LOG(PRIEM_TRZBY(-1)) - C(34)*LOG(EGSR(-1)) - C(35)*U03Q2 

Kde: 
MGSR – dovoz výrobkov a služieb SR,  
STAV_TRZBY - tržby za vlastné výkony a tovar v stavebníctve, 
U03Q2 – umelá premenná zachytávajúca extrémny výkyv tržieb v priemysle v období 
2002q3. 
�

4. Výsledky modelov 
 Ako bolo spomenuté, v prvej fáze boli odhadnuté dlhodobé vz�ahy pre jednotlivé 
závislé premenné. Uve�me najskôr výsledky pre export SR. 
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Dlhodobý vz�ah pre export2

LOG(EGSR) = -10.347 + 1.30*LOG(IM_EU15) + 0.14*LOG(PRIEM_TRZBY) + 
0.0075*@TREND 
R2= 0,986 DW = 1,76 SE=0,074 

Obrázok �.1 – dlhodobý vz�ah exportu (skuto�né versus vyrovnané hodnoty exportu) 
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Zdroj: Vlastné vypracovanie 

Z odhadu parametrov dlhodobého vz�ahu je zrejmé, že majoritný vplyv na export 
v dlhodobom horizonte má zahrani�ný dopyt v modeli zastúpený importom krajín eurozóny 
(hodnota parametra 1,3). Tržby priemyselnej výroby síce vplývajú na výšku exportu 
z dlhodobého h�adiska, avšak ich vplyv je podstatne nižší (hodnota parametra 0,14). Nako�ko 
rovnica sp��a kritéria štatistickej verifikácie modelu (jednotlivé parametre sú štatisticky 
významné, koeficient determinácie je dostato�ne vysoký, reziduály z odhadu sú stacionárne3), 
môžeme použi� odhadnuté parametre vo vz�ahu ECM modelu pre export. 
�

ECM model pre export 
DLOG(EGSR) = 1.60*DLOG(IM_EU15) + 0.085*DLOG(PRIEM_TRZBY) - 0.87*Ut-11  
R2=0,77 DW= 1,83 SE=0,037 
�

Obrázok �.2 – ECM model exportu (skuto�né versus vyrovnané hodnoty exportu) 

���������������������������������������� �������������������
2 Výstupy z odhadu parametrov sú uvedené v prílohe.�
3 Bol použitý ADF test porovnaný s kritickými hodnotami Engleovej-Grangerovej procedúry pre testovanie rádu 
integrácie reziduálov upravené MacKinnonom.�
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Zdroj: Vlastné vypracovanie 

Z ECM modelu vyplýva, že model v období t koriguje takmer 90 % nerovnováhy z 
predchádzajúceho obdobia. Na základe odhadnutých parametrov sa dá poveda�, že zahrani�ný 
dopyt má z krátkodobého h�adiska výraznejší vplyv ako z dlhodobého, avšak pri tržbách z 
priemyselnej produkcie je to presne naopak.  

Dlhodobý vz�ah pre import 

LOG(MGSR) = 1.79 + 0.086*LOG(STAV_TRZBY) + 0.44*LOG(PRIEM_TRZBY) + 
0.29*LOG(EGSR) - 0.46*U03Q2  
R2=0,98 DW= 1,65 SE=0,037 

Obrázok �.3 – dlhodobý vz�ah importu (skuto�né versus vyrovnané hodnoty importu) 

-.08

-.04

.00

.04

.08

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Residual Actual Fitted

Zdroj: Vlastné vypracovanie 



  FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 

�

155

Na základe odhadu skonštruovaného modelu sa potvrdilo, že determinujúci vplyv na vývoj 
importu v dlhodobom horizonte má vnútorné prostredie, predovšetkým vývoj tržieb 
priemyselnej výroby (parameter 0,44). Za ním nasleduje vplyv exportu, ktorý je tiež výrazný 
(parameter 0,29) a najmenší význam pri vysvet�ovaní vývoja importu SR majú tržby 
v stavebníctve.  

ECM model pre import 
DLOG(MGSR) = 0.043*DLOG(STAV_TRZBY) + 0.31*DLOG(PRIEM_TRZBY) + 
0.65*DLOG(EGSR) - 0.68*Ut-12 
R2=0,90 DW= 2  SE=0,032 

Obrázok �.4 – ECM model importu (skuto�né versus vyrovnané hodnoty importu) 
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Zdroj: Vlastné vypracovanie 

V prípade importu vidíme, že model koriguje menšiu �as� nerovnováhy z predchádzajúceho 
obdobia ako to bolo v prípade exportu (zhruba len 2/3). Na základe odhadnutých parametrov 
sa dá tvrdi�, že zahrani�ný dopyt má z krátkodobého h�adiska výraznejší vplyv ako z 
dlhodobého a je k�u�ovým ukazovate�om vývoja importu v krátkodobom horizonte.   

Záver 

V �lánku je analyzovaný zahrani�ný obchod SR ekonometrickým prístupom ECM. 
Skonštruovaný model umož�uje determinova� hlavné faktory vývoja jednotlivých zložiek 
zahrani�ného obchodu SR, ako z dlhodobého horizontu tak i z krátkodobého h�adiska. Na 
základe prezentovaných výsledkov tvrdíme, že dominujúcim ukazovate�om dlhodobej 
rovnováhy, pôsobiacim na export je zahrani�ný dopyt v modeli zastúpený importom krajín 
eurozóny. Pri importe SR je z dlhodobého h�adiska determinujúce najmä vnútorné prostredie 
reprezentované objemom tržieb z priemyselnej výroby.4  

���������������������������������������� �������������������
4 Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA �. 2/0172/12.�
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Prílohy 

Príloha �.1 – dlhodobý vz�ah pre export 

Dependent Variable: LOG(EGSR)   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q1 2012Q4 

Included observations: 52 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -10.34713 1.415927 -7.307673 0.0000

LOG(IM_EU15) 1.300395 0.115055 11.30239 0.0000

LOG(PRIEM_TRZBY) 0.139308 0.033943 4.104212 0.0002

@TREND 0.007534 0.000884 8.524464 0.0000

R-squared 0.985736    Mean dependent var 9.221408

Adjusted R-squared 0.984844    S.D. dependent var 0.320792

S.E. of regression 0.039492    Akaike info criterion -3.551634

Sum squared resid 0.074862    Schwarz criterion -3.401538

Log likelihood 96.34247    Hannan-Quinn criter. -3.494090

F-statistic 1105.700    Durbin-Watson stat 1.759149

Prob(F-statistic) 0.000000    

Príloha �.2 – ECM model pre export 

Dependent Variable: DLOG(EGSR) 

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q2 2012Q4 

Included observations: 51 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLOG(IM_EU15) 1.595750 0.178407 8.944449 0.0000

DLOG(PRIEM_TRZBY) 0.085427 0.024611 3.471119 0.0011
LOG(EGSR(-1))+10.3471346599-

1.30039523678*LOG(IM_EU15(-1))-
0.139307557329*LOG(PRIEM_TRZBY(-1))-

0.00753368757155*@TREND -0.874449 0.138158 -6.329329 0.0000

R-squared 0.768087    Mean dependent var 0.021345

Adjusted R-squared 0.758424    S.D. dependent var 0.075295

S.E. of regression 0.037008    Akaike info criterion -3.698352

Sum squared resid 0.065740    Schwarz criterion -3.584716

Log likelihood 97.30799    Hannan-Quinn criter. -3.654928

Durbin-Watson stat 1.832432    
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Príloha �.3 – dlhodobý vz�ah pre export 

Dependent Variable: LOG(MGSR)   

Method: Least Squares   

Sample: 2000Q1 2012Q4   

Included observations: 52   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.787086 0.179415 9.960610 0.0000

LOG(STAV_TRZBY) 0.086011 0.022659 3.795924 0.0004

LOG(PRIEM_TRZBY) 0.443275 0.108165 4.098144 0.0002

LOG(EGSR) 0.290760 0.106944 2.718813 0.0091

U03Q2 -0.462257 0.115676 -3.996125 0.0002

R-squared 0.982384    Mean dependent var 9.228219

Adjusted R-squared 0.980885    S.D. dependent var 0.267037

S.E. of regression 0.036920    Akaike info criterion -3.668936

Sum squared resid 0.064064    Schwarz criterion -3.481316

Log likelihood 100.3923    Hannan-Quinn criter. -3.597007

F-statistic 655.2676    Durbin-Watson stat 1.648950

Prob(F-statistic) 0.000000    

Príloha �.4 – ECM model pre import 

Dependent Variable: DLOG(MGSR) 

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q2 2012Q4 

Included observations: 51 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DLOG(STAV_TRZBY) 0.043658 0.018950 2.303820 0.0257

DLOG(PRIEM_TRZBY) 0.312016 0.060682 5.141829 0.0000

DLOG(EGSR) 0.646210 0.109874 5.881401 0.0000
LOG(MGSR(-1))-1.78708570425-

0.08601129508*LOG(STAV_TRZBY(-1))-
0.443274522427*LOG(PRIEM_TRZBY(-1))-

0.29076024536*LOG(EGSR(-
1))+0.462256672535*U03Q2 -0.676621 0.125855 -5.376176 0.0000

R-squared 0.903856    Mean dependent var 0.018084

Adjusted R-squared 0.897719    S.D. dependent var 0.100941

S.E. of regression 0.032282    Akaike info criterion -3.953401

Sum squared resid 0.048981    Schwarz criterion -3.801886

Log likelihood 104.8117    Hannan-Quinn criter. -3.895503

Durbin-Watson stat 1.998643    

�
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Pomerové ukazovatele jednod�ovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku 
Ratio indicators of one day health care in Slovakia

Samuel Koróny, Beáta Gavurová 

Abstrakt: Príspevok uvádza aplikácie korela�nej a regresnej analýzy na pomerové  
ukazovatele ôsmich slovenských krajov so zariadeniami jednod�ovej zdravotnej starostlivosti 
za obdobie 2009 - 2011 (vstup – po�et miest, výstup po�et operovaných pacientov juniorov a 
seniorov). Podmienka konštantnosti pomerového ukazovate�a nie je splnená ani pri junioroch, 
ani pri senioroch. 
Abstract: The paper deals with correlation and regression analyses applications to ratio  
indicators of eight Slovak regions with one day healthcare facilities during 2009 – 2011  
(input – number of beds, output - total numbers of patients, both juniors and seniors).  
Constant value assumption of ratio indicator is not fulfilled neither at junior patients, nor at 
senior patients. 
K�ú�ové slová: jednod�ová zdravotná starostlivos�, pomerové ukazovatele, korela�ná 
analýza, regresná analýza. 
Keywords: One day health care, Ratio indicators, Correlation analysis, Regression analysis
JEL classification: C21, I12.

1. Úvod 
Na základe údajov poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií sme 

chceli overi�, �i použitie pomerových ukazovate�ov jednod�ovej zdravotnej starostlivosti je 
oprávnené. Inšpirovali sme sa hlavne pozoruhodnou trilógiou o finan�ných analýzach 
(KOVANICOVÁ D. - KOVANIC P.1995 – 1998), ktorá má pokra�ovanie vo vo�ne dostupnej 
publikácii (KOVANIC P. – HUBER, M. B. 2009).  Pomerové ukazovatele a na ich základe 
urobené následné analýzy rôznych hlavne podnikate�ských subjektov (�alej „jednotiek“) sa 
vyskytujú vo všetkých bežných u�ebniciach finan�nej alebo ekonomickej analýzy. Je 
potrebné doda�, že aj pri DEA metódach sa používajú pri interpretácii výsledkov 
jednoduchších úloh (JABLONSKÝ, J. – DLOUHÝ, M. 2004). Cie�om pomerových ukazovate�ov 
je porovnanie porovnate�ných jednotiek bez oh�adu na ich ve�kos�. Za ukazovate�, ktorý 
charakterizuje ve�kos� sa naj�astejšie volí celkový kapitál, tržby, pridaná hodnota  
alebo po�et zamestnancov. To si vyžaduje splnenie dvoch podmienok:  

1. Ukazovatele v �itateli a menovateli sú priamoúmerné ukazovate�u ve�kosti 
organizácie. 

2. Hodnota pomerového ukazovate�a dvoch porovnate�ných organizácií je 
rovnaká. 

Druhá podmienka znamená, že ukazovate� v �itateli je priamoúmerný  ukazovate�u 
v menovateli. V skuto�nosti by pomerové ukazovatele mali ma� ešte viac iných vlastností.  
My sa sústredíme len na splnenie dvoch uvedených podmienok. 

V druhej �asti príspevku je stru�ne opísaný skúmaný súbor a použité metódy.  

2. Vymedzenie materiálu skúmania a použitých metód 
Podkladom pre naše analýzy boli údaje „Ro�ného výkazu jednod�ovej starostlivosti“ (J 

(MZ SR) 1 – 01) poskytnuté Národným centrom zdravotníckych informácií. Objektom 
skúmania sú všetky slovenské kraje, lebo vo všetkých sa robí jednod�ová zdravotná 
starostlivos�. Analyzované boli dostupné ukazovatele charakterizujúce jednod�ovú zdravotnú 
starostlivos�  pacientov za rok 2009 - 2011. Za ukazovate� výstupu máme po�et operovaných 
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osôb v dvoch vekových kategóriách – do 18 rokov („juniori“) a nad 18 rokov („seniori“). Ako 
vstup je k dispozícii po�et denných miest (postelí) pre obidve vekové skupiny.  

Okrem opisnej štatistiky sme pri analýze pomerových ukazovate�ov použili korela�nú 
a regresnú analýzu. Na štatistickú a grafickú analýzu dát bol použitý štatistický systém SPSS 
verzia 18. 

V nasledujúcej �asti sú stru�ne interpretované štatistické parametre skúmaných 
ukazovate�ov.  

3. Výsledky opisnej štatistiky vybraných ukazovate�ov 
Tabu�ka 1 obsahuje základné štatistické parametre skúmaných ukazovate�ov, ktoré sme 
vybrali pre analýzu efektívnosti jednod�ovej starostlivosti za tri roky 2009 – 2011 (OJ = po�et 
operovaných juniorov, OS = po�et operovaných seniorov, PDMJ = po�et denných miest 
juniorov, PDMS = po�et denných miest seniorov, OJDM = po�et operovaných juniorov 
pripadajúcich na jedno denné miesto, OSDM = po�et operovaných seniorov pripadajúcich na 
jedno denné miesto, Priemer = aritmetický priemer, Smer. odch. = smerodajná odchýlka). 
Ve�kos� súboru je 24 (osem krajov za tri roky).  

Tabu�ka 1: Štatistické parametre jednod�ovej starostlivosti za roky 2009 -2011 
Parameter / Znak OJ OS PDMJ PDMS OJDM OSDM 

Priemer 1 085 10 551 32 125 34.3 94.4 

Medián 933 8 914 28 122 30.8 89.8 

Smer. odch. 751.3 5 017.0 17.4 64.7 15.03 33.58 

Minimum 201 4 233 5 30 8.3 30.5 

Kraj Rok TC9 TA9 TA9 TA9 NI9 PV11 

Maximum 3 084 22 398 67 265 60.9 159.1 

Kraj Rok KI11 KI11 PV11 KI11 BL10 ZI9 

Priemerný po�et operovaných juniorov v rámci jednod�ovej starostlivosti je 1 085. 
Minimálny (201) bol v roku 2009 v Tren�ianskom kraji, maximálny 3 084 (Košický kraj  
2011).  Priemerný po�et operovaných seniorov je 10 551 s minimom 4 233 v roku 2009 
v Trnavskom kraji. Maximálny po�et operovaných seniorov bol opä� v roku 2011  
v Košickom kraji (22 398). Priemer po�tu denných miest pre juniorov je 32 s minimom 
v Trnavskom kraji v roku 2009 (5) a maximom v Prešovskom kraji roku 2011 (67). Pre 
seniorov je priemer po�tu denných miest 125, minimum v Trnavskom kraji roku 2009 (30), 
maximum v Košickom kraji (265). Po�et operovaných juniorov na jedno denné miesto je 
v priemere 34,3 s minimom  8,3 v Nitrianskom kraji v roku 2009 a maximom v Bratislavskom 
kraji v roku 2010. U seniorov je priemer 94,4, najmenšia hodnota (30,5) je v Prešovskom 
kraji (2011), najvä�šia bola v Žilinskom kraji (2009). Z celkového po�tu dvanástich 
extrémnych hodnôt sú tri minimá v Trnavskom kraji za rok 2009 a tri maximá v Košickom 
v roku 2011. 
 Hodnoty mediánu sú len mierne menšie v porovnaní s aritmetickým priemerom, takže 
rozdelenie dát je zhruba symetrické.  

V štvrtej �asti uvedieme výsledky aplikovania korela�nej a regresnej analýzy na 
ukazovatele jednod�ovej starostlivosti.  

4. Výsledky analýzy pomerových ukazovate�ov 
V našom prípade máme produk�ný vz�ah s jedným vstupom a jedným výstupom. 

Nemáme však k dispozícii ukazovate� ve�kosti jednotky napr. po�et lekárskych miest. Preto 
ide prakticky o vyriešenie dvoch problémov. Ak podelíme dva ukazovatele, potom 
o�akávame, že ich pomer nebude závisie� ani od jedného z ukazovate�ov. A tiež budeme 
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zis�ova�, �i lineárny regresný model závislosti ukazovate�a v �itateli od ukazovate�a 
v menovateli má nulový absolútny �len.  

 Najprv sme urobili korela�nú analýzu závislosti oboch pomerových ukazovate�ov po�tu 
operovaných (juniorov a seniorov) na denné miesto od príslušného po�tu operovaných a po�tu 
denných miest. Celkový preh�ad Pearsonových korela�ných koeficientov je v tabu�ke 2.  

Tabu�ka 2: Korela�ná matica  pomerových ukazovate�ov jednod�ovej 
starostlivosti od po�tu operovaných a denných miest ( 2009-2011) 

Znak OJDM p Znak OSDM P 
OJ 0,499 0,013 OS -0.035 NS 

PDMJ -0.105 NS PDMS -0.604 0,002

Z tabu�ky vyplýva, že po�et operovaných juniorov na denné miesto významne kladne 
koreluje s po�tom operovaných juniorov (p = 0,013) a nevýznamne koreluje s po�tom 
denných miest. Pri senioroch je situácia opa�ná -  po�et operovaných seniorov na denné 
miesto nevýznamne koreluje s po�tom operovaných seniorov a významne záporne koreluje 
s po�tom denných miest (p = 0,002). Pre Spearmanove korela�né koeficienty je výsledok 
podobný. Závislos� po�tu operovaných na denné miesto od po�tu operovaných a po�tu 
denných miest by teda nemala by� skreslená vplyvnými bodmi. Významné lineárne závislosti 
sú zobrazené na grafoch 1 a 2. Závislos� po�tu operovaných juniorov na jedno denné miesto 
od po�tu operovaných juniorov má koeficient determinácie 0,249. Závislos� po�tu 
operovaných seniorov na denné miesto od po�tu denných miest je trochu lepšia (koeficient 
determinácie 0,365). Konštantnos� (nezávislos�) pomerového ukazovate�a od ukazovate�ov 
v �itateli alebo menovateli nie je teda splnená ani pri junioroch, ani pri senioroch. 

Graf 1: Lineárna závislos� po�tu operovaných juniorov na denné miesto  
 od absolútneho po�tu  operovaných juniorov (kraje SR v rokoch 2009- 2011)  
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Graf 2: Lineárna závislos� po�tu operovaných seniorov na  denné miesto  
 od absolútneho po�tu  denných miest (kraje SR v rokoch 2009- 2011)  

�alší problém je, �i ukazovate� v �itateli je priamoúmerný ukazovate�u v menovateli. 
Lineárna závislos� po�tu operovaných juniorov od po�tu denných miest je na grafe 3  
(R2 = 0,593). Regresná rovnica má tvar OJ = 6,1(p = 0,977) + 33,3.PDMJ. Pre juniorov 
môžeme teda považova� podmienku striktnej proporcionality za splnenú.  

Graf 3: Lineárna závislos� po�tu operovaných juniorov  
 od po�tu denných miest juniorov (kraje SR v rokoch 2009- 2011)  
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Graf 4: Lineárna závislos� po�tu operovaných seniorov   
od po�tu denných miest seniorov (kraje SR v rokoch 2009- 2011)

Na grafe 4  je lineárna závislos� po�tu operovaných seniorov od po�tu ich denných miest  
(R2 = 0,586). Regresná rovnica má tvar OS = 3 131(p = 0,047) + 59,3.PDMS. Pri senioroch je 
podmienka striktnej proporcionality mierne porušená na hranici významnosti.  

V závere zhrnieme získané výsledky.  

5. Záver 
Na základe údajov poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií sme 

uskuto�nili analýzu pomerových ukazovate�ov jednod�ovej zdravotnej starostlivosti po 
krajoch za roky 2009 – 2011 s cie�om posúdi� opodstatnenos� ich použitia. Z dostupných 
vhodných ukazovate�ov sme ako vstup  použili po�et denných miest (postelí). Výstupom bol 
po�et operovaných pacientov do 18 rokov a nad 18 rokov. Z výsledkov analýz vyplýva, že 
podmienka konštantnosti (nezávislosti) pomerového ukazovate�a produktivity v tvare  
(po�et operovaných / po�et príslušných denných miest) od po�tu operovaných alebo od po�tu 
denných miest nie je splnená ani pre juniorov, ani pre seniorov.
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Zmena odvodového za�aženia práce na dohodu1

Changes in social contributions rates on agreements to complete a job 

Ivan Lichner,  Michal Páleník 

Abstract: Number of employed by agreements to complete a job have increased dramatically 
over the past 10 years. Fact that in this working arrangement social contributions rates were 
relatively low in comparison to regular full time or part-time job agreements, Slovak 
government decided to increase these rates. In this paper we discuss changes in social 
contribution rates on agreements to complete a job and its impacts on public budget and 
household’s welfare. Alternative rates of social contributions maintaining welfare of low 
income persons are proposed. 
Abstrakt:  Po�et pracujúcich na dohodu o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru v 
priebehu posledného desa�ro�ia dramaticky vzrástol. Nako�ko sa a tento typ zamestnania 
vz�ahovali relatívne nízke odvodové sadzby rozhodla sa vláda Slovenskej republiky tieto 
sadzby zvýši�. V tomto �lánku analyzujeme a diskutujeme zmeny v sadzbách odvodového 
za�aženia a ich vplyv na štátny rozpo�et a blahobyt domácností. Zárove� navrhujeme miernu 
modifikáciu sú�asného natavenia sadzieb odvodového za�aženia s oh�adom na nízkopríjmovú 
skupinu obyvate�ov. 
Key words: social contribution rates, flexible working agreements.  
K�ú�ové slová: sadzba odvodového za�aženia, dohoda o vykonaní práce,. 
JEL classification: J41. 

Úvod 
V priebehu minulého roku parlament SR schválil novelizáciu viacerých zákonov 

s vplyvom na trh práce a pružnos� využívania niektorých foriem zamestnávania, ktoré 
nadobudli ú�innos� 1.1.2013. Najpodstatnejšie zmeny sa udiali v zákone o sociálnom poistení 
(zákon �. 461/2003 Z.z.) a Zákonníku práce (zákon �. 311/2001 Z.z.). Nieko�ko zmien 
v súvislosti s týmito novelami bolo potrebné prija� aj v nadväzujúcich zákonoch o dani 
z príjmov (zákon �. 595/2003 Z. z. ), o starobnom dôchodkovom sporení (zákon �. 43/2004 Z. 
z.), o zdravotnom poistení (zákon �. 580/2004 Z. z.) a zákone o štátnej službe (zákon �. 
400/2009 Z. z.). Medzi hlavné motívy novelizácie spomenutých zákonov patrila potreba 
konsolidácie verejných financií a zrovnoprávnenie postavenia „dohodárov“ a riadnych 
zamestnancov. V tejto analýze  sa zameriavame na potenciálne dopady novely zákonníka 
práce a zákona o sociálnom poistení na zamestnancov pracujúcich na základe dohody mimo 
pracovného pomeru na verejné financie, mzdové náklady a disponibilné dôchodky 
domácností.  

1. Sociálne poistenie dohodárov 
Zákonník práce (�alej aj „ZP“) na�alej po tejto novele rozlišuje dva typy 

pracovnoprávnych vz�ahov, prácu na základe pracovnej zmluvy a dohody o práci 
vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pri�om pri druhej skupine zákon definuje tri 
základné alternatívy (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej �innosti a dohodu 
o brigádnickej práci študentov). V prípadoch v ktorých je práca ur�ená jej výsledkom je 
možné pri takejto forme zamestnania využi� dohodu o vykonaní práce, alebo v prípadoch 
v ktorých sa jedná o príležitostnú �innos� obmedzenú na ur�itý druh �innosti zamestnávate�
so zamestnancom uzatvorí dohodu o pracovnej �innosti, resp.  dohodu o brigádnickej práci 

                                                
1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy �. APVV-0371-11. 
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študentov. V zmysle ustanovení tejto novely ZP získali zamestnanci pracujúci na základe 
dohôd mimo pracovného pomeru niektoré práva, ktoré doteraz boli priznané iba 
zamestnancom pracujúcim na základe pracovnej zmluvy. Predovšetkým sa táto skuto�nos�
týka ustanovení o minimálnej mzde, pracovnom �ase, prestávkach v práci a nároku na 
odpo�inok,  no�nej práci a ochrane práce. �as� týchto zmien bola nutná aj z poh�adu 
dlhodobého nesúladu legislatívy so smernicami EÚ (najmä smernica o pracovnom �ase). 

V období pred ú�innos�ou novely zákona o sociálnom poistení zamestnanci pracujúci na 
dohodu predstavovali z poh�adu zamestnávate�a relatívne lacnejšiu alternatívu v porovnaní so 
zamestnancami pracujúcimi na základe pracovnej zmluvy, nako�ko za týchto zamestnancov 
zamestnávate� odvádzal do fondov sociálnej pois�ovne iba 1,05 %  (garan�né poistenie (GP) 
0,25 % a úrazové poistenie (ÚP) 0,8 %) z vymeriavacieho základu zamestnanca. Pod�a 
poslednej novely tohto zákona je možné rozlíši� nasledovných šes� základných skupín 
zamestnancov pracujúcich na dohodu mimo pracovného pomeru: 

- študenti strednej školy do dov�šenia 18 rokov života, ktorých mesa�ný príjem 
z dohody nepresiahne 66 EUR, 

- poberatelia starobného a výsluhového dôchodku, ktorí dov�šili dôchodkový vek, 

- invalidní dôchodcovia, 

- študenti vysokej školy, 

- zamestnanec s nepravidelným príjmom, 

- zamestnanci s pravidelným príjmom  

, pre jednotlivé skupiny zamestnancov sa aplikujú odlišné úrovne odvodového za�aženia a to 
tak na strane zamestnanca ako aj zamestnávate�a. 

V prípade prvej skupiny ostáva zachovaná pôvodná výška odvodového za�aženia, toto 
opatrenie je zamerané predovšetkým na podporu získavania pracovných návykov a skúseností 
po�as štúdia. �as� príjmu nad hranicu 66 EUR, resp. nad 155 EUR pri ostatných študentoch 
sa za�aží odvodmi tak ako je uvedené nižšie. V prípade poberate�ov starobného 
a výsluhového dôchodku, ktorí dov�šili dôchodkový vek a na�alej pracujú na dohodu, je 
sadzba odvodov zamestnanca na úrovni 4 % (starobné poistenie (SP)) a u zamestnávate�a 
19,8  % (SP 14 %, rezervný fond (RF) 4,75 %, GP a ÚP). V prípade zamestnania invalidného 
dôchodcu alebo denného študenta vysokej školy na dohodu je odvodové za�aženie na strane 
zamestnanca 7 % (SP a invalidné poistenie (IP) 3 %) a zamestnávate�a 22,8 % (SP, IP (3 %), 
RF, GP a ÚP). Dohodári, ktorí nepatria do žiadnej z vyššie uvedených skupín a majú z práce 
na dohodu iba nepravidelný príjem, zaplatia na odvodoch do fondov Sociálnej pois�ovne 11 
% (9 % Z�P) (SP, IP a zdravotné poistenie (ZP) 4 % (2 % Z�P)) a zamestnávate� odvedie 
32,8 % (27,8 % Z�P) (SP, IP, RF, GP, ÚP a ZP 10 % (5% Z�P)). Zamestnanci tvoriaci 
poslednú skupinu znášajú najvyššiu mieru z odvodnenia príjmu z dohody a to vo výške 13,4 
% (11,4 % Z�P) u zamestnanca (SP, IP, ZP, nemocenské poistenie (NP) 1,4 % a poistenie 
v nezamestnanosti (PvN) 1 %) a 35,2 % na strane zamestnávate�a (SP, IP, RF, GP, ÚP, NP 
(1,4 %), PvN (1%) a ZP). Pod�a tejto legislatívnej úpravy nie je možné zárove� pobera�
pred�asný dôchodok a pracova� na dohodu, nako�ko takto zamestnaný �lovek je povinne 
dôchodkovo poistený. 

V �alšej analýze budeme, s oh�adom na zjednodušenie, pracova� s piatimi nasledovnými 
skupinami zamestnancov, u ktorých sa používajú rovnaké sadzby odvodov:  

1. Študenti do 18 rokov s príjmom do 66 EUR, 
2. Študenti vysokej školy a invalidní dôchodcovia, 
3. Poberatelia starobného a výsluhového dôchodku, ktorí dosiahli dôchodkový vek, 
4. Zamestnanci s pravidelným príjmom z dohody, 
5. Zamestnanci s nepravidelným príjmom z dohody. 
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Na nasledujúcom grafe sú zobrazené po�ty zamestnancov pracujúcich na dohodu v rámci 
nami definovaných skupín. Je možné si všimnú�, že vývoj po�tu dohodárov s pravidelným 
príjmom z dohody bol v priebehu každého roku relatívne stabilný a každoro�ne mierne stúpal. 
Je možné si ku koncu obdobia všimnú� rastúcu dynamiku po�tu takýchto zamestnancov. Za 
uvedenými skuto�nos�ami stoja dva základné aspekty, jedným je metodika ktorou sme 
vy�lenili pravidelných dohodárov, kde za pravidelného dohodára sme považovali takého 
ktorý pracoval 12 mesiacov v danom roku na dohodu, �o malo vplyv na relatívne stabilný 
vývoj po�as príslušného roku.  

Obr. 1: Vývoj po�tu dohodárov v priebehu rokov 2005 - 20112

	alším aspektom nárastu po�tu pravidelných dohodárov bol fakt, že náklady na 
zamestnanca pracujúceho na dohodu boli relatívne nižšie v porovnaní so zamestnancami 
pracujúcimi na základe pracovnej zmluvy spolu s jednoduchším procesom ukon�ovania 
takéhoto pracovného pomeru.  Uvedené malo za následok, že zamestnávatelia postupom �asu 
intenzívnejšie využívali práve takúto formu zamestnávania na obsadzovanie relatívne 
neproduktívnych pozícií. 

Taktiež je možné si všimnú� protichodné fluktuácie po�tu zamestnancov na dohodu 
z radov študentov a nepravidelných dohodárov, pri ktorých v prípade prvej skupiny ich po�et 
po�as letných mesiacov priemerne stúpol o viac ako 40% v porovnaní s priemerom ostatných 
mesiacov v roku a naopak pri nepravidelných dohodároch sa ich po�et znižoval o 12%. 
Obdobne ako v prípade pravidelných dohodárov dochádzalo v priebehu sledovaného obdobia 
aj k postupnému nárastu priemerného po�tu zamestnancov týchto typov. Podobne je možné si 
všimnú� rast dohodárov v dôchodkovom veku, �o je možné pripísa� zvýšenej ekonomickej 
aktivite tejto popula�nej skupiny motivovanej potrebou dodato�ných príjmov v dôsledku 
nedostato�ného zabezpe�enia so strany štátu a taktiež rastom podielu dôchodcov na celkovej 
populácii. 

Celkový priemerný mesa�ný po�et �udí pracujúcich na dohodu za rok sa v období 2005 –
2012 zna�ne vzrástol, z hodnoty približne 222 tisíc na úrove� zhruba 369 tisíc. Taktiež sa 
v prípade celkového po�tu dohodárov prejavuje zna�ná sezónnos� v prípade poklesu medzi 
                                                
2 Zdroj: Sociálna pois�ov�a 
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koncom roka a januárom nasledujúceho roku, ktorý v sledovanom období predstavoval 
v priemere 20%. Po zavedení poslednej novely zákona o sociálnom poistení došlo 
v rovnakom období k medzimesa�nému poklesu po�tu dohôd z hodnoty 642 tis. na konci roku 
2012 na úrove� 339 tis. v januári 2013 �o predstavovalo pokles o viac ako 47%. �as� z tohto 
poklesu je možné pripísa� sezónnosti a pretrvávajúcej kríze, ale táto �as� je v porovnaní 
s vplyvom novely zákona o sociálnom poistení zhruba rovnako ve�ká. Cie� zabezpe�enia 
vä�ších sociálnych istôt pre zamestnancov pracujúcich na dohodu sa momentálne javí ako 
nenaplnený, ke�že pod�a predbežných údajov viedol k zhoršeniu postavenia �udí pracujúcich 
na dohodu na trhu práce. 

2. Dopady novely sociálneho poistenia na verejný rozpo�et a blahobyt domácností 
V �alšej �asti sa budeme venova� možnému vplyvu novely zákona o sociálnom poistení na 

konsolidáciu verejných financií a zvyšovania príjmov štátneho rozpo�tu. 	alšou motiváciou 
pre zavedenie odvodov na príjmy z dohôd bolo možné zvýšenie príjmov fondov Sociálnej 
pois�ovne , aby nebolo potrebné ich deficitnos� v takej miere ako doteraz dotova� zo štátneho 
rozpo�tu. Z analýzy údajov o dohodároch vyplýva, že v prípade zachovania rozsahu 
využívania zamestnávania na dohodu mimo riadneho pracovného pomeru na úrovniach z roku 
2012 by do fondov Sociálnej pois�ovne pritieklo dodato�ných  približne 315 miliónov EUR. 
Z ktorých by zamestnávatelia zaplatili zhruba 236,8 miliónov a po novom by prispeli aj 
zamestnanci, a to sumou viac ako 78,5 miliónov EUR. Na dohodu v roku 2012 pracovalo 
mesa�ne v priemere 369 tisíc �udí.  

Ako však nazna�ujú predbežné údaje za zamestnávanie na dohodu zo za�iatku roka 2013 
došlo k rapídnejšiemu úbytku pracovných pomerov na dohodu. Pokia� by sa tento trend 
udržal po�as celého roku 2013 nenaplnil by sa predpoklad prítoku dodato�ných 315 miliónov 
EUR, ktoré nazna�ila analýza ex-post pri ktorej sme aplikovali navrhované odvodové sadzby 
na štruktúru pracujúcich na dohodu z roku 2012. 

Tabu�ka 1: Údaje o dohodároch za rok 2012 v prípade ú�innosti novely 

Po�et 
dohodomesiacov 

�istý 
príjem 

Suma 
dohody 

Superhrubá 
dohoda 

Odvody - 
zamestnávate�

Sadzba 
odvodov - 

zamestnávate�

Odvody - 
zamestnanec

Sadza 
odvodov - 

zamestnanec 

1 43963 1432,5 1432,5 1447,5 15,0 1,05% 0,0 0,00% 

2 1236880 194602,0 209135,9 256471,9 47336,0 22,75% 14533,1 6,98% 

3 686022 156928,0 163193,9 194231,3 31037,3 19,27% 6266,0 3,89% 

4 784121 159758,0 184966,8 246590,5 61623,6 33,61% 25208,8 13,75% 

5 1683020 280086,0 312552,4 409338,2 96785,8 31,66% 32466,3 10,62% 

Zdroj: vlastné výpo�ty pod�a údajov Sociálnej pois�ovne 

V prípade zachovania efektívnych odvodových sadzieb a trendu rastu zamestnávania sa na 
dohodu z mesiacov február až december 2012, by v prípade aplikácie januárového poklesu na 
údaje za minulý rok z dôvodu nižšieho vymeriavacieho základu došlo aj k nižšiemu výberu 
odvodov. Analýzy ukazujú, že v takom prípade by výber odvodov bol zhruba 140 miliónov 
EUR, �o predstavuje necelú polovicu o�akávaného dodato�ného príjmu. 

V roku 2012 celkové príjmy z dohody predstavovali 4,0 % z pracovných príjmov 
domácností, �o v kone�nom dôsledku predstavuje relatívne nízky podiel. Nako�ko pre 
približne polovicu pracujúcich na dohodu predstavovala dohoda jediný zdroj príjmu3 bolo by 
rozumné sa zamyslie� nad aplikáciou obdobného mechanizmu aký je použitý v prípade 

                                                
3 Okrem sociálnych dávok od ktorých v tejto práci abstrahujeme 
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nezdanite�nej �iastky príjmov, ktorú by si mohli uplatni� iba zamestnanci, ktorých jediným 
zdrojom príjmu je dohoda. Takéto opatrenie by zabezpe�ilo istú formu sociálnej ochrany tejto 
skupiny obyvate�ov pred znižovaním ich disponibilného príjmu a blahobytu.  

Na základe analýzy rozdelenia príjmov z dohody o vykonaní práce skupiny obyvate�ov, 
pre ktorých sa jedná o jediný príjem sme zistili, že až 90% z týchto zamestnancov zarába 
v priemere mesa�ne menej ako 200 EUR. Na základe �oho sme sa rozhodli ur�i� ako hranicu 
pre nezdanite�nú �as� príjmu práve túto sumu a ako cie�ovú skupinu sme definovali relatívne 
zranite�nú �as� populácie.  

Po aplikácii takto definovanej výnimky z platenia odvodov z dohody by sa príjmy tejto 
skupiny obyvate�ov v porovnaní so sú�asným stavom zvýšil o 14 miliónov EUR, �o 
predstavuje priemerný dodato�ný príjem približne 40 EUR. V tomto prípade by bolo pri 
zachovaní štruktúry zamestnanosti na dohodu a úrovne príjmov z dohôd z roku 2012 
dosiahnutý dodato�ný príjem do fondov sociálnej pois�ovne necelých 255 miliónov EUR, �o 
predstavuje pokles v porovnaní s alternatívou bez nezodvodnite�nej �asti o 60 miliónov EUR. 
A zamestnávatelia by na odvodoch ušetrili zhruba 46 miliónov EUR, ktoré by mohli využi�
napríklad na zvýšenie príjmov zamestnancov pracujúcich na dohodu mimo pracovného 
pomeru. Nako�ko však zamestnanci u ktorých práca na dohodu predstavuje jediný príjem 
a hranica nezodvodnite�ného príjmu bola nastavená na relatívne nízkej úrovni je možné 
predpoklada�, že by tento dodato�ný príjem bol použitý na  spotrebu a teda do štátneho 
rozpo�tu by pritiekli vo forme dane z pridanej hodnoty. 

3. Záver 
V tomto �lánku sme sa venovali spracovaniu analýzy možných dopadov novely viacerých 

zákonov v oblasti trhu práce z druhej polovice roku 2012 , z ktorých vä�šina nadobudla 
ú�innos� od januára roku 2013. Hlavne sme sa zamerali na spracovanie analýzy zavedenia 
odvodovej povinnosti pre dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru, ktoré za�ali 
by� využívané vo zvýšenej miere v snahe o znižovanie nákladov. Pri�om sme v kompaktnej 
forme popísali novelu zákona o sociálnom poistení a definovali odvodové za�aženie 
jednotlivých skupín a to tak �as� platenú zamestnancom aj zamestnávate�om. 

Na základe údajov Sociálnej pois�ovne sme pomocou ex-post aplikácie nového 
odvodového za�aženia na štruktúru zamestnanosti z roku 2012 odhadli objem možných 
dodato�ných príjmov do štátneho rozpo�tu, ktorý predstavuje 315 miliónov EUR. Nako�ko 
však údaje o vývoji po�tu zamestnaných na dohodu zo za�iatku roku ukázali, že po�et 
dohodárov sa pravdepodobne zna�ne zníži, medzi decembrom 2012 a januárom 2013 došlo 
k poklesu o približne 53% odhadli sme prínos pre štátny rozpo�et na relatívne nižšej 
o�akávanej úrovni okolo 150 miliónov EUR.  

Vzh�adom na skuto�nos�, že v niektorých prípadoch predstavuje práca na dohodu mimo 
pracovný pomer hlavný zdroj príjmov pracovníka (v roku bol mesa�ný priemer takýchto 
zamestnancov na úrovni 378 tisíc �udí) navrhli sme, aby zamestnanci ktorých jediným 
zdrojom príjmu je dohoda zarábajúci menej ako 200 EUR mesa�ne neplatili odvody. Toto 
opatrenie by zvýšilo príjmy týchto domácností o viac ako 14 miliónov EUR a prispelo by 
k zvýšeniu ich blahobytu. Zárove� by sa znížil dodato�ný príjem štátneho rozpo�tu 
o približne 60 miliónov EUR, �o by �iasto�ne eliminovalo o�akávaný príjmový efekt. 

4. Literatúra 
[1] Tla�ová správa Sociálnej pois�ovne, 18.02.2013, „V januári Sociálna pois�ov�a 

zaregistrovala 297 422 dohodárov“, dostupná na: http://www.socpoist.sk/aktuality-v-
januari-socialna-poistovna-zaregistrovala-297-422-dohodarov/48411s54899c, d�a: 
26.02.2013 

[2] www.iz.sk 



  FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 170

Adresy autorov: 
Ivan Lichner, Ing.  

Ekonomický ústav SAV 

Šancová 56, 811 05 Bratislava 

Ivan.lichner@savba.sk

Michal Páleník, Mgr. Ing., PhD. 

Ekonomický ústav SAV 

Šancová 56, 811 05 Bratislava 

michal.palenik@iz.sk



FORUM STATISTICUM SLOVACUM  4/2013 171

Názory verejnosti na migrantov a ich integráciu v SR, 
 VI. podarilo sa imigrantom prispôsobi� sa životu na Slovensku? 

Public opinion on migrants and their integration in SR, 
VI. they were immigrants successful to adapt living in Slovakia? 

Ján Luha, Lenka Berová, Martina Žáková 

Abstract: We present results from public opinion research on migrants and their integration 
in Slovak republic, sixth part – they were immigrants successful to adapt living in Slovakia? 
Abstrakt: V príspevku prezentujeme výsledky výskumu verejnej mienky názorov na 
migrantov a ich integráciu v Slovenske republike, šiesta �as� – podarilo sa imigrantom 
prispôsobi� sa životu na Slovensku? 
Key words: public opinion, immigrants, integration in SR,  successful to adapt. 
K�ú�ové slová: názory verejnosti, imigranti, integrácia v SR, úspašný prispôsobi� sa. 
JEL Classification: C1, C12. 

1. Úvod 
V príspevku prezentujeme šiestu �as� výsledkov vlastného výskumu názorov dospelej 
populácie Slovenskej republiky na aktuálne otázky a problémy spojené s problematikou 
migrácie, ktorý bol realizovaný v rámci vypracovania PhD. dizerta�nej práce Berová L. 
(2012).  

Dotazník obsahuje nieko�ko oblastí, ktoré špeciálne prezentujeme v príspevkoch: 
prvá �as� výsledkov bola uverejnená v práci Berová L., Luha J., Žáková M. (2012) - I. postoje 
k imigrantom prichádzajúcim do SR ,  
druhá v práci Luha J., Berová L., Žáková M. (2012a) II. za�le�ovanie imigrantov do 
spolo�nosti,   
tretia v práci Luha J., Berová L., Žáková M. (2012b) - III. �ím nás môžu imigranti obohati�, 
štvrtá �as� v práci Luha J., Berová L., Žáková M. (2012c) IV. �o by Vám prekážalo, keby? 
a piata �as� v práci Luha J., Berová L., Žáková M. (2013) V. ako vnímajú ob�ania imigrantov. 

Základná charakterizácia výskumu je samozrejme rovnaká: Terénna fáza celoslovenského 
reprezentatívneho výskumu bola realizovaná v období od polovice novembra 2011 do konca 
januára 2012 pou�enými dobrovo�nými anketármi.  

Základný súbor tvorilo 4 405 673 dospelých obyvate�ov SR, t.j. 81,06% z 5 435 273 
všetkých obyvate�ov SR k 31.12.2010, pod�a údajov Štatistického úradu SR (Vekové
zloženie obyvate�stva SR v roku 2010. Demografická a sociálna štatistika. ŠÚ SR Bratislava). 

Výberový súbor o rozsahu 1120 respondentov bol reprezentatívny pod�a  kontrolovaných 
znakov  pohlavie, vek, kraj a aj pod�a nekontrolovaného znaku vzdelanie.  

V tomto príspevku prezentujeme názory dospelej populácie SR na �alšiu �as� otázok 
o názoroch na cudzincov/migrantov, ktorí prichádzajú na Slovensko podarilo sa imigrantom 
prispôsobi� sa životu na Slovensku? 

Najprv uvedieme frekven�nú tabu�ku otázky Poznáte vo svojom blízkom okolí migranta z 
iného štátu, ktorý sa rozhodol ži� v SR? 
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Tabu�ka 1. Frekven�ná tabu�ka otázky „Poznáte vo svojom blízkom okolí migranta z iného 
štátu, ktorý sa rozhodol ži� v SR?“ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Valid 0  nie 656 58.6 58.7 

  1  áno 462 41.3 41.3 

  Total 1118 99.8 100.0 

Missing System 2 .2 

Total 1120 100.0 

Na uvedenú otázku neodpovedali iba dvaja respondenti. Cudzinca, �o sa rozhodol ži� na 
Slovensku, poznalo 462 respondentov, �o je 41,3% odpovedajúcich. 
Ak pozná respondent imigranta, �o sa rozhodol  ži� na Slovensku, pýtali sme sa ho, �i sa 
tomuto imigrantovi podarilo prispôsobi� životu u nás. Výsledky sú v tabu�ke 2. 

Tabu�ka 2. „Ak poznáte takúto osobu, podarilo sa jej pod�a Vášho názoru prispôsobi� životu 
na Slovensku  a plne sa  za�leni� do našej spolo�nosti?“ 

  Frequency Percent Valid Percent 
Valid 1  áno 191 17.1 41.9 

  2  skôr áno 182 16.3 39.9 

  3  skôr nie 46 4.1 10.1 

  4  nie 18 1.6 3.9 

  5  neviem 19 1.7 4.2 

  Total 456 40.7 100.0 

Missing System 664 59.3 

Total 1120 100.0 

Vidíme, že ešte nieko�ko respondentov na túto otázku neodpovedalo a jeden z dvoch 
neodpovedajúcich na prvú otázku odpovedal na druhú neodpovedal, tak namiesto 182 
odpovedajúcich skôr áno ich bolo v skuto�nosti 181, �o však na celkové výsledky nemá 
vplyv. Výsledky za tých 455 respondentov, ktorí poznajú v svojom okolí imigranta, ktorý sa 
rozhodol ži� v SR a sú�asne odpovedali na otázku �i sa imigrantovi podarilo prispôsobi�
životu na Slovensku sú v upravenej tabu�ke 2. 

Tabu�ka 2-upravená. „Ak poznáte takúto osobu, podarilo sa jej pod�a Vášho názoru 
prispôsobi� životu na Slovensku  a plne sa  za�leni� do našej spolo�nosti?“ 

Ak poznáte takúto osobu, podarilo sa jej pod�a Vášho názoru prispôsobi� životu na Slovensku  a plne sa  za�leni� do našej 
spolo�nosti? Total 

1  áno 2  skôr áno 3  skôr nie 4  nie 5  neviem     

191 181 46 18 19 455 

42.0% 39.8% 10.1% 4.0% 4.2% 100.0% 

Pod�a odpovedí respondentov sa vyše 80% imigrantom (z tých �o respondenti poznajú vo 
svojom blízkom okolí) darí za�leni� sa do života v SR. Približne 14% percentám nie alebo 
skôr nie a 4,2% respondentov nevedelo odpoveda�. Napriek ur�itému skepticizmu sú názory 
na prispôsobenie sa imigrantov životu na Slovensku pozitívne. 
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2. Špecifiká názorov  pod�a demografických znakov 
Zaujímavé je skúma� diferenciáciu názorov respondentov pod�a demografických znakov, 
ktoré doplníme o otázku „Žili ste niekedy viac ako tri mesiace v zahrani�í?“. 
Diferenciácia názorov pod�a otázky „Poznáte vo svojom blízkom okolí migranta z iného 
štátu, ktorý sa rozhodol ži� v SR?“ je daná frekven�nou tabu�kou v predošlej kapitole – túto 
sme skúmali iba za tých, ktorí odpovedali kladne. 
Diferenciácia názorov  na otázku „Ak poznáte takúto osobu, podarilo sa jej pod�a Vášho 
názoru prispôsobi� životu na Slovensku  a plne sa  za�leni� do našej spolo�nosti?“  a výsledky 
testovania pomocou Chí-kvadrát testu kontingen�ných tabuliek sú v tabu�ke 3. V tabu�kách 
výsledkov testov sme skrátili názvy premenných.  
Diferenciácia názorov na skúmanú otázku je štatisticky signifikantná pod�a pohlavia a pod�a 
dlhšieho pobytu respondenta v zahrani�í, na hranici štatistickej signifikantnosti pod�a 
vierovyznania a kraja a  nesignifikantná pod�a vzdelania, veku a ekonomickej aktivity, �o sa 
prejaví vo výsledkoch prezentovaných v grafe 1. 

Tabu�ka 3. Výsledky testov otázky „Ak poznáte takúto osobu, podarilo sa jej pod�a Vášho 
názoru prispôsobi� životu na Slovensku  a plne sa  za�leni� do našej spolo�nosti?“ - pod�a 
demografických znakov 
Ak poznáte takúto osobu, podarilo 
sa jej pod�a Vášho názoru 
prispôsobi� životu na Slovensku  a 
plne sa  za�leni� do našej 
spolo�nosti? pohl vzdel vek viera ek.akt kraj zahrani�ie 

P-hodnoty 0.001 0.404 0.341 0.068 0.471 0.060 0.049 

V grafe 1 sú priemery zo škály 1=áno, 2=skôr áno, 3= skôr nie, 4=nie, variant odpovede 
neviem sme neuvažovali. „Stred“ škály je 2,5. Hodnoty pod 2,5 ukazujú že pod�a názoru 
respondentov je „úrove�“ za�lenenia imigrantov do života našej spolo�nosti dobrá. 
Diferenciácia pod�a demografických znakov „sleduje“ P-hodnoty ako sú v tabu�ke 3. 
Priemerná hodnota za všetkých 437 respondentov, ktorí odpovedali na uvedenú otázku bola 
1,75.  Podrobné výsledky sú v tabu�ke 4.  

Tabu�ka 4. Základné štatistické charakteristiky na otázku „Ak poznáte takúto osobu, podarilo 
sa jej pod�a Vášho názoru prispôsobi� životu na Slovensku  a plne sa  za�leni� do našej 
spolo�nosti?“  pod�a demografických znakov 

N Mean Std. Deviation 
celý súbor 437 1.75 0.80 
pohlavie N Mean Std. Deviation 
muž 222 1.87 0.90 
žena 215 1.63 0.67 
vzdelanie  N Mean Std. Deviation 
základne 60 1.82 0.77 
stredoškolské bez maturity 111 1.86 0.92 
stredoškolské s maturitou 157 1.71 0.75 
vysokoškolské 109 1.66 0.76 
kategórie veku N Mean Std. Deviation 
vek 18-24 63 1.70 0.69 
vek  25-29 59 1.69 0.77 
vek  30-39 103 1.78 0.84 
vek 40-49 59 1.80 0.80 
vek  50-59 70 1.64 0.74 
vek  60 a viac 83 1.86 0.91 
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Tabu�ka 4. - pokra�ovanie 

vierovyznanie N Mean Std. Deviation 
s vyznaním 310 1.80 0.83 
bez vyznania 126 1.63 0.72 
ekonomická aktivita N Mean Std. Deviation 
študent SŠ 24 1.75 0.68 
študent VŠ 41 1.66 0.73 
pracujúci 260 1.77 0.80 
žena na MD, RD 20 1.70 0.57 
nezamestnaný 31 1.55 0.77 
dôchodca 61 1.84 0.97 
kraj N Mean Std. Deviation 
Bratislavský 74 1.66 0.75 
Trnavský 56 1.77 0.60 
Tren�iansky 62 1.65 0.85 
Nitriansky 54 1.74 0.89 
Banskobystrický 44 1.82 0.92 
Žilinský 44 1.93 0.82 
Prešovský 48 1.73 0.79 
Košický 55 1.80 0.83 
Žili ste niekedy viac ako tri mesiace v zahrani�í? N Mean Std. Deviation 
áno 117 1.80 0.83 
nie 318 1.73 0.79 

Graf 1. Profil otázky – otázky „Ak poznáte takúto osobu, podarilo sa jej pod�a Vášho názoru 
prispôsobi� životu na Slovensku  a plne sa  za�leni� do našej spolo�nosti?“ - pod�a 
demografických znakov 

Profil odpovedí pod�a demografických znakov
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3. Závery 
Pod�a názoru respondentov, ktorí odpovedali na otázku „Ak poznáte takúto osobu, podarilo sa 
jej pod�a Vášho názoru prispôsobi� životu na Slovensku  a plne sa  za�leni� do našej 
spolo�nosti?“ sa imigrantom darí za�le�ova� do našej spolo�nosti, ke� odpove� áno a skôr 
áno uviedlo spolu viac ako 80.0% 

Diferenciácia názorov respondentov pri tejto otázke sa pod�a variantov demografických 
znakov menila, pri�om štatisticky signifikantné boli názory pod�a pohlavia a pobytu 
respondentov v zahrani�í a nesignifikantné z h�adiska vzdelania, veku a  ekonomickej aktivity 
respondentov.  
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Intervaly spo�ahlivosti pre podiely  
Confidence intervals for proportions  

Ján Luha 

Abstract: Article dealt with confidence intervals for proportions. Applications are provided 
by concrete examples from public opinion research and medical research.  
Key words: qualitative variables, proportions, confidence intervals. 
K�ú�ové slová: kvalitatívne premenné, podiely, intervaly spo�ahlivosti. 
JEL Classification: C1, C12, C14. 

1. Úvod 
Intervaly spo�ahlivosti (konfiden�né intervaly) prezentujú presnos� odhadu, ako aj reliabilitu 
týchto odhadov. V príspevku sa zaoberáme sa intervalmi spo�ahlivosti pre podiely. Problém 
spo�ahlivosti výsledkov výskumu je zložitý a vyžaduje si komplexné posúdenie. Spo�ahlivos�
(reliabilitu) možno chápa� rôzne a niekedy môže by� problém spo�ahlivos� spo�ahlivo 
definova�. Pri analýze dát z výskumov obvykle, okrem analýzy reliability, skúmame najmä 
otázku reprezentativity a �asto je potrebné skúma� aj otázku validity. Budeme vychádza� z 
predpokladu, že súbor dát je reprezentatívny z h�adiska rozhodujúcich sledovaných znakov a 
sústredíme sa na možnos� merania spo�ahlivosti. 
Meranie spo�ahlivosti  možno realizova� napr. opakovaným výskumom, prípadne 
simula�nými prepo�tami zo získaných dát daného výskumu, ak je rozsah skúmaného súboru 
"dos� ve�ký".  Je možné uvažova� aj o meraní spo�ahlivosti získaných výsledkov pomocou 
intervalov spo�ahlivosti.   
V tomto príspevku sa budeme venova� možnosti merania spo�ahlivosti pomocou intervalov 
spo�ahlivosti. 
Štatistické znaky v mnohých výskumoch sú kvalitatívne (najmä nominálne a ordinálne), 
napríklad vo výskumoch verejnej mienky ale aj v medicínskom výskume a v �alších 
výskumoch a úlohách. Preto budeme skúma� možnos� merania spo�ahlivosti výsledkov 
výskumov  pomocou intervalov spo�ahlivosti podielov. 
Ilustra�né príklady z „prostredia“ výskumov verejnej mienky a medicínskych výskumov 
uvádzame v jednotlivých kapitolách. 
Poznámka: Všetky intervaly spo�ahlivosti v tomto príspevku sme po�ítali na  úrovni 
významnosti �=5%, �iže 95% úrovni spo�ahlivosti. Zaoberáme sa obojstrannými intervalmi 
spo�ahlivosti. 

2. Definície podielov pre kvalitatívne štatistické znaky  
Sná� najjednoduchší  štatistický znak zis�uje prítomnos� skúmaného javu. Výsledky takéhoto 
štatistického znaku majú dvojprvkovú množinu hodnôt.  
Výhodné je kódovanie 1=výskyt javu a 0=nevýskyt javu.  
Pre takéto znaky definujeme: 
Podiel (pravdepodobnos�) výskytu skúmaného javu v populácii budeme ozna�ova�
symbolom ππππ a odpovedajúci výberový odhad  ako p. 
Nech n je rozsah výberového súboru a x je po�etnos� sledovaného variantu kvalitatívneho 
štatistického znaku, pri�om x=0, 1, 2, ..., n. 
Podiel je veli�ina: 

p=x/n.                                                  
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Pri  prezentácii výsledkov je oby�ajne podiel uvádzaný v percentách teda 100.p.  

Príklad 1: V reprezentatívnom výskume verejnej mienky nemenovaná agentúra zis�ovala 
mesa�nú prevalenciu užívania marihuany. Z 3255 odpovedajúcich respondentov užívalo 
marihuanu 235, potom podiel p1=0,0722, alebo v percentuálnom vyjadrení p1=7,22%. Príklad 
je iba fiktívny. 

Príklad 2: V medicínskom klinickom pokuse bolo skúmaných 167 pacientov na 
testosterónovú insuficienciu. V skúmanom súbore boli starší pacienti so šírkou pása 94 a viac 
cm. Jedným s cie�ov výskumu bolo skúma� riziko metabolického syndrómu. zo skúmaných 
167 pacientov malo 103 riziko metabolického syndrómu, �o je podiel p2=0,6168 , resp. 
v percentuálnom vyjadrení p2=61,68%. 

Rozdelenie podielu 
Za predpokladu nezávislosti výberového súboru má podiel binomické rozdelenie. Túto 
vlastnos� využívame pri mnohých analýzach podielov. Významne využívame možnos�
exaktného vyjadrenia príslušných pravdepodobností pre dolnú a hornú hranicu intervalov 
spo�ahlivosti pre výpo�et exaktných intervalov spo�ahlivosti v kapitole 3. 

Pravdepodobnos� binomického rozdelenie B(x;n.p), pre danú hodnotu podielu p, x=0, 1, 2, ..., 
n, kde n je rozsah výberu je dané vz�ahom: 

B(x;n.p) = P(X=x) = ��
�

�
��
�

�

x

n
. px.(1-p)(n-x) ,    pre x=0, 1, 2, ..., n. 

Pre výpo�et intervalov spo�ahlivosti využívame výpo�et pravdepodobností: 

P(X�x) =�
=

x

i 0

B(i;n,p) , 

P(X�x) =�
=

n

xi

B(i;n.p).

Tieto vz�ahy sú využité v kapitole 3. 

Podiely pre nominálne a kategorizované znaky 
Všeobecne môžu ma� kvalitatívne štatistické znaky viac ako dva možné výsledky. Pre 
nominálne a ordinálne znaky teda treba skúma� viac podielov.  

Uvažujme kvalitatívny znak, ktorý má r možných výsledkov. Každý výsledok reprezentuje 
výskyt špecifického javu, ktorého podiel definujeme prirodzene  „pred�žením“ definície 
podielu elementárneho javu. 

Ozna�me (x1, x2, ..., xr) rozdelenie po�etností skúmaného kvalitatívneho znaku.  

Platí x1 + x2 + ... + xr=n. 

Podiely jednotlivých javov sú 

pi=xi/n. , kde i=1, 2, ... , r. 
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Príklad 3: V reprezentatívnom výskume verejnej mienky nemenovaná agentúra zis�ovala 
volebné preferencie strán. Ktorú stranu by ste volili do NR SR?

strana po�et p 

SMER–SD 369 36.87

KDH 102 10.18

SDKÚ-DS 94 9.38

O	aNO 83 8.28

SaS 68 6.79

MOST-HÍD 56 5.59

Nová vä�šina (Daniel Lipšic) 51 5.09

SMK 43 4.29

SNS 37 3.69

KSS 22 2.20

iná 77 7.69

Total 1002 100

Výsledky v príklade 3 sú tiež ilustratívne, ale približne rovnaké, ako boli publikované 
v médiách.  

Príklad 4: V medicínskom klinickom pokuse z príkladu 2 skúmame štruktúru pod�a kategórií 
šírky pása. Výsledky sú vo frekven�nej tabu�ke. 

  Frequency Percent 

Valid 1  gradeI. 94-101 cm 42 25,1 

  2  gradeII.A. 102-109 cm 52 31,1 

  3  gradeII.B. 109+ cm 73 43,7 

  Total 167 100,0 

3. Intervaly spo�ahlivosti pre podiely  
Najprv skúmajme intervaly spo�ahlivosti pre najjednoduchší podiel výskytu javu. Dolnú 
a hornú hranicu pre úrove
 významnosti α1 resp. α2  vypo�ítame zo vz�ahov: 

�
=

x

i 0

B(i;n, ph) =  α1, �
=

n

xi

B(i;n. pd) =  α2. 

Obvykle volíme α1= α2=α/2.  Výpo�ty pomocou uvedených vz�ahov by boli zložité, preto 
využijeme vz�ahy pre exaktné hranice (dolnú pd resp. hornú ph) intervalov spo�ahlivosti:  

pd(p,n)=x/[ x + (n-x+1)F1], 

kde F1 je 1- α1 kvantil F rozdelenia s po�tom stup
ov vo�nosti: 2(n-x+1), 2x  

ph(p,n)=[ (x+1)F2]/[n-x +(x+1)F2], 

kde F2 je 1- α2 kvantil F rozdelenia s po�tom stup
ov vo�nosti: 2(x+1), 2(n-x). 
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Z asymptotickej aproximácie binomického rozdelenia normálnym, medze intervalov 
spo�ahlivosti po�ítame zo vz�ahu: 

i = 1.96√√√√((p(1-p)/n). 
Štatistickú presnos�  výsledkov  výskumu  hodnotíme aj pomocou  intervalov spo�ahlivosti.
Kvôli jednoduchosti výpo�tu sa obvykle používajú aproxima�né hranice (i), hoci 
správnejšie je požívanie exaktných medzí (d, h). V tabu�ke sú uvedené medze exaktných 
(d=dolná, h= horná) a aproxima�ných (i) intervalov spo�ahlivosti pre vybrané hodnoty p 
a n, pre spo�ahlivos� 1-αααα =95%. 
Príslušné intervaly spo�ahlivosti vypo�ítame pod�a vz�ahov:  

exaktné hranice: pd=p-d, ph=p+h a aproxima�né pd=p-i, ph=p+i. 

Tabu�ka 1. Medze intervalov spo�ahlivosti pre vybrané podiely a rozsahy výberov 
  % % % % % % % % % 

 p 3 5 10 15 20 25 30 40 50 

n medza          

100 d 2,38 3,36 5,10 6,35 7,33 8,12 8,76 9,67 10,17

 h 5,52 6,28 7,62 8,53 9,18 9,66 9,98 10,28 10,17 

 i 3,41 4,36 6,00 7,14 8,00 8,66 9,17 9,80 10,00 

200 d 1,89 2,58 3,78 4,65 5,31 5,84 6,26 6,85 7,13 

 h 3,42 4,00 5,02 5,72 6,22 6,60 6,86 7,15 7,13 

 i 2,41 3,08 4,24 5,05 5,66 6,12 6,48 6,93 7,07 

500 d 1,31 1,74 2,49 3,02 3,42 3,74 3,99 4,32 4,47 

 h 1,90 2,29 2,97 3,44 3,78 4,04 4,23 4,44 4,47 

 i 1,53 1,95 2,68 3,19 3,58 3,87 4,10 4,38 4,47 

1000 d 0,97 1,27 1,79 2,16 2,44 2,66 2,83 3,05 3,15

 h 1,26 1,54 2,03 2,37 2,62 2,81 2,95 3,11 3,15 

 i 1,08 1,38 1,90 2,26 2,53 2,74 2,90 3,10 3,16 

1250 d 0,87 1,14 1,61 1,94 2,18 2,38 2,53 2,73 2,81

 h 1,10 1,36 1,80 2,10 2,33 2,50 2,63 2,78 2,81 

 i 0,96 1,23 1,70 2,02 2,26 2,45 2,59 2,77 2,83 

2000 d 0,70 0,91 1,28 1,54 1,73 1,88 2,00 2,16 2,21

 h 0,84 1,05 1,40 1,64 1,82 1,96 2,06 2,19 2,21 

 i 0,76 0,97 1,34 1,60 1,79 1,94 2,05 2,19 2,24 

2500 d 0,63 0,82 1,15 1,38 1,55 1,69 1,79 1,93 1,98

 h 0,75 0,93 1,24 1,46 1,62 1,75 1,84 1,95 1,98 

 i 0,68 0,87 1,20 1,43 1,60 1,73 1,83 1,96 2,00 

5000 d 0,46 0,59 0,82 0,98 1,10 1,20 1,27 1,36 1,40

 h 0,51 0,64 0,87 1,02 1,14 1,22 1,29 1,37 1,40 

 i 0,48 0,62 0,85 1,01 1,13 1,22 1,30 1,39 1,41 

7500 d 0,37 0,48 0,67 0,80 0,90 0,98 1,04 1,11 1,14

 h 0,41 0,52 0,70 0,83 0,92 1,00 1,05 1,12 1,14 

 i 0,39 0,50 0,69 0,82 0,92 1,00 1,06 1,13 1,15 

10000 d 0,33 0,42 0,58 0,69 0,78 0,85 0,90 0,96 0,98 

 h 0,35 0,45 0,60 0,72 0,80 0,86 0,91 0,97 0,98 

 i 0,34 0,44 0,60 0,71 0,80 0,87 0,92 0,98 1,00 
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V tabu�ke 1. ilustrujeme „ve�kos�“ medzi hranicami intervalov spo�ahlivosti, pre exaktné 
hranice a aj aproximatívne intervaly. Ke� sú tieto medze pre dolnú a hornú hranicu blízke 
aproximatívnym - môžeme použi� aproximatívne intervaly spo�ahlivosti. V sú�asnosti sú už 
výpo�tové možnosti ove�a vä�šie, dokonca aj v Exceli, takže môžeme uprednostni� pri 
výpo�toch exaktné intervaly spo�ahlivosti.  
V tabu�ke 2. ilustrujeme exaktné intervaly spo�ahlivosti (aj príslušné medze) pre vybrané 
rozsahy výberov a hodnoty podielov. Hrubo sme vyzna�ili intervaly spo�ahlivosti. V tabu�ke 
uvádzame odpovedajúce intervaly spo�ahlivosti pre podiely do 50 % a nad 50%, ktoré 
využívajú vz�ah „doplnku“. Ak hodnota podielu p% je vä�šia ako 50%, �ahko vypo�ítame 
odpovedajúce hodnoty podielov, hraníc a medzí zo vz�ahu 100-p% a môžeme využi�
odpovedajúce hodnoty pre p menšie ako 50%. 

Tabu�ka 2. Exaktné intervaly spo�ahlivosti a medze pre vybraté rozsahy a podiely 
n d pd p ph h  d pd p ph h n 

100 2,38 0,62 3 8,52 5,52  5,52 91,48 97 99,38 2,38 100 

100 3,36 1,64 5 11,28 6,28  6,28 88,72 95 98,36 3,36 100 

100 5,10 4,90 10 17,62 7,62  7,62 82,38 90 95,10 5,10 100 

100 6,35 8,65 15 23,53 8,53  8,53 76,47 85 91,35 6,35 100 

100 7,33 12,67 20 29,18 9,18  9,18 70,82 80 87,33 7,33 100 

100 8,12 16,88 25 34,66 9,66  9,66 65,34 75 83,12 8,12 100 

100 8,76 21,24 30 39,98 9,98  9,98 60,02 70 78,76 8,76 100 

100 9,67 30,33 40 50,28 10,28  10,28 49,72 60 69,67 9,67 100 

100 10,17 39,83 50 60,17 10,17  10,17 39,83 50 60,17 10,17 100 

500 1,31 1,69 3 4,90 1,90  1,90 95,10 97 98,31 1,31 500 

500 1,74 3,26 5 7,29 2,29  2,29 92,71 95 96,74 1,74 500 

500 2,49 7,51 10 12,97 2,97  2,97 87,03 90 92,49 2,49 500 

500 3,02 11,98 15 18,44 3,44  3,44 81,56 85 88,02 3,02 500 

500 3,42 16,58 20 23,78 3,78  3,78 76,22 80 83,42 3,42 500 

500 3,74 21,26 25 29,04 4,04  4,04 70,96 75 78,74 3,74 500 

500 3,99 26,01 30 34,23 4,23  4,23 65,77 70 73,99 3,99 500 

500 4,32 35,68 40 44,44 4,44  4,44 55,56 60 64,32 4,32 500 

500 4,47 45,53 50 54,47 4,47  4,47 45,53 50 54,47 4,47 500 

1250 0,87 2,13 3 4,10 1,10  1,10 95,90 97 97,87 0,87 1250 

1250 1,14 3,86 5 6,36 1,36  1,36 93,64 95 96,14 1,14 1250 

1250 1,61 8,39 10 11,80 1,80  1,80 88,20 90 91,61 1,61 1250 

1250 1,94 13,06 15 17,10 2,10  2,10 82,90 85 86,94 1,94 1250 

1250 2,18 17,82 20 22,33 2,33  2,33 77,67 80 82,18 2,18 1250 

1250 2,38 22,62 25 27,50 2,50  2,50 72,50 75 77,38 2,38 1250 

1250 2,53 27,47 30 32,63 2,63  2,63 67,37 70 72,53 2,53 1250 

1250 2,73 37,27 40 42,78 2,78  2,78 57,22 60 62,73 2,73 1250 

1250 2,81 47,19 50 52,81 2,81  2,81 47,19 50 52,81 2,81 1250 
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4. Intervaly spo�ahlivosti pre podiely  kvalitatívnych znakov 
Ke� neuvažujeme simultánne intervaly spo�ahlivosti, môžeme pre kvalitatívne znaky 
(nominálne, ordinálne) a kategorizované znaky po�íta� pod�a vz�ahov uvedených na za�iatku 
tretej kapitoly. V �alšom budeme po�íta� exaktné intervaly spo�ahlivosti. Na ilustráciu 
výpo�tov uvádzame dva príklady.  

Príklad 5: Intervaly spo�ahlivosti pre príklad volebných preferencií 
Ktorú stranu by ste volili do NR SR? 

strana po�et p pd ph

SMER–SD 369 36.826 33.832 39.898

KDH 102 10.180 8.377 12.220

SDKÚ-DS 94 9.381 7.647 11.358

O	aNO 83 8.283 6.651 10.165

SaS 68 6.786 5.308 8.524

MOST-HÍD 56 5.589 4.249 7.197

Nová vä�šina (Daniel Lipšic) 51 5.090 3.813 6.638

SMK 43 4.291 3.123 5.737

SNS 37 3.693 2.613 5.054

KSS 22 2.196 1.381 3.305

iná 77 7.685 6.112 9.511

Total 1002 100

Výpo�ty sme realizovali v exceli. Uvádzame exelovské vzorce na výpo�et podielu a intervalu 
spo�ahlivosti pre SMER-SD: 

p = 100*C6/$C$17, 

pd =100*IF(C6=0;0;1/(1+($C$17-C6+1)/(C6*FINV(0.975;2*C6;2*($C$17-C6+1))))), 
ph=100*IF(C6=$C$17;1;1/(1+($C$17-C6)/((C6+1)*FINV(0.025;2*(C6+1);2*($C$17-C6))))). 

V príklade 5. sme hodnoty podielov usporiadali pod�a ve�kosti. V príklade 6. sme ponechali 
poradie pod�a kategórií šírky pása pacienta. V grafe 1. prezentujeme podiely a intervaly 
spo�ahlivosti príkladu 6. 

Príklad 6: Intervaly spo�ahlivosti pre príklad medicínskeho výskumu 

Intervaly spo�ahlivosti pre podiely pod�a kategórie šírky pása 

kategória po�et p pd ph

gradeI. 94-101 cm 43 25.749 19.304 33.075

gradeII.A. 102-109 cm 51 30.539 23.658 38.126

gradeII.B. 109+ cm 73 43.713 36.063 51.590

Total 167 100

Podiel pacientov s skupine gradeI. 94-101 cm bol 25,749 a 95% interval spo�ahlivosti od 
19,304 po 38,126, v druhej skupine gradeII.A. 102-109 cm bol podiel pacientov 30,539 
s intervalom spo�ahlivosti od 23,658 po 38,751 a v skupine gradeII.B. 109+ cm bol tento 
podiel 43,713 a interval spo�ahlivosti od 36,063 po 51,590. 
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Graf 1. Podiely a intervaly spo�ahlivosti medicínskeho výskumu 
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Poznámka: Intervaly spo�ahlivosti pre podiely „vie“ profesionálny štatistický softvér po�íta�
pomocou bootstrapovských metód. Vyššie verzie IBM SPSS Statistics „vedia“ takéto 
intervaly spo�ahlivosti po�íta�. V príklade 7. uvádzame jeden príklad výpo�tu 
bootstrapovských intervalov spo�ahlivosti. 

Príklad 7: Bootstrapovské intervaly spo�ahlivosti pre príklad medicínskeho výskumu 

pás_kat Waist category

Bootstrap for Percent
a

95% Confidence 

Interval 

Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent Bias Std. 

Error 

Lower Upper 

1 grade I. 94-101 cm 43 25,749 25,749 25,749 ,023 3,402 19,162 32,335

2 grade II.A. 102-109 

cm 
51 30,539 30,539 56,287 ,028 3,571 23,952 37,725

3 grade II.B. 110+ 

cm 
73 43,713 43,713 100,000 -,051 3,769 36,527 50,898

Valid 

Total 167 100,0 100,0 ,0 ,0 100,0 100,0

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 5000 bootstrap samples 

5. Intervaly spo�ahlivosti pre diferencie podielov dvoch javov,  dvoch 
kvalitatívnych znakov 
Exaktné hranice v tomto prípade nepoznáme a tak využijeme aproximatívne hranice 
intervalov spo�ahlivosti. Mame dva súbory údajov s binomickými rozdeleniami B(x1;n1.p1) , 
B(x2;n2.p2). 95% interval spo�ahlivosti pre rozdiel podielov p1 – p2, kde p1=x1/n1 a p2=x2/n2 

pre vä�šie rozsahy výberov a nie ve�mi malé hodnoty podielov po�ítame pomocou 
aproximácie normálnym rozdelením – pomocou vzorca: 
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p1 – p2   +/- 1,96 p2/n2-p2(1  p1/n1-p1(1 +

Z mnohých vylepšujúcich metód vyberáme Newcombe-Wilson hybrid score intervaly 
spo�ahlivosti. Pre oba podiely p1 a p2 vypo�ítame intervaly spo�ahlivosti. Ozna�me ich 95% 
hranice intervalov spo�ahlivosti  l1=p1d, u1=p1h a odpovedajúco l2=p2d, u2=p2h, rozsahy 
výberov nech sú n1 a n2. Potom 95% hranice intervalov spo�ahlivosti pre diferencie podielov 
sú: 

p1 – p2 – 1,96* 2/)21(21/)11(1( nuunll −+−

p1 – p2 + 1,96* 2/)21(21/)11(1( nllnuu −+− . 

Môžeme vylepši� výpo�et Newcombe-Wilsonove intervaly pre diferenciu podielov tak, že 
v prvom kroku vypo�ítame exaktné intervaly spo�ahlivosti pre oba podiely a potom 
aplikujeme vzorce pre Newcombe-Wilsonove intervaly spo�ahlivosti. Ukážka je v príklade 8. 

Príklad  8. Intervaly spo�ahlivosti pre dva podiely a ich diferenciu 
Ktorú stranu by ste volili do NR SR? Ktorú stranu by ste volili do NR SR? 

 l1 u1     l2 u2 

strana po�et p1 p1d p1h  strana po�et p2 p2d p2h

SMER–SD 369 36.826 33.832 39.898  SMER–SD 401 39.008 36.970 43.129

KDH 102 10.180 8.377 12.220  KDH 107 10.409 8.834 12.758

SDKÚ-DS 94 9.381 7.647 11.358  SDKÚ-DS 83 8.074 6.651 10.165

O	aNO 83 8.283 6.651 10.165  O	aNO 86 8.366 6.922 10.491

SaS 68 6.786 5.308 8.524  SaS 67 6.518 5.219 8.414

MOST-HÍD 56 5.589 4.249 7.197  MOST-HÍD 54 5.253 4.074 6.974

Nová vä�šina 51 5.090 3.813 6.638  Nová vä�šina 41 3.988 2.952 5.510

SMK 43 4.291 3.123 5.737  SMK 34 3.307 2.361 4.710

SNS 37 3.693 2.613 5.054  SNS 50 4.864 3.726 6.526

KSS 22 2.196 1.381 3.305  KSS 23 2.237 1.461 3.424

iná 77 7.685 6.112 9.511  iná 82 7.977 6.561 10.056

Total 1002 100   Total 1028 100

Ktorú stranu by ste volili do NR SR?    
strana n1 n2 p1 p2 difp difp_d difp_h
SMER–SD 369 401 36.826 39.008 2.181 2.113 2.250
KDH 102 107 10.180 10.409 0.229 0.146 0.312
SDKÚ-DS 94 83 9.381 8.074 -1.307 -1.392 -1.224
O	aNO 83 86 8.283 8.366 0.082 -0.002 0.167
SaS 68 67 6.786 6.518 -0.269 -0.354 -0.184
MOST-HÍD 56 54 5.589 5.253 -0.336 -0.422 -0.250
Nová vä�šina 51 41 5.090 3.988 -1.101 -1.189 -1.016
SMK 43 34 4.291 3.307 -0.984 -1.072 -0.898
SNS 37 50 3.693 4.864 1.171 1.086 1.259
KSS 22 23 2.196 2.237 0.042 -0.047 0.131
iná 77 82 7.685 7.977 0.292 0.208 0.377
Total 1002 1028 100 100    

Intervaly spo�ahlivosti pre párové dáta, ke� sledujeme dva javy A a B na jednom skúmanom 
súbore. Definujeme diferencie 

di=ai-bi, i=1, 2, ... , n. ai a bi

nadobúdajú hodnoty 1, ak daný jav „nastal“ a 0, ke� daný jav nenastal. Potom diferenciu 
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podielov získame ako priemer: 

d=�
=

n

i

ndi
1

/ a príslušný interval spo�ahlivosti je   d+/- 1,96sd, kde sd= �
=

n

i 1

d2
i/(n – 1) 

6. Intervaly spo�ahlivosti a testovanie hypotéz  
Intervaly spo�ahlivosti môžeme použi� aj na testovanie hypotéz o podieloch. Vypo�ítame 
intervaly spo�ahlivosti pre podiely – ke� komparované podiely sú mimo hraníc intervalov 
spo�ahlivosti – tak príslušné podiely sa štatisticky signifikantne líšia na úrovni na  akej sme 
po�ítali intervaly spo�ahlivosti, oby�ajne na 5%. 

Príklad 9. Testovanie hypotéz odlišnosti podielov pomocou intervalov spo�ahlivosti, príklad 
z medicínskeho výskumu 

kategória po�et p pd ph

gradeI. 94-101 cm 42 25.150 18.766 32.437

gradeII.A. 102-109 cm 52 31.138 24.209 38.751

gradeII.B. 109+ cm 73 43.713 36.063 51.590

Total 167 100

Intervaly spo�ahlivosti pod�a kategórie šírky pása slúžia na testovanie hypotéz o zhode 
podielov pod�a kategórie šírky pása. Podiel v pacientov v  prvej kategórii 94-101 cm bol 
v skúmanom súbore 25,150 – interval spo�ahlivosti v druhej kategórii je od 24,209 po 38,751, 
�iže podiel pacientov v prevej skupine sa nachádza vnútri tohto intervalu spo�ahlivosti, �o 
zna�í, že na úrovni významnosti 5% sa podiely v prvej a druhej skupine nelíšia štatisticky 
signifikantne. Podiel  pacientov v prvej skupine sa štatisticky signifikantne líši od podielu 
v tretej skupine, pretože tento podiel je mimo hraníc intervalu spo�ahlivosti od 36,036 po 
51,590 pre podiel pacientov v tretej skupine pod�a šírky pása. Podobne aj podiel pacientov 
v druhej skupine sa líši štatisticky signifikantne od podielu v tretej skupine. 

Podobne postupujeme aj pri testovaní hypotéz o diferenciách podielov. Vypo�ítame intervaly 
spo�ahlivosti pre oba podiely – ke� komparované podiely sú mimo hraníc intervalov 
spo�ahlivosti – tak príslušné diferencie sú štatisticky signifikantné na úrovni na  akej sme 
po�ítali intervaly spo�ahlivosti. 

7. Kalkulátory intervalov spo�ahlivosti pre podiely  
Na internete možno nájs� ve�a „štatistických“ kalkulátorov, uvádzame nieko�ko stránok 
kalkulátorov pre intervaly spo�ahlivosti podielov a silu štatistických testov. 

http://www.mccallum-layton.co.uk/stats/ConfidenceIntervalCalcProportions.aspx 

http://ncalculators.com/statistics/population-confidence-interval-calculator.htm 

http://www.causascientia.org/math_stat/ProportionCI.html 

http://www.statisticshowto.com/articles/how-to-use-a-ti-83-to-find-a-confidence-interval-for-
the-population-proportion-p/ 
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http://www.surveysystem.com/sscalc.htm 

http://www.reedpetersen.com/portfolio/pe/ncspearson-2/research-notes/sample-calc.htm 

http://www.dssresearch.com/KnowledgeCenter/toolkitcalculators/statisticalpowercalculators.a
spx 

http://www.power-analysis.com/p_value.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=3ReWri_jh3M 

http://www.youtube.com/watch?v=V-BOkionwKg 

http://www.statisticslectures.com/topics/cipopulationproportions/ 

http://www.vassarstats.net/prop2_ind.html 

http://www.mccallum-layton.co.uk/stats/ConfidenceIntervalCalcProportions.aspx 

8. Závery  
Intervaly spo�ahlivosti sú významným nástrojom štatistickej analýzy dát. Zdanlivo 
jednoduché analýzy podielov sú zna�ne zložité, ako sme poukázali v príspevku. Intervaly 
spo�ahlivosti pomáhajú rieši� mnohé úlohy štatistickej analýzy. V príspevku skúmame mnohé 
základné situácie pre analýzu podielov, odpovedajúce intervaly spo�ahlivosti a súvislos�
s testovaním štatistických hypotéz.  Na riešenie mnohých úloh sú na internete k dispozícii 
štatistické kalkulátory. Pre záujemcov uvádzame nieko�ko zaujímavých internetových stránok 
s kalkulátormi pre intervaly spo�ahlivosti pre podiely a silu odpovedajúcich štatistických 
testov. Na profesionálnu „štatistickú prácu“ však odporú�ame skôr profesionálny štatistický 
softvér. Napríklad IBM SPSS Statistics má nieko�ko procedúr na výpo�et intervalov 
spo�ahlivosti pre podiely a špeciálny modul IBM SPSS Sample Power. Spome
me, kvôli 
úplnosti �alšie SAS, STATISTICA, STATA, BMDP, NCSS, StatXact,  
V úlohách, kde je potrebné skúma� spolo�nú (simultánnu) oblas� spo�ahlivosti pre všetky 
skúmané podiely h�adáme takú oblas�, ktorá je ur�ená intervalmi spo�ahlivosti. Jedno z 
riešení je využitie Bonferroniho nerovnosti. Ke� uvažujeme K testov simultánne tak  
P( že aspo
 jeden test je signifikantný na úrovni �´ za predpokladu platnosti nulovej 
hypotézy)  � �´K, ak chceme dosiahnu� aby úrove
 významnosti bola pre simultánne 
intervaly spo�ahlivosti �, tak musíme stanovi�  � = �´K.  Ke� je napríklad K=4, tak 
�´=0,0125! Simultánnymi intervalmi spo�ahlivosti sa v tomto príspevku nezaoberáme. 
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Porovnávanie efektivity výu�by na fakultách slovenských verejných 
vysokých škôl s využitím DEA analýzy1

Comparing the effectiveness of faculties of Slovak universities using DEA 
analysis 

Tomáš Miklošovi�,  Miroslav Štefánik 

Abstract:  
Presented article brings results from a comparison of education effectiveness of Slovak 
university faculties. DEA analysis is used to quantify the comparison in education 
effectiveness, namely the SBM model with constraints and an assumption of variable returns 
to scale. The effectiveness of education was compared within a thematically defined group of 
faculties. Number of working contracts of pedagogical stuff was selected as input. The 
number of publications, number of students and the index of demand for graduates of each 
faculty were selected as the indicators of output. In case of homogenous groups of university 
faculties, like law or philosophical faculties, it is possible to sort particular faculties based on 
the effectiveness of their classwork with relatively high reliability.             

Abstrakt:  
Predkladaný �lánok prináša výsledky porovnania efektivity výu�by na fakultách slovenských 
vysokých škôl. Pre kvantifikáciu porovnania efektivity výu�by sú využívané výstupy DEA 
analýzy, konkrétne modelu SBM s ohrani�eniami za predpokladu variabilných výnosov z 
rozsahu. Efektivita výu�by bola porovnávaná vždy v rámci skupiny fakúlt pod�a zamerania. 
Sledovaným vstupom bol po�et pracovných úväzkov pedagogických pracovníkov. Za 
indikátory výstupov bol zvolený po�et publikácii za fakultu, po�et študentov fakulty a index 
dopytu po absolventoch fakulty. V prípade homogénnych skupín fakúlt, ako sú napríklad 
právnické alebo filozofické fakulty, je možné zoradi� jednotlivé fakulty na základe efektivity 
výu�by relatívne spo�ahlivo.    

Key words: DEA analysis, effectiveness, faculty. 
K�ú�ové slová: DEA analýza, efektivita, fakulta. 
JEL classification: C14. 

1. Porovnania slovenských vysokých škôl 
V uplynulých rokoch sme boli svedkami zvyšovania dostupnosti vysokoškolského 

vzdelania, ke� v sú�asnosti na vysokej škole študuje prakticky každé druhé diev�a vo veku od 
20 do 24 rokov. Za 15 rokov sa dostupnos� vysokých škôl, meraná ako podiel participantov 
vekovej skupiny vo vysokoškolskom vzdelávaní strojnásobila. Tento vývoj posunul 
Slovensko na popredné pozície v dostupnosti vysokoškolského vzdelania medzi 
najvyspelejšími krajinami. Niektoré štúdie v tejto súvislosti hovoria o expanzii 
vysokoškolského vzdelania (Štefánik, 2012).  

V súvislosti so zvýšením dostupnosti vysokoškolského vzdelania sa �oraz �astejšie 
objavujú otázky o kvalite poskytovaného vzdelania. Informácie o kvalite vysokých škôl sú 
v sú�asnosti limitované najmä nedostatkom indikátorov kvality a vysokou mierou redukcie 
existujúcich indikátorov. Jedným z pozitívnych príkladov je iniciatíva Ministerstva školstva 
poskytnú� informácie o viacerých indikátoroch nepriamo referujúcich ku kvalite štúdia, ako je 
napríklad  informácia o platoch a miere nezamestnanosti absolventov jednotlivých 
                                                
1 Táto práca bola vypracovaná v rámci riešenia projektu APVV - 0371-11 
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slovenských vysokých škôl, alebo mobilita študentov �i prostriedky získané zo zahrani�ných 
grantov. Informácie tohto typu sú v preh�adnej forme prístupné každému na internetovej 
stránke2.  

Okrem tejto iniciatívy sú na Slovensku dostupné aj viaceré snahy o komplexnejšie 
hodnotenie kvality vysokých škôl. �asto prehliadanou je snaha Ministerstva Školstva 
o komplexnú akreditáciu vysokých škôl v rámci existujúcej platformy Akredita�nej komisie3. 
Verejnosti známejšie sú hodnotenia vysokých škôl publikované Akademickou rankingovou 
a ratingovou agentúrou (ARRA)45. V pozadí hodnotení zverejnených obomi inštitúciami sú 
úvahy o relevantnosti zvolených indikátorov a metodike daného hodnotenia.  

Zaujímavou je napríklad aj iniciatíva ARRA a spolo�nosti Profesia a.s. kde na základe 
atraktivity životopisov v databáze web stránky sprostredkujúcej pracovnú inzerciu zostavujú 
index záujmu zamestnávate�ov o absolventov vysokých škôl6 (ARRA a Profesia, 2009).  

Alarmujúco negatívne vyznejú porovnania popredných slovenských vysokých škôl so 
zahrani�nými univerzitami. Jedným z najprestížnejších rebrí�kov je takzvaný Šanghajský 
rebrí�ek7, v rámci ktorého sa v roku 2012 žiadna zo slovenských univerzít neumiestnila medzi 
500 najkvalitnejšími univerzitami sveta.   

Všetky zostavované rebrí�ky kvality vysokých škôl sa musia vyrovnáva� s viacerými 
komplikáciami vyplývajúcimi z faktu, že nemajú informáciu o študijných výsledkoch 
študentov jednotlivých škôl meranú na jednotnej škále. Namiesto toho sa kvalitu 
poskytovaného vzdelania usilujú odhadnú� na základe sekundárnych indikátorov, ako je 
publika�ná �innos� vyu�ujúcich, množstvo vedeckých grantov a podobne. V tejto súvislosti 
bude prelomovým projekt AHELO8 zastrešovaný organizáciou OECD, ktorý testuje 
vedomosti študentov vysokých škôl jednotným typom testov medzinárodne na základe �oho 
bude možné porovnáva� kvalitu poskytovaného vzdelania na vysokých školách v jednotlivých 
krajinách. Zber dát v rámci tohto projektu už prebehol v pilotnej podobe, jeho výstupy však 
ešte neboli zverejnené.  

V tomto �lánku si kladieme za cie� porovnáva� slovenské vysoké školy na základe 
efektivity ich výu�by. V žiadnom prípade nemáme ambíciu hodnoti� ich kvalitu. Netvrdíme 
ani to, že efektivita výu�by by mala by� jednou z dimenzii kvality poskytovaného vzdelania. 
Existujúce hodnotenia kvality vysokých škôl uvádzame, nako�ko ide o podobné snahy zoradi�
vysoké školy na základe zvolených kritérií. Niektoré z vyššie uvedených hodnotení kvality 
slovenských vysokých škôl boli inšpiráciou pre analýzy v pozadí tohto �lánku, príkladom 
môže by� porovnávanie škôl na základe záujmu zamestnávate�ov o absolventov vysokých 
škôl, ktoré vzniklo v spolupráci ARRA a Profesia a.s. 

                                                
2 http://vs.iedu.sk/sk/welcome  
3 http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=ka_plan  
4 http://www.arra.sk/  
5 Porovnanie komplexnej akreditácie a hodnotení ARRA je možné nájs� napríklad v publikácii: (Ostrovský, 
2010) 
6 Po 5 rokoch bolo na pôvodnú správu z 2009 roku nadviazané krátkou správou na: 
http://www.profesia.sk/cms/informacie-o-nas/o-nas/tlacove-spravy/2012/za-pat-rokov-najviac-klesol-zaujem-o-
absolventov-stavebnej-fakulty-stu/43822  
7 http://www.shanghairanking.com/ARWU2012.html  
8

http://www.oecd.org/education/highereducationandadultlearning/testingstudentanduniversityperformancegloball
yoecdsahelo.htm  
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2. Metodika  
Na porovnávanie efektivity výu�by jednotlivých fakúlt slovenských vysokých škôl 

využijeme, v rámci ekonomickej obce ustálenú metodiku DEA9. Pre aplikovanie tejto 
metodiky sme ako vstup zvolili po�et u�ite�ov na fakulte. Za výstupy výu�by považujeme 
po�et študentov fakulty, publika�ný index a index atraktivity životopisov absolventov 
jednotlivých fakúlt v databázach spolo�nosti Profesia a.s.. Musíme uvies�, že nami vypo�ítaná 
efektivita fakulty je vypo�ítaná na základe vstupov a výstupov, ktoré sme zvolili. V prípade 
zvolenia si iných vstupov, resp. výstupov by sme dostali inú hodnotu efektivity. Dané miery 
efektivity sú teda len hodnoty vypo�ítané na základe nami zvolených vstupov a výstupov.    

V našom porovnávaní sme sa zamerali na referen�ný rok 2009. Dôvod výberu tohto 
referen�ného roka bola dostupnos� posledného zvoleného výstupu. Po�et u�ite�ov na fakulte, 
teda vstup, sme brali k 31.10. daného roka. Po�et študentov, teda prvý nami zvolený výstup, 
sme brali taktiež k 31.10. daného roka. Zvyšné dva výstupy sme po�ítali ako kumulatívne 
dáta za celý kalendárny rok 2009. 

Ako jediný vstup sme zvolili po�et u�ite�ov na fakulte. V prípade, že u�ite� nebol 
evidovaný  na plný pracovný úväzok, predpokladali sme, že na fakulte pôsobí na polovi�ný 
pracovný úväzok. Ako jeden z výstupov sme brali do úvahy po�et študentov, ktorí danú 
fakultu navštevovali. V prípade externého študenta sme tohto študenta po�ítali s váhou 1/3 
v porovnaní s interným študentom. Nerozlišovali sme medzi jednotlivými stup�ami 
vysokoškolského štúdia. Ako �alší výstup sme zvolili publika�nú �innos� fakulty, ktorá sa 
eviduje v Centrálnom registri evidencie publika�nej �innosti. Z pôvodných 83 rôznych 
kategórií, v ktorých bola publika�ná �innos� evidovaná, sme vytvorili publika�ný index, ktorý 
zoh�ad�oval po�et publikácii a ich náro�nos�. 

Posledný spomenutý indikátor predstavuje indikátor dopytu po absolventoch 
jednotlivých fakúlt. Pri �alšej interpretácii budeme preto tento indikátor výstupu nazýva� aj 
indexom dopytu po absolventoch danej fakulty. Index dopytu je vypo�ítavaný z marginálneho 
priemeru po�tu pozretí jedného životopisu fakulty vypo�ítaný po o�istení efektov ostatných 
okolností uvedených v jednotlivých životopisoch.10 Marginálne priemery boli následne 
prevážené podielom po�tu u�ite�ov k po�tu študentov. Na fakultách s menším podielom 
študentov na u�ite�a tak index dopytu po absolventoch bude ma� vyššiu váhu, ke�že 
predpokladáme že prípadné zvýšenie dopytu po absolventoch tejto fakulty môže by�
spôsobené vyššou kvalitou výu�by,  ktorá sa prejavila aj menším po�tom študentov na 
u�ite�a.   

1.1. DEA modely 
V poslednom období sa do popredia �oraz viac dostáva potreba porovnávania rôznych 

produk�ných jednotiek za ú�elom optimalizovania zdrojov. V ekonomickom ponímaní to 
znamená h�adanie efektívnych jednotiek. By� efektívny znamená, ma� pri ur�itých vstupoch 
najvä�šie výstupy z pomedzi homogénnej skupiny. Mera� efektivitu danej jednotky môžeme 
matematicky zapísa� ako podiel produktivity danej jednotky a maximálnej efektivity všetkých 
jednotiek, ktoré sa nachádzajú v homogénnej skupine. Z toho vyplýva, že existuje aspo� jedna 
efektívna jednotka a jej hodnota sa rovná 1. Neefektívne jednotky majú nižšiu mieru 
efektivity a sú zdola ohrani�ené 0. Produktivita jednotky sa meria na základe vstupov 
a výstupov. Matematicky môžeme produktivitu jednotky zapísa� ako podiel výstupov 
a vstupov. Produktivita jednotky nie je ohrani�ená zhora, jej minimálna úrove� je 0.  

                                                
9 Z anglického „Data Envelopment Analysis“ 
10 Viac informácii o metodike výpo�te indexu dopytu je možné nájs� v: (Štefánik, 2010a)  

Online na: http://www.iz.sk/download-files/sk/absolventi/stefanik-zmeny-v-ponuke-vs-vzdelanych.pdf  
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Neparametrický prístup DEA je �oraz viac využívaný na meranie efektívnosti jednotiek. 
Výhodou tejto metódy je jednotková invariantnos� , �o znamená, že jednotlivé vstupy, resp. 
výstupy nemusia by� v tých istých jednotkách. Aj to je dôvod, pre�o sme sa rozhodli použi�
túto metodiku na porovnanie takých hodnôt ako sú po�ty u�ite�ov, študentov, publika�ná 
�innos� alebo indikátor dopytu po absolventoch. 

1.1.1. CCR model 
Prvým základným modelom v rámci DEA metodiky bol CCR model predstavený 

autormi Charnes, Cooper a Rhodes v roku 1978. Matematicky môžeme daný model zapísa�
ako 

                                    
(1) 

za podmienok     

            
(2) 

               (3) 

               (4) 

Ide o maximalizáciu produk�nej funkcie jednotky podielom výstupov  prevážených 
jednotlivými váhami na výstupy  a vstupov  preváženými váhami na vstupy . Pri�om 
podmienky nám zaru�ujú, že v rámci celej homogénnej skupiny budú efektívne jednotky 
dosahova� hodnotu 1. Nezápornos� váh je nutná podmienka pri úlohe optimalizácie, ktorá 
nám zaru�uje odstránenie neželaných efektov v rámci vstupov, resp. výstupov. 

Daný model predpokladá konštantné výnosy z rozsahu. V prípade, že daná jednotka nie je 
efektívna, optimalizácia produk�nej funkcie je možná bu� zvýšením výstupov pri zachovaní 
vstupov, alebo znížením vstupov pri zachovaní výstupov. Výsledkom daného modelu je miera 
efektivity a parametrov, ktoré nám udávajú ako treba zníži� vstupy, resp. zvýši� výstupy. 
Model môže by� vstupne - výstupne orientovaný, �o znamená, že optimalizácia 
prostredníctvom zníženia vstupov a zárove� zvýšenia výstupov v tomto modeli nie je možná. 

Nižšie uvádzame ilustratívny príklad s jedným vstupom a jedným výstupom pre šes�
rôznych jednotiek. Každá z jednotiek A až F má jeden vstup a jeden výstup. Na obrázku 
vidíme, že efektívna hranica, pri predpoklade konštantných výnosov z rozsahu, je tvorená 
jednotkami C a D. Optimalizácia jednotky (A) môže nasta� bu� znížením vstupov, alebo 
zvýšením výstupov pod�a orientácie modelu (vi� obrázok 1).        

Tabu�ka 1: Ilustratívny príklad 
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Obrázok 1: Efektívna hranica k uvedenému príkladu 

Zdroj: Autori 

1.1.2. SBM11 model
Iným typom modelu je aditívny model, ktorý nie je vytvorený na základe orientácie. 

V tomto type modelu nastáva optimalizácia jednotky efektívnym posunom na efektívnu 
hranicu. Jedným z predstavite�ov aditívneho modelu je SBM model. Matematicky môžeme 
SBM model zapísa� nasledovne: 

                       (5) 

  za podmienok    

                      (6) 

                    (7) 

                             (8) 

Kde � je vektor váh a  a  (slacks) vyjadrujú rezervy oproti fiktívnej efektívnej jednotke. 
V prípade, že sú tieto hodnoty nulové, daná jednotka je efektívna. Výhodou tohto typu 

modelu je aj fakt, že v prípade dodania podmienky  meriame efektivitu 
s predpokladom variabilných výnosov z rozsahu. 

1.1.3. Model s ohrani�eniami -AR12

Jeden z hlavných problémov, s ktorým sa dané modely potykajú sú nulové hodnoty pre 
jednotlivé váhy. Aj v praxi �asto nie je žiaduce, aby daná jednotka mala nulový výstup 

                                                
11 Z anglického „Slacks Based Measure model“ 
12 Z anglického „Assurance Region“ 
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(vstup). V predchádzajúcich modeloch by sme následne mohli prís� k výsledku, kde daná 
jednotka je efektívna, ale chýba jej niektorá zložka výstupu (vstupu). Aj preto sa koncipoval 
postup, ktorý do modelov pridáva ohrani�enia na vstupy, resp. výstupy. Matematicky 
môžeme tento postup zapísa� nasledovne: 

            (9) 

Kde  je ohrani�enie zdola,  je ohrani�enie zhora a ,  sú váhy. 

V nasledujúcich výpo�toch sme používali modely SBM – AR s variabilnými výnosmi 
v rozsahu. Jednotlivé ohrani�enia modelu sú uvedené nižšie v tabu�ke 2. Na jednotlivé 
výpo�ty sme použili softvér DEA Solver. 
Tabu�ka 2: Ohrani�enia pre jednotlivé modely 

	 	 	

Zdroj: Autori 

2. Výsledky porovnania efektivity výu�by 
Pri vyhodnocovaní efektivity výu�by na jednotlivých fakultách sme fakulty 

slovenských, verejných vysokých škôl rozdelili pod�a typu fakulty v súlade s typmi fakúlt 
identifikovanými v predchádzajúcich štúdiách ARRA. (ARRA a Profesia, 2009) (ARRA-
Akademická rankingová a ratingová agentúra, 2009)(Ostrovský, 2010) Porovnávanie v rámci 
daného typu fakúlt poukáže na rozdiely vo fungovaní jednotlivých fakúlt prejavujúce sa 
v rozdielnej efektivite poskytovanej výu�by. Vysokoškolské fakulty sme agregovali do 
ôsmich skupín a to: technické fakulty, prírodovedecké fakulty, právnické fakulty, 
pedagogické fakulty, lekárske fakulty, filozofické fakulty, ekonomické fakulty 
a po�nohospodárske fakulty. 

V jednotlivých skupinách sme nie vždy dodržali minimálny po�et pozorovaných 
jednotiek vzh�adom na po�et vstupov a výstupov. V snahe zachova� �o najobjektívnejšiu 
homogenitu skupín sme tieto skupiny nespájali a robili porovnania jednotlivých fakúlt aj 
v prípade, že daná skupina nebola dostato�ne ve�ká vzh�adom na po�et vstupov a výstupov.    

2.1. Ekonomické fakulty 
Nasledujúca tabu�ka zobrazuje hodnoty indikátorov vstupov a výstupov pre jednotlivé 

fakulty ekonomického zamerania. Skratky v jednotlivých st�pcoch nám napovedajú, �i ide 
o vstup (input) alebo výstup (output) do DEA modelu. 

Tabu�ka 3: Tabu�ka vstupov a výstupov pre ekonomické fakulty 
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Zdroj: Autori, Centrálny register publika�nej �innosti, Ústav informácií a prognóz školstva 

Fakultou s najvyšším po�tom u�ite�ov, teda najvyšším vstupom, je medzi ekonomickými 
fakultami Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so 160 u�ite�mi. 
Fakultou s najvyšším po�tom študentov (2478) je medzi ekonomickými fakultami Obchodná 
fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. V publika�nej �innosti je najaktívnejšia Fakulta 
PEDAS Žilinskej univerzity (10308). Zamestnávate�mi najvyh�adávanejšie sú životopisy 
absolventov Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave 
s hodnotou indexu dopytu po absolventoch na úrovni 127.  

Tieto vstupné údaje boli spracované metodikou DEA, variantom SBM modelu s aplikovaním 
vyššie opísaných ohrani�ení. Týmto spôsobom bol vytvorený index efektivity, ktorý 
nadobúda hodnoty v intervale 0-1. Pri�om 1 predstavuje maximálnu efektivitu výu�by na 
danej fakulte, kde najefektívnejšia zo skupiny fakúlt nadobúda hodnoty 1 a ostatné fakulty sa 
k nej snažia priblíži�. Nasledujúci graf zobrazuje hodnoty indexu efektivity pre ekonomické 
fakulty za predpokladu variabilných výnosov z rozsahu.   

Graf 1: Hodnoty indexu efektivity napo�ítané pre ekonomické fakulty metódou SBM-AR za 
predpokladu variabilných výnosov z rozsahu 

Zdroj: Výpo�ty autorov 

V skupine ekonomických fakúlt nájdeme hne� 4 fakulty, ktoré sa nachádzajú na hranici 
efektívnosti výu�by. PEDAS Žilinskej univerzity a Obchodnú fakultu je možné ozna�i� za 
reprezentantov ve�kých ekonomických fakúlt, ke�že vykazujú viac ako 100 úväzkov 
pedagogických pracovníkov. Naopak Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach 
a Ekonomická fakulta UJŠ predstavujú príklad menšej efektívnej ekonomickej fakulty.  

Tri zo štyroch ekonomických fakúlt na hranici efektívnosti za toto umiestnenie v�a�ia 
rozdielnej orientácii. Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne má malý vstup 
(26) s viac ako 6 násobne nižším po�tom u�ite�ov v porovnaní s fakultou s najvyšším po�tom 
u�ite�ov (160) Ekonomickou fakultou UMB, zárove� je po�et jej študentov nižší iba nie�o 
viac ako 3 násobne. V�aka tomuto pomeru sa Ekonomická fakulta UJS dostala na hranicu 
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efektívnosti aj napriek nepriaznivej relatívnej výkonnosti v oblasti publikácii a najnižšej 
hodnote indexu dopytu.      

Ekonomická fakulta Technickej Univerzity v Košiciach sa na hranicu efektívnosti dostala 
v�aka výbornej výkonnosti v publika�nej �innosti, ktorá je v�aka relatívne nižšiemu po�tu 
u�ite�ov efektívnejšia v porovnaní s ostatnými ekonomickými fakultami.  

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave je ve�kou fakultou, 
s relatívne vysokým po�tom u�ite�ov (106), najvyšším po�tom študentov, druhým najvyšším 
po�tom publikácii a relatívne dobrým výsledkom indexu dopytu. Obchodná fakulta EU, 
rovnako ako PEDAS Žilinskej univerzity sa na hranicu efektívnosti dostala v�aka dobrým 
výsledkom na všetkých troch sledovaných kritériách.  

Rozdiel medzi efektívnymi fakultami v tejto skupine a zvyškom pelotónu je pomerne vysoký, 
ke� v poradí piata najefektívnejšia fakulta – Národohospodárska fakulta Ekonomickej 
univerzity v Bratislave vykazovala hodnoty indexu efektivity 0,67.  

Medzi ekonomické fakulty s nízkou úrov�ou efektivity výu�by sa zaradila Ekonomická 
fakulta UMB, najmä kvôli vysokému po�tu u�ite�ov (160) a teda vstupov do výu�by, spolu s 
Fakultou manažmentu Prešovskej univerzity, ktorej nízka efektivita spo�íva v nízkej 
publika�nej výkonnosti a nízkom indexe dopytu po absolventoch.   

2.2. Filozofické fakulty 
Nasledujúca tabu�ka zobrazuje hodnoty po�tu u�ite�ov a výstupov jednotlivých 

filozofických fakúlt. Filozofické fakulty UK a UKF vykazujú viac ako 200 úväzkov 
pedagogických pracovníkov. Filozofické fakulty Katolíckej univerzity a Trnavskej univerzity 
naopak menej ako sedemdesiat úväzkov. Malé fakulty sa aj napriek predpokladu klesajúcich 
výnosov z rozsahu ukázali by� mierne zvýhodnené zvolenou metódou kvantifikácie 
efektivity.  

Tabu�ka 4: Tabu�ka vstupov, výstupov a indexu efektivity pre filozofické fakulty 
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Zdroj: Autori, Centrálny register publika�nej �innosti, Ústav informácií a prognóz školstva 

Graf hodnôt indexu efektivity zachytáva rozloženie filozofických fakúlt pod�a efektivity 
ich výu�by. Na hranici efektivity sa nachádzajú tri filozofické fakulty UK v Bratislave, UKF 
v Nitre a Katolíckej univerzity v Ružomberku. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity 
zaostáva iba minimálne s hodnotou indexu efektivity na úrovni 0,94.  

Filozofická fakulta UK je príkladom ve�kej fakulty s prijate�nou výkonnos�ou na všetkých 
troch sledovaných indikátoroch výstupu.  
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Graf 2: Hodnoty indexu efektivity napo�ítané pre filozofické fakulty metódou SBM-AR za 
predpokladu variabilných výnosov z rozsahu 

Zdroj: Výpo�ty autorov 

Rozdiel medzi pelotónom štyroch najefektívnejších filozofických fakúlt a menej efektívnych 
filozofických fakúlt je ešte vyšší ako v prípade ekonomických fakúlt (0,94 FiF TTU vo�i 0,47 
FiF UKF).  

2.3. Medicínske fakulty 
Skupina medicínskych fakúlt zastrešuje dva typy fakúlt, ke� sa v jednej skupine 

nachádzajú fakulty poskytujúce lekárske vzdelanie s fakultami vychovávajúcimi zdravotnícky 
personál a pracovníkov v sociálnych službách. Vyu�ova� lekárov je ove�a nákladnejšie ako 
vyu�ova� zdravotnícky personál. Na základe toho môžeme, pri kvantitatívnom ohodnocovaní 
efektivity výu�by, o�akáva� znevýhodnenie lekárskych fakúlt vo�i zdravotníckym fakultám.  

Tabu�ka 5: Tabu�ka vstupov, výstupov a indexu efektivity pre medicínske fakulty 
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Napriek znevýhodneniu fakúlt pripravujúcich lekárov sa na hranicu efektívnosti dostali 2 
lekárske fakulty, konkrétne Lekárska fakulta UK a Jesséniova lekárska fakulta UK. Na hranici 
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efektívnosti sa tiež umiestnili Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
a Fakulta sociálnych vied UKF. V prípade Katolíckej univerzity ide o malú fakultu (44 
úväzkov) s vysokou výkonnos�ou v oblasti publika�nej �innosti. V prípade UKF ide o fakultu 
mimoriadne efektívnu v podiele študentov na po�et u�ite�ov. Efektívnos� lekárskych fakúlt na 
hranici efektívnosti spo�íva vo vysokej publika�nej výkonnosti spolu s vysokým indexom 
dopytu po študentoch.   

Graf 3: Hodnoty indexu efektivity napo�ítané pre medicínske fakulty metódou SBM-AR za 
predpokladu variabilných výnosov z rozsahu 

Zdroj: Výpo�ty autorov 

Lekárska fakulta UPJŠ v našom porovnaní zaostáva v efektívnosti výu�by za lekárskymi 
fakultami UK. Medicínskou fakultou s najnižšou efektivitou výu�by je pod�a nášho 
porovnania Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity.   

2.4. Pedagogické fakulty 
Najvä�šou spomedzi slovenských pedagogických fakúlt je Pedagogická fakulta Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, �o platí ak sledujeme jednak po�et u�ite�ov (210) aj po�et 
študentov (3263).   
Tabu�ka 6: Tabu�ka vstupov, výstupov a indexu efektivity pre pedagogické fakulty 
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Najvä�šia pedagogická fakulta sa spolu so štyrmi �alšími umiestnila na hranici efektívnosti. 
Konkrétne ide o Fakultu telovýchovy a športu UK, Fakultu športu Prešovskej univerzity, 
Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity a Pedagogickú fakultu UK. Fakulta športu 
Prešovskej univerzity za dobré umiestnenie do ve�kej miery v�a�í vysokej hodnote indexu 
dopytu po absolventoch, ktorý je prevážený po�tom študentov na u�ite�a, takže v tomto 
prípade malý po�et študentov pomohol fakulte na hranicu efektívnosti.  

Graf 4: Hodnoty indexu efektivity napo�ítané pre pedagogické fakulty metódou SBM-AR za 
predpokladu variabilných výnosov z rozsahu 

Zdroj: Výpo�ty autorov 
Podobný vzor, ako v prípade Fakulty športu Prešovskej univerzity, je možné pozorova� aj 
v prípade Pedagogickej fakulty UKF, tu však nadpriemerné hodnoty indexu dopytu po 
absolventoch nesta�ili na dosiahnutie hranice efektívnosti. Pedagogickou fakultou s najnižšou 
efektívnos�ou je Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s indexom 
efektívnosti 0,37.  

2.5. Po�nohospodárske fakulty 
Porovnanie po�nohospodárskych fakúlt je porovnaním 3 fakúlt Slovenskej po�nohospodárskej 
univerzity v Nitre a Lesníckej a Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Ide 
o pomerne homogénnu skupinu fakúlt �o sa týka ve�kosti, ale aj efektivity výu�by.  
Tabu�ka 7: Tabu�ka vstupov, výstupov a indexu efektivity pre po�nohospodárske fakulty 
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Fakulta agrobiológie SPU a Drevárska fakulta TU majú viac ako 100 pracovných úväzkov, 
naopak najmenšou je Fakulta biotechnológii SPU. Nasledujúci graf zobrazuje 
po�nohospodárske fakulty pod�a efektivity výu�by.  

Graf 5: Hodnoty indexu efektivity napo�ítané pre po�nohospodárske fakulty metódou 
SBM-AR za predpokladu variabilných výnosov z rozsahu 

Zdroj: Výpo�ty autorov 

Na hranici efektivity sa umiestnili Fakulta biotechnológii a Fakulta agrobiológie SPU. Zvyšné 
fakulty v skupine v efektivite výu�by zaostávajú menej ako je tomu v prípade iných typov 
fakúlt, najmenej efektívnou je Drevárska fakulta TU s hodnotou indexu efektivity 0,65. Obe 
fakulty na hranici efektívnosti za toto umiestnenie �akujú vysokému po�tu študentov 
a publikácii. V indexe dopytu po absolventoch efektívne fakulty paradoxne zaostávajú vo�i 
ostatným fakultám, k �omu prispelo aj váženie atraktivity životopisov absolventov po�tom 
študentov na u�ite�a.  

2.6. Právnické fakulty 
	alšou malou skupinou fakúlt je skupina právnických fakúlt so 4 reprezentantmi. 

Nasledujúca tabu�ka zobrazuje hodnoty vstupov v a výstupov právnických fakúlt.  

Tabu�ka 8: Tabu�ka vstupov, výstupov a indexu efektivity pre právnické fakulty 
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Zo skupiny 4 právnických fakúlt sa 3 umiestnili na hranici efektívnosti. Jedinou nie úplne 
efektívnou právnickou fakultou je Právnická fakulta UPJŠ, ktorá vykazuje relatívne nižšie 
hodnoty indexu dopytu po absolventoch. Inak sú všetky právnické fakulty na základe 
zvolených indikátorov vstupu a výstupov porovnate�né. Za povšimnutie stoja celkovo nižšie 
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hodnoty indexu dopytu po absolventoch v porovnaní s ostatnými typmi fakúlt. Naša analýza 
však porovnáva efektivity výu�by fakúlt v rámci danej skupiny fakúlt.  

Graf 6: Hodnoty indexu efektivity napo�ítané pre právnické fakulty metódou SBM-AR za 
predpokladu variabilných výnosov z rozsahu 

Zdroj: Výpo�ty autorov 

2.7. Prírodovedné fakulty 
Prírodovedné fakulty predstavujú vä�šiu a ove�a heterogénnejšiu skupinu v porovnaní 

s právnickými fakultami. Najvä�šou je Prírodovedecká fakulta UK s 268 úväzkami 
pedagogických pracovníkov. Najmenšou Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej 
univerzity so 44 úväzkami pedagogických pracovníkov.  

Tabu�ka 9: Tabu�ka vstupov, výstupov a indexu efektivity pre prírodovedné fakulty 

&'(�!� )*+	�, ��- �	 ).+	/������ 	 ).+	��0- �'1 �� ).+	������
��2	3���32	#�(2	�	 �#2	56	 ��%	 ����	 �����	 �$�	

��<����!���1�'	#�2	56	 ��%	 ����	 ����$	 ���	

��<����!���1�'	#�2	5��>	 ���	 ��%$	 ����	 ��	

��2	��<�����1;	! ��	5�8	 ��	 ���	 ����	 ���	

��2	��<�����1;	! ��	56�	 ���	 �%��	 �����	 %�	

��2	��<�����1;	! ��	58�	 ��$	 ��$$	 ����	 ���	

��2	��<�����1;	! ��	:5	 �$�	 ����	 ��$�	 ���	

��2	���-A? �	�	��! �2	95	 ��	 �%�	 ���$	 ���	
Zdroj: Autori, Centrálny register publika�nej �innosti, Ústav informácií a prognóz školstva 

V tabu�ke vstupov a výstupov zaujmú predovšetkým vysoké hodnoty indexu dopytu po 
absolventoch, v prípade Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorá vykazuje 
najvyššie hodnoty tohto indexu, je možné pozorova� hodnotu 209.  
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Graf 7: Hodnoty indexu efektivity napo�ítané pre prírodovedné fakulty metódou SBM-AR 
za predpokladu variabilných výnosov z rozsahu 

Zdroj: Výpo�ty autorov 

Tri z prírodovedných fakúlt sa umiestnili na hranici efektívnosti. Ide o Fakultu prírodných 
vied UKF s priaznivým výstupom meraným po�tom študentov aj publikácii, ale menej 
priaznivým indexom dopytu po absolventoch.   

Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity sa na hranici efektívnosti 
umiestnila pri nízkej hodnote vstupov s 44 úväzkami pedagogických pracovníkov. 
Prírodovedecká fakulta UK je naopak najvä�šou fakultou s priaznivým výstupom na všetkých 
troch sledovaných indikátoroch.  

Najmenej efektívna je, na základe nášho porovnania výu�ba na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ 
s hodnotou indexu 0,31.   

2.8. Technické fakulty 

Skupina technických fakúlt je najvä�šou spomedzi sledovaných skupín fakúlt. V�aka 
svojej ve�kosti predstavuje relatívne heterogénnu skupinu fakúlt. Najvä�šou je Stavená 
fakulta STU s 248 úväzkami pedagogických pracovníkov, najmenšou Fakulta priemyselných 
technológii Tren�ianskej univerzity s 37 úväzkami.  
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Tabu�ka 10: Tabu�ka vstupov, výstupov a indexu efektivity pre technické fakulty 

&'(�!	 )*+	�, ��- �	 ).+	/������ 	 ).+	��0- �'1 �	 ).+	�����	
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��2	1;�32	�����!2	��1;�2	795	 173 1624 13467 133 
��2	��1; ����B��	795	 115 1543 5486 58 
��2	!���02	��1;��-A? <	95	 72 1456 9610 76 
��2	0��<1�!�"	���-2	95	 123 2404 7255 71 
C���<1��	#�2	95	 85 848 4680 143 
7���@�<1��	#�2	95	 163 2650 16417 68 
7��!�0�'	#�2	95	 59 1310 6670 55 
��2	�-����2	�	 �#��2	95	 165 2902 11745 98 
=���1�'	#�2	95	 73 1464 2416 66 
7���@�<1��	#�2	:5	 96 1267 8734 95 
7��!�0�'	#�2	:5	 64 953 3329 64 
�-�������1;�2	#�2		:5	 110 1592 5511 88 
��2	� ���� �	�	 �#2	:5	 101 1276 5999 112 
��2	/��12	��1;� ��	9�5
	 30 554 2068 76 
��2	3�1;����� ��	9�5
	 50 829 3383 111 
��2	�� �32	��1;��-2	9�5
	 37 497 2383 89 
9�1;� 1�'	#�2	7�5	 79 1287 5840 95 
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Zdroj: Autori, Centrálny register publika�nej �innosti, Ústav informácií a prognóz školstva 

Prekvapivé sú nízke hodnoty indexu dopytu po absolventoch Fakulty informatiky 
a informa�ných technológii STU (56), ktoré sú spôsobené najmä nízkou váhou priemerného 
po�tu pozretí životopisov, ktorá je dôsledkom vysokého po�tu študentov na jedného 
vyu�ujúceho.  

Na hranici efektívnosti sa umiestnili štyri fakulty: Fakulta výrobných technológii Technickej 
univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, Fakulta špeciálnej techniky Tren�ianskej 
univerzity, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a najvä�šia Stavebná fakulta 
STU v Bratislave.  

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach a Fakulta architektúry STU vykazujú 
najnižšie hodnoty indexu efektivity výu�by (0,21 resp. 0,18). Tieto sú spôsobené menším 
pomerom študentov vo�i vyu�ujúcim v kombinácii s nižšou atraktivitou životopisov 
absolventov.  
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Graf 8: Hodnoty indexu efektivity napo�ítané pre technické fakulty metódou SBM-AR za 
predpokladu variabilných výnosov z rozsahu 

Zdroj: Výpo�ty autorov 

3. Záver
Výsledky analýzy sú v tomto �lánku, na rozdiel od predchádzajúcich štúdii (Jeck a kol. 

2009), prezentované pre jednotlivé skupiny fakúlt. Analýzou efektívnosti pre jednotlivé 
skupiny fakúlt sme sa pokúsili odhali� rozdiely v efektivite v rámci homogénnejších skupín 
fakúlt. Fakulty sme rozdelili do skupín na základe rozdelení aplikovaných v predchádzajúcich 
štúdiách (Ostrovský, 2010) (ARRA-Akademická rankingová a ratingová agentúra, 2009) 
(ARRA a Profesia, 2009). Výpovedná hodnota výsledkov je však do ve�kej miery ur�ovaná 
ve�kos�ou skupiny fakúlt. Zatia� �o pre právnické alebo filozofické fakulty je výpovedná 
hodnota získanej informácie pomerne vysoká, v prípade technických alebo lekárskych fakúlt 
je obmedzená heterogénnos�ou fakúlt zaradených do danej skupiny.  

Metodika v pozadí analýz, ktorých výsledky boli prezentované v tomto �lánku, sa 
zameriava na kvantifikáciu efektivity vyu�ovacieho procesu. Efektivita je pritom definovaná 
zvolenými indikátormi vstupu a výstupov. Ambíciou našich analýz nie je prinies� informáciu 
o kvalite výu�by. Možnosti podobných socio-metrických prístupov pri ohodnocovaní kvality 
poskytovaného vzdelania sú pomerne limitované. V prípade ohodnocovania efektívnosti sa 
analýza musí rovnako vysporiada� s viacerými metodologickými obmedzeniami, v tomto 
prípade však DEA analýza predstavuje etablovanú metodiku.  

V prípade ekonomických, filozofických, pedagogických a prírodovedeckých fakúlt sú 
existujúce rozdiely v efektivite výu�by vysoké, pri�om ide o relatívne homogénne skupiny 
fakúlt. Nižšiu efektivitu výu�by, v porovnaní v rámci danej skupiny, bolo možné pozorova� v 
prípade Fakulty manažmentu a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Ekonomickej 
fakulty a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici alebo 
Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Naopak na hranici 
maximálnej efektívnosti sa v rámci svojej skupiny fakúlt umiest�ovali ekonomické fakulty 
Technickej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta Humanitných 
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vied Univerzity Mateja Bella, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta �i Fakulta 
telovýchovy a športu Univerzity Komenského, alebo Fakulta športu Prešovskej univerzity.      
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Systém na Správu Inova�ných Informácií - výber vhodného 
technologického riešenia 

Management System of Innovative Information -  selecting appropriate 
technological solutions 

Branislav Mišota  

Abstract: In this article we will discuss technological capabilities for Management System of 
Innovative Information. We outline the technological solutions for such support system that 
promotes innovation activities. And at the end we will show the selected technological 
solutions for the Management System of Innovative Information. 
Abstrakt: V tomto �lánku sa budeme zaobera� technologickými možnos�ami pre Systém na 
Správu Inova�ných Informácií. Na�rtneme preh�ad technologických riešení pre  takýto 
podporný systém, ktorý propaguje inova�né aktivity. A na záver si ukážeme vybrané 
technologické riešenie  pre Systém na Správu Inova�ných Informácií.
Key words: innovation, Management System of Innovative Information, client–server, 
LAMP architecture. 
K�ú�ové slová: inovácie,  Systém na Správu Inova�ných Informácií, klient–server, LAMP 
architektúra. 
JEL classification: M10, M15.  

1. Úvod 
V kontexte nášho �lenstva v Európskej únii a v porovnaní s �lenskými krajinami EU, 

ktoré sú v úlohe európskych inova�ných lídrov, vyplýva nutnos� zaradi� medzi parciálne ciele 
zvyšovania konkuren�nej schopnosti našej ekonomiky aj intenzívnejšiu propagáciu informácii 
o potrebe inova�ných aktivít v spolo�nosti. Rovnako dôležité je aj zvyšovanie dostupnosti 
informácii, ktoré motivujú k rozvoju inova�ných �inností a zárove� aj prispievajú k 
medzinárodnej spolupráci malých a stredných podnikov SR v oblasti inovácií. Jedným 
z najefektívnejších prostriedkov, ktoré pri takýchto parciálnych cie�och zvyšovania 
konkuren�nej schopnosti našej ekonomiky môžu pomôc� sú informa�né a komunika�né 
technológie.  

Medzi dôležité oblasti uplatnenia informa�ných a komunika�ných technológií pri 
zvyšovaní efektívnosti medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikov SR v oblasti 
inovácií sú informa�né �innosti v rámci cezhrani�nej ale aj domácej bázy dát z predmetnej 
oblasti inovácií. Technický prostriedok, ktorý by mal zabezpe�i� informa�né �innosti v rámci 
príslušnej bázy inova�ných dát sme sa rozhodli nazva� Systém na Správu Inova�ných 
Informácií (skrátene sme náš systém nazvali ako SSII resp. angl. Management System of 
Innovative Information – skrátene MSII). 

2. Systém na Správu Inova�ných Informácií ako klient–server riešenie 
Obsahovou nápl�ou tohto príspevku bude na�rtnú� technologické požiadavky na   

takýto podporný prostriedok propagácie inova�ných aktivít, ktorý využíva široké možnosti 
informa�ných a komunika�ných technológií.  Z h�adiska �o najvä�šieho rozšírenia možnosti 
prístupu potencionálnych používate�ov k inova�ným informáciám vyplýva ako najvhodnejšia 
alternatíva pri budovaní Systému na Správu Inova�ných Informácií použitie webových 
technológií.  

Ako vhodný princíp fungovania takéhoto systému sa javí klient server koncepcia, ktorá 
je zobrazená na obrázku �íslo 1. Serverová �as� takéhoto riešenia Systému na Správu 
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Inova�ných Informácií bude zabezpe�ova� všetky potrebné informa�né funkcie v rámci 
ur�itej bázy dát z oblasti inovácií.  

Obrázok 1: Systém na Správu Inova�ných Informácií - použitie klient server koncepcie 

Klientské po�íta�e budú plni� funkcie sprostredkovate�a informácií preto na nich musí 
by� implementovaný prehliada� informácií s príslušným  parserom v závislosti od použitého 
typu výstupného dokumentu, ktorý odošle server ako odpove� na požiadavku používate�a 
klientského po�íta�a. 

3. Možnosti riešenia pre Systém na Správu Inova�ných Informácií 
Na samotnú implementáciu Systému na Správu Inova�ných Informácií  je vhodné 

použi� po prvé niektorú z alternatív komer�ných technológií ur�ených na vytváranie 
webových riešení ako napríklad .NET technológia spolo�nosti Microsoft, ktorá je primárne 
ur�ená pre serverové verzie opera�ného systému Windows. Takým je v sú�asnosti napríklad 
systém Windows Server 2008 R2.  Hlavným komponentom je .NET Framework, ktorý je 
nevyhnutný pre spúš�anie aplikácií a zárove� obsahuje aj všetky potrebné knižnice pre tieto 
aplikácie. Ako  vývojové prostredie pre programátorov na tvorbu .NET aplikácií slúži 
Microsoft Visual Studio .NET.  

V poradí druhá z alternatív ur�ených na vytváranie webových riešení, ktoré by mohli 
by� vhodné na implementáciu Systému na Správu Inova�ných Informácií  je založená na báze 
vo�ne šírite�ných webových technológií. Medzi  vo�ne šírite�né webové technológie patria 
najmä webserverové riešenia založené na tzv. LAMP kombinácii [1]. LAMP technologická 
architektúra býva oby�ajne tvorená  serverovým opera�ným systémom založeným na 
platforme Linux, respektíve sa môže použi� aj iný unixový opera�ný systém napríklad  
OpenBSD (vtedy sa príslušná architektúra ozna�uje ako tzv. OAMP) alebo opera�ný systém 
založený na niektorej verzii FreeBSD  (príslušná webová architektúra sa ozna�uje ako tzv. 
FAMP).  

Nad daným opera�ným systémom funguje open source webový server Apache, ktorý 
patrí v sú�asnosti medzi najpoužívanejšie typy webových serverov spolu s komer�ným 
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riešením pre webové servery IIS spolo�nosti Microsoft. Ak sa použije IIS web server spolu so 
serverovým opera�ným systémom Windows je takéto architektúra ozna�ená ako WIMP.  

Obrázok 2: Systém na Správu Inova�ných Informácií - technologické riešenie 
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V úlohe systému na riadenie databázy je v rámci LAMP architektúry primárne 
používaný databázový systém MySQL. V rámci modifikácie LAMP architektúry sa 
v niektorých prípadoch používa ako databázový systém PostgreSQL. Takáto architektúra 
býva potom ozna�ovaná ako LAPP. Výnimo�ne sa môžeme stretnú� s využitím databázového 
systému Oracle najmä kvôli tomu, že sa spolo�nos� Oracle Corporation v roku 2010 stala 
vlastníkom databázového systému  MySQL.  

Open source skriptovací programovací jazyk, ktorý je použitý na implementáciu 
dynamických webových stránok je v LAMP architektúre zvy�ajne PHP. Na strane servera sú 
PHP skripty interpretované a prehliada�u je  odoslaný už iba HTML kód. Jedny z �alších 
alternatívnych skriptovacích programovacích jazykov, ktoré  môžeme použi� na tvorbu klient 
- server aplikácií pre náš Systém na Správu Inova�ných Informácií sú programovacie jazyky 
Perl, respektíve Python. 

3. Technologické riešenie pre Systém na Správu Inova�ných Informácií 
Na základe vyššie uvedených možností, ktoré sú v sú�asnosti dostupné sme sa snažili 

zvoli� v rámci splnenia našich požiadaviek kladených na Systém na Správu Inova�ných 
Informácií jeho technologické riešenie. Po dlhších úvahách sme sa rozhodli pre technologické 
riešenie, ktoré je znázornené na obrázku �íslo 2.  

Takýto typ architektúry, ktorý je založený na unixových opera�ných systémoch 
FreeBSD respektíve OpenBSD sme zvolili kvôli relatívne vysokej dostupnosti takýchto 
riešení poskytovaných prostredníctvom spolo�ností, ktoré prenajímajú webové servery ako 
fyzický hardvér  alebo ich funk�nú obdobu vo forme virtuálneho servera.  

Z podobných dôvodov sme sa rozhodli pre webový http server Apache, ktorý tvorí až 
70 percent z riešení dostupných na našom trhu a preto by nemalo by�  problematické 
zabezpe�i� migráciu takéhoto riešenia medzi rôznymi prevádzkovate�mi, ktorí síce 
prenajímajú svoje vlastné riešenia na manažment a zálohovanie webového servera ale 
v zásade je ich riešenie vä�šinou postavené ako nadradená vrstva nad webovým serverom 
typu Apache. 

Ako databázový systém sme zvolili technológiu MySQL, ktorá pre je pre naše potreby 
dostato�ne robustná a poskytuje aj potrebný výkon. Hlavne je však táto technológia 
dostato�ne podporovaná v rôznych vývojových balí�koch ur�ených na tvorbu aplikácií na 
báze open source programovacieho jazyka PHP. Interpret pre PHP skripty použitý na 
webovom serveri bol práve v dôsledku dostupnosti vývojových nástrojov vybratý ako 
primárny nástroj na implementáciu aplikácií pre náš Systém na Správu Inova�ných 
Informácií. 
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Regionálny rozmer dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku1

Regional scope of long term unemployment in Slovakia 

Michal Páleník 

Abstract: Long term unemployment in Slovakia is the highest in European Union. However 
if we examine regional differences within Slovakia, there are visible significant differences 
which decrease the effectiveness of policies targeting long term unemployment. In bigger 
cities, there are more than 20 working people on one long term unemployed, in other regions 
this share is far less favourable. In regions where one long term unemployed is covered by 
four or less working people, live one quarter of Slovakia's inhabitants and cover 37% of SR 
area. This share of de-facto economically inactive people significantly decrease potential of 
these regions, there the government should have the target of bettering this situation.
Abstrakt: Dlhodobá nezamestnanos� je v Slovenskej republike dlhodobo najvyššia v rámci 
EÚ. Ak sa však pozrieme na regionálne rozdiely v dlhodobej nezamestnanosti v rámci SR, sú 
vidite�né rozdiely ktoré zna�ne znižujú možnosti nástrojov na zníženie dlhodobej 
nezamestnanosti. Zatia� �o vo ve�kých mestách na jedného dlhodobého nezamestnaného 
pripadá 20 a viac pracujúcich, v iných regiónoch je tento pomer ove�a menej priaznivý. V 
regiónoch kde na jedného dlhodobého nezamestnaného pripadá štyria alebo menej 
pracujúcich žije štvrtina obyvate�ov SR a pokrýva 37% rozlohy Slovenska. Takto nepriaznivý 
pomer de-facto neaktívneho obyvate�stva znižuje potenciál daných regiónov, preto by malo 
by� záujmom štátu túto situáciu výrazne zlepši�.
Key words: regions, long term unemployment, inclusive market, regional disparities.
K�ú�ové slová: regióny, dlhodobá nezamestnanos�, inkluzívny trh, regionálne disparity.
JEL classification: J21, J58, J68, J64, R12.  

Úvod 
Európska komisia vo svojej stratégii Európa 2020 uviedla tri hlavné piliere rastu: 

inteligentný, udržate�ný a inkluzívny rast. Zatia��o inteligentný a udržate�ný rast je už dlhšie 
sú�as�ou vä�šiny vízií a stratégií rozvoja ekonomík a regiónov, inkluzívny rast je na úzadí. 
Cie�om inkluzívneho rastu je aby celkový ekonomický rast generovali všetky �asti 
ekonomiky a takisto aby z tohto rastu všetky �asti ekonomiky aj profitovali. Ak sa však 
pozrieme na ekonomické ukazovatele Slovenska, v zjednodušenej podobe je Bratislava 
vysoko nad priemerom, západ Slovenska okolo priemeru a východ signifikantne pod 
priemerom.  

V prvej �asti práce sa zaoberáme fenoménom dlhodobej nezamestnanosti, ktorý je v 
Slovenských podmienkach výrazný a znižuje potenciál ekonomiky ako celku. Predstavuje 
za�arovaný kruh, kde dlhodobá nezamestnanos� je dôsledkom a zárove� aj prí�inou 
ekonomického nerozvoja regiónu. V druhej �asti práce sa venujeme regionálnemu aspektu 
dlhodobej nezamestnanosti, kde popisujeme významnos� jednotlivých regiónov z poh�adu 
dlhodobej nezamestnanosti. Výsledkom je výrazná regionálna disparitácia, kde až štvrtina 
obyvate�ov žije v regiónoch ve�mi výrazne postihnutou dlhodobou nezamestnanos�ou.  

Závere�ná �as� sa venuje popisu dôsledkov výraznosti nezamestnanosti na štátne �i 
lokálne politiky zamestnanosti. Výrazná výška diskvalifikuje �as� nástrojov, ktoré síce dokážu 
efektívne fungova� v regiónoch s relatívne malou výškou dlhodobej nezamestnanosti ale v 
regiónoch s vysokou mierou strácajú svoju efektivitu alebo aj funk�nos� celkovo. 

                                                
1 Vypracované v rámci projekt APVV–0371–11: Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 - naivita alebo 

genialita? 
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1. Dlhodobá nezamestnanos�
Dlhodobá nezamestnanos� je jedným z faktorov aj dôsledkov regionálnych rozdielov v 

rámci Slovenskej republiky.  

Na jednej strane je slabý ekonomický rozvoj regiónu prí�inou nedostatku pracovných 
miest, �o má za dôsledok nárast nezamestnanosti a tiež dlhodobej nezamestnanosti. Zatia��o 
regióny s silným ekonomickým rozvojom a rastom dokážu generova� nové pracovné miesta 
aj po�as krízy, ostatné regióny sú postihnuté vlastne dva krát. 

Na druhej strane, nezamestnanos� má za dôsledok nižšiu životnú úrove�, ke�že príjmy 
nezamestnaných zo sociálnych dávok sú nižšie ako príjmy z práce. Vzh�adom na nižšiu 
životnú úrove� si nezamestnaní nekupujú tovary a služby, a ak ich kupujú tak v inej ve�kosti a 
štruktúre ako zamestnaní. Vysoká nezamestnanos� tiež tla�í cenu práce nadol, ke�že 
zamestnávatelia majú dostatok potenciálnych pracovníkov na vo�né pracovné miesta. Tieto 
faktory majú dôsledok v celkovej nižšej kúpyschopnosti regiónu tým neexistujúce 
generovanie pracovných miest (napríklad v reštauráciach, službách obyvate�stvu).  

Dlhodobá nezamestnanos� má oproti krátkodobej nezamestnanosti �alšie negatívne 
faktory. Je napríklad nerealistické predpoklada�, že dlhodobo nezamestnaný �lovek je 
schopný nastúpi� do zamestnania a podáva� štandardné pracovné výkony. Taktiež zmena 
da�ových �i odvodových sadzieb nebude ma� primeraný efekt, porovnate�ný s regiónmi kde 
trh práce reálne funguje. 

Dôsledky dlhodobej nezamestnanosti a z toho prameniacej chudoby sú negatívne aj mimo 
ekonomických ukazovate�ov, siahajú od celkovej vypestovanej apatie a spokojnosti so svojim 
stavom, cez ob�asnú drobnú kriminalitu, prenos na �alšie generácie a tým zníženie ich šancí 
v budúcnosti, až po �asto nepriate�ské nálady majoritnej populácie. 

Z celoštátneho h�adiska na jedného dlhodobo nezamestnaného pripadá 7 pracujúcich. 
Tento pomer je jeden z najvyšších z EÚ, kde v �eskej republike alebo v Po�sku sa jedná o 
pomer jeden ku 32, v Ma�arsku jeden ku 18 ([1]). 

2. Regionálny rozmer dlhodobej nezamestnanosti 
Z regionálneho h�adiska je dlhodobá nezamestnanos� ve�mi disparitná. Z krajského 

poh�adu je Bratislavský kraj tradi�ne na úplne inej úrovni ako Banskobystrický alebo 
Prešovský kraj. Z poh�adu trhu práce a vývoja ekonomiky sú tradi�ne priaznivejšie ve�ké 
mestá a ich okolie, okolie Považia.  

Z metodologického h�adiska meriame dlhodobú nezamestnanos� pomocou údajov Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny (dlhodobo nezamestnaní, osoby po výkone trestu alebo väzby 
a odhad neevidovaných dlhodobo nezamestnaných). Pracujúcich sme rátali na základe údajov 
Sociálnej pois�ovne (ako zamestnanci, živnostníci a dohodári, ktorých bol zanedbate�ný 
po�et). Všetky údaje sú pod�a trvalého pobytu osoby, údaje pod�a dostupnosti za november 
2012 alebo 2011 (medzi rokmi neboli výrazné zmeny). Iné údaje, najmä z výberových 
zis�ovaní, nie sú dostupné alebo štatisticky významné na úrovni okresov.  

Z poh�adu štatistiky absentujú spo�ahlivé regionálne dáta, nielen na úrovni okresov, ale aj 
krajov a NUTS2. Ve�ká �as� údajov je zbieraná pod�a sídla inštitúcie �i firmy, a nie pod�a 
reálneho miesta kde bola produkcia �i zamestnanos� vygenerovaná. Taktiež stále používaný 
koncept trvalého pobytu spolu s fenoménom nemennosti tohto indikátora2 skres�uje 
regionálne údaje. 

Ak sledujeme pomer pracujúcich k dlhodobo nezamestnaným, je tradi�ne najlepší 
Bratislavský kraj. V trnavskom kraji je najvypuklejší okres Senica (s pomerom jedna k osem), 

                                                
2 Zmena trvalého pobytu je ve�mi administratívne náro�ná, �o odrádza �udí od jeho zmeny. 
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Dunajská Streda (1 ku 10), ostatné okresy sú 1 ku 16 alebo lepšie. V Tren�ianskom kraji je 
Partizánske (1 ku 8), ostatné okresy sú 1 ku 10 alebo lepšie. V Žilinskom kraji je najhorší 
okres  Byt�a (1 ku 7), Liptovský Mikuláš a Tur�ianske Teplice (1 ku 8), zbytné okresy sú 
mierne lepšie. V Nitrianskom kraji sú vypuklé okresy Komárno (1 ku 5), Levice a Nové 
Zámky (1 ku 6), ostatné sú 1 ku 9 alebo lepšie. 

Disparity ilustruje aj fakt, že v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji je 
jednoduchší výpo�et okresov ktoré sú na úrovni najhoršieho Trnavského �i Tren�ianskeho 
okresu. Jedná sa o okresy Banská Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom3. Ostatných vyše 30 
okresov je výrazne horších ako spomínané najhoršie okresy Trnavského �i Tren�ianskeho 
kraja, pomer dlhodobo nezamestnaných k pracujúcim v nich je 1 ku 6 alebo horšie. 

V niektorých okresoch je pomer dlhodobo nezamestnaných k pracujúcim jedna ku dva 
alebo horšie. Jedná sa o okresy Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Medzilaborce, 
Sabinov, Vranov nad Top�ou, Rož�ava a Trebišov. V týchto okresoch žije spolu 530 tisíc 
osôb, �o predstavuje temer 10% obyvate�stva SR a 15% plochy SR. 

Pomer jedna ku trom je navyše v okresoch Krupina, Lu�enec, Ve�ký Krtíš, Snina, 
Stropkov, Svidník, Gelnica, Košice – okolie, Michalovce a Sobrance. Spolu s 
predchádzajúcimi okresmi sa jedná o milión obyvate�ov, �o je takmer 20% SR, plocha je 30% 
Slovenska.  

Ak tento pomer zvýšime na jedna ku štyrom, pribudnú okresy Brezno, Žarnovica, 
Bardejov, Levo�a a Spišská Nová Ves. V týchto okresoch žije štvrtina obyvate�ov Slovenska 
(1,35 milióna osôb) a predstavujú 37% plochy Slovenska.  

Až ke� sledujeme pomer jedna ku pä� tak vidíme prvý okres mimo najhorších troch 
krajov, Komárno. Okrem troch dobrých okresov (Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom) 
z týchto krajov chýbajú iba okresy Poprad a Stará �ubov�a. Celkovo sa potom v okresoch kde 
na jedného dlhodobo nezamestnaného pripadá 5 alebo menej pracujúcich nachádza 38% 
obyvate�ov (vyše dva milióny osôb) a obsahujú takmer polovicu plochy SR (47%). 

Tento preh�ad okresov reprezentatívne popisuje neinkluzivitu trhu práce na Slovensku.  

Predmet
né 

ukazovatele 
sú metódou 

merania 
pomocou 

miesta trvalého pobytu ešte podhodnotené. Ak by existovali údaje o reálnom mieste bydliska 
a reálnom mieste výkonu práce, �as� pracujúcich momentálne zaradených do horších okresov 
by bola zaradená do rozvinutých regiónov. Jedná sa najmä o osoby, ktoré po skon�ení školy 
zostali pracova� v univerzitnom meste a reálne tam aj bývajú (bez zmeny trvalého pobytu), 
osoby dlhodobo pracujúce a bývajúce v zahrani�í (najmä Anglicko, Škótsko a Írsko), osoby 
ktoré chodia na týžd�ovky (kde je skôr metodologická otázka �i majú by� zaradený o miesta 
kde pracujú alebo miesta kde chodia iba na víkend, ke�že ich pracovné miesto vygeneroval 
iný región). 

                                                
3 Okresy mesta Košice sme vzh�adom na problematické dáta neanalyzovali samostatne, širšie Košice (Košice 

I – IV a Košice okolie) mali pomer jedna ku pä�. 

pomer % obyva te �ov % plochy
1 ku 2 10% 15%
1 ku 3 20% 30%
1 ku 4 25% 37%
1 ku 5 38% 47%
1 ku 6 46% 56%
1 ku 7 47% 59%
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3. Možnosti zmeny 
Ako bolo popísané, výška dlhodobej nezamestnanosti je ve�mi rozdielna v jednotlivých 

regiónoch. Dosiahnutie cie�a rapídneho zníženia dlhodobej nezamestnanosti v najhorších 
regiónoch na úrove� priemeru SR, ktorý je v porovnaní s EÚ ve�mi nepriaznivý, je ve�mi 
obtiažne.  

V regiónoch kde je pomer dlhodobo nezamestnaných k pracujúcim jedna ku dvom (�o je 
10% obyvate�stva SR), by toto zvýšenie predstavovalo zvýšenie po�tu pracovných miest o 
tretinu a zárove� zamestnanie dvoch tretín sú�asných dlhodobo nezamestnaných na týchto 
nových pracovných miestach. Alternatívne je potrebné popri tomto vytváraní nových 
pracovných miest zabezpe�i� fungujúce celoživotné vzdelávanie (s cie�om posunú�
sú�asných pracujúcich na iné pracovné miesta), a na uvolnené pracovné miesta zamestna�
dlhodobo nezamestnaných. 

Pri pomere 1 ku 3 je potrebné zvýši� po�et pracovných miest o 18% a zamestna� na nich 
55% dlhodobo nezamestnaných. Tieto regióny sú 10% obyvate�ov SR. Na zlepšenie pomeru 1 
ku 4 je potrebné zvýši� pracovné miesta o 11% a zamestna� na nich 44% dlhodobo 
nezamestnaných. Predstavujú 5% obyvate�stva SR.  

Nástroje, ktoré boli doteraz používané na riešenie dlhodobej nezamestnanosti nesplnili svoj 
ú�el v dostato�nej miere. Vzh�adom na de-facto absentujúci trh práce v niektorých 
regiónoch4, �as� nástrojov pasívnej politiky zamestnanosti nemá efekt (zmena da�ových a 
odvodových sadzieb) Taktiež �as� nástrojov, ktoré podporujú a zjednodušujú zamestnanie, 
vzh�adom na absenciu dopytu po práci strácajú ú�innos�. Jedná sa najmä o škôlky, prepojenie 
rodinného a pracovného života, podpora lokálnej mobility, podpora infraštruktúry. Štandardná 
aktívna politika trhu práce síce v malom rozsahu prináša dobré výsledky, avšak nedokáže 
efektívne vytvori� dodato�ný dopyt po práci (vzdelávanie, podpora mobility, sociálne 
podniky).  

�as� nástrojov �o v malom rozsahu dokáže fungova� efektívne nie je možné nasadi� vo 
rozsahu potrebnom v regiónoch, ke�že pri vä�šom rozsahu strácajú ú�innos� úplne. Jedná sa 
najmä o aktiva�né práce (kde nie je možnos� zada� primerané množstvo práce a absentuje 
kontrola výstupov), sociálne podniky a iné formy dotácie ceny práce (ke�že nárok na túto 
dotáciu by mal každý tretí a pri absentujúcom dodato�nom dopyte po produkovaných 
tovaroch a službách by prichádzalo k vytlá�aniu štandardných zamestnancov), podpora 
mobility (pri vä�šom nasadení by prišlo k vy�udneniu problematických regiónoch a nie k 
podpore regiónu), plošná podpora jednoduchých aktivít (ktorá by skôr prispela k „tragedy of 
the commons“ ako k dlhodobému rozvoju regiónu). Vytvorenie nástroja, ktorý by nemal 
nedostatky spomenuté v predchádzajúcich riadkoch a zárove� by dokázal vidite�ne zníži�
dlhodobú nezamestnanos� nie je jednoduché. Realizácia tohto nástroja nebude ani lacná ani s 
krátkodobými efektami. 

4. Záver

Dlhodobá nezamestnanos� je na Slovensku výrazne regionálne koncentrovaná. Tento fakt 
�alej znižuje potenciál týchto regiónov na ekonomický rozvoj. V prvej �asti sme popisovali 
dôsledky dlhodobej nezamestnanosti nielen na ekonomickú �as� spolo�nosti.  

V �lánku sme ukázali, že v regiónoch kde na jedného dlhodobo nezamestnaného pripadá 
menej ako štyria pracujúci, žije štvrtina obyvate�ov SR a predstavujú 37% plochy krajiny. 

                                                
4 Ak v regióne je tretina ekonomicky aktívneho obyvate�stva de-facto vylú�ená z trhu práce a �asto nie je 

schopná nastúpi� do zamestnania, nedá sa hovori� o fungujúcom trhu. 
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Regióny kde je tento pomer ešte vypuklejší (1 ku trom, alebo menej), predstavujú 20% 
obyvate�stva SR a 30% plochy. Takáto koncentrácia vyžaduje primerané nástroje, ktoré 
vykazujú známky fungovania aj pri ve�mi výrazných disparitách. 

Ak má štátna politika zamestnanosti cie� tento pomer zlepši� aspo� na priemer krajiny, 
jedna ku sedem, by predstavovalo nutnos� zvýši� po�et pracovných miest v týchto regiónoch 
o 11% (v regiónoch s pomerom 1 ku 4) alebo až o 33% (v regiónoch s pomerom 1 ku dvom, 
ktoré predstavujú 10% obyvate�ov).  
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Uskuto�nite�nos� zavedenia stabiliza�ných dlhopisov v podmienkach 
Európskej  únie - kvalitatívna analýza12

The Feasibility of Introducing Stability Bonds in Terms of the European 
Union - Qualitative Analysis 

Viliam Páleník 

Abstract: Recently, European Commission has introduced the Green paper on feasibility of 
introducing stability bonds. Three different approaches for the introduction were proposed. 
First, aiming at “complete replacement of national bonds emission with emission of stability 
bonds warranting equal and joint guarantees” would lead to major issues both political and 
juridical and is thus seen to be the least appropriate option. Second attitude, “partial 
replacement of national bonds emission with emission of stability bonds warranting equal and 
joint guarantees” is according to EESC most feasible solution and it seems to be the most 
acceptable one as well. In the view of author however, the risk of moral hazard would not be 
eliminated to a sufficient extend. Third approach, “partial replacement of national bonds 
emission with emission of stability bonds warranting equal but not joint guarantees” would 
according to author eliminate the moral hazard in the sphere of budget leash and would 
preserve the advantages of lowering liquidity surcharges at the same time.   
Abstrakt: Európska komisia predstavila zelenú knihu o uskuto�nite�nosti zavedenia 
stabiliza�ných dlhopisov. Navrhla tri prístupy k ich zavedeniu. Prístup �. 1: „úplné nahradenie 
národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov so spolo�nými a nerozdielnymi 
garanciami“ by vyvolal najviac problémov politickej a právnej povahy, a preto sa javí jeho 
uplatnenie v blízkej budúcnosti ako najmenej pravdepodobné. Prístup �. 2: „�iasto�né 
nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov so spolo�nými a nerozdielnymi 
garanciami“ je pod�a stanoviska EHSV je naj�ahšie uskuto�nite�ný a všeobecne 
najprijate�nejší. Pod�a názoru autora by uplatnením tohto prístupu nebolo dostato�ne 
odstránené morálne riziko že sa bude rozpo�tová disciplína zhoršova�. Prístup �. 3: „�iasto�né 
nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov s nerozdielnymi, ale nie 
spolo�nými garanciami“ pod�a názoru autora obmedzí morálne riziko v oblasti rozpo�tovej 
disciplíny a sú�asne zachová výhody zníženia prirážok likvidity. 
Key words: Stability Bond, the European Union, the European Economic and Social 
Committee, feasibility, qualitative analysis, moral hazard. 
K�ú�ové slová: stabiliza�ný dlhopis, Európska únia, Európsky hospodársky a sociálny výbor, 
uskuto�nite�nos�, kvalitatívna analýza, morálny hazard. 
JEL classification: E49, E59, E62, N13, D78. 

Úvod 
Cie�om zelenej knihy o uskuto�nite�nosti zavedenia stabiliza�ných dlhopisov 

v podmienkach Európskej únie [1]  bolo za�a� rozsiahle verejné konzultácie o stabiliza�ných 
dlhopisoch  so všetkými zainteresovanými stranami. Tieto majú Európskej komisii slúži� ako 
základ na navrhnutie politiky v tejto oblasti. Táto práca vychádza zo stanoviska Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Metódou kvalitatívnej analýzy sú diskutované aj 
pozme�ovacie návrhy, pri prípravy ktorých sa autor tejto práce podie�al. , nNezískali však 
dostato�nú podporu a sú uvedené v prílohe stanoviska EHSV [2]. 

                                                
1 Príspevok bol vytvorený s podporou projektu APVV Inkluzívny rast – naivitata alebo genialita? 
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1. Návrh komisie 
Európska komisia navrhuje spolo�né vydávanie štátnych dlhopisov �lenských krajín 

Európskej únie, ktoré oficiálne nazýva stabiliza�né dlhopisy a pracovne sa používa pre ne aj 
názov eurodlhopisy. Zdôvod�uje to tým, že stabiliza�né dlhopisy: 

- by mohli potenciálne zmierni� terajšiu dlhovú krízu štátov, pretože �lenské štáty s 
vysokým výnosom by mohli ma� prospech z vyššej úverovej bonity �lenských štátov s 
nízkym výnosom, 

- by zvýšili odolnos� finan�ného systému eurozóny proti budúcim nepriaznivým 
vplyvom, a zlepšila by sa tak finan�ná stabilita,. 

-  Stabiliza�né dlhopisy by všetkým zú�astneným �lenským štátom poskytli bezpe�nejší 
prístup k refinancovaniu a zabránili by náhlej strate prístupu na trh, 

- dlhopisy by pomohli urýchli� ú�inok menovej politiky v eurozóne, 
- by podporili efektívnos� trhu so štátnymi dlhopismi, ale tiež celého finan�ného systému 

eurozóny,  
- likvidita a vysoká úverová kvalita trhu so stabiliza�nými dlhopismi by priniesli nízke 

referen�né výnosy, ktoré by odzrkad�ovali zodpovedajúce nízke úverové riziko a 
likvidné prirážky, 

- by umožnili zjednoduši� investície do portfólia v eurách a prispeli by k snahe vytvori�
vyváženejší celosvetový finan�ný systém. 

Návrh Komisie upozor�uje na tieto druhy morálneho hazardu, ktoré by mohli v súvislosti 
s ich zavedením vzniknú�: 

- V dôsledku niektorých foriem stabiliza�ných dlhopisov by sa znížila, alebo dokonca 
úplne vytratila povinnos� rešpektova� rozpo�tovú disciplínu, pretože �lenské štáty 
eurozóny by spolo�ne znášali úverové riziko súvisiace s niektorými alebo so všetkými 
ich verejnými dlhmi. To je spojené s rizikom morálneho hazardu, ktorý vzniká preto, 
že úverové riziko vyplývajúce z individuálneho nedostatku fiškálnej disciplíny by 
znášali všetci ú�astníci. 

- Ke�že emisia stabiliza�ných dlhopisov môže oslabi� trhovú disciplínu, boli by potrebné 
zásadné zmeny v rámci ekonomického riadenia eurozóny. Toto by malo nevyhnutne 
vplyv na fiškálnu suverenitu. 

- Stabiliza�né dlhopisy by museli ma� ve�mi vysokú úverovú kvalitu, aby boli 
akceptované investormi. 

- Dosiahnutie vysokej úverovej kvality bude takisto dôležité z h�adiska zabezpe�enia 
akceptácie stabiliza�ných dlhopisov všetkými �lenskými štátmi eurozóny. 

- Úverový rating v prípade stabiliza�ných dlhopisov by primárne závisel od úverovej 
kvality zú�ast�ujúcich sa �lenských štátov a od základnej štruktúry záruky. 

Zelená kniha navrhuje tri varianty pod�a stup�a nahradenia národných emisií (úplné alebo 
�iasto�né) a povahy súvisiacej garancie (spolo�ná a nerozdielna alebo nerozdielna). Tieto tri 
široké prístupy sú takéto: 

Prístup �. 1: „úplné nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov so 
spolo�nými a nerozdielnymi garanciami“. 

Pod�a tohto prístupu by verejné financovanie v eurozóne bolo plne kryté emisiou 
stabiliza�ných dlhopisov a národné emisie by boli zastavené. Úverové hodnotenie 
najdôležitejších �lenských štátov eurozóny by pravdepodobne dominovalo pri stanovení 
ratingu pre stabiliza�né dlhopisy. Možno sa teda domnieva�, že dnes vydaný stabiliza�ný 
dlhopis by mohol pravdepodobne získa� vysoký úverový rating. Tento prístup by bol 
najú�innejší z h�adiska zabezpe�enia výhod emisie stabiliza�ných dlhopisov, zárove� by však 
bol spojený s najvä�ším rizikom morálneho hazardu. Preto by musel by� spojený s ve�mi 
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silným rámcom zais�ujúcim rozpo�tovú disciplínu, konkurencieschopnos� a zníženie 
makroekonomickej nerovnováhy na vnútroštátnej úrovni. 

Prístup �. 2: „�iasto�né nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov so 
spolo�nými a nerozdielnymi garanciami“. 

Pod�a tohto prístupu by emisia stabiliza�ných dlhopisov bola spojená so spolo�nými a 
nerozdielnymi garanciami, ale nahradila by len obmedzenú �as� národnej emisie. 
�as� emisie, ktorá by nebola vo forme stabiliza�ných dlhopisov, by zostala spojená s 

príslušnými národnými garanciami. V dôsledku toho by trh s národnými dlhopismi eurozóny 
pozostával z dvoch samostatných �astí: stabiliza�ných dlhopisov a dlhopisov národných vlád. 
K�ú�ovú úlohu pri tomto prístupe by zohrávali konkrétne kritériá ur�ujúce príslušné pomery 
stabiliza�ných dlhopisov a národnej emisie. 

Prístup �. 3: „�iasto�né nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov s 
nerozdielnymi, ale nie spolo�nými garanciami“. 

V súlade s týmto prístupom by stabiliza�né dlhopisy opä� nahradili národnú emisiu iba 
�iasto�ne a boli by podporené garanciami �lenských štátov eurozóny na princípe pro-rata. 
Tento prístup sa líši od prístupu �. 2, pretože �lenské štáty by si udržali zodpovednos� za svoj 
podiel na emisii stabiliza�ných dlhopisov, ako aj za svoju národnú emisiu. 

2. Stanovisko EHSV 
EHSV vo svojom stanovisku  vrelo víta predstavenie zelenej knihy o stabiliza�ných 

dlhopisoch. Jej obsah je v súlade s myšlienkou �oraz integrovanejšej Európskej únie s 
jednotným trhom, ako aj s európskym kapitálovým trhom a predstavuje nevyhnutné doplnenie 
sú�asnej spolo�nej menovej politiky v eurozóne s týmito aspektmi: 

- Navrhované eurodlhopisy by mohli vyvola� dôveru potenciálnych investorov, a tým by 
sa stabilizoval dopyt po štátnych dlhopisoch a znížili úrokové sadzby. 

- Riziko morálneho hazardu a jeho prípadné konkrétne prejavy uvedené v zelenej knihe 
sú prezentované diskutabilne a mali by by� dôkladne preskúmané, skôr ako z nich budú 
vyvodené sporné závery. Ak by teória, ktorú uvádza zelená kniha, bola správna, �iže 
keby oslabenie trhovej disciplíny v dôsledku zjednotenia úrokových sadzieb viedlo k 
nezodpovednému zvýšeniu verejných výdavkov alebo nárastu rozpo�tového deficitu, 
od zavedenia eura by sme už takýto vývoj museli zaznamena�. Ale nebolo to tak. 

- Stabiliza�né dlhopisy musia ma� ve�mi vysokú úverovú kvalitu, aby ich investori a 
�lenské štáty eurozóny mohli akceptova�. Avšak v dôsledku nerozhodných a 
oneskorených politických krokov prevláda v sú�asnosti taká ve�ká neistota, že dokonca 
eurodlhopisy so spolo�nými a nerozdielnymi garanciami by zajtra pravdepodobne boli 
prijaté inak ako pred nieko�kými mesiacmi. 

- Je nevyhnutné viac zapoji� ECB do riešenia krízy napr. prostredníctvom udelenia 
bankovej licencie ENFS alebo EMS. 

- Prístup �íslo 2, teda „�iasto�né nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných 
dlhopisov so spolo�nými a nerozdielnymi garanciami“ je naj�ahšie uskuto�nite�ný a 
všeobecne najprijate�nejší. 

3. Pozme�ovacie návrhy 
Viaceré pozme�ovacie návrhy boli v diskusii EHSV zamietnuté, ale získali najmenej 

štvrtinu hlasov. Ich obsah je možné zhrnú� takto:  
 „Prístup �. 1: „úplné nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov 

so spolo�nými a nerozdielnymi garanciami“. 
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Tento prístup vyžaduje maximálnu európsku integráciu a má aj najvä�šie morálne riziká. 
Jej uskuto�nenie by však vyvolalo najviac problémov politickej a právnej povahy, a preto sa 
úplné nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov so spolo�nými 
a nerozdielnymi garanciami javí v blízkej budúcnosti ako najmenej pravdepodobné. O ich 
prípadnom zavedení však bude možné uvažova� až po odstránení rizika morálneho hazardu 
uvedeného v zelenej knihe a ak bude dostato�ne zabezpe�ené, že sa v hospodárskej praxi 
nevyskytuje.“ 

„Prístup �. 2: „�iasto�né nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov so 
spolo�nými a nerozdielnymi garanciami“.  

K�ú�ovú úlohu pri tomto prístupe by zohrávali konkrétne kritériá ur�ujúce príslušné 
pomery stabiliza�ných dlhopisov a národnej emisie a nebolo by dostato�ne odstránené 
morálne riziko že sa bude rozpo�tová disciplína zhoršova�.“ 

„Prístup �. 3: „�iasto�né nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov s 
nerozdielnymi, ale nie spolo�nými garanciami“. 

V súlade s týmto prístupom by stabiliza�né dlhopisy opä� nahradili národnú emisiu iba 
�iasto�ne a boli by podporené garanciami �lenských štátov eurozóny na princípe pro-rata. 
Tento prístup sa líši od prístupu �. 2, pretože �lenské štáty by si udržali zodpovednos� za svoj 
podiel na emisii stabiliza�ných dlhopisov, ako aj za svoju národnú emisiu. Tým by sa 
obmedzilo morálne riziko v oblasti rozpo�tovej disciplíny a sú�asne zachovali výhody 
zníženia prirážok likvidity.“ 

Je neprípustné, aby niektoré �lenské štáty �ahkovážne mí�ali a, ako to žia� ukazuje prax, 
zaobchádzali so svojimi prostriedkami dos� nezodpovedne, a iné štáty museli pokrýva� tieto 
výdavky. Zárove� treba poukáza� na to, že spolo�né a nerozdielne garancie sú v priamom 
rozpore s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pod�a ktorých žiaden štát 
neru�í za záväzky iného štátu. Naopak, prístup �.3 (ktorý mohol by� na základe 
pozme�ovacích návrhu podporený) minimalizuje riziko morálneho hazardu pri vykonávaní 
hospodárskej a fiškálnej politiky. Na rozdiel od druhého prístupu by to znamenalo 
„nerozdielne ale nie spolo�né“ garancie, preto by sa mohol uplat�ova� relatívne rýchlo a bez 
potreby meni� európske zmluvy. 

4. Záver 
Pokia� ide o rozli�né „možnosti emisie stabiliza�ných dlhopisov“ prístup �íslo 3, teda 

„�iasto�né nahradenie národnej emisie emisiou stabiliza�ných dlhopisov a nerozdielnymi, ale 
nie spolo�nými garanciami“ je naj�ahšie uskuto�nite�ný a všeobecne najprijate�nejší.“ 
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Modelovanie striebornej ekonomiky1

Modeling of Silver Economy 

Kristína Petríková 

Abstract: This article is dedicated to Silver economy and its simulation via static CGE 
model. Firstly, term of Silver economy is described, which is then projected into SAM matrix 
and corresponding CGE model. Afterwards, few policy shocks were implemented into the 
model. Impacts of those policy shocks are discussed under the assumptions of two different 
closures of the model.    
Abstrakt: Príspevok sa venuje striebornej ekonomike, ktorej aspekty sú skúmané pomocou 
vytvoreného statického CGE modelu. V prvej �asti je priblížená podstata pojmu striebornej 
ekonomiky, �alej sa priestor venoval popísaniu SAM matice, ktorá bola vytvorená pre 
potreby modelovania a samotného CGE modelu. V modeli bolo následne zavedených 
nieko�ko šokov, ktorých dopady boli porovnané pri rôzne zvolených uzáveroch modelu.    
Key words: Silver economy, SAM matrix, CGE model, closure, senior.  
K�ú�ové slová: Strieborná ekonomika, SAM matica, CGE model, uzáver, senior.  
JEL classification: C61, E20, J11. 

1. Úvod 
V tomto príspevku sa budeme venova� pojmu striebornej ekonomiky a jej analýze 

pomocou vytvoreného CGE2 modelu. Strieborná ekonomika reprezentuje trh tovarov 
a služieb ur�ených na uspokojovanie dopytu starších (�udí starších ako 50 rokov). Rovnako 
starnutie populácie Európy predstavuje hrozbu pre národné rozpo�ty, preto je predpoklad, že 
krajiny budú nútené zavádza� opatrenia aby predišli prílišnému za�aženiu verejných financií. 
Z poh�adu Slovenska ako exportne zameranej ekonomiky môžeme na danú problematiku 
nazera� ako potenciálnu exportnú príležitos�.3 Rovnako je vhodné analyzova� spotrebite�ské 
správanie seniorov, ktoré sa môže meni� v dôsledku demografických zmien rovnako ako aj 
ekonomických pomerov. V tomto �lánku sa preto budeme venova� analýze takýchto zmien, 
najmä s oh�adom na seniorov. Cie�om bude ukáza�, �i naplnenie demografických prognóz 
predpovedajúcich rapídne starnutie obyvate�stva po�as nasledujúcich rokov4 bude ma�
výhradne negatívny dopad na ekonomiku, alebo �i je možné v kontexte starnutia vyvodi� aj 
pozitívne dôsledky pre ekonomiku.  

Pre potreby kvantitatívnej analýzy aspektov striebornej ekonomiky sme vytvorili 
statický CGE model, ktorý bude odzrkad�ova� nami predpokladané zmeny ktoré môžu nasta�
v ekonomike. V �lánku budú diskutované dva prístupy k uzáveru CGE modelu, prvým z nich 
bude klasický uzáver, ktorý bude porovnaný s výsledkami dosiahnutými na základe 
predpokladov alternatívneho uzáveru.  

2. CGE model striebornej ekonomiky 
CGE model predstavuje sústavu nelineárnych rovníc, do ktorých sú pri prvom spustení 

modelu dosadené pôvodné ekonomické parametre. Vstupnou dátovou základ�ou pre CGE 

                                                
1 Príspevok bol vypracovaný v�aka podpore APVV, �. zmluvy APVV-0135-10.  
2 Z angl. computable general equilibrium = všeobecná vypo�ítate�ná rovnováha 
3 PÁLENÍK, V. [2009] 
4 European Union [2012] 
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model je SAM5 matica, ktorá bola pre potreby modelovania striebornej ekonomiky upravená. 
Uvedená je v Tabu�ke 1.  

Tab. 1: Agregovaná SAM matica SR za rok 2008, v mil. EUR6
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V produk�nom sektore vystupuje Y ako celková produkcia a Q je z nej vydelený sektor 
zdravotníctva. L predstavuje príjmy za prácu, K je kapitál, L_T sú odvody. Spotrebné sektory 
sú rozdelené na vládu G a domácnosti, ktoré sú �alej delené na domácnosti mladých HM 
a domácnosti starých HS. Skratka INV predstavuje investície a ROW je sektor zahrani�ia. 
Hodnoty v SAM matici predstavujú celkové nominálne toky medzi jednotlivými subjektmi, 
pri�om riadky možno �íta� ako príjmy subjektu a st�pce ako jeho výdavky.  

Pri konštrukcii modelu bol produk�ný sektor modelovaný pomocou Cobb-Douglasovej 
produk�nej funkcie s konštantnými výnosmi z rozsahu s dvomi vstupnými komoditami, 
prácou a kapitálom. Spotreba vlády a domácností je modelovaná taktiež cez Cobb-
Douglasovu funkciu a sektor zahrani�ia je zobrazený cez Armingtonov koncept, import je 
modelovaný pomocou CES7 funkcie, export pomocou CET8 funkcie.   

Pri vo�be uzáveru CGE modelu je potrebné sa rozhodnú� medzi viacerými možnými 
predpokladmi. Naj�astejšie používanými sú klasický a keynesiánsky uzáver. Zatia� �o 
klasický záver predpokladá konštantnú ve�kos� celkovej ponuky pracovnej sily, keynesiánsky 
pripúš�a nerovnováhu na trhu v podobe nezamestnanosti no s fixnou zásobou kapitálu. Tieto 
dva uzávery tak predstavujú dva protichodné poh�ady na ekonomiku, klasický uzáver 
s predpokladanou neexistenciou nezamestnanosti a keynesiánsky uzáver s fixnou ponukou 
kapitálu sú obidva v kontexte slovenskej ekonomiky nenaplnite�né.  Správanie ekonomiky je 
bližšie ku klasicky uzavretému modelu9, preto jedným z použitých uzáverov v tomto 
príspevku bude práve klasický prístup ktorý predpokladá plnú zamestnanos�

              (1) 

kde  ozna�uje celkovú ponuku pracovnej sily a  je predstavuje náklady na prácu  
v produk�ných sektoroch i. 

Pre porovnanie sme použili aj alternatívny uzáver, ktorý vzniká ako optimaliza�ná 
úloha minimalizácie lineárnej kombinácie klasického a keynesiánskeho uzáveru 

                                                
5 Z angl. social accounting matrix  
6 Pre detaily o agregácii SAM matice vi� PETRÍKOVÁ, K. [2013] 
7 Z angl. constant elasticity of substitution  
8 Z angl. constant elasticity of transformation  
9 PÁNIKOVÁ, L. [2007] 
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       (2) 

             (3) 

kde  a  sú váhy zastúpenia predpokladov jednotlivých uzáverov, pri�om prvá �as�
výrazu reprezentuje predpoklad keynesiánskeho uzáveru a druhá �as� vyjadruje predpoklad 
klasického uzáveru o fixnej celkovej ponuky pracovnej sily. Úloha (2) minimalizuje odchýlku 
od rovnovážnych stavov celkových investícií a ponuky práce.10 Váhy sú pre potreby 
príspevku nastavené na 0.5.     

3. Zavedenie šokov do modelu 
Po po�iato�nej kalibrácii CGE modelu a nadobudnutí pôvodného rovnovážneho stavu 

sme do�ho v kontexte striebornej ekonomiky zaviedli šoky, teda zmenili sme niektoré 
vstupné parametre. Po opätovnom spustení modelu získame nové rovnovážne hodnoty, ktoré 
porovnáme s pôvodnými. Ako sa ukáže, za predpokladov rôznych uzáverov získavame ve�mi 
odlišné výsledky.   

Vzh�adom nato, že ú�elom modelovania je najmä odhadovanie budúceho správania 
strieborných spotrebite�ov, pri zavádzaní šokov bolo modifikované ich spotrebite�ské 
správanie. Pri prvom šoku bol sklon k spotrebe domácností starých zvýšený o 10%, zatia� �o 
sklon k úsporám bol znížený o 10%.  

Tab. 2: Najvýznamnejšie výsledky po zavedení zmien správania domácností starých
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Výsledky tejto kombinácie šokov sú uvedené v Tabu�ke 2. Uvedené sú hodnoty, ktoré 
boli najvýznamnejšie z poh�adu klasického uzáveru a tieto sú porovnané s ekvivalentnými 
veli�inami pri alternatívnom uzávere. Vidíme, že rovnaká sústava rovníc CGE modelu dáva 
odlišné výsledky v závislosti od vo�by uzáveru. Výsledky šoku zavedeného do klasicky 
uzavretého modelu vidíme v �avej �asti tabu�ky, výsledky alternatívne uzavretého modelu sú 
uvedené v pravej �asti. Zatia� �o pod klasickým uzáverom zmena spotrebite�ského správania 
seniorov nemala ve�ký vplyv na HDP, model s alternatívnym uzáverom ukázal zvýšenie HDP 
o 1,84%. K percentuálne najvä�šej zmene došlo v importe pri druhom zvolenom uzávere, �o 
je ale spôsobené najmä nízkou absolútnou hodnotou importu v pôvodnej SAM matici, ktorá 
spôsobuje jeho vysokú volatilitu pri modelovaní. V oboch prípadoch výrazne klesli úspory 
seniorov, �o je dôsledok zvýšenia ich blahobytu a priameho zníženia tendencie spori� si do 

                                                
10 PÁNIKOVÁ, L. [2007] 
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budúcich období. Zvýšenie blahobytu sa odzrkad�uje vo zvýšenej spotrebe tovarov 
v domácnostiach.  

Tento šok sa dá interpretova� ako jeden zo scenárov vývoja striebornej ekonomiky, 
kedy sa seniori rozhodnú vo vä�šej miere mí�a� svoje úspory aby takto dotovali svoj zvýšený 
blahobyt. Takýto vývoj môžeme u seniorov o�akáva�, vo vyspelých západných krajinách sa 
už teraz objavujú takéto tendencie.11  

V �alšom scenári sme skombinovali viacero šokov do jedného. V tomto prípade sme 
opä� pozorovali, aký bude ma� na ekonomiku vplyv zvýšený spotrebite�ský záujem seniorov. 
Domácnostiam starých sme zvýšili spotrebu oboch tovarov o 1% a znížili sklon k úsporám 
o 10%, zatia� �o domácnostiam mladých sme znížili sklon k spotrebe o 10%.  

Tab. 3: Najvýznamnejšie výsledky po zavedení kombinácie šokov 
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Výsledky druhej kombinácie šokov vidíme v Tabu�ke 3. Opä� pozorujeme ve�mi 
odlišné premietnutie scenára v závislosti od vo�by uzáveru. Zatia� �o pri klasickom uzávere 
spôsobil tento šok pokles HDP o viac ako 5%, pri alternatívnom uzávere HDP naopak 
vzrástlo takmer o 5%. Toto je spôsobené najmä nárastom produkcie pri alternatívnom 
uzávere. Percentuálne opä� vy�nieva import a zmena v úsporách domácností starých. Toto 
vysvet�ujeme ako náhlu zmenu v preferencií spori�, ke� na úkor úspor sa dostáva do popredia 
zvýšená spotreba odrážajúca sa vo zvýšenom blahobyte. Výrazne poklesli zahrani�né 
investície. V dôsledku zníženia sklonu k spotrebe sa znížila spotreba tovarov v domácnostiach 

                                                
11 GASSMANN, O. [2009] 
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mladých, a zárove� sa zvýšili ich úspory. Naopak sa ale zvýšili ich príjmy za prácu, pretože 
pri alternatívnom uzávere sa zvýšil dopyt po práci v produk�ných sektoroch.   

V krátkodobom horizonte sa tento scenár v podmienkach alternatívneho uzáveru javí 
ako prospešný, kedy si seniori prilepšia a zárove� toto nemá dopad na tempo rastu 
ekonomiky. Treba ale poveda�, že z dlhodobého h�adiska je tento scenár neudržate�ný. Na 
hlbšiu analýzu by bolo potrebné rozvies� na�rtnutý model do dynamickej podoby. Takto 
konštruovaný model by mohol ukáza� vývoj premenných po�as viacerých �asových období. 

4. Záver  
 V�aka na�rtnutému statickému CGE modelu sme ukázali nieko�ko možných smerov, 

ktorými by sa mohla strieborná ekonomika v budúcnosti vyvinú�. Pri porovnaní vybratých 
uzáverov sa ekonomicky bližším realite javí alternatívny uzáver. Tento uzáver je možné 
škálova� v závislosti od približovania sa jednotlivým ekonomickým predpokladom. Naproti 
tomu klasický uzáver, ktorý predpokladá neexistenciu nezamestnanosti je v podmienkach 
Slovenska vzdialený realite, �omu zodpovedajú aj vzniknuté posuny v ekonomike po 
zavedení šokov do modelu. Za týchto podmienok je možné pracovnú silu iba presúva� medzi 
dvomi produk�nými sektormi, �o nedáva priestor na expanziu trhu a je tak limitujúcim 
faktorom pre dosiahnutie rastu ekonomiky. Uvedené scenáre uskuto�nené na slovenských 
dátach môžu slúži� na interpretáciu správania seniorov v zahrani�í, najmä vo vyspelých 
krajinách Európskej únie. Je to preto, že slovenskí seniori v porovnaní so svojimi západnými 
rovesníkmi zatia� nedisponujú rovnakou kúpnou silou a taktiež ich úspory predstavujú menšie 
�iastky ako v západných krajinách. Preto tento príspevok môže slúži� ako možný scenár do 
budúcnosti.     
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Mapa úspešnosti ako nástroj merania konkurencieschopnosti firiem 
Map of success as a tool of measuring of competitiveness of companies 

    
Jana Plchová 

Abstract: The paper is designed to explain basic principles for a new approach to business 
management known as Spiral Management. It points out to the need for implementation of 
new approaches to business management that are based on respect for natural laws, 
viewing the business as a system consisting of two different parts: technical subsystem 
(materialized and non-materialized knowledge in the company) and social subsystem 
(people in the company). The article pointed out the possibility of using principles of spiral 
management  for measuring and managing the competitiveness of companies. 

Abstrakt: Príspevok  je zameraný na vysvetlenie základných princípov nového prístupu 
k manažmentu podniku, ktorý je známy pod názvom špirálový manažment. Poukazuje na 
potrebu implementácie nových prístupov k riadeniu podniku, ktoré sú založené na 
rešpektovaní prírodných zákonov a chápu podnik ako systém, pozostávajúci z dvoch 
navzájom odlišných �astí, technického subsystému (zhmotnených a nezhmotnených 
znalostí vo firme) a sociálneho subsystému (�udí vo firme). V �lánku je poukázané na 
možnosti využitia princípov špirálového manažmentu na meranie a riadenie 
konkurencieschopnosti firiem.  

Key words: technical and social subsystem, Prigogine laws, entropy, map of success. 

K�ú�ové slová:  technický a sociálny subsystém podniku, Prigoginove zákony, entropia, 
mapa úspešnosti. 

JEL classification: M29. 

Úvod 
Jedným z, v sú�asnosti �asto používaných pojmov, je konkurencieschopnos� firiem. Teoretici 
aj praktickí ekonómovia a manažéri definujú konkurencieschopnos� ako vnútornú vlastnos�
podnikov, ktorá im umož�uje za daných podmienok uspie�  na trhoch v sú�aži 
s konkurenciou.  
 Osobitný problém v ekonomickej teórii predstavuje meranie konkurencieschopnosti 
skúmaných objektov. Meranie konkurencieschopnosti firiem  je jednou z problematík, na 
ktorú je možné nazera� z viacerých uhlov poh�adu. Tradi�ný prístup k meraniu 
konkurencieschopnosti podniku predpokladá vytvorenie indexu konkurencieschopnosti 
podniku, ktorý zah��a súbor vhodne zadefinovaných premenných vyjadrujúcich schopnos�
podniku dosahova� zisk, udrža�, alebo rozšíri� svoj podiel na domácom, alebo zahrani�nom 
trhu a podobne. Alternatívny poh�ad na problematiku merania konkurencieschopnosti 
podnikov prináša prístup, ktorý je pod�a svojho autora, A. Kop�aja, nazvaný špirálový 
manažment. 

1. Podnik z poh�adu špirálového manažmentu 

A. Kop�aj vychádzal pri koncipovaní svojho  prístupu k riadeniu firiem  z predpokladu, že 
podnik sa skladá z dvoch subsystémov – subsystému technického, neživého a subsystému 
sociálneho, živého. Pri riadení technického subsystému sa využívajú známe termodynamické 
zákony.  Pri riadení sociálneho systému je ale potrebné vychádza� z dynamiky systémov 
interagujúcich  s okolím, teda z nerovnovážnej termodynamiky. Práve tento dôležitý aspekt 
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bol pri riadení firiem doteraz �asto prehliadaný.[1] 

1.1 Technický subsystém firmy 

Technický subsystém vo firme pozostáva  zo všetkých zhmotnených a nezhmotnených 
znalostí a procesov v podniku. V každej firme je možné identifikova� základné 
makroprocesy, ktoré  musí  zvládnu� každý podnik, bez oh�adu na to, v akom odbore 
podniká. Pod�a Kop�aja ide o 7 makroprocesov: výskum a vývoj, ekonomika a financie, 
nákup a skladovanie, výroba a údržba, logistika a informatika, administratíva a personalistika 
a nakoniec marketing a predaj produkcie.  
 Pod�a systémového prístupu k riadeniu platí, že každý proces vo firme funguje ako 
sú�as� systému a teda komplexne. Znamená to, že každý proces svojou funk�nos�ou 
umož�uje sú�asne  fungovanie aj všetkých ostatných procesov.  
 Technický subsystém firmy (uzavretý, neživý systém) je možné riadi�  pod�a 
termodynamických zákonov. Pre uzavretý systém platí: 
1. energia jeho vnútorného prostredia je konštantná, 
2. entropia jeho vnútorného prostredia iba rastie, 
3.     limita jeho stavu je pravdepodobnos� entropickej 1.  

 Z týchto zákonov vyplýva, že  každá zložka technického subsystému (stroje, 
technológie, know-how, vedomosti...) starne �i už vplyvom fyzického opotrebenia, alebo 
vplyvom zmien v podnikate�skom prostredí. Starnutie  v �ase sa prejavuje zvyšovaním 
entropie systému. Limitným stavom pre všetky zložky technického subsystému je pod�a 
tretieho termodynamického zákona stav nefunk�nosti, resp. úplného fyzického alebo 
morálneho opotrebenia, kedy entropia systému je rovná 1.[2] 

1.2 Sociálny subsystém firmy  

Sociálny subsystém prináša do procesov prebiehajúcich vo firme energiu �udí. Práve �udský 
potenciál sa stáva v moderne riadených firmách ich najdôležitejšou konkuren�nou výhodou. 
Sociálny subsystém že živý, otvorený systém, pre ktorý platia nie termodynamické, ale 
Prigoginove zákony. Práve implementáciu Prigoginových zákonov do manažmentu možno 
považova� za ve�mi jedine�ný prístup k riadeniu, ktorý si ur�ite zaslúži pozornos�.  
Zákonitosti platné pre živé, otvorené systémy definoval belgický fyzik a chemik ruského 
pôvodu Ilya Prigogine, ktorý získal v roku 1977 Nobelovu cenu  za chémiu za rozpracovanie 
termodynamiky nerovnovážnych, nezvratných systémov.  
Prigogine definoval základnú zákonitos� správania sa živých systémov: „Živé - otvorené 
systémy získavajú zo svojho okolia pre svoju  existenciu stále viac energie �o spôsobuje, že 
musia do okolia vypudzova� stále viac entropie. Rast entropie v prostredí ich núti 
k zvyšovaniu ich stup�a komplexnosti, �o im následne umož�uje  získava� zo svojho 
prostredia viac energie at�.“ 

Pod�a I. Prigogina  podmienkou existencie živého, otvoreného systému je schopnos�: 

1. získava� energiu z vonkajšieho prostredia, 
2. vypudzova� entropiu do vonkajšieho prostredia, 
pri kritickom náraste entropie zvyšova� svoj stupe� komplexity – teda vyvíja� sa. [2] 

2.       Entropia v manažmente  

�i už riadime technický alebo sociálny subsystém podniku, v oboch prípadoch narážame na 
pojem entropia, ktorý je pre riadenie podniku na princípoch prírodných zákonov k�ú�ový. 
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V termodynamike pojem entropia ozna�uje mieru neusporiadanosti fyzikálnej sústavy. Pojem 
entropia sa však už dávno nepoužíva v tomto význame len vo fyzikálnej chémii �i 
matematike, ale udomácnil sa aj v biológii, sociológii a najnovšie aj v manažmente. 

Pod�a druhej vety termodynamickej entropia fyzikálneho systému v �ase len rastie. 
Entropia je sú�asne mierou schopnosti systémov s energiou kona� prácu. V uzavretom 
systéme vzrast entropie je sprevádzaný klesaním energie schopnej kona� prácu. Takže �ím je 
v systéme vyššia entropia, tým menej je tento systém schopný kona� prácu. [3] 

2.1  Externá entropia 
Ukázalo sa, že v praxi je možné zis�ova� úrove� fungovania jednotlivých makroprocesov, 
ktoré sú sú�as�ou technického subsystému podniku  práve pomocou  stup�a ich nefunk�nosti, 
teda pod�a množstva entropie v systéme. V špirálovom manažmente sa táto veli�ina nazýva 
vonkajšou neusporiadanos�ou systému a ozna�uje sa ako externá entropia eext . 

2.2  Interná entropia 
Zisti� nefunk�nos� sociálneho subsystému je na pochopenie náro�nejší proces. Pod�a druhého 
Prigoginovho zákona je podmienkou existencie živých systémov ich schopnos� zbavova�
sa entropie jej vypudzovaním do vonkajšieho prostredia. �o ale chápeme pri úvahách 
o sociálnom subsystéme vo firme, teda o zamestnancoch, pod internou entropiou eint? Stupe�
zaentropizovanosti sociálneho subsystému vyjadruje  v tomto prípade stupe� neusporiadanosti 
energie, mapuje, do akej miery je energia �udí v systéme orientovaná v smere splnenia cie�
organizácie ako celku.  

3.  Meranie entropie v praxi a mapa úspešnosti        

Všetky merania, potrebné na diagnostiku firmu  sa v praxi realizujú na reprezentatívne 
vybratej vzorke cca 25-30 �udí zamestnancov danej firmy. Skupina pozostáva z vrcholových 
manažérov, z manažérov stredného stup�a aj robotníkov. Meranie sa realizuje pocitovou, 
subjektívnou metódou. Trvá nieko�ko dní, z ktorých podstatnú �as� sa ú�astníci merania 
zjednocujú v slovníku, vo vnímaní a chápaní jednotlivých pojmov a parametrov. Namerané 
výsledky sú následne spracované metódami štatistického zhodnotenie výsledkov. Výsledky 
meraní externej, internej aj celkovej entropie sú  opakovate�né a dostato�ne presné ako 
východisko pre diagnostiku stavu a následné riadenie firmy.[4] 

Hodnota entropie daného subsystému vystihuje fakt, ako je daný systém schopný 
pracova� s prijatou energiou, resp. ko�ko tejto energie dokáže spotrebova� efektívne. Ak je 
napríklad miera entropie 0,7 znamená to, že firma vie naplno využi� 30 percent energie 
a zvyšných 70 percent stráca.  

Mapa úspešnosti (obr. 1)  vizualizuje na základe nameraných hodnôt internej 
a externej entropie, t.j. entropie sociálneho a technického subsystému, pravdepodobnos�
dosiahnutia úspechu daného subjektu. Vodorovnú os mapy úspešnosti tvorí znalostný kapitál 
ako prostriedok rastu bohatstva, ktorý v kalendárnom �ase (z�ava doprava) starne alebo mu 
rastie externá entropia (eext). Zvislú os mapy úspešnosti vytvára sociálny kapitál, ktorého 
masa (1-eint) a  sociálna energia rastie smerom nahor. Cie�ovos� rastu bohatstva je ur�ená 
spojnicou rohu smrti (v ktorom sa celková entropia blíži k 1) a rohu excelencie (v ktorom 
celková entropia smeruje k 0). Priestor medzi týmito rohmi je odstup�ovaný vrstevnicami 
celkovej entropie, ktoré vyjadrujú rovnakú pravdepodobnos� dosiahnutia úspechu. Najlepší 
smer rastu bohatstva je vždy v smere k rohu excelencie. [3] 

Nanesením nameraných hodnôt externej a internej entropie do mapy úspešnosti je 
možné objektívne posúdi� východiskový stav danej firma a jej stupe� konkurencieschopnosti, 
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ako aj jednozna�ne ur�i� cie� revitalizácie a potrebu využitia konkrétnych manažérskych 
nástrojov. 

obr .1:  – Mapa úspešnosti 
Zdroj: [3] 

4. Záver          
Špirálový manažment predstavuje nový poh�ad na riadenie firiem. Vychádza z pochopenia 
a využitia rozhodujúcich prírodných zákonitostí podmie�ujúcich dosiahnutie úspechu. Jeho 
výhodou  a jedine�nos�ou v porovnaní s inými prístupmi je najmä kvantifikácia zákonitostí 
podmie�ujúcich dosiahnutie úspechu. Za najvýznamnejšie je možné považova� kvantifikáciu 
veli�ín  v oblasti riadenia živých otvorených systémov, teda  nastavenie meradla na 
zis�ovanie energetizácie �udí zapojených do pracovných procesov vo firme. Pod�a 
doterajšieho poh�adu na manažment bolo možné jednozna�ne mera� a riadi� len veli�iny v 
oblasti technického subsystému.  

Špirálový manažment na rozdiel od klasického manažmentu nekladie pred firmu ako 
hlavný cie� dosahovanie zisku. Základným cie�om firmy pri riadení pod�a princípov 
špirálového  manažmentu je zvyšovanie jej vlastného potenciálu úspešnosti pomocou 
znižovania úrovne internej a externej entropie vo firme. Takto riadené firmy samozrejme 
dosahujú zisk ale nechápu ho ako svoj prvotný cie� ale ako dôsledok svojej vysokej 
konkurencieschopnosti. Takto nastavené ciele podnikania zabezpe�ujú sú�asne, že podnik 
nepodlieha krátkodobým snahám o maximalizáciu zisku na úkor napr. poškodenia životného 
prostredia, vlastných zamestnancov resp. zákazníkov, ako sme tomu �asto svedkami v prípade 
firiem, ktorých podnikate�ská filozofia je založená práve na „klasickom“ prístupe. 
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Inovácia a tvorivos� SR v rámci EÚ 
Innovation and Creativity SR in EU 

Milan Potan�ok 

Abstract: The paper deals with defining the European Innovation Scoreboard. Afterwards 
evaluates Slovak republic according to the Summary Innovation Index. At the end of the 
article is focused on the assessment of innovation performance. Contribution also evaluates 
situation in European area in comparison with situation in Slovak republic. 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vymedzením Európskeho inova�ného rebrí�ka. �alej hodnotí 
Slovenskú republiku na základe súhrnného inova�ného indexu. Ku koncu �lánku sa zameriava 
na hodnotenie inova�nej výkonnosti. Príspevok hodnotí tiež situáciu kreativity v európskom 
priestore v porovnaní so situáciou v Slovenskej republike. 

Key words: innovation, creativity, creative climate, Summary Innovation Index. 

K�ú�ové slová: inovácia, tvorivos�, kreatívna klíma, Sumárny inova�ný index. 

JEL classification: O30, B40, C18. 

1. Úvod 

Inovácie predstavujú jeden z najvýznamnejších nástrojov ekonomického rastu. Ak chce 
Slovensko napredova� potrebuje by� tvorivejšie a inovatívnejšie. By� kreatívny znamená 
prís� na nie�o, �o tu ešte nebolo a h�ada� nové spôsoby a formy riešenia. By� inovatívny 
znamená meni� spolo�nos� a jej ekonomiku. Preto bol rok 2009 v rámci Európskej únie 
vyhlásený ako rok tvorivosti a inovácií. Jeho hlavným cie�om bolo rozšíri� povedomie 
o dôležitosti kreativity a inovácií pre osobný, sociálny a ekonomický rozvoj. �alším cie�om 
bolo zvyšovanie efektívnosti medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikov 
v oblasti inovácií. V snahe vytvori� tvorivejšiu a inovatívnejšiu Európu bol vypracovaný aj 
manifest, ktorého cie�om bolo zvýši� iniciatívu v oblasti budovania kreatívneho priemyslu vo 
všetkých �lenských krajinách EÚ. 

2. Sumárny inova�ný index 

Sumárny inova�ný index (SII) je sú�as�ou Európskeho inova�ného rebrí�ka (European 
Innovation scoreboards). SII slúži na hodnotenie národných inova�ných výkonností. Bol 
vytvorený na meranie inovácie z poh�adu vstupov a výstupov. V rámci skupiny vstupov index 
SII berie do úvahy terciálne vzdelanie, informa�no-komunika�né technológie (IKT), výdavky 
na vedu a výskum a IKT, obchodné praktiky malých a stredných podnikov. Skupina výstupov 
obsahuje high-tech export, zamestnanos�, predaj nových produktov na trhu, patenty 
a obchodné zna�ky. SII sa zostavuje od roku 2001. V roku 2009 bol tvorený z 29 indikátorov 
a v roku 2010 pozostával z 24 indikátorov. 

Graf 1 znázor�uje vývoj SII vo vybraných krajinách EU. V grafe sú zahrnuté tieto 
krajiny: AT- Rakúsko, BE – Belgicko, BG – Bulharsko, CH – Švaj�iarsko, CZ – �eská 
republika, DE – Nemecko, DK – Dánsko, ES – Španielsko, FI – Fínsko, FR – Francúzsko, 
GR – Grécko, E 27, HU – Ma�arsko, IE – Írsko, IT – Taliansko, NL – Holandsko, NO – 
Nórsko, PL – Po�sko, PT – Portugalsko, SE – Švédsko, SK – Slovensko, UK – Ve�ká 
Británia (zdroj [3]). 
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        Graf 1 

Na základe Sumárneho inova�ného indexu sú krajiny rozdelené do štyroch skupín.
Inova�ní lídri ako napr. Švaj�iarsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Švédsko, ktorých výkonnos�
je 20% alebo viac nad priemerom EU27. Inova�ní nasledovníci sú napr. Rakúsko, Belgicko, 
Francúzsko, Írsko, Holandsko a Anglicko, ktorých výkonnos� je v rozmedzí: 20% nad 
priemerom EU27 - 10% pod priemerom EU27. Mierni inovátori sú napríklad: �eská 
republika, Grécko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, ich výkonnos� je pod priemerom 
EU27 (t.j. 10% až 50% pod priemerom EU27). Dobiehajúce krajiny: tam patrí napr. 
Slovensko, Po�sko, Bulharsko a �alšie, ktoré sú významne pod priemerom EU27 (t.j. 50% a 
viac pod priemerom EU27). Švédsko bolo do roku 2006 na prvom mieste, v roku 2007 ho 
predbehlo Švaj�iarsko, ktoré bolo v roku 2009 na prvom mieste s hodnotou indexu SIICH= 0, 
694, na prvom miesto bolo Švaj�iarsko aj v roku 2010. 

          
Graf 2 

Graf 2 znázor�uje Sumárny inova�ný index (SII) pre krajiny V4 a priemerný index SII 
E27.  V rámci krajín V4 najsilnejšou krajinou je �R s hodnotou indexu v roku 2009 SIICZ = 
0,415, naopak najslabšou krajinou je Po�sko s hodnou indexu v roku 2009 SIIPL = 0,317.  
Priemer EU27 bol 0,478. Slovensko v roku 2009 dosiahlo v Sumárnom inova�nom indexe 
hodnotu SIISK = 0,331. Slovensko je jedna z krajín, ktorej inova�ná výkonnos� je síce 
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výraznejšie pod priemerom EU27, ale miera zlepšenia inova�nej výkonnosti je vyššia ako 
v porovnaní s EU27 a druhá najlepšia z krajín V4. 

3. Hodnotenie inova�nej výkonnosti SR 

Pri hodnotení inova�nej výkonnosti Slovenska vychádza tento príspevok z informácií 
uverejnených v European Innovation Scoreboard (EIS) 2009 ([3]). 

Z údajov uvedených v ([3]) môžeme konštatova�, že relatívne silnými stránkami 
inova�nej výkonnosti SR v porovnaní s priemerným výkonom sú: Firm investments (ide o 
rôzne investície zamerané na tvorbu inovácií vrátane investícií potrebných pre tvorbu nových 
produktov a procesov, t.j. tiež technické inovácie, rovnako ako investície na zavádzanie 
mäkších inovácií ako sú marketingové a organiza�né inovácie, t.j. inovácie nemajúce 
technický charakter, takéto investície možno dosiahnu� pomocou výskumu a vývoja, ale tiež 
použitím už existujúcich vedomostí) a Economic effects (vyjadrujú hospodárske úspechy 
v oblasti zamestnanosti, vývozu a predaja dosiahnuté v�aka inova�ným aktivitám). 

Relatívne slabými stránky inova�nej výkonnosti Slovenska sú oblasti: Finance and 
support (dostupnos� financovania inova�ných projektov a podpora inova�ných aktivít zo 
strany vlády, ktoré sú dôležitými stimulátormi inovácie), Linkages & entrepreneurship (táto 
oblas� zah��a podnikate�ské úsilie a sním súvisiace úsilie na poli spolupráce medzi 
inova�nými firmami, a tiež s verejným sektorom) a Throughputs and Innovators (T - sem 
patria práva duševného vlastníctva vytvorené ako dôsledok inova�ného procesu vrátane práv 
duševného vlastníctva dôležitých pri technických inováciách a inováciách netechnického 
charakteru a tiež technologické bilancie platobných tokov a I - zachytáva úspechy v oblasti 
inovácie firiem, ktoré uviedli inovácie na trh alebo v rámci svojej organizácie a pokrýva aj 
technické i inovácie nemajúce technický charakter).

V priebehu posledných pä� rokov boli Finance and support a najmä Throughputs
hlavnou motiváciou zlepšovania výkonnosti v oblasti inovácií SR, najmä v dôsledku silného 
rastu v oblasti Broadband access (širokopásmový prístup) firiem (33,3%), tiež v oblasti 
Community trademarks (ochrannej známky) (34,1%) a Community designs (19,1%). 
Výkonnos� v oblasti Human resources (dostupnos� vysoko kvalifikovaných a vzdelaných 
�udí: najdôležitejší stimulátor inovácie) sa takmer nezlepšila a vo Firm investments zhoršila, 
najmä v dôsledku poklesu S&E (Science and Engineering) a SSH – doktorandského vzdelania 
(-5,9%), Life-long learning: celoživotného vzdelávania (-6,4%) a Business R&D expenditures
t.j. výdavkov na VaV: vedu a výskum (-13,4% ). 

4. Vybrané štatistické údaje z oblasti inovácií podnikov SR 

V sú�asnosti patrí naša krajina v oblasti inovatívnosti, medzi najslabšie krajiny EÚ. 
Dôvodom je chýbajúci potenciál vedomostnej ekonomiky, nepripravenos� �udských zdrojov, 
nedostupnos� a nízka kvalita technológií, nízka výkonnos� vedy a výskumu. 
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                        Graf 3 

Z údajov Slovstatu zobrazených v grafe 3 vyplýva, že vysoký podiel neinova�ných 
podnikov v SR je dominantným javom. Tento jav sa tak isto zobrazuje u malých a stredných 
podnikoch a je pravdepodobne dôsledkom slabej stránky v oblasti Finance and support. 
Naproti tomu, v prípade ve�kých podnikov, je podiel inova�ných podnikov 1,79 násobne 
vä�ší ako u neinova�ných. Tento jav možno pripísa� vä�šiemu podielu exportu ve�kých 
podnikov (t.j. zlepšenia v oblasti Economic effects). 

             
Graf 4 

Graf 4 (z údajov Slovstatu) zobrazuje podiel inovujúcich podnikov pod�a druhu 
inovácie v hlavných odvetviach hospodárstva SR. Ako možno vidie� technologické inovácie 
výrazne prevažujú v hlavných odvetviach národného hospodárstva SR. 

Všeobecne môžeme konštatova�, že technická tvorivos� je jedna z najdôležitejších 
technológií pre inovácie v SR. 
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5. Význam a podpora kreatívnej klímy pre výkon inovácie 

Tvorivos� produkuje idey a inovácie a ich praktické použitie. Podobne priamy vz�ah je 
aj v otázke zmien. Tvorivos� generuje princípy zmien a inovácie ich adaptáciu do 
podnikate�ského prostredia.  

V oblasti tvorby kreatívnej klímy (t.j. kreatívne vzdelanie, sebavyjadrenie, otvorenos�
a tolerancia) bola v roku 2009 najvýkonnejšou krajinou Švédsko, tesne nasledované 
Dánskom. Rumunsko má najnižšiu úrove� kreatívnej klímy, potom nasleduje Po�sko, �alej 
Bulharsko a Slovensko. V ukazovateli kreatívnej klímy SR je oblas� sebavyjadrenia výrazne 
silnejšia oproti kreatívnemu vzdelaniu i otvorenosti a tolerancii, pri�om najslabšia je v tomto 
ukazovateli práve oblas� kreatívneho vzdelania. Hodnota sebavyjadrenia v ukazovateli 
kreatívnej klímy SR je porovnate�ná dokonca s Belgickom, Nemeckom a Fínskom a je vä�šia 
ako v �R ([2], 505). 

Tie krajiny, ktoré majú lepšiu kreatívnu klímu, preukazujú tiež lepšie výsledky v oblasti 
inovácií. Krajiny, ktoré majú lepšiu výkonnos� v oblasti tvorivosti a dizajne (t.j. kreatívny 
sektor, kreativita vo VaV, dizajnové �innosti a konkurencieschopnos� v dizajne), takisto 
vykazujú lepšie výsledky v oblasti inovácií. Kreativita v oblasti VaV má tiež silný ú�inok na 
inovácie. 

Krajiny, ktoré sú pod�a hodnotenia inova�nej výkonnosti najúspešnejšie v inováciách 
(inova�ní lídri a inova�ní nasledovníci), sú najúspešnejšie aj v dizajne. Krajiny s dobrou 
tvorivou klímou dosahujú vyššiu úrove� výskumu a vývoja a dizajnovú projek�nú �innos�
a tiež vysokú výkonnos� v inováciách. Tieto zistenia poukazujú na potrebu využi� silnú väzbu 
medzi kreativitou a inováciami. Kreatívne vzdelanie je dimenzia, ktorá ukazuje najsilnejší 
vz�ah k inováciám. Napríklad oblas� kreatívneho vzdelania v ukazovateli kreatívnej klímy SR 
je výrazne najslabšia oproti krajinám EU27 okrem Rumunska, Po�ska, Bulharska a Ma�arska 
([2], 508). 

Tvorivé prostredie možno regulova� takými faktormi ako sú: strategické rozhodovanie 
manažmentu s orientáciou na tvorivos� (iniciovanie, riadenie, podpora, odme�ovanie), �alej 
zabezpe�ením zdrojov pre tvorivú �innos�, osobitne dostato�nými kapacitami pre vlastný 
výskum a vývoj, informa�ným zabezpe�ením riešení, taktiež preferenciou tvorivých 
pracovníkov v štruktúre pracovníkov firmy a osvojením techník a metód tvorivosti 
prostredníctvom vzdelávania a tréningu. Medzi organiza�né formy na podporu tvorivého 
prostredia môžeme zaradi� organizáciu tvorivých skupín (napr. krúžkov kvality, skupín 
rezultatívnosti, zlepšovate�stvo, vynálezectvo) a takisto organizovanie subštruktúry pre 
prípravu nových výrobkov a služieb. K tomu možno ešte priradi� podporné opatrenia 
v informa�nom, motiva�nom a hodnotiacom systéme. 

6. Záver 

Aj ke� Slovensko na základe uvedených výsledkov v oblasti hodnotenia kreativity, 
dizajnu a inovácií nepatrí v rámci Európy medzi krajiny najhoršie (hoci s oh�adom na 
inova�nú výkonnos� patrí do skupiny dobiehajúcich krajín), je žiaduce ove�a viac ako 
doposia� venova� pozornos� tejto oblasti. Rozhodujúcimi aktérmi nových inovácií a kreativity 
sú vláda, univerzity, podniky, média a mimovládne organizácie. Po stagnácií, ktorá na 
Slovensku, ale aj v Európe v posledných rokoch pretrváva, si budúcnos� vyžaduje ove�a 
vä�šiu spoluprácu uvedených aktérov a uvo�ni� podstatne viac finan�ných prostriedkov od 
štátu do vzdelávania, vedy a výskumu a podpory malého a stredného podnikania, teda zlepši�
oblas� Finance and support. 
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V dnešnej dobe je fenomén tvorivosti (hlavne tvorivá klíma) sledovaný viac než 
kedyko�vek predtým, pretože je považovaný za rezervoár �alšieho rozvoja �udskej 
spolo�nosti. Tvorivos� �udí skrýva ve�ký potenciál a je rovnako najkvalitnejším prejavom 
�udského ducha, ktorý však v žiadnej z oblastí nie je z�aleka plne využitý. Tvorivos� je 
prirodzená a vlastná každému �loveku na ur�itej úrovni. Tvorivos�, v�aka svojej 
divergentnosti a otvorenosti, hrá dôležitú úlohu vo flexibilite reagovania, v inováciách 
a následne prevádza všetky nové nápady do reality. Tým sa z tvorivosti stáva jeden 
z najdôležitejších aspektov úspešnosti manažérskej aktivity. 
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Závislos� a prí�ina – filozofická reflexia 
Dependence and Cause – philosophic reflection 

Milan Potan�ok 

Abstract: This article deals with causation, functional dependent as well as statistical 
dependence. First it briefly overlooks causality as a philosophical concept. The orthodox view 
of the fundamentals of causality can be traced back to the Aristotelian philosophy and 
empiricist philosophy of David Hume. The article deals then statistical dependence and 
causality in econometrics.  
Abstrakt: �lánok sa zaoberá prí�innou súvislos�ou, funk�nou závislos�ou, ako aj štatistickou 
závislos�ou. Najprv stru�ne rozoberá kauzalitu ako filozofický koncept. Ortodoxný poh�ad na 
základy kauzality možno vysledova� spä� k aristotelovskej filozofii a empirickej filozofii
Dávida Huma. �lánok sa potom zaoberá štatistickou a prí�innou závislos�ou v ekonometrii. 
Key words: dependence, causation, functional dependent, statistical dependence, explanation, 
cause. 

K�ú�ové slová: závislos�, kauzálna súvislos�, funk�ná závislos�, štatistická závislos�, 
explanácia, prí�ina. 

JEL classification: A120, B40, B41, C18. 

1. Úvod 
Predpokladom vedeckého skúmania a praktického konania pretvárajúceho svet je 

poznanie prí�inných vz�ahov a rôznych typov funk�ných a štatistických závislostí. Cie�om 
tohto príspevku je poda� sémantickú a filozofickú analýzu pojmov závislosti, prí�iny 
a základných typov závislostí s pokusom posudzova� kauzalitu a závislos� i v štatistickej 
ekonómii. 

2. Pojem vz�ah, súvislos� a závislos�
Pojem vz�ah nie je totožný s pojmom súvislos�. Objekty, medzi ktorými neexistuje 

bezprostredná súvislos� môžu by� napriek tomu uvedené do vz�ahu, napríklad z h�adiska ich 
ve�kosti, polohy at�. Vz�ahy potom spravidla delíme na reflexívne, symetrické a tranzitívne. 
Naproti tomu súvislos� medzi objektmi je zvláštnym druhom vz�ahov existujúcich medzi 
nimi. 

Takisto môžeme konštatova�, že ani pojem súvislos� a závislos� nie sú identické pojmy. 
Závislos� je forma súvislosti objektov materiálneho sveta, ak existencia alebo zmena 
niektorých objektov predpokladá existenciu alebo zmenu iných objektov. Zatia� �o pojem 
súvislos� medzi A a B znamená iba to, že A alebo jeho zmena je stále sprevádzaná B alebo 
jeho zodpovedajúcej zmene, prípadne obrátene, pojem závislos� upres�uje smer súvislosti: 
„A závisí na B“ znamená, že A alebo jeho zmena predpokladá B alebo jeho zmenu, nie však 
obrátene.  

Vz�ah je teda pojem nadradený ako súvislosti, tak i závislosti. Závislos� javov ako 
forma súvislosti predpokladá súvislos�, závislos� je však špecifickým prípadom súvislosti. 

3. Pojem závislos�
Poznanie závislostí javov v prírode a spolo�nosti je dôležitým predpokladom vedeckého 

pokroku a úspešnej cie�avedomej �innosti �loveka. Vývoj vedeckého poznania postupuje 
oby�ajne od poznatku, že existuje ur�itá závislos�, k poznatku, aký konkrétny charakter má 
táto závislos�. Poznanie závislosti je preto spravidla vo vede dôležitým predstup�om poznania 
zákona. Vo všeobecnosti možno vz�ah závislosti zapísa� takto: 
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„A závisí na B“ 

Ak jav A alebo jeho zmena závisí na inom jave B alebo jeho zmene, hovoríme tiež, že B
je nutnou podmienkou A. A môže existova� alebo sa meni� len vtedy, ak existuje alebo sa 
mení B. 

Objektívna závislos� (súvislos�) javov súvisí s presved�ením o materiálnej jednote 
sveta. Jej základnou formou je prí�innos� ako priame a konkrétne sprostredkovanie súvislosti. 
V každom komplexe kauzálnych vz�ahov možno rozlíši� �alšie formy objektívnej súvislosti: 
presadenie sa nevyhnutnosti (zákona) v náhodnosti, uskuto�nenie možností, formovanie 
obsahu (obsah a forma). �alším typom závislosti je funk�ná závislos�, respektíve pevná 
závislos�, �alej závislos� štatistická a stochastická závislos�. 

Filozofickou teóriou objektívnej, prí�innej závislosti javov je determinizmus ako 
uznanie podmienenosti a ur�enosti objektov a procesov v objektívnej súvislosti a na jej 
základe. 

4. Kauzálna závislos�
Skúmanie prí�inných závislostí je jedna z najdôležitejších úloh vedy. So skúmaním 

a vyjadrovaním závislosti medzi dvoma alebo viacerými meniacimi sa javmi sa stretávame 
takmer v každej vednej disciplíne. 

Prí�inu vo filozofii chápeme ako súhrn objektov a procesov, ktoré svojou existenciou 
a zmenou podmie�ujú a ur�ujú existenciu a zmenu iných objektov a procesov v objektívnej 
súvislosti. Poznanie prí�innosti vždy súvisí s otázkou, pre�o sa nie�o deje. Kauzalita je teda 
základné sprostredkovanie objektívnych a nevyhnutných súvislostí: jeden proces, prí�ina 
vyvoláva druhý, následok alebo ú�inok. 

Typickým príkladom kauzality je ak prí�inná súvislos� má jedno-jednozna�ný charakter, 
t. zn., že ur�itá prí�ina nevyhnutne vyvoláva ur�itý následok. Formálny zápis má potom tvar 
(párová závislos�): 

X� Y

V praxi môžu nasta� rôzne zložité situácie, napr. ke� existencia skupiny javov má za 
následok výskyt jedného iného javu (viacnásobná závislos�): 

X1, X2, ... , Xp � Y

Taktiež môže nasta� prípad, že existencia ur�itého javu má za následok výskyt iných 
javov. Zápis má tvar: 

X � Y1, Y2, ... , Yr

Ešte zložitejším prípadom je ak existencia ur�itej skupiny javov má za následok výskyt 
iných javov, �o sa dá zapísa�: 

X1, X2, ... , Xp � Y1, Y2, ... , Yr

Aristoteles ako prvý prišiel zo štyrmi druhmi prí�in, ktorou chcel postihnú� celú zložitos�
objektívnej súvislosti. V novoveku sa pojem prí�iny zúžil. Prírodovedcov zaujímala 
predovšetkým Aristotelova pôsobiaca (hybná) prí�ina. Novoveký myslitelia už pozerajú na 
svet ako na komplex kauzálne ur�ených hmotných bodov. V mechanistickom determinizme 
sa však z pôsobiacej prí�iny vytratil aktívny moment. Ur�ovala sa jednoducho ako 
predchádzajúci proces, ktorého stav svojím miestom a impulzom determinuje každý budúci 
stav. Vo filozofickej interpretácii klasickej fyziky sa predpokladalo, že poznanie sú�asného 
stavu nejakého systému umož�uje dopredu vypo�íta� každý budúci stav systému, �o sa 
zdôvod�ovalo predur�enos�ou objektov a procesov. Prí�ina tak prestala by� �innou (hybnou) 
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a ur�ujúcou a stala sa len �asová následnos� stavov: predchádzajúcich prí�in a nasledujúcich 
ú�inkov. Tento spôsob uvažovania o priebehu objektívnych procesov pomohol sformulova�
pohybové zákony, nesmel sa však absolutizova� na filozofickú koncepciu prí�iny. V tom 
prípade sa totiž za�ali vynára� teoretické �ažkosti objavujúce sa vo vývoji mechanistického 
determinizmu, ktorý sa nevedel vysporiada� s problémom podmienenosti v experimentoch 
zameraných na skúmanie vlnových a korpuskulárnych vlastností elementárnych objektov 
(kvantová teória). 

S obnovou humovského empirizmu (pod�a ktorého je prí�ina subjektívna, prejavuje sa 
ako následnos� procesov, no táto následnos� neumož�uje zdôvodni� vzájomnú prí�innú 
podmienenos� procesov) v prvej polovici dvadsiateho storo�ia došlo k spochybneniu nielen 
platnosti všeobecného a nutného princípu prí�innosti, ale aj legitímnosti samotného 
filozofického pojmu prí�iny. Išlo o otázku, �i je tento pojem zmysluplný, potrebný, a v akom 
zmysle by mohol by� užito�ný. S nadvládou logického empirizmu v epistemológii prežívala 
aj silná tendencia popiera� základné charakteristiky prí�innosti. 

Otázka znela: Existujú kauzálne vz�ahy objektívne vo svete? V dejinách filozofie tvorí 
uznanie alebo odmietnutie objektívnej prí�innosti podstatnú stránku boja medzi reduktívnymi 
a nereduktívnymi teóriami prí�innosti. Reduktívne teórie pojem prí�iny analyzujú cez 
nekauzálne pojmy. Tým sa akoby prí�innos� zredukuje na nie�o iné, napr. na pravidelnú 
následnos�, kontrafaktuálnu závislos� alebo iba pojem, ktorý zohráva svoju úlohu v našej 
konceptuálnej schéme a podobne. Nereduktívne alebo realistické teórie zastávajú názor, že 
analýza pomocou nekauzálnych pojmov je nemožná a navyše aj neželate�ná. Zmeny majú 
skuto�nú prí�inu v nie�om, �o môžeme opísa�, napr. že zrýchlený pohyb telesa je spôsobený 
pôsobiacou silou. Kauzalita je teda vz�ahom medzi prí�inou (silou) a dôsledkom (zrýchleným 
pohybom). Kauzálny redukcionizmus ale predpokladá, že medzi silou a pohybom telesa môže 
by� ešte nie�o iného a teda priamy vz�ah medzi týmito dvoma objektmi nie je priamy. 
Pozorovanie kauzálnej spojitosti je teda dielom nášho zvyku (D. Hume). Redukcia prí�innosti 
na iné vysvetlenia by vlastne znamenala eliminova� prí�innos�. 

S témou prí�innosti je spojené množstvo �alších problémov: Má zmysel hovori�
o jednom pojme prí�innosti alebo je nutné hovori� o viacerých? Je prí�innos� v podmienkach 
determinizmu a indeterminizmu rovnaká? Existuje druhovo	špecifická mentálna prí�innos�
alebo sú dôvody a konanie v rovnakých �i podobných kauzálnych vz�ahoch ako 
�asopriestorové udalosti? Jestvuje nie�o také ako kauzálny zákon? Sú pojmy kontrafaktuál, 
dispozícia, zákon at�. kauzálne, alebo niektorý z nich je nekauzálny a pomocou neho by bolo 
možné analyzova� všetky ostatné? 

5. Funk�ná závislos�
Pojem funkcie je jedným z najvýznamnejších pojmov matematiky. Vznikol pri 

sledovaní zmien a závislostí rôznych javov, s ktorými sa �lovek stretával v dennom živote, pri 
štúdiu prírody, �i pri iných príležitostiach. 

Pojem závislosti medzi premennými veli�inami preniká do matematiky najmä v�aka 
objavu analytickej geometrie. Tá umožnila vzájomné spojenie aritmetiky a geometrie, ktoré je 
ve�mi dôležité pri štúdiu funkcií.  

Funkcie zapisujeme pomocou matematickej rovnice a ozna�uje prípad, ke� zmene 
jedného javu (prípadne viac) nutne zodpovedá zmena druhého javu (a �asto i naopak) 
s pravdepodobnos�ou rovnej jednej: 

Y = f (X) alebo Y = f (X1, X2, ..., Xn)

Pri hodnotení vz�ahov medzi premennými sa premenné �asto delia na závislé 
(vysvet�ované: Y) a nezávislé (vysvet�ujúce: X). Výrazy závislý a nezávislý pochádzajú 
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z oblasti experimentálneho výskumu. Defini�ný obor funkcie f je množina všetkých 
prípustných hodnôt nezávislej veli�iny, ozna�ovaná symbolom D (f). Obor hodnôt funkcie f je 
množina všetkých hodnôt f (X), kde X 	 D (f) a je ozna�ovaná ako H (f). 

Prostredníctvom poznania a uplatnenia funkcie, v ktorej sa jeden pohyb �i zmena 
pohybu vz�ahuje na iný pohyb alebo zmenu a prostredníctvom presného merania, v ktorom sa 
jedna veli�ina vz�ahuje na druhú novoveká veda nadobudla teoretický charakter. Pôvodne sa 
za nezávislú premennú považoval �as (u Mikuláša Oresmu); neskoršie sa za �u za�ala 
považova� �ubovo�ná zmena, na ktorú sa vz�ahuje iná zmena. Pomocou matematickej funkcie 
a funkcionálnych rovníc možno pochopi� zákonitosti pohybu; pohyb sa vyjadruje ako funkcia 
�asu alebo nejakej inej rovnomernej zmeny. �as sa za�ína chápa� ako miera pohybu a pohyb 
ako funkcia �asu, resp. rovnomerného plynutia. Funk�ná závislos� (napríklad medzi uhlami 
trojuholníka, medzi �asom, dráhou a rýchlos�ou pohybujúceho sa telesa, medzi tlakom, 
objemom a teplotou plynu a pod.) umož�uje potom myšlienkovo zrekonštruova� pomocou 
vz�ahov medzi prvkami celostný predmet alebo pomocou vz�ahov medzi predmetmi ich 
vz�ahový systém. Ak zistíme, že medzi zložkami vz�ahového systému (predmetmi, prvkami) 
je vzájomne jednozna�né priradenie, hovoríme, že dané systémy sú izomorfné. Izomorfné 
systémy majú spolo�nú štruktúru a vy�lenenie spolo�nej štruktúry skúmaných objektov 
vytvára podmienky na ich matematické modelovanie ([1], 112). 

 Funk�ná závislos� je charakteristická predovšetkým pre prírodné javy – najmä pri 
niektorých javoch neživej prírody – kým pri spolo�enských javoch sa zvy�ajne stretávame 
s ve�mi zložitými formami prí�inných závislostí. O funk�nej závislosti hovoríme ako aj 
o pevnej závislosti, pretože vznik alebo existencia jedného javu je pri funk�nej závislosti 
nerozlu�ne spojená so vznikom alebo existenciou druhého javu. Na vz�ahu pevnej závislosti 
je potom postavené presved�enie, že funk�ná závislos� je jednou z foriem prí�innej závislosti. 

Bertrand Russell však spochybnil tradi�ný princíp (pôsobiacej) prí�innosti. Tvrdil, že 
takéto chápanie prí�innosti je pozna�ené  antropomorfizmom. Vo vede pod�a neho niet miesta 
pre nutnos� v zmysle produkcie ú�inku z prí�iny. Takáto produktívnos� má miesto len pri 
vô�ovej �innosti. S tým súvisí myšlienka, že prí�ina je aktívna a ú�inok je pasívny, myšlienka, 
od ktorej sa má tiež upusti�. Prí�innos� by mohla by� pod�a neho skôr zdrojom pravidelností
v prírode (pre Huma prí�innos� spo�ívala v pravidelnostiach). Neskôr však zaujal stanovisko, 
že neexistuje žiadny prí�inný základ. Vývoj vo fyzike spo�íva jednoducho v objave rovníc, 
ktoré vyjadrujú zákony koexistencie a funk�nej závislosti, �ím sa prí�innos� vo filozofickom 
zmysle úplne vyradila. 

6. Prí�innos� a vysvetlenie 

Napriek Russellovmu odmietnutiu prí�innosti sa redukované chápanie prí�innosti na 
regularitnú koncepciu prí�innosti stalo sú�as�ou tzv. deduktívno-nomologického (D-N) 
modelu vedeckého vysvetlenia. Po období jeho dominancie, ktorá kulminovala 
v sedemdesiatych rokoch minulého storo�ia sa za�ali jasnejšie ukazova� jeho �ažkosti, ako aj 
iné alternatívy chápania prí�innosti. 

Pod�a Hempela a Oppenheima, každé vysvetlenie, ktoré sp
�a podmienky D-N modelu je 
prí�inným vysvetlením ([2], 195-196). Prvotné podmienky sú prí�inami a ú�inok je 
explanandum (vysvet�ované). Zákony, ktoré sa používajú v D-N modeloch tvoria explanans
(vysvet�ujúce) a chápu sa ako empirické pravidelnosti. Rozdiel medzi kauzálne prepojenými 
a neprepojenými javmi sa chápal v tom zmysle, že len tie prvé spadajú pod nejaký vedecký 
zákon. Táto asimilácia prí�iny a ú�inku do D-N modelu znamenala prijatie Humovej teórie 
prí�innosti, v ktorej sa požaduje asymetria: ak pôsobí X (prí�ina) na Y (dôsledok), potom 
nepôsobí Y na X. Prí�inné pôsobenie musí by� ú�inné, �asová následnos� ešte neznamená 
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kauzalitu a tiež sa nesmie jedna� o náhodný výskyt dvoch javov po sebe. Neskôr sám Hempel 
uznal, že takáto asimilácia je neadekvátna. Najznámejším príkladom je sná� neprí�inné 
vysvetlenie výšky veže, ktoré je odvodené z polohy slnka a d
žky tie�a, ktoré sp
�a 
podmienky D-N modelu rovnako, ako prí�inné vysvetlenie d
žky tie�a odvodené z polohy 
slnka a z výšky veže. 

Zaujímavá a neregularitná interpretácia Humovej prí�innosti je postavená analýze 
termínov kontrafaktuálnej zákonitosti medzi výrokmi popisujúcimi dve udalosti (K. Lewis). 
Kontrafaktuál je tvrdenie, ktoré má formu materiálnej implikácie z logiky, kde antecedent 
(predpoklad) je nepravdivý. Kontrafaktuál špecifikuje, k �omu by došlo, keby bol antecedent, 
ktorý je odlišný od skuto�nosti (faktov), pravdivý. Napríklad, ak Emilovo faj�enie zaprí�inilo 
rakovinu, musí by� pravda, že keby nefaj�il, nemal by rakovinu. Kontrafaktuály a prí�innos�
navzájom súvisia, a preto sa pri analýze prí�innosti môžeme legitímne odvoláva� na 
kontrafaktuály. Nejde tu však o objasnenie podstaty prí�inného vz�ahu, pretože 
kontrafaktuály nevedú vždy k dobrým výsledkom. 

Viaceré explana�né modely poukazovali na potrebu zavedenia pravdepodobnosti do 
prí�inného vysvetlenia. Existujú modely, v ktorých pravdepodobnos� zohráva podstatnú 
úlohu. Základná téza takéhoto pravdepodobnostného modelu je, že A je prí�inou B, ak a len 
ak A zvyšuje pravdepodobnos� B. Táto teória je oslabenou verziou D-N modelu, v ktorom 
namiesto deterministických zákonov sú štatistické zákony. Aj Hempel uznal, že požiadavka 
ur�ite�nosti prí�iny na základe dedukcie a všeobecných zákonov (ako je v D-N modeli) je 
príliš silná a pripustil induktívno-štatistický (I-S) model. Pravdepodobnostné modely definujú 
prí�innos� v pomerne širokom slova zmysle a zah��ajú aj posta�ujúce a nutné (prí�inné) 
podmienky. Vznik takéhoto modelu bol do zna�nej miery motivovaný kvantovou mechanikou 
s tým, že prí�innos� nemusí by� záležitos�ou len fyzikálne deterministických procesov. 
Tradi�ný pravdepodobnostný prístup, ktorý bol neskôr rozpracovaný spo�íval na štatistickej 
relevantnosti niektorých (prí�inných) udalostí a podmienenej pravdepodobnosti iných udalostí 
(ú�inkov). 

Tradi�nou �ažkos�ou týchto modelov je, že pravdepodobnostné alebo štatistické vz�ahy 
ako také sú nedostato�né na posúdenie konkrétneho prípadu. Niekto môže ma� napríklad 
rakovinu p�úc nie preto, lebo faj�í, ale celkom z inej prí�iny, aj napriek tomu, že vieme, že 
faj�enie zvyšuje pravdepodobnos� výskytu rakoviny p�úc. �alšia �ažkos� tohto modelu je, že 
pracuje s abstraktnými entitami, ako sú vlastnosti alebo typy udalostí; napríklad faj�enie vo 
všeobecnosti a jeho vplyv na rast rakovinového nádoru. Samotný pravdepodobnostný alebo 
štatistický model nám preto môže niekedy hovori� o zvyšovaní pravdepodobnosti medzi A a 
B, ale pritom medzi konkrétnymi udalos�ami typu A a B vôbec nemusí by� prí�inný vz�ah. 

Je dôležité si uvedomi�, že pravdepodobnostný model je potrebné používa�
s opatrnos�ou. Aj napriek tomu, že pravdepodobnostné uvažovanie je nevyhnutné, je potrebné 
zvažova�, �i v danom prípade ide o epistemologickú alebo ontologickú pravdepodobnos�, �i 
pravdepodobnos� poukazuje na skuto�nú prí�inu a �i nejde o pravdepodobnostné vz�ahy len 
medzi abstraktnými pojmami. Najlepšie je použi� sú�asne aj niektorý iný model, ako 
doplnkový k pravdepodobnostnému. V každom prípade hlbšia analýza pravdepodobnostného 
modelu poukazuje na to, že prí�innos� a �íro pravdepodobnostné vz�ahy (alebo štatistické 
zákony) nie sú identické, a ani sa navzájom nevylu�ujú. 

6. Štatistická závislos�
Štatistika ako vedecká teória a metóda usudzuje z neúplnej informácie o súbore a jeho 

vlastnostiach ako celku, resp. známe globálne vlastnosti súboru zdôvod�uje pomocou 
vlastností �astí tohto súboru. Z metodicky odôvodnených vedeckých redukcií z prvkov 
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systému na systém, resp. obrátene, sa niekedy vyvodzuje aj pozitivistický výklad kauzality na 
redukcionizmus. 

Teoretickým základom tejto vedeckej disciplíny je matematická štatistika. V rámci nej 
sa vypracúvajú na základe pravdepodobnostno-teoretických úvah metódy na zaznamenanie, 
analýzu a syntézu súborov údajov (štatistických súborov). 

V zložitých systémoch možno korela�no-štatistickými postupmi objasni� súvislosti, 
ktoré nemožno postihnú� jednoduchou prí�innou analýzou. Zápis má tvar: 

Y = f (X1, X2, … Xk, B0, B1, … Bp) + e 

Y – závisle premenná, X – nezávislé premenné veli�iny, B – neznáme parametre 
funk�ného vz�ahu, e – náhodné, nešpecifikované vplyvy. 

Štatistická závislos� je vo�nou závislos�ou v tom zmysle, že ur�itej hodnote jedného 
znaku nezodpovedá vždy rovnaká hodnota druhého znaku. Z tohto poh�adu je dôležité 
sledova� ako sa pri zmene hodnôt jednej veli�iny mení podmienené pravdepodobnostné 
rozdelenie druhej veli�iny (napr. skúmanie pridanej hodnoty, resp. HDP od vstupov: práce 
a kapitálu). 

Na matematickú analýzu štatistickej závislosti slúžia pojmy korelácia, kovariancia a 
regresia. Pre potreby týchto metód je vhodné rozlišova� jednostranné a vzájomné 
(obojstranné) závislosti. 

Korela�ná analýza sa zaoberá obojstrannými závislos�ami a skúma intenzitu, silu, resp. 
tesnos� vzájomného vz�ahu medzi X a Y. Táto analýza umož�uje kvantifikova� silu lineárnej 
závislosti a vypovedá len o tom, že nejaký typ závislosti medzi premennými existuje, ale 
nedefinuje jeho presnú podobu.  

Regresná analýza sa zaoberá jednostrannými závislos�ami a skúma priebeh, tvar, 
tendenciu závislosti Y od X. Vysvet�ujúcu premennú X možno chápa� ako „prí�inu“ 
a vysvet�ovanú premennú Y ako „dôsledok“. Úlohou regresnej analýzy je stanovenie formy 
(trendu, tvaru, priebehu) tejto závislosti pomocou vhodnej funkcie: Y= f (X) ([3], 112).  
Poskytuje odpovede na komplexné otázky o vzájomnom vplyve premenných. Regresná 
analýza je vyjadrením prí�inno-následného vz�ahu, pretože sa predpokladá, že premenná Y je 
náhodná a premenná X fixná. 

Vysoký stupe� (korela�nej) závislosti �asto odráža prí�inný vz�ah, ale nemusí tomu tak 
by� vždy. Niekedy nie je jasne ur�ené, ktorá veli�ina je nezávislá a ktorá závislá. Pre meranie 
sily závislosti sa používa Pearsonov korela�ný koeficient � (od – 1 po +1). Interpretácia 
korela�ného koeficientu závisí od kontextu. Napríklad hodnota 0,8 pri overení fyzikálneho 
zákona použitím presných meracích prístrojov je ve�mi nízka, v sociálnych vedách je však 
ve�mi vysoká. Korelácia (miera vzájomnej závislosti) +0,8 resp. – 0,8 sa �asto uvádza ako 
ve�mi ve�ká a nad tieto hodnoty sa považuje za takmer dokonalú. 

Každý empirický výskum patrí jednozna�ne do jednej z dvoch tried. V korela�nom 
výskume neovplyv�ujeme premenné, iba ich meriame a h�adáme vz�ahy (korelácie). 
V experimentálnom výskume s niektorými premennými manipulujeme (nezávislé premenné) 
a potom meriame dopad týchto manipulácií na �alšie premenné (závislé premenné). Aj 
v prípade experimentálnych výskumov sa skúmajú korelácie medzi manipulovanými 
premennými a premennými ovplyvnenými manipuláciou, experimenty však môžu poskytnú�
informácie vyššej kvality. Iba experimentálne údaje môžu nezvratne demonštrova� kauzálny 
vz�ah. Napríklad ak zistíme, že vždy ke� zmeníme premennú A (pri�om všetky ostatné 
premenné nemeníme), potom sa zmení premenná B, môžeme tvrdi�, že A ovplyv�uje B. Údaje 
z korela�ného výskumu môžu by� interpretované v kauzálnej podobe iba na základe nejakej 
teórie. Korela�ný výskum umož�uje odpoveda� na otázku, �i údaje sú, alebo nie sú v rozpore 
s teóriou, nemôže však nezvratne a jednozna�ne dokazova� pravdivos� teórie (môžu existova�
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iné teórie, ktoré rovnako neodporujú údajom). Interpretova� výsledky dotazníkového 
zis�ovania (korela�ný výskum) výrokmi typu: „Pohlavie ovplyv�uje preferenciu...“ je 
nesprávne. Podobne namiesto pojmu závislos� medzi premennými je správnejšie používa�
výraz vz�ah medzi premennými alebo štatistická závislos�. 

Posudzovanie kauzality v ekonómii je komplikované komplexnos�ou ekonomických 
systémov. Dokonca s tradi�ným po�atím kauzality sa v ekonómii pracuje aj tak, že sa obracia 
jednosmernos� kauzálneho vz�ahu, �o je v rozpore s Humeho po�atím asymetrickej kauzality. 
Ale s prípadom spätnej väzby sa v ekonómii uvažuje pomerne �asto. „Tak napr. vyššia cena 
statku A spôsobí rast výroby statku A, ktorý spätne pôsobí na zníženie jeho ceny“ ([4], 6). 
Viac-menej tieto komplexnosti, hoci spôsobujú �ažkosti, nie sú teoreticky chybné a preto pre 
ekonómov zostává kauzalita užito�nou myšlienkovou konštrukciou. 

5. Záver 
Podstata kauzality je bu� postavená na aristotelovskej filozofii alebo na empirickej 

filozofii D. Huma. Aristotelovská kauzalita je ontologická (stojaca na prenose energie, sily), 
ktorá umož�uje, aby jeden jav bol spôsobený aj viacero prí�inami a Humeova teória kauzality 
je epistemologická (rezignujúca na vnútorné spojenie a snaží sa opísa� prí�inný vz�ah 
pomocou vonkajších znakov vyjadrujúcich vz�ah dvoch izolovaných faktov), v ktorej nutné 
spojenie vychádza z našej skúsenosti, pri�om nie je možné odhali�, v �om toto spojenie 
spo�íva. 

Humeho požiadavka asymetrie (jednosmernosti) kauzálneho vz�ahu je síce dôležitá, ale 
h�adanie podstatných prí�in vedie k zákonom. Tieto zákony existujú na základe celého 
komplexu kauzálnych vz�ahov, ktoré nemožno všetky rovnako a jednotlivo zdôraz�ova�, 
pretože sa nachádzajú v nevy�erpate�ných súvislostiach a vo všeobecnom vzájomnom 
pôsobení. V skuto�nosti si prí�iny a ú�inky stále vymie�ajú svoje miesta. Pravdepodobne iba 
vývojové zákony môžu vyjadrova� všeobecnú, nevyhnutnú a podstatnú asymetriu a ktorých 
formulácie môžu obsahova� aj závislos� od �asu. 

Problematika kauzality zah��a množstvo podproblémov: napríklad objekty môžu na seba 
pôsobi� prí�inne aj v prípade, že medzi sebou nemajú vz�ahy uchopite�né prírodnými 
zákonmi (napríklad medzi viac a menej komplexnými systémami). Pri prí�innosti nejde len 
o pozorovate�né pravidelnosti, ako myslel Hume, ani o �isto fyzikálne rovnice, ako myslel 
Russell. 

Dôležité je rozlišova� medzi všeobecnou prí�inou (a cause: abstraktnými entitami) 
a konkrétnou prí�inou (the cause: konkrétnymi udalos�ami): napríklad vo výroku „nadmerné 
pitie alkoholu môže vies� k úmrtiu“ možno ozna�i� alkohol ako všeobecnú prí�inu úmrtia. 
Naopak v tvrdení: „náš ruský kamarát Alexei zomrel po vypití litra vodky na otravu 
alkoholom“ možno ozna�i� alkohol ako konkrétnu prí�inu. 

Taktiež je treba rozlišova� medzi nevyhnutnou (podstatnou) a posta�ujúcou prí�inou. 
Napríklad prítomnos� kyslíka v miestnosti je nevyhnutná aby sme založili ohe�. Kyslík je 
teda nevyhnutnou prí�inou oh�a. Naopak ak sme odsúdili väz�a na odstrel, ktorí vykonajú 
traja paralelní strelci A, B, C, tak výstrel strelca A nie je nevyhnutnou prí�inou smrti väz�a, 
lebo väze� by zomrel aj keby by A nevystrelil. Naopak výstrel každého zo strelcov je 
posta�ujúci na to aby väze� umrel (vychádzajúc z toho, že strelci deterministicky splnia 
povel). Naopak kyslík nie je posta�ujúcou prí�inou. Vo vä�šine miestností kyslík nehorí. 
Dodato�ná udalos� je nutná (napr. škrtnutie zápalky), aby ohe� vypukol. 

Problematika kauzality nie je jednozna�ná nie len vo filozofii, ale i v ekonómii. Tvorí 
dokonca jeden zo základných metodologických problémov ekonómie. 
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Odhad budúcich potrieb a nákladov zdravotnej starostlivosti na Slovensku1

Estimation future needs and costs of health-care at Slovakia 

Marek Radvanský 

Abstract: This paper is devoted to intitial analysis of needs and costs for health care in 
respect to ageing process at Slovakia. 
Abstrakt: �lánok je venovaný odhadu budúcich potrieb a odhadovaným nákladom 
zdravotnej starostlivosti na Slovensku vzh�adom na prebiehajúci proces starnutia.  
Key words: Ageing, Health care costs, Health care utilization 
K�ú�ové slová: Starnutie, náklady na zdravotnú starostlivos�, Využitie zdravotnej 
starostlivosti 
JEL classification: I15, H51. 

Úvod 

Demografický vývoj je jedným z k�ú�ových faktorov ovplyv�ujúcich ponuku práce ako aj 
dopyt po špecifických tovaroch a službách. Podobne ako ostatné Európske krajiny aj 
Slovensko �elí významnému faktoru starnutia. Vzh�adom na špecifickému vývoju a dvom 
vlnám baby boomu v povojnovom období a koncom 70 -tych rokov minulého storo�ia 
môžeme o�akáva� ešte dramatickejší priebeh starnutia ako v krajinách západnej Európy. Na 
ilustráciu vplyvu starnutia na verejné financie využijeme poh�ad na o�akávané zmeny 
v dopyte po zdravotnej starostlivosti. Na ilustráciu o�akávaných demografických zmien 
využijeme aktuálnu prognózu Výskumného demografického centra (Va�o a kol., 2012). Ako 
východisko pri analýze zdravotnej starostlivosti budú použité prognózy Narodného centra 
zdravotníckych informácií ako aj vybrané údaje poskytnuté Všeobecnou zdravotnou 
pois�ov�ou. 

1. Popula�né scenáre 

Najnovšia prognóza VDC z decembra 2012 je založená na aktualizovaných údajoch o 
populácií získaných z �iasto�ných výstupov S�ítania obyvate�ov, domov a bytov v roku 2011. 
Prognóza ilustruje tri možné scenáre založené na rôznych predpokladoch. Hlavnými faktormi 
sú rozdielne vývoje úhrnnej plodnosti, pôrodnosti a migrácie. Vysoký scenár o�akáva 
konštantný vývoj  rastu celkovej populácie až do roku 2060 a je najmenej pravdepodobný. 
Najpravdepodobnejší je stredný variant vývoja (skôr smerom k nízkemu). Uvedené 
predpoklady budúceho vývoja a odhadu potrieb sú založené na �isto strednom variante 
vývoja. Tento scenár vývoja o�akáva mierny rast po�tu obyvate�ov v najbližšom období a 
dosiahnutie popula�ného stropu okolo roku 2030 s následným poklesom pod sú�asné hodnoty 
v roku 2060 (Graf 1).  

 Vplyv starnutia je následne ilustrovaný na Grafe 2. Na vekovej štruktúre obyvate�stva 
môžeme jasne sledova� dve vlny popula�ného boomu. Prvá kohorta narodená v 50-tych 
rokoch sa v sú�asnosti dostáva do dôchodkového veku a významne ovplyvní celkový po�et 
dôchodcov, najmä po�as najbližších desiatich rokov. Druhá skupina bola narodená po�as éry 
komunizmu koncom sedemdesiatych a za�iatkom osemdesiatych rokov aj v súvislosti 
s uplat�ovanou ve�mi silnou pro-rodinnou politikou. Táto skupina je v sú�asnosti 

                                                
1 Tento �lánok je podporený z projektu APVV – 0135 - 10  - Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu 
v starnúcej Európe 
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v produktívnom veku a významne pozitívne ovplyv�uje po�et novonarodených detí (dobre 
pozorovate�né na o�akávanej štruktúre v roku 2025). Táto kohorta bude dosahova�
dôchodkový vek okolo roku 2040. Po�et �udí v penzijnom veku (nad65) vzrastie z 519 tisíc v 
roku 2010 po rok 2020 o takmer polovicu a do roku 2025 o dve tretiny na 856 tisíc. Tento 
faktor výrazne zvýši tlak na sociálny a zdravotný systém a ovplyvní jednak rozpo�et, ako aj 
dopyt po službách. 

Graf 1 – Demografická prognóza do roku 2060 

Zdroj: VDC, 2012 

Graf 2 –Veková štruktúra populácie v rokoch 1990, 2010, 2025, 2040 a 2060  

Zdroj: VDC, 2012 

Celkový stav oh�adne základných demografických indikátorov je preh�adne zobrazený 
v tabu�ke 1. Po�as rokov 2010-2025 poklesne populácia v produktívnom veku o 7 
percentuálnych bodov. Napriek tomu celkový o�akávaný po�et ekonomicky aktívneho 
obyvate�stva zostane takmer nezmenený vzh�adom na efekt postupného zvyšovania veku 
odchodu do dôchodku a o�akávaným miernym zvyšovaním miery aktivity (pri pozitívnom 
makroekonomickom vývoji). Najvýznamnejším vplyvom bude po�as týchto tokov nárast 
staršej populácie nad 65 rokov o viac ako 60%, �o predstavuje viac ako 400 tisíc osôb. 
Rovnakým smerom sa bude ubera� nárast po�tu prestarlých nad 80 rokov, kde po�as 
rovnakeho obdobia môžeme o�akáva� nárast o 45%. Najvyššia miera starnutia bude však 
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nasledova� v období rokov 2025 až 2050. Nárast po�tu starších možno o�akáva� na úrovni 
viac ako 50% a u �udí vo veku nad 80 rokov takmer dvojnásobne. Zárove� celková populácie 
bude v tomto období pravdepodobne stagnova�, z výraznejším poklesom v druhej polovici 
storo�ia. Index ekonomického za�aženia a za�aženia starších bude z tohto dôvodu výrazne 
rás�. Opatrenia na zmiernenie týchto zmien z ekonomického a sociálneho h�adiska by preto 
mali by� aplikované už v tomto období. 

Tabu�ka 1 – O�akávaný vývoj hlavných demografických indikátorov

� 2000 2010 2015 2020 2025 2040 2060 

Detská populácia (0-14) ako % celkovej 19,8% 15,3% 15,5% 15,8% 15,3% 12,7% 12,7% 

Populácia vo veku  (25-54) ako % celkovej 43,1% 45,7% 44,9% 44,2% 43,1% 36,6% 33,7% 

Produktívny vek (15-64) ako % celkovej 68,9% 72,4% 70,1% 67,2% 65,4% 62,5% 54,3% 

Staršia populácia (65+) ako % celkovej 11,4% 12,3% 14,4% 17,0% 19,3% 24,8% 33,0% 

Prestarlá populácia (80+) ako % celkovej 3,2% 4,2% 4,5% 5,0% 6,0% 10,7% 16,6% 

Populácia (1000) � � � � � � �
Mladí (0-14) 1069,4 831,3 844,6 867,9 846,4 700,6 678,5 

Ekonomicky aktívni (15-64) 3722,4 3929,2 3821,8 3698,6 3626,0 3456,2 2899,4 

Starší (65 a viac) 614,4 666,5 781,9 936,5 1070,6 1374,5 1761,9 

Prestarlí (80 a viac) 174,1 226,3 244,7 275,2 331,1 593,5 884,7 

Populácia 25-54 2544,8 2707,2 2713,4 2706,0 2674,6 2557,0 2198,3 

Celková populácia 5406,2 5427,0 5448,2 5503,0 5543,0 5531,3 5339,8 

Závislosti � � � � � � �
Index celkovej závislosti 45,2% 38,1% 42,6% 48,8% 52,9% 60,0% 84,2% 

Index závislosti starších (65+ na 15-65) 16,5% 17,0% 20,5% 25,3% 29,5% 39,8% 60,8% 

Zdroj: VDC, Autor 

�

2. Dopad starnutia na dopyt po zdravotnej starostlivosti a potrieb pracovnej sily  

Budúci dopyt po zdravotnej starostlivosti a sociálnych službách závisí od mnohých faktorov. 
Jednými z najvýznamnejších sú o�akávaný demografický vývoj a vývoj ekonomickej aktivity 
popísaný v predchádzajúcej �asti a veková štruktúra obyvate�stva. Z h�adiska prognózovania 
tohto vývoja je samozrejme k dispozícií nieko�ko scenárov. Z h�adiska �alšej analýzy 
budeme preferova� najpravdepodobnejší stredný variant demografickej prognózy, 
v budúcnosti o�akávame odhad vplyvu viacerých faktorov na zdravotný stav obyvate�stva, 
chorobnos� a �alšie ukazovatele ovplyv�ujúce celkový dopyt po zdravotných službách. 
Prognóza vývoja hlavných vekových skupín do roku 2060 je zobrazená na grafe 3. Po�as 
najbližších 15 rokov môžeme sledova� nieko�ko hlavných trendov, ktoré sa ešte zvýraznia 
v nasledujúcich dekádach. Po�as tohto obdobia bude celkový podiel starších pracujúcich vo 
veku 50-64 rokov takmer stabilný na úrovni1,06 milióna �udí (20% populácie). Mierny pokles 
môžeme sledova� v najmladšej vekovej skupine do 20 rokov. Celkový pozorovaný pokles 
bude na úrovni 60 tisíc osôb z pôvodných 1,2 milióna. Najvýznamnejší pokles v tejto vekovej 
skupine už pravdepodobne nastal v prvej dekáde tohto storo�ia. Po�as týchto desiatich rokov 
nastal pokles mladých �udí do 20 rokov z 1,52 milióna viac ako 321 tisíc (viac ako 20%). 
Relatívne stále silné popula�né ro�níky sa v tomto období presunuli do vekovej kohorty 25-
59. Populácia v tejto vekovej skupine zostávala stále relatívne stabilná, po�as posledných 
rokov dosahovala okolo 2,5 milióna �udí s 56 %ným podielom na celkovej populácií. 
V nastávajúcej perióde do roku 2025 však môžeme o�akáva� pokles o viac ako 250 tisíc ludí,  
�o tvorí 10% tejto kohorty. Najvýznamnejší pokles bude pozorovate�ný opä� až okolo roku 
2030. V sú�asnosti najlepšie ilustruje vplyv starnutia vyvoj obyvate�stva vo vekovej skupine 
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65-79 rokov. Po�as prevej dekády sme mohli pozorova� len mierny arast populácie v tejto 
vekovej skupine o menej ako 5 tisíc osôb na 520 tisíc. Po�as najblišších 15 rokov však tento 
rast bude viac ako 65% na 855 tisíc �udí. Podiel tejto vekovej skupiny na populácií sa v tomto 
období zvýši z menej ako 10% na viac ako 15%. Podiel sa zvýši ešte o �alšie 1% do roku 
2030. V najmenej po�etnej vekovej skupine prestarlých nad 80 rokov bude tento efekt o to 
výraznejší. Z podielu 1,8 % v roku 2000 došlo po rok 2010 k nárastu na 2,7 %, teda 147 tisíc 
osôb. Táto skupina do roku 2025 vzrastie o 45% (miernejšie ako mladší penzisti) ale o to 
výraznejšia zmena bude v nasledujúcej dekáde. Do roku 2040 sa ich podiel na populácií viac 
ako strojnásobí (graf 3).  

Graf 3 – O�akávaný vývoj štruktúry obyvate�stva pod�a hlavných vekových skupín, stredný scenár

Zdroj: VDC 

Zvýšený dopyt po zdravotnej a sociálnej starostlivosti priamo vplýva na dva faktory: zvýšený 
dopyt po práci v tejto oblasti a na verejné a súkromné výdavky. Verejné výdavky na 
zdravotnú starostlivos� sa výrazne líšia pod�a veku (Vzh�adom rozdielnu prevalenciu chorôb, 
výskyt ADL, a celkovému zdravotnému stavu). Všeobecné výdavky na zdravotnú 
starostlivos� (vrátanie liekov a príspevkov na kúpe�nú starostlivos� a rehabilitácie) na osobu 
pod�a veku ilustrujeme na grafe 4.  Prezentovaný graf za roky 2007 až 2011 je založený na 
údajoch Všeobecnej zdravotnej pois�ovne, ktorá má majoritu poistencov na Slovensku. 
Ostatné pois�ovne neposkytli tieto informácie, napriek tomu predpokladáme, že tieto 
informácie je možné zovšeobecni�. Pokia� porovnáme štruktúru výdavkov po�as týchto 
rokov, relatívne rozdelenie nákladov nevykazuje výrazné zmeny. Výdavky na zdravotnú 
starostlivos� pre �udí do 45 rokov (okrem novorodencov) tvoria menej ako 50 % priemeru. Po 
tomto veku za�nú výdavky výrazne narasta� a dostanú sa k priemeru vo veku 55 rokov. 
Najvyššie výdavky na zdravotnú starostlivos� sú vo veku 70 -  80 rokov (cez 170 % 
priemeru). Následne výdavky na prestarlých klesajú zhruba o 1,5 % vzh�adom na každý 
dodato�ný rok veku pacienta. V mladších vekových skupinách do 45 rokov sú výdavky na 
starostlivos� o ženy priemerne o 10 % vyššie (z výrazným nárastom okolo veku 30 rokov – 
starostlivos� o tehotné). Vo veku nad 55 rokov za�nú by� výdavky o starostlivos� o mužov 
v priemere o 5-8 % vyššie ako u žien, �o súvisí aj s nižším priemerným vekom dožitia.  
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Graf 4 – Relatívna štruktúra výdavkov na zdravotnu starostlivos� pod�a veku vzh�adom na priemer, 
2007-
2011

Zdroj: Všeobecná zdravotná pois�ov�a 

Pokia� budeme predpoklada� stabilnú mieru výdavkov pod�a veku na základe uvedených 
údajov (bez vplyvu inflácie a zmien prevalencie), potom môžeme odhadnú� budúce výdavky 
na zdravotnú starostlivos� vzh�adom na prebiehajúce demografické zmeny (graf 5). 
Vzh�adom na faktor starnutia môžeme o�akáva� výrazný nárast výdavkov na starostlivos� pre 
starších už v rokoch 2010.-2025. Najvyšší nárast podielu výdavkov je možné o�akáva� pre 
vekovú skupinu 65-79 (o 9,6%) a skupiny nad 80 rokov (o 1,5%). V ostatných vekových 
skupinách podiel na celkových výdavkoch poklesne (najviac vo vekovej skupine 20-59 o viac 
ako 5,8 %). Vzh�adom na dostupné informácie o štruktúre výdavkov pod�a veku 
a demografických zmien pri konštantnej miere prevelancie sme boli schopný odhadnú� vývoj 
celkových verejných výdavkov. Odhadnuté reálne výdavky na zdravotnú starostlivos�
(prioritne skupina NACE, rev.2 - 86) vzrastie o 11 % do roku 2020 a 16 % do roku 2025 
v stálych cenách. 

Graf 5 – Štruktúra celkových výdavkov pod�a vekových skupín (�avá os) a indexu výdavkov na 
zdravotnú starostlivos� (pravá os), 2010=100 

Zdroj: Všeobecná zdravotná pois�ov�a, Autor 
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Rozdielny poh�ad na tento problém je zobrazený na grafe 6. Tento graf ilustruje vývoj 
štruktúry výdavkov na vybrané vekové skupiny. Kým v roku 2010 bola polovica výdavkov na 
zdravotnú starostlivos� pre �udí nad 55 rokov, v roku 2050 bude polovica výdavkov hradená 
na starostlivos� pre �udí nad 60. 

Graf 6 – Štruktúra výdavkov a celkové verejné výdavky pod�a vekových skupín (mld. Eur), konštantné 
ceny 2010 (odhad)

Zdroj: Autor 

Mierne rozdielny poh�ad je z poh�adu vývoja dopytu po práci v sektore starostlivosti. Hlavný 
poh�ad na využívanie zdravotnej starostlivosti poskytuje vývoj po�tu hospitalizácií 
a priemernej d�žky hospitalizácie. (Graf 7). Vývoj v prevej dekáde tohto storo�ia nazna�uje 
postupný klesajúci trend v priemernej d�žke hospitalizácie. Priemerná d�žka hospitalizácie 
v tomto období poklesla o 1,5 d�a, ale aj vzh�adom na opa�ný trend celkového nárastu po�tu 
hospitalizácií. Pokia� sa podrobnejšie pozrieme na d�žku hospitalizácie pod�a jednotlivých 
diagnóz. V priemere došlo k skráteniu d�žky hospitalizácie o 0,7 až 1,5 d�a (9-15 %) . Na 
druhej strane, po�et hospitalizácií rastie, i ke� tento trend nie je až tak jasne vidite�ný. 
Celkovo odhadujeme nárast po�tu hospitalizácií o 5-8 %, takže celkový po�et dní 
nemocni�nej starostlivosti poklesol.  

Graf 7– Priemerný po�et hospitalizácií na 1000 osôb (�avá os) a priemerná d�žka hospitalizácie (pravá os), 
2010 

Zdroj: NCZI 
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Využitie sa teda rovnako mení pod�a vekových skupín a diagnóz. Po�et hospitalizácií za rok 
pre jednotlivé vekové skupiny je zobrazený na grafe 8. Priemerný po�et hospitalizácií za�ína 
výrazne vzrasta� po veku 55 rokov. Po�et hospitalizácií vo veku 65-74 je viac ako 
dvojnásobný vzh�adom na skupinu 45-54 a pre skupinu nad 76 rokov je viac ako trojnásobný.  
Graf 8 – Hospitalizácie na 1000 osôb pod�a veku, 2010 

Zdroj: NCZI 

Vzh�adom na nižší celkový po�et �udí v staršom veku, celkový po�et hospitaliza�ných dní je 
najvyšší vo vekovej skupine 55-64. Detailnejšie informácie o vzrastajúcom po�te 
hospitaliza�ných dní na pacienta pod�a veku a miery hospitalizácií je zobrazený v tabu�ke 2. 
Tabu�ka 2 – Základné indikátory využitia pod�a vekových skupín, 2010
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Source: National Health Information Center�

Vyššie uvedené informácie sú využité na prognózu celkového po�tu hospitalizácií pod�a veku 
(Graf 9) pri predpoklade konštantnej miery hospitalizácií. 

Graf 9 – Po�et hospitalizácií pod�a veku, 
2010

Zdroj: Author 
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Vzh�adom na uvedené predpoklady, podiel hospitalizácií vo veku 65 a viac vzrastie z 30 % 
v roku 2010 na 43 % do roku 2025 a viac ako 50 % v roku 2040. Ešte výraznejšia bude zmena 
v celkových ošetrovacích d�och. (Graf 10). Podiel ošetrovacích dní vo vekovej skupine 65+ 
vzrastie z 37% na 49 % (ceteris paribus). 

Graf 10 – Zmena v po�te ošetrovacích dní pod�a vekových skupín (mil. dní)

Zdroj: Autor

Informácie o po�te pracujúcich vo vybraných sektoroch sú založené na spracovaní informácií 
z anonymizovaných dát VZPS zo ŠÚSR, informácie o 3-nej NACE štruktúre z upravených 
výsledkov Európskeho LFS i informácie o štruktúre zamestnancov v zdravotnom sektore 
(NACE rev. 2 - 86) z administratívnych dát vykazovaných NCZI. Rozdiely medzi 
jednotlivými štatistikami boli detailne analyzované a upravené na základe dodato�ných 
informácií a najdôveryhodnejšieho zdroja. Okolo 65 % zamestnaných v sektoroch zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti je zamerané na zdravotnú starostlivos� a z toho dve tretiny na 
nemocni�nú starostlivos�. Zárove� len v tomto sektore môžeme pozorova� celkový nárast 
zamestnanosti po�as krízového obdobia (2008-2011). Napriek tomu že máme administratívne 
informácie zo sektoru zdravotnej starostlivosti, nie je možné plne porovna� výsledky NACE 
na 3 desatinné miesta a vzh�adom na revíziu  NACE rev. 2 v roku 2008. 

Graf 11 – Zamestnanos� v zdravotnej a sociálnej starostlivosti na 3-miestne triedenie NACE rev. 2 sektory 
86, 87 a 88 

Zdroj: Autor  na základe údajov z LFS, ŠÚSR, Eurostatu a NCZI 



 FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 252

Pokúsili sme sa identifikova� hlavné faktory ovplyv�ujúce po�et zamestnaných vo vybraných 
sektoroch. Odhadnuté úrovne zamestnanosti sú vzh�adom na konštantné miery utilizácie. 
�alšie faktory ako technologický pokrok a zvyšovanie miery zdravého dožitia nie sú v tejto 
fáze analýzy uvažované. Dopyt po nemocni�ných aktivitách je založený na odhade celkových 
oštrovatelských d�och. Zdravotná a zubná starostlivos� (NACE2 862) je založená na vývoji 
celkovej populácie, rovnako ako vývoj v sektore ostatné zdravotnícke aktivity (NACE 869). 
Zamestnanos� v sektore NACE 873 – reziden�ne aktivity pre starších a zdravotne 
postihnutých a sektore NACE 889 – Sociálna práce bez ubytovania pre starších a zdravotne 
postihnutých bola založená na vývoji ošetrovate�ských dní pre starších nad 75 rokov. Vývoj v 
NACE 879 – iná reziden�ná starostlivos� bola založená na podiele po�tu ošetrovate�ských dní 
pre populáciu nad 65 rokov. Sektor reziden�ná ošetrovate�ská starostlivos� 871 bola založená 
na vývoji populácie nad 65 rokov. Napriek neur�itosti dodato�ných faktorov, celkový vývoj 
sa ukazuje by� ako možný. 

Graf 12 – Prognóza zamestnanosti v sektoroch zdravotnej a sociálnej starostlivosti pod�a NACE rev. 2 na 3 miesta 

Source: Authors 

Vo všeobecnosti môžeme o�akáva� nárast dopytu po práci takmer vo všetkých uvedených 
sektroch. V priemere narastie dopyt po práci v roku 2025 o 22 %. O�akávame rast dopytu po 
zamestnancoch v nemocni�nom sektore o 21 % a ambulantných miestach o 10 %. 
Najvýznamnejší nárast dopytu bude v Sociálnej starostlivosti bez ubytovania pre starších 
a nevládnych (o 44%) a reziden�ná ošetrovate�ská starostlivos� o 52 %. Záver 
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Stru�ný preh�ad histórie demografie na Slovensku 
Brief overview of the history of demography in Slovakia 

Tatjana Šimanovská1

Abstract: In this article we will try to analyze briefly the historical development demography 
at the Slovak territory. History of Slovak demography has its own specifics, because Slovakia 
during its history was a part of several state formations. The main tool for demographic 
research is the census. We focused on selected Slovak personalities, and also at the Czech 
scientists who have contributed to the development of Slovak demography. 
Abstrakt: V �lánku sa pokúsime stru�ne analyzova� historický vývoj demografie na 
slovenskom území. História slovenskej demografie má svoje špecifiká, lebo Slovensko bolo 
po�as svojej histórie sú�as�ou viacerých štátnych útvarov. Hlavným nástrojom 
demografického výskumu je s�ítanie obyvate�ov. Zamerali sme sa na vybrané slovenské 
osobnosti, a tiež na �eských vedcov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenskej demografie. 
Key words: demography, census, statistics.  
K�ú�ové slová: demografia, s�ítanie obyvate�stva, štatistika.  
JEL classification: N00, N01.  

Úvod 
Vývoj demografie (gr. demos - �ud, grafein - písa�, popisova�) ako spolo�enskej vedy 

má na slovenskom území svoje špecifiká, lebo Slovensko bolo po�as svojej histórie sú�as�ou 
viacerých štátnych útvarov. Demografiu možno považova� za multidisciplínu, pretože v rámci 
skúmania popula�ných procesov sa vytvorilo viacero subdisciplín. Špecifikom jej skúmania, 
na rozdiel od iných náuk, ktoré sa zaoberajú �udskými populáciami, je  reprodukcia populácií. 
Záujem o popula�né otázky bol v histórii motivovaný praktickými dôvodmi, lebo po�etný 
stav populácie sa chápal ako zdroj vojenskej, hospodárskej a politickej moci panovníkov a 
štátu. Hlavným nástrojom demografického výskumu je s�ítanie obyvate�stva, ktoré sa pokladá 
sa tiež za najstarší druh štatistiky. Údaje zo s�ítaní sú predpokladom kvalifikovaného 
pochopenia fungovania spolo�nosti a jej �alšieho vývoja. Je zaujímavé, že údaje zo s�ítaní 
nemožno získa� z iných zdrojov, a preto sú kvalitné a komplexné výsledky s�ítania cennými 
údajmi, ktoré slúžia pre �alšie výskumy a analýzy. Demografia je úzko spätá po�as celej 
svojej histórie so štatistikou. Spolupracuje aj s ostatnými vedami a využíva ich metodologické 
prístupy a znalosti. O blízkom vz�ahu demografie a iných vied, napr. ekonomických, 
historických, sociologických, právnych, etnológie, geografie at�. sved�í aj rozmanitá vedecká 
zameranos� vybraných slovenských a �eských bádate�ov v našom príspevku. 

1. História s�ítaní obyvate�stva na slovenskom území 
Históriu demografie na Slovensku podmie�ovalo priradenie slovenského územia 

k rôznym štátnym útvarom. Záujem o popula�né procesy podmie�ovali praktické dôvody 
vládcov a štátnych útvarov. S�ítania obyvate�stva sa uskuto��ovali najmä na vojenské a 
da�ové ú�ely. Ke�že v historickej demografii máme ešte ve�ké medzery, dokonca P. Tišliar 
hovorí, že je v plienkach na rozdiel od okolitých krajín ([14], 259), tak je problémom mnohé 
udalosti kvalifikovane rekonštruova�. Napríklad sme nenašli v súvislosti s demografiou 
žiadne zmienky o Ve�komoravskej ríši. 

                                                
1 Vypracované v rámci riešenia úlohy VEGA �. 1/0335/13: „Štatistická analýza vybraných ukazovate�ov 
konkurencieschopnosti na súbore podvojne ú�tujúcich podnikov SR“ 
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Za po�iatok organizovaného štatistického skúmania na Slovensku sa považuje rok 1715, 
ke� uhorský snem prijal zákonný �lánok, na základe ktorého sa v Uhorsku uskuto�nil 
celokrajinský súpis da�ovníkov. Jeho ú�elom bolo zisti� hlavy rodín skupín obyvate�stva, 
ktoré podliehalo zdaneniu a netýkal sa aristokracie, duchovných a u�ite�ov 

Mária Terézia vydala 23. 1. 1767 urbársky patent, ktorý mal zavies� úpravu 
poddanských pomerov, stanovi� ve�kos� závislosti a povinnosti poddaných vo�i zemepánom. 
Jeho sú�as�ou bol dotazník obsahujúci 9 otázok, odpove�ami na ktoré zis�ovali úrady 
jestvujúce pomery ([6], 337). Tereziánsky urbár zmenil súkromno-právny vz�ah medzi 
zemepánom a poddaným na verejnoprávny, a tak skvalitnil sociálne postavenie poddaných. 
Bola to ve�mi pokroková reforma Márie Terézie aj v tom, že urbáre sa písali v jazyku 
príslušného �udu, t.j. v slovenských oblastiach po slovensky. Urbárska regulácia upravovala 
poddanské pomery až do roku 1848, ke� sa poddanstvo zrušilo. Zavádzanie urbára vyvolalo 
spo�iatku búrlivý odpor uhorskej š�achty, ktorá žiadala zachovanie tradi�ného stavu. Mária 
Terézia však neustúpila a nakoniec š�achta nové pomery prijala a do roku 1774 zaviedli 
tereziánsky urbár vo všetkých slovenských stoliciach. Na základe urbárskeho patentu sa 
v rokoch 1767-71 realizoval súpis poddanského obyvate�stva, v ktorom nájdeme údaje o 
po�te sedliakov, želiarov a ich majetkovom a právnom rozvrstvení. 

V roku 1784 nariadil Jozef II cisárskym patentom prvý všeobecný súpis obyvate�stva, 
ktorý sa uskuto�nil v rokoch 1785-87 a obsahoval priezvisko, vek, rodinný stav, triedne 
postavenie, zamestnanie a údaje o pohybe obyvate�stva. Predpísal aj registráciu úmrtí 
a narodení a nariadil o�íslovanie domov, �o pobúrilo aristokraciu. Prínosom pre demografické 
skúmania je skuto�nos�, že od 80. rokov 18. stor. vznikali na panstvách tzv.  popula�né knihy, 
v ktorých sa registrovali narodenia, manželstvá a úmrtia �lenov rodín. 

Rok 1847 bol významným mí�nikom, lebo v Uhorsku bol zriadený Ústredný štatistický 
úrad, ktorý vykonával pravidelnú štatistickú službu. Jeho �innos� sa vz�ahovala aj na územie 
Slovenska, pri�om štatistické údaje sa zis�ovali a vyhodnocovali pod�a žúp a stolíc [12], [2]. 

Prvé moderné s�ítanie �udu bolo v roku 1869 a za�alo ním nové obdobie popula�ných 
cenzov na našom území. Zákon o s�ítaní �udu z 29.3.1869 ur�il, že s�ítanie sa bude 
vykonáva� vždy k 31.12. v rokoch kon�iacich nulou, a to (s výnimkou roku 1869) v roku 
1880, 1890, 1900 a 1910. Od roku 1869 sa s�ítanie �udu uskuto��ovalo pod�a zásad, ktoré 
boli stanovené medzinárodnými štatistickými kongresmi. Prvým bol bruselský kongres v roku 
1853. [10]. 

V roku 1918 vznikla �eskoslovenská republika, �o zas zmenilo situáciu na Slovensku. 
V roku 1919 boli zriadené orgány štátnej štatistiky, ktorým priamo podliehalo s�ítanie 
obyvate�stva. Od roku 1918 sa na Slovensku uskuto�nilo sedem s�ítaní obyvate�stva, ktoré sa 
realizovali ku konkrétnemu dátumu: k 15.2.1921 – toto bolo prvé �eskoslovenské s�ítanie 
�udu a bytov a vykonalo sa na základe prvého �eskoslovenského zákona o s�ítaní �udu �. 
256/222 Zb. z 8.4.1820. �alšie s�ítania sa realizovali k 1.12.1930, k 1.3.1950 (pre 
zaujímavos� uvádzame, že toto bolo posledné s�ítanie, pri ktorom sa zis�ovalo vierovyznanie 
a otázka o náboženstve sa v s�ítaní obnovila až v roku 1991). 

S�ítanie �udu k 1.3.1961 predstavuje novú etapu �eskoslovenských popula�ných 
cenzov. Jeho výsledky sú po prvý raz v histórii s�ítaní výsledkami integrovaného cenzu so 
vzájomným prepojením údajov o obyvate�stve, domácnostiach, bytoch a domoch. Toto 
spojenie prinieslo celkom novú kvalitu údajov a výrazne rozšírilo možnosti ich využitia. [2]. 
Posledným s�ítaním našej spolo�nej štátnosti s �echmi bolo s�ítanie k 3.3.1991, ktoré využilo 
modernú výpo�tovú techniku. Obsah s�ítania sa zvä�šil o náboženské vyznanie a škálu 
zis�ovaných národností, napr. sa prvýkrát zis�ovala rómska národnos�. Údaje z tohto s�ítania 
sa použili aj pri zmene územnej organizácie SR. 

Vzh�adom na obmedzený priestor sa nebudeme zaobera� všetkými s�ítaniami a ako 
posledné uvedieme s�ítanie obyvate�ov, domov a bytov v roku 2011, ktoré bolo sú�as�ou 
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celosvetového programu popula�ných a bytových cenzov. Toto s�ítanie koordinovala OSN v 
spolupráci s Eurostatom. Záväzným dokumentom na vykonanie s�ítania sa stalo nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) �. 763/2008 z 9. júla 2008, pod�a ktorého boli všetky 
�lenské štáty únie vrátane Slovenska povinné usporiada� v roku 2011 s�ítanie s využitím 
rovnakých, resp. podobných definícií zis�ovaných údajov. Právnym rámcom pre s�ítanie 2011 
v Slovenskej republike sa stal zákon �. 263/2008 Z. z. o s�ítaní obyvate�ov, domov a bytov v 
roku 2011 z 18. júna 2008. S�ítanie obyvate�ov, domov a bytov 2011 sa vykonalo na celom 
území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto s�ítanie po prvý raz v histórii uskuto�nilo 
aj elektronicky.[10]. 

2. Významné slovenské osobnosti v oblasti demografie 
Medzi význa�né osobnosti nielen slovenskej demografie patrí Matej Bel - Funtík

(1684-1749), ktorý bol polyhistorom a priekopníkom slovenského osvietenstva. Je 
považovaný za jedného z najvýznamnejších európskych u�encov 18. stor. a bol �lenom 
mnohých vedeckých európskych spolo�ností. Nazývali ho tiež „ve�kou ozdobou Uhorska“. 
Vo vedeckej práci presadzoval moderné metódy, napr. kolektívnu prácu, postup pod�a 
stanoveného plánu, štúdium prame�ov a archívov a kritický postoj k faktom. Jeho vrcholné 
vlastivedné dielo Notitia Hungariae novae historico-geographica (Historicko-zemepisné 
poznatky o novom Uhorsku) zah��alo historické, zemepisné, národopisné a prírodovedné 
poznatky o stoliciach vtedajšieho Uhorska, napr. Bratislavskej, Tur�ianskej, Liptovskej, 
Novohradskej, Tekovskej a Nitrianskej. Skúmal zvyky a životné spôsoby obyvate�stva, a tiež 
vlastnosti Slovákov, u ktorých si cenil najmä prirodzené nadanie a pracovitos�. 

Samuel Timon (1675 -1736) bol uhorský polyhistor, jezuita, pedagóg a zakladate�
kritickej historiografie. V Košiciach napísal a v roku 1733 vydal svoje najvýznamnejšie dielo 
Imago antiquae et novae Hungariae - Obraz starého a nového Uhorska, v ktorom rozoberá 
minulos� na základe historických dokumentov, �ím položil základy modernej uhorskej 
historiografie. Pripisuje sa mu aj autorstvo najstaršej zachovanej kroniky Košíc Cassovia 
vetus ac nova (Košice staré a nové).  

Ján �aplovi� de Jeszenova (1780 -1847) bol slovenský evanjelický advokát, publicista 
a etnograf. Popisoval problematiku etník žijúcich na Slovensku. �aplovi�ov bádate�ský 
záujem sa zameriaval na antropogeografiu, etnografiu, demografiu, štatistiku, históriu, 
filozofiu, knihopis, �asopisectvo, literatúru a z umenia mal záujem najmä o hudbu a divadlo. 
Celá jeho publika�ná �innos� bola reakciou na politickú, kultúrnu a hospodársku situáciu. 
�aplovi� vo svojich dielach Slowaken in Ungarn (1818 - 1820), Ungarn ist Europa im 
Kleinen (1825) a England und Ungarn. Eine Paralelle (1842, druhé vydanie 1846). prirovnal 
Uhorsko k Európe a Slovákov v �om pokladal za najvyspelejší národ, ba priam za uhorských 
Angli�anov. V roku 1828 napísal knihu Obrázky Uhorska, v ktorej opísal život všetkých etník 
v Uhorsku. O jeho význame sved�í fakt, že ho pri 200. výro�í narodenia v roku 1980 zaradilo 
UNESCO do svojho kalendára, v ktorom sa pripomínajú postavy svetovej histórie. J. 
�aplovi�a možno považova� za zakladate�a modernej slovenskej i uhorskej etnografie, ktorú 
definoval ako samostatnú vednú disciplínu, ur�il jej obsahovú nápl�, metódy a formy bádania, 
a tiež jej vz�ah k iným vedám. 

Emil Stodola (1862-1945) bol politik, právnik a signatár Martinskej deklarácie. 
Študoval správy rôznych krajín, a najmä sa dôsledne venoval švaj�iarskym kantónom. 
Štatistikou Slovenska sa zaoberal ešte za �ias Uhorska. Zaoberal sa aj národnostnou 
problematikou obcí. Z jeho diel môžeme uvies� napr. Štatistika Slovenska (1912), O 
menšinách a o samospráve (1938), Slovenské menšiny na rozhraní ma�arsko-slovenskom
(1919). Známy je aj fakt, že v rokoch 1918–1919 vypracoval pre politika Vavra Šrobára 
podklady o slovensko-ma�arskej národnostnej hranici. 
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Štefan Janšák (1886-1972) bol archeológ, diplomat, stavebný odborník a spisovate�. 
Považuje sa za posledného slovenského polyhistora a za �loveka renesan�ných vedomostí. 
Skúmal osídlenie Slovenska a aplikoval dotazníkovú metódu. Z jeho diel môžeme uvies�
Staré osídlenie Slovenska (1930-32) a Slovensko v dobe uhorského feudalizmu (1932). 

Systematickejšie sa demografiou zaoberal oravský rodák Anton Granatier, ktorý 
organizoval s�ítania �udu na zmenšenom území Slovenska v rokoch 1928 a 1940. Z jeho diel 
môžeme spomenú� Roztratení sme po celom svete (1934) a Slováci v Rumunsku (1935). 

Predstavite�mi historickej demografie už v pravom slova zmysle boli A. J. Chura a Ján 
Sveto�. Alojz J. Chura (1899-1979) bol lekár a pediater. Jeho práce Slovensko bez dorastu? I. 
diel (1936) a II. diel (1938) sa citujú dodnes. V týchto dielach sa venuje popula�nému vývoju 
Slovenska v medzivojnovom období a zameriava sa v nich hlavne na stav detí a mládeže, ich 
ochranu a ochranu matiek a rodiny. Tiež sa zaoberal doj�enskou úmrtnos�ou a vybudoval 
systém poradní. Analyzoval demografickú regresiu. a prí�iny klesajúcej pôrodnosti na 
Slovensku, pri�om poukázal na jej negatívne dôsledky pre budúcnos�.  

Ján Sveto� (1905-1966) bol ekonóm, historický demograf a štatistik, ktorý priniesol do 
výskumu populácie nový rozmer. Najskôr v diele Slováci v európskom zahrani�í (1943) 
analyzoval prí�iny, rozsah a dôsledky vys�ahovalectva. Avšak po druhej svetovej vojne sa 
zameral na výskum retrospektívneho vývoja obyvate�stva od 18. stor. do 1. polovice 20. stor. 
a rekonštruoval demografické údaje Slovenska z tohto obdobia v prácach Obyvate�stvo 
Slovenska za kapitalizmu (1958), Reprodukcia obyvate�stva v C �eskoslovensku po druhej 
svetovej vojne (1965) a Vývoj obyvate�stva na Slovensku (1969). Sveto� bol predsedom 
Slovenského štatistického úradu a vedúcim katedry štatistiky na Vysokej škole ekonomickej. 

Demografické výskumy sa robili a aj robia vo viacerých inštitúciách. Za významný 
po�in v histórii slovenskej demografie považujeme založenie Slovenskej demografickej a 
štatistickej spolo�nosti pri SAV d�a 28.3.1968. Jej priamou pokra�ovate�kou sa stala 
Slovenská štatistická a demografická spolo�nos�, ktorá pod novým názvom pôsobí od 
14.3.1990. Je to vedecká spolo�nos�, ktorej úlohou je rozvíja� štatistickú a demografickú 
vedu. Jej sídlom je Bratislava  a pôsobí na celom území Slovenskej republiky [11]. 

3. �eskí u�enci a ich význam pre slovenskú demografiu 
V roku 1918 vznikla �eskoslovenská republika, a preto aj mnohé osobnosti �eské aj 

slovenské sa vzájomne ovplyv�ovali. Ke�že v �echách má demografia vä�šiu tradíciu a po 
vzniku �eskoslovenskej republiky sme mali spolo�né inštitúcie a mnohé problémy sa riešili 
vo vzájomnej spolupráci, tak spomenieme aspo� stru�ne niektoré �eské osobnosti a ich prínos 
pre slovenskú demografiu.  

Podrobnejšie práce o demografii Slovenska sa objavili za�iatkom 20. stor. Alexej 
Leonidovi� Petrov (1859-1932) bol historik a slavista ruského pôvodu, ktorý mal rozsiahlu 
publika�nú �innos� o etnickej skladbe obyvate�ov Slovenska. Zaoberal sa najmä etnickými 
hranicami medzi slovenským a ma�arským obyvate�stvom. Z jeho prác môžeme uvies�
Sborník Fr. Pestyho Helység névtara – seznam osad v Uhrách z. r. 1864-65 jako pramen 
historicko-demografických údaj� (1927), Národopisná mapa Uher podle ú�edního lexikonu 
osad z roku 1773 (1924), K otázce slovensko-ruské etnografické hranice (1923) a P�ísp�vky k 
historické demografii Slovenska v XVIII–XIX. století (1928). 

Lubor Niederle (1865-1944) bol �eský slavista, archeológ, lingvista, antropológ, 
etnograf a historik a aj ve�mi nadaný maliar, ktorý si vä�šinu svojich �lánkov a kníh sám 
ilustroval. Používal tiež pseudonym L. Novotný. Niederle bol protagonistom moderných 
archeologických metód, ktoré preferujú už kriticko-analytický prístup k prame�om. Jeho 
vedeckú orientáciu ovplyvnila cesta do Ruska v r. 1893, po ktorej sa venoval len slovanskej 
problematike. V roku 1903 vydal prácu s názvom Národopisná mapa uherských Slovák�, v 
ktorej zostavil etnickú mapu Slovenska na základe údajov zo s�ítania �udu v roku 1900. 
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Na za�iatku 20. rokov vykonal etnografické výskumy slovensko-rusínskeho pomedzia 
popredný �eský u�enec Jan Húsek (1884–1973), ktorý spolupracoval s vyššie uvedeným 
vedcom Niederlem. Venoval sa etnografii, dialektológii, sociológii a neskôr aj otázke 
slovensko-rusínskych, slovensko-�eských a slovensko-po�ských etnických hraníc. S 
finan�nou podporou Matice slovenskej vykonal v rokoch 1922 a 1923 študijnú cestu od 
Popradu až po Užhorod. Cie�om cesty bolo etnicky preskúma� miestne pomery, pretože 
pod�a jeho názoru bolo stanovenie slovensko-rusínskej etnickej hranice dôležitým problémom 
slovanského národopisu. Tiež sa kriticky vyjadroval k  nejednotného pomenovania rusínskeho 
etnika v histórii a vôbec k jeho identite. Výsledky svojho výskumu uverejnil v diele 
Národopisná hranice mezi Slováky a Karpatorusy (1925). Húsekove etnografické výskumy 
podporovala slovenská komunita, ktorá bola presved�ená o slovenskosti severovýchodného 
Slovenska a potrebovala vyjadrenie vedca uznávaného v celej Európe, ktoré by umožnilo 
zdôvodni� politické rozhodnutia neakceptova� požiadavku rusínskych predstavite�ov posunú�
hranicu Podkarpatskej Rusi na západ pod�a myslenej a prezentovanej etnickej hranice. O 
vyjasnenie tejto otázky sa zaujímala aj �eská veda a politika v súvislosti s hranicami 
�eskoslovenska. �itate� sa môže podrobnejšie oboznámi� s touto problematikou v práci [7]. 

Antonín Bohá� (1882-1950) bol zakladate�om demografie v �eskoslovensku a jeho 
zásluhou tento odbor nadobudol medzinárodnú úrove�. Organizoval v �SR prvé aj druhé 
s�ítanie �udu (1921, 1930). V roku 1925 reorganizoval demografickú štatistiku. Zistil tiež 
súvislos� medzi pôrodnos�ou a náboženstvom ženy. Dielo: Obyvate�stvo v �SR, Hlavné 
mesto Praha (1923), �eský problém popula�ní (1914), Náš popula�nej problém a štatistika
(1929). Bol �lenom Medzinárodnej únie pre vedecké štúdium populácie a Medzinárodného 
štatistického inštitútu.  

Jaromír Kor�ák (1895-1989) v oblasti demografie pokra�oval v diele A. Bohá�a a 
zaoberal sa demografickou analýzou a syntézou. Zdôraz�oval vplyv geografického prostredia 
na populáciu. Vyzdvihoval štatistický prístup k realite a zovšeobecnil význam štatistickej 
štruktúry rozlíšením súborov pod�a ich vnútornej štruktúry na homogénne štruktúry a na 
heterogénne štruktúry. Po J. Kor�ákovi bol pomenovaný Kor�ákov zákon, Kor�ákov index 
mozaikovitosti a fragmentácie krajiny a Kor�ákova dimenzia. 

František Fajfr (1892 - 1969) bol právnik a pozitivistický filozof. Podie�al sa na 
organizácii dvoch s�ítaní �udu v rokoch 1950 a 1961. Skúmal problémy demografickej 
analýzy a demografickej teórie. Od roku 1958 bol predsedom Štátnej popula�nej komisie, 
ktorá bola poradným orgánom vlády pre otázky popula�nej politiky. F. Fajfr bol tiež 
spoluzakladate�om �eskoslovenskej demografickej spolo�nosti pri �SAV v roku 1964 a bol 
jej prvým predsedom až do svojej smrti. Ve�kú zásluhu mal na založení �asopisu Demografia. 

Zden�k Pavlík (1931) je jediný zatia� žijúci predstavite� a uvádzame ho preto, lebo 
inicioval v roku 1990 na Prírodovedeckej fakulte UK v Prahe zriadenie samostatnej katedry 
demografie a geodemografie. Týmto aktom sa demografia ustanovila ako samostatný vedný 
odbor. Pavlík doteraz pôsobí na tejto katedre ako emeritný profesor. 

4. Záver 
V práci sme sa pokúsili na�rtnú� historický vývoj demografie na slovenskom území. 

Mnoho udalostí a významných osobností a ich prínos sme nemohli uvies�, lebo nemáme taký 
široký priestor a aj pramene sú nedostato�né. Demografia sa zrodila z praktických potrieb 
a postupne získavala stále sofistikovanejšiu úrove�. Jej vývoj je úzko spätý so štatistikou 
a inými, najmä spolo�enskými vedami. Rozvoj moderných technológií spracovania dát 
zvyšuje hodnotu výsledkov cenzov a otvára nové možnosti a perspektívy demografie, a tiež
prognózovania demografického vývoja. Ve�kým prínosom pre slovenskú demografiu boli 
�eskí vedci, o výskume a diele ktorých sme sa v stru�nosti zmienili. S po�utovaním musíme 
konštatova�, že demografia nemá na Slovensku významnú tradíciu ani hlboké korene. 
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Intenzívnejšie sa za�ala rozvíja� až v druhej polovici 20. stor. Na Slovensku nevznikla žiadna 
škola ani stredisko skúmania dejín slovenského obyvate�stva a len málo bádate�ov sa touto 
problematikou zaoberalo. Títo vedci analyzovali len menšie regióny na základe skúmania 
cirkevných matrík a súpisov obyvate�stva. Ke�že existuje množstvo nevyriešených 
demografických otázok, poskytuje bádate�om výskum z oblastí demografie ve�ký priestor. 
Slovensko by si malo zobra� príklad z krajín, ktoré intenzívne podporujú demografický 
výskum aj v súvislosti s pál�ivými problémami popula�ného rastu, rastu chudoby, nedostatku 
potravín, nezamestnanosti, degradácie životného prostredia a prežitia �udstva vôbec.  
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Spracovanie individuálnych údajov z Európskeho zis�ovania 
o pracovných podmienkach zamerané na faktory pracovnej schopnosti 

starších pracovníkov1

Processing of individual data from the European Working Conditions 
Survey focused on the factors of older workers working ability   

Miroslav Štefánik 

Abstrakt: Predkladaný �lánok sumarizuje spracovanie individuálnych dát z Európskeho 
zis�ovania o pracovných podmienkach zamerané na vybrané aspekty pracovných podmienok 
starších. Situácia starších je porovnávaná so situáciou ostatných vekových skupín. Medzi 
vybranými aspektmi sú: zhoda kvalifikácie s vykonávanou prácou, istota zamestnania formy 
organizácie pracovného �asu, miera autonómie pri práci a charakter práce z h�adiska 
kognitívnej náro�nosti. Starší pracovníci (60+) pracujú na miestach, ktoré v menšej miere 
vyžadujú u�enie sa, ale aj vykonávanie rutinných úkonov. Prevzdelanos� nie je primárne 
problémom starších vekových skupín, ke� jej výskyt klesá s rastúcim vekom.  
Abstract: Submitted article summarizes results from an analysis of the European Working 
Conditions Survey individual data, which was focused on selected aspects of working 
conditions of elderly workers. The situation of elderly is compared to other age groups. 
Among the selected aspects are: qualification match, job security, forms of working time 
organisation, the rate of autonomy in work and the nature of the job from the perspective of 
cognitive demand. Elderly workers (60+) work in jobs, which in a smaller extend require 
learning, but also performing routine tasks. Overeducation is not a primary problem of older, 
as its occurrence declines with growing age.    
K�ú�ové slová: pracovné podmienky, zhoda zru�ností, istota zamestnania. 
Key words: working conditions, skills match, job security. 
JEL classification: J26, J28, J81.  

1 Úvod 
Tento text pôvodne vznikol v rámci projektu tvorby stratégie aktívneho starnutia. 

Zameriava sa na vybrané aspekty pracovných podmienok so zameraním na starších 
pracovníkov, pri�om sú využité individuálne údaje z Európskeho zis�ovania o pracovných 
podmienkach. Po menších úpravách som sa rozhodol publikova� tento text aj pre vedeckú 
obec, nako�ko ide o príklad spracovania individuálnych údajov za ú�elom získania informácii 
relevantných pri tvorbe politík. Pre tento ú�el boli využívané najmä deskriptívne štatistiky 
sumarizujúce situáciu na jednotlivých aspektoch pracovných podmienok, využívajúc 
subjektívne hodnotenia pracovníkov. V závere�nej �asti textu je možné nájs� výsledky logit 
modelu využitého pri h�adaní okolností súvisiacich so skuto�nos�ou že jednotlivci zostali 
v práci aj po šes�desiatke.  

2 Primeranos� práce dosiahnutej kvalifikácii 
Situácia prevzdelanosti, rovnako ako podvzdelanosti predstavujú situáciu neefektívneho 

využitia zdrojov. V prvom prípade pracovník nevyužíva naplno získané vzdelanie a 
prostriedky vynaložené na jeho vzdelanie mohli by� využité inak. V druhom prípade pracovné 
miesto so svojimi organiza�nými vz�ahmi a kapitálom, nie je obsadené adekvátne vzdelaným 

                                                
1 VEGA �íslo: 2/0158/12 „Politika zamestnanosti vo vz�ahu k nízkokvalifikovaným pracovným silám“ 
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pracovníkom v dôsledku �oho je znížená pracovná produktivita daného pracovného miesta. 
Dostupné sú viaceré štúdie potvrdzujúce tieto tvrdenia ([3], 1991) ([2], 2004) ([1], 1999).  

Naša analýza sa zameriava na prevzdelanos� ako jednu z okolností pracovnej 
schopnosti starších pracovníkov, takže samotná pracovná produktivita spojená so situáciou 
prevzdelanosti, alebo podvzdelanosti nás nezaujíma priamo, ale prostredníctvom pracovnej 
schopnosti. V prípade nesúladu vykonávanej práce a nadobudnutého vzdelania sa pracovník 
na danej pracovnej pozícii môže cíti� horšie v porovnaní s pracovníkom s adekvátnym 
vzdelaním. V kombinácii s vyšším vekom, ktorý �asto okresáva možnosti zmeny pracovného 
miesta, môžeme predpoklada� že starší pracovníci trpia prevzdelanos�ou �astejšie, nako�ko 
mladší majú lepšie možnosti túto situáciu rieši� dodato�ným tréningom, alebo zmenou 
pracovného miesta.  

Na druhej strane po�etné empirické štúdie poukazujú na fakt, že prevzdelanos� sa 
�astejšie vyskytuje v prípade mladších pracovníkov. Niektoré prístupy dokonca hovoria 
o prevzdelanosti ako kariérnej stratégii mladších pracovníkov, ktorí v úvode kariéry volia 
pracovné miesto neadekvátne ich vzdelaniu v záujme získa� pracovné skúsenosti, �i uchyti�
sa vo firme. ([4], 2000) ([5], 2000) ([3], 1991). 

Pri štúdiu prevzdelanosti narážame na komplikácie už pri meraní tohto fenoménu. 
Štúdie z tejto oblasti ([7], 2000) ([6], 2004) identifikujú tri spôsoby merania. Objektívny 
založený na objektívnej definícií náplne práce v danom pracovnom mieste, ktorá je následne 
konfrontovaná so získaným vzdelaním pracovníka. Subjektívny, ke� je súlad náplne práce 
a získaného vzdelania posudzovaný samotným respondentom. Tretím prístupom je empirický 
prístup, ktorý zostavuje definíciu primeraného vzdelania na základe empirického výskytu 
v daných povolaniach.  

EWCS obsahuje otázku na subjektívne ohodnotenie zhody pracovnej náplne 
a nadobudnutého vzdelania. Ide teda o prevzdelanos� meranú subjektívnou metódou. 
Nasledujúca tabu�ka zobrazuje po�etnosti a st�pové podiely v percentách jednotlivých 
odpovedí na túto otázku s rozlíšením vekových skupín v st�pcoch.   

Tabu�ka 1: Pre zvládnutie svojich sú�asných povinností:  

 Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

potrebujem �alší tréning. 27 79 50 13 169 

17,42 16,46 17,18 17,11 16,87 

sú moje sú�asné zru�nosti adekvátne. 70 255 157 39 521 

45,16 53,13 53,95 51,32 52 

mám zru�nosti pre zvládnutie náro�nejších povinností. 55 144 80 20 299 

35,48 30 27,49 26,32 29,84 

Neviem 1 2 4 1 8 

0,65 0,42 1,37 1,32 0,8 

Odmietol odpoveda� 2 0 0 3 5 

1,29 0 0 3,95 0,5 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu (%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
Ako vidie� z tabu�ky zastúpenie pracovníkov deklarujúcich nedostato�né vzdelanie 

a teda potrebu �alšieho tréningu sa medzi vekovými skupinami výraznejšie nemení. Podiel 
týchto odpovedí tvorí okolo 17% vo všetkých vekových skupinách. Naopak zru�nosti 
dostato�né pre zvládnutie náro�nejších pracovných povinností deklaruje vä�ší podiel mladších 
pracovníkov. V prípade veku do 30 rokov je to 35,48%, �o s vekom klesá až na hodnotu 26,32 
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vo veku 60+. Subjektívne meraná prevzdelanos� tak vykazuje náznak súvislosti s vekom, 
pri�om mladší sa cítia by� �astejšie prevzdelaní. Subjektívne meraná podvzdelanos� sa 
s vekom nemení.    

3 Stabilita zamestnania 
�alším zo sledovaných faktorov je stabilita zamestnania. Rovnako ako pri 

prevzdelanosti, aj v tomto prípade použijeme subjektívne hodnotenia tohto faktoru pracovnej 
schopnosti starších. Konkrétne odpovede respondentov na otázku o možnosti straty sú�asného 
zamestnania a možnostiach pri h�adaní si nového zamestnania. Nasledujúca tabu�ka 
zobrazuje súhlas respondentov s výrokom: „Je možné že v nasledujúcich 6 mesiacoch prídem 
o prácu“. Po�etnosti jednotlivých odpovedí, spolu s podielom na danej vekovej skupine je 
možné �íta� v st�pcoch.  

Tabu�ka 2: Je možné že v nasledujúcich 6 mesiacoch prídem o prácu 

 Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Rozhodne nesúhlasím 33 102 50 14 199 

21,29 21,25 17,18 18,42 19,86 

Nesúhlasím 42 144 79 14 279 

27,1 30 27,15 18,42 27,84 

Ani súhlas ani nesúhlas 44 116 78 15 253 

28,39 24,17 26,8 19,74 25,25 

Súhlasím 12 46 30 10 98 

7,74 9,58 10,31 13,16 9,78 

Rozhodne súhlasím 6 9 10 3 28 

3,87 1,88 3,44 3,95 2,79 

Irelevantná otázka 5 13 8 7 33 

3,23 2,71 2,75 9,21 3,29 

Nevie 13 50 35 13 111 

8,39 10,42 12,03 17,11 11,08 

Odmietol odpoveda� 0 0 1 0 1 

0 0 0,34 0 0,1 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu(%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
Z tabu�ky je možné vy�íta�, že respondenti nad 50 rokov sa �astejšie obávajú o svoje 

sú�asne pracovne miesto a ich súhlas s výrokom o strate práce je vyšší ako v prípade zvyšku 
populácie. Pracovníci do 50 rokov sú �astejšie bez jednozna�ného názoru na možnos� straty 
sú�asného zamestnania prípadne si nemyslia že im strata hrozí v horizonte 6 mesiacov.  

Nasledujúca tabu�ka zobrazuje po�etnosti a podiely odpovedí na otázku obtiažnosti 
nájdenia si práce po strate zamestnania.  
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Tabu�ka 3: Ak by som stratil moje sú�asné zamestnanie bolo by pre m�a jednoduché 
nájs� si prácu s podobným príjmom 

 Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Rozhodne nesúhlasím 27 116 104 20 267 

17,42 24,17 35,74 26,32 26,65 

Nesúhlasím 32 135 77 13 257 

20,65 28,13 26,46 17,11 25,65 

Ani súhlas ani nesúhlas 42 109 44 9 204 

27,1 22,71 15,12 11,84 20,36 

Súhlasím 30 60 28 9 127 

19,35 12,5 9,62 11,84 12,67 

Rozhodne súhlasím 8 15 10 4 37 

5,16 3,13 3,44 5,26 3,69 

Netýka sa 7 14 12 14 47 

4,52 2,92 4,12 18,42 4,69 

Nevie 9 30 15 5 59 

5,81 6,25 5,15 6,58 5,89 

Odmietol odpoveda� 0 1 1 2 4 

0 0,21 0,34 2,63 0,4 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu(%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
Až 35,74% respondentov vo veku medzi 50 až 59 rokov rozhodne nesúhlasí s tvrdením, 

že nájs� si prácu s podobným príjmom po strate sú�asného zamestnania by bolo jednoduché. 
V Prípade respondentov do 30 rokov sa v tejto kategórii ocitlo iba 17,42% respondentov. 
Respondenti nad 60 rokov túto otázku vo vyššej miere považujú za irelevantnú.  

4 Formy organizácie pracovného �asu 
Existujú dôvody predpoklada�, že organizovanie pracovného �asu je jedným 

z k�ú�ových faktorov ovplyv�ujúcich rozhodnutie pracovníkov odís� do dôchodku, �i 
pred�asného dôchodku. Rozdiel medzi skuto�ne odpracovaným a želaným pracovným �asom 
starších pracovníkov je vyšší, v porovnaní s mladšími pracovníkmi. To znamená, že starší 
pracovníci by �astejšie uvítali zníženie pracovného �asu v porovnaní s mladšími. Nasledujúca 
tabu�ka zobrazuje priemerný rozdiel medzi skuto�ne odpracovaným a želaným týždenným 
po�tom pracovných hodín.  

Tabu�ka 4: Priemerný rozdiel medzi skuto�ným a želaným po�tom týždenne odpracovaných hodín   

N Priemer 

Do 30 126 2,40 

31-49 418 2,00 

50-59 239 3,86 

60+ 32 5,72 

Zdroj: EWCS 2010 
Z tabu�ky je možné vy�íta�, že pracovníci všetkých vekových skupín by si želali 

v priemere pracova� menej ako v skuto�nosti pracujú. Zapo�ítaní boli iba respondenti 
pracujúci nad 30 hodín týždenne, �o vylú�ilo respondentov so skráteným pracovným 
úväzkom. Rozdiel medzi skuto�ne odpracovanými a želanými pracovnými hodinami je 
najnižší v strednom veku. Pracovníci vo veku 31 až 49 rokov by v priemere radi týždenne 
odpracovali iba o 2 hodiny menej.  Naopak pracovníci vo veku 50 až 59 rokov by si želali 
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odpracova� v priemere o 3,86 hodiny týždenne menej. Najvä�ší rozdiel je možné pozorova�
pri pracovníkoch nad 60 rokov až 5,72 hodiny týždenne.  

Rozdiel medzi skuto�ným a želaným pracovným �asom ukazuje, že starší pracovníci by 
vo vä�šej miere uvítali zníženie pracovnej zá�aže vo forme zníženia odpracovaného po�tu 
hodín. Nasledujúca tabu�ka zobrazuje po�etnosti a podiely respondentov pod�a toho ako 
uviedli že je ur�ovaná ich pracovná doba. 

Tabu�ka 5: Ako je ur�ená Vaša pracovná doba? 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

je stanovená firmou/organizáciou bez možnosti zmeny 107 328 202 35 672 

69,03 68,33 69,42 46,05 67,07 

môžem si vybra� medzi nieko�kými pracovnými rozvrhmi stanovenými 
firmou/organizáciou 

14 33 17 12 76 

9,03 6,88 5,84 15,79 7,58 

v rámci ur�itých obmedzení si pracovnú dobu ur�ujem sám (napr. pohyblivá 
pracovná doba) 

19 60 40 12 131 

12,26 12,5 13,75 15,79 13,07 

svoj pracovný �as si ur�ujem úplne sám/sama 15 55 28 12 110 

9,68 11,46 9,62 15,79 10,98 

Nevie 0 3 3 3 9 

0 0,63 1,03 3,95 0,9 

Odmietol odpoveda� 0 1 1 2 4 

0 0,21 0,34 2,63 0,4 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu(%) 100 100 100 100 100 

 Zdroj: EWCS 2010 

Okolo 68% pracovníkov uviedlo že pracovná doba je ur�ovaná ich zamestnávate�skou 
organizáciou bez možnosti zmeny. Tento podiel je približne rovnaký pre všetky vekovú 
skupiny do 60 rokov. Vo vekovej skupine 60+ sa tento podiel znižuje na 46,05%, �o môže 
by� spôsobené skuto�nos�ou že po dosiahnutí dôchodkového veku zostávajú v práci iba 
pracovníci s vyššou autonómnos�ou pri organizovaní svojej vlastnej pracovnej doby. Tento 
záver potvrdzuje aj zvýšený podiel pracovníkov 60+ deklarujúcich ur�itú mieru slobody pri 
ur�ovaní vlastného pracovného �asu. Vo všetkých prípadoch je to 15,79%, �o je viac ako pri 
mladších vekových skupinách.  

Tabu�ka 6: Myslíte si, že celkovo je Vaša pracovná doba zosúladená s Vašimi rodinnými a spolo�enskými 
povinnos�ami, ktoré máte mimo práce, ve�mi dobre, dobre, nie ve�mi dobre, vôbec nie dobre? 

 Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

ve�mi dobre 32 88 61 29 210 

20,65 18,33 20,96 38,16 20,96 

dobre 97 307 178 39 621 

62,58 63,96 61,17 51,32 61,98 

nie ve�mi dobre 16 67 34 4 121 

10,32 13,96 11,68 5,26 12,08 

vôbec nie dobre 7 16 8 1 32 

4,52 3,33 2,75 1,32 3,19 

Nevie 2 0 4 2 8 

1,29 0 1,37 2,63 0,8 

Odmietol odpoveda� 1 2 6 1 10 

0,65 0,42 2,06 1,32 1 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu(%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
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Zladenie pracovných a rodinných/spolo�enských povinností sa javí by� výrazne lepšie v prípade 
pracovníkov 60+. Dôvody tejto nerovnosti sú pravdepodobne podobné, ako pri predchádzajúcej tabu�ke. Po 
šes�desiatke pracujú vä�šinou už iba tí ktorí chcú, pri�om chcú vo vä�šej miere tí, ktorí si svoj pracovný �as sú 
schopní ur�ova� do vä�šej miery sami. Vekovým skupinám do 59 rokov sa vo vä�šej miere „nie ve�mi dobre“ 
darí zla�ova� rodinné a pracovné povinnosti.  

K podobnému záveru je možné dospie� aj po štúdiu nasledujúcej tabu�ky, kde až 32,89% pracovníkov 
60+ nepovažuje vybavenie si �asu na súkromné veci po�as pracovnej doby vôbec za zložité. Priemer všetkých 
vekových skupín spolu je pritom ove�a nižší (21,36%). 

Tabu�ka 7: Povedali by ste, že zariadi� si hodinu alebo dve hodiny vo�na po�as pracovnej doby, aby ste si 
mohli vybavi� osobné alebo rodinné záležitosti - pre Vás ...? 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

vôbec nie je zložité 23 99 67 25 214 

14,84 20,63 23,02 32,89 21,36 

nie je ve�mi zložité 53 130 76 16 275 

34,19 27,08 26,12 21,05 27,45 

je �iasto�ne zložité 44 151 90 17 302 

28,39 31,46 30,93 22,37 30,14 

je ve�mi zložité? 31 97 48 10 186 

20 20,21 16,49 13,16 18,56 

Nevie 4 1 10 5 20 

2,58 0,21 3,44 6,58 2 

Odmietol odpoveda� 0 2 0 3 5 

0 0,42 0 3,95 0,5 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu(%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 

Zo svojho vo�ného �asu pritom �astejšie v prospech pracovných povinností ukrajujú pracovníci do 59 
rokov. Až 43,42% respondentov vo veku 60+ nikdy nepracuje vo svojom vo�nom �ase aby splnili svoje 
pracovné povinnosti.   

Tabu�ka 8: Ako �asto sa vám za posledných 12 mesiacov stalo, že ste pracovali vo svojom vo�nom �ase, aby ste 
splnili pracovné požiadavky? 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

takmer každý de� 6 18 15 5 44 

3,87 3,75 5,15 6,58 4,39 

raz alebo dvakrát za týžde� 10 37 21 3 71 

6,45 7,71 7,22 3,95 7,09 

raz alebo dvakrát za mesiac 29 107 38 3 177 

18,71 22,29 13,06 3,95 17,66 

menej �asto 53 153 90 23 319 

34,19 31,87 30,93 30,26 31,84 

nikdy 47 146 111 33 337 

30,32 30,42 38,14 43,42 33,63 

Netýka sa 4 12 8 6 30 

2,58 2,5 2,75 7,89 2,99 

Nevie 5 7 4 2 18 

3,23 1,46 1,37 2,63 1,8 

Odmietol odpoveda� 1 0 4 1 6 

0,65 0 1,37 1,32 0,6 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu(%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
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5 Miera autonómie pri práci  
Miera autonómie pri práci, rovnako ako organizácia pracovného �asu, súvisia 

s rozhodnutím pracovníkov zotrva� v práci, alebo využi� možnos� odchodu do dôchodku, 
prípadne pred�asného dôchodku.  

EWCS v súvislosti s autonómnos�ou práce zis�uje možnos� zmeni� poradie pracovných 
úloh, metódu práce a rýchlos� alebo mieru práce. Nasledujúce tabu�ky zobrazujú Odpovede 
na tieto otázky opä� delené pod�a vekových skupín.  

Tabu�ka 9: Máte možnos� si vybra� alebo zmeni�...? poradie Vašich úloh? 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Áno 84 268 177 49 578 

54,19 55,83 60,82 64,47 57,68 

Nie 69 209 109 24 411 

44,52 43,54 37,46 31,58 41,02 

Nevie 2 2 4 3 11 

1,29 0,42 1,37 3,95 1,1 

Neodpovedal 0 1 1 0 2 

0 0,21 0,34 0 0,2 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu (%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
Tabu�ka 10: Máte možnos� si vybra� alebo zmeni�...? ... metódu Vašej práce? 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Áno 84 278 175 57 594 

54,19 57,92 60,14 75 59,28 

Nie 68 196 109 18 391 

43,87 40,83 37,46 23,68 39,02 

Nevie 3 4 7 1 15 

1,94 0,83 2,41 1,32 1,5 

Neodpovedal 0 2 0 0 2 

0 0,42 0 0 0,2 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu (%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
Tabu�ka 11: Máte možnos� si vybra� alebo zmeni�...? ... rýchlos� alebo mieru Vašej práce? 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Áno 92 300 199 52 643 

59,35 62,5 68,38 68,42 64,17 

Nie 62 170 83 23 338 

40 35,42 28,52 30,26 33,73 

Nevie 1 7 9 1 18 

0,65 1,46 3,09 1,32 1,8 

Neodpovedal 0 3 0 0 3 

0 0,63 0 0 0,3 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu (%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
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Uvedené �ísla nazna�ujú, že miera autonómie v práci sa s vekom zvyšuje vo všetkých 
troch sledovaných oblastiach. Starší pracovníci sú �astejšie autonómnejší vo vo�be poradia 
pracovných úloh, pracovnej metódy aj rýchlosti �i miery práce. 

6 Charakter práce z h�adiska kognitívnej náro�nosti  
Pri zis�ovaní kognitívnej náro�nosti spojenej s výkonom práce EWCS zis�uje �i 

zamestnanie respondenta spojené s:  
• dodržiavanie presných noriem kvality 
• ohodnotenie kvality Vašej práce Vami osobne 
• samostatné riešenie neo�akávaných problémov 
• monotónnymi úlohami 
• komplexnými úlohami 
• u�ením nových vecí 

Vo všeobecnosti by kognitívna náro�nos� vykonávaného povolania mala starším 
pracovníkom vyhovova�, nako�ko v takýchto povolaniach môžu naplno využi� svoje 
skúsenosti. Naopak fyzická náro�nos� vykonávaného povolania, ako ukázala štúdia 
z minulého mesiaca venovaná pracovným podmienkam a zdraviu pracovníkov, starším 
pracovníkom nevyhovuje.  

Získané údaje však nazna�ujú skôr opak, kedy povolania vykonávané jednotlivcami vo 
veku 60+ v menšej miere nap��ajú jednotlivé skuto�nosti zvolené za indikátory kognitívnej 
náro�nosti. Jednotlivé výsledky sú zobrazené v nasledujúcich šiestich tabu�kách.  

Tabu�ka 12: Vyžaduje si vo všeobecnosti Vaše hlavné platené zamestnanie ...? dodržiavanie presných noriem 
kvality 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Áno 107 331 192 37 667 

69,03 68,96 65,98 48,68 66,57 

Nie 45 143 92 35 315 

29,03 29,79 31,62 46,05 31,44 

Nevie 3 5 7 3 18 

1,94 1,04 2,41 3,95 1,8 

Neodpovedal 0 1 0 1 2 

0 0,21 0 1,32 0,2 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu (%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
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Tabu�ka 13: Vyžaduje si vo všeobecnosti Vaše hlavné platené zamestnanie ...? ohodnotenie kvality Vašej práce 
Vami osobne 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Áno 88 291 169 43 591 

56,77 60,62 58,08 56,58 58,98 

Nie 63 177 109 30 379 

40,65 36,88 37,46 39,47 37,82 

Nevie 4 10 13 2 29 

2,58 2,08 4,47 2,63 2,89 

Neodpovedal 0 2 0 1 3 

0 0,42 0 1,32 0,3 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu (%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
Tabu�ka 14: Vyžaduje si vo všeobecnosti Vaše hlavné platené zamestnanie ...? samostatné riešenie 

neo�akávaných problémov 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Áno 108 369 200 53 730 

69,68 76,88 68,73 69,74 72,85 

Nie 45 101 80 22 248 

29,03 21,04 27,49 28,95 24,75 

Nevie 2 8 10 1 21 

1,29 1,67 3,44 1,32 2,1 

Neodpovedal 0 2 1 0 3 

0 0,42 0,34 0 0,3 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu (%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
Tabu�ka 15: Vyžaduje si vo všeobecnosti Vaše hlavné platené zamestnanie ...? monotónne úlohy 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Áno 74 213 120 18 425 

47,74 44,38 41,24 23,68 42,42 

Nie 79 259 160 57 555 

50,97 53,96 54,98 75 55,39 

Nevie 2 6 9 1 18 

1,29 1,25 3,09 1,32 1,8 

Neodpovedal 0 2 2 0 4 

0 0,42 0,69 0 0,4 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu (%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
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Tabu�ka 16: Vyžaduje si vo všeobecnosti Vaše hlavné platené zamestnanie ...? komplexné úlohy 
Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Áno 94 296 171 37 598 

60,65 61,67 58,76 48,68 59,68 

Nie 58 168 109 35 370 

37,42 35 37,46 46,05 36,93 

Nevie 3 12 8 4 27 

1,94 2,5 2,75 5,26 2,69 

Neodpovedal 0 4 3 0 7 

0 0,83 1,03 0 0,7 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu (%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
Tabu�ka 17: Vyžaduje si vo všeobecnosti Vaše hlavné platené zamestnanie ...? u�enie nových vecí 

Do 30 31-49 50-59 60+ Spolu 

Áno 99 324 167 35 625 

63,87 67,5 57,39 46,05 62,38 

Nie 56 146 117 40 359 

36,13 30,42 40,21 52,63 35,83 

Nevie 0 8 5 1 14 

0 1,67 1,72 1,32 1,4 

Neodpovedal 0 2 2 0 4 

0 0,42 0,69 0 0,4 

Spolu (N) 155 480 291 76 1002 

Spolu (%) 100 100 100 100 100 

Zdroj: EWCS 2010 
V povolaniach vykonávaných jednotlivcami vo veku 60+ sú menej �asté jednotlivé 

prejavy kognitívnej náro�nosti, zatia� �o pri povolaniach vykonávaných vekovými skupinami 
do 60 rokov sú prejavy kognitívnej náro�nosti približne rovnako �asté. Výnimku tvorí 
ohodnocovanie kvality práce respondentov nimi samými a samostatné riešenie 
neo�akávaných problémov, ktoré sa v prípade povolaní vykonávanými pracovníkmi 60+ 
vyskytujú približne rovnako �asto ako v prípade povolaní vykonávanými ostatnými vekovými 
skupinami (56,58%/58,98% respektíve 69,74%/72,85%).  Na dodržiavanie prísnych noriem 
kvality, monotónne a komplexné pracovné úlohy, �i u�enie nových vecí narazíme skôr pri 
povolaniach vykonávaných pracovníkmi do 60 rokov.  

7 Model povolania 60+ 
Tento �lánok sa pozerá na pracovníkmi deklarovaný výskyt javov, ktoré môžu by�

považované za indikátory nieko�kých z faktorov pracovnej schopnosti. Doterajší text sa 
venoval druhostup�ovému triedeniu výskytu týchto javov v súvislosti s vekovou skupinou 
respondentov. Uvedené údaje nám poskytli predstavu o tom, ako sa mení výskyt daných javov 
v závislosti od veku. Na základe uvedených zistení môžeme v niektorých prípadoch 
usudzova� �o by bolo potrebné v jednotlivých oblastiach zmeni� pre zvýšenie pracovnej 
schopnosti v jednotlivých povolaniach.  

Zistili sme napríklad, že starší pracovníci by vo vä�šej miere, v porovnaní s mladšími, 
uvítali skrátenie pracovného �asu, nako�ko v ich prípade bol rozdiel medzi skuto�ne 
odpracovanými a želanými pracovnými hodinami výrazne vyšší. Tiež sme zistili, že 
prevzdelanos� nie je problém starších, ale skôr mladších pracovníkov.  
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Tento text predkladá porovnanie viacerých faktorov pracovnej schopnosti: primeranos� práce dosiahnutej 
kvalifikácii, forma organizovania pracovného �asu, miera autonómie pri práci, �i charakter práce s h�adiska 
kognitívnej náro�nosti. Každý z týchto faktorov by bolo možné rozpísa� do ove�a obsiahlejšej štúdie ako je táto. 
Ambíciou tejto štúdie však nie je ís� do h�bky, ale porovna� dôležitos� skúmaných oblastí z poh�adu udržania 
jednotlivca v práci aj po dosiahnutí dôchodkového veku.  

Pre tento ú�el bol zostrojený model vysvet�ujúci vz�ah skuto�nosti že jednotlivec pracuje aj vo veku 60 
a viac v porovnaní s pracujúcimi v mladšom veku. Inak povedané sledujeme aké okolnosti sa opakujú v prípade 
pracujúcich vo veku 60+ a ako výrazne každá zo sledovaných okolností súvisí so samotným faktom že pracovník 
po 60 roku života zostáva v práci. Sledované okolnosti vstupujúce do modelu ako vysvet�ujúce premenné sú 
javy sledované a opísané v predchádzajúcom texte.  

Za závislú premennú bola zvolená dummy premenná referujúca ku skuto�nosti �i je �lovek v práci po 
dosiahnutí veku 60 rokov. Ideálne by bolo kopírova� presnejšie vek odchodu do dôchodku, tak aby sme presne 
identifikovali pracujúcich dôchodcov. Takýto prístup však naráža na viaceré technické komplikácie, od nízkych 
po�etností cez postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku a nejednozna�né uvádzanie veku respondenta. 
Práve kvôli technickým komplikáciám sme zvolili hranicu 60 rokov, ako vek, ke� pre niektorých pracujúcich 
za�ína by� dostupná nejaká forma dôchodku (starobný, pred�asný, invalidný) majú teda na výber 
a predpokladáme, že tí ktorí sú vo svojej práci nespokojní túto možnos� skôr využijú. Populácia pracujúcich po 
60 sa tak za�ína takýmto spôsobom filtrova�, �ím sa za�ína odlišova� od pracujúcich do 59 rokov aj inak ako 
vekovo. Práve na tieto odlišnosti sa zameriava naša nasledujúca analýza.  

Pre analýzu sme zvolili logit model, kde závislou premennou je spomínaná dummy premenná referujúca 
k pracovníkovi vo veku 60+. Vysvet�ujúce premenné predstavujú všetky javy spojené  s faktormi pracovnej 
schopnosti, ktorým sa tento text venuje vyššie. Z technických dôvodov do modelu nebolo možné zaradi�
premennú referujúcu k rozdielu skuto�ného a želaného po�tu pracovných hodín. Model bol odhadnutý takzvanou 
metódou „stepwise“, ke� sú z pôvodného zoznamu všetkých vysvet�ujúcich premenných v iteráciách vypúš�ané 
tie premenné ktoré neprispievajú k vysvetleniu závislej premennej dostato�ne jednozna�ne.  

Nasledujúca tabu�ka zobrazuje výsledky logit modelu. Po�et pozorovaní bol 752 a odhadnuté Pseudo R-
square: 0,1077.   

Tabu�ka 18: Výsledky stepwise logit modelu- premenné zahrnuté vo výslednej podobe modelu 
Koeficient Std. Err. z P>z 

Súlad rodinného 
a pracovného života 

-1,104 0,298 -3,71 0 

Práca vyžaduje 
u�enie 

-0,838 0,341 -2,46 0,014 

Práca vyžaduje 
monotónne úlohy 

-1,004 0,395 -2,54 0,011 

Strata práce v 6 
mesiacoch 

0,373 0,158 2,37 0,018 

Konštanta -1,046 0,641 -1,63 0,103 

Zdroj: EWCS 2010 
Negatívny koeficient pri súlade rodinného a pracovného života vypovedá, že pracovníci 

vo veku 60+ �astejšie súhlasia s výrokom o súlade ich rodinného a pracovného života. Súhlas 
s týmto výrokom relatívne najvýraznejšie odlišuje pracovníkov do a nad 60 rokov.  

Druhým najvýraznejším znakom pracovníkov 60+ je že ich práca vyžaduje u�enie 
menej �asto ako práca mladších pracovníkov. Rovnako je to s monotónnymi úlohami. 
Pracovné miesta na ktorých pracovníci zostávajú aj po šes�desiatke teda vyžadujú menej 
u�enia a menej monotónnych úloh ako pracovné miesta z ktorých pracovníci po šes�desiatke 
odchádzajú.  

Pracovníci vo veku 60+ sa tiaž výrazne viacej obávajú straty svojho sú�asného 
zamestnania v horizonte 6 mesiacov.  

Všetky ostatné premenné boli z modelu vypustené nako�ko ich príspevok k vysvetleniu 
závislej premennej nebol štatisticky významný.  

8 Závery a odporú�ania 
Predkladaný �lánok skúma vybrané faktory pracovnej schopnosti na mikroúrovni 

a kladie ich do súvislosti s vekom. Konkrétne ide o:  
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� primeranos� práce dosiahnutej kvalifikácií, kde vyhodnocujeme subjektívne 
ohodnotenie vykonávaných pracovných úloh a nadobudnutej kvalifikácie 

� stabilitu zamestnania, kde je sledovaný súhlas s výrokmi: „Je možné, že v najbližších 
6 mesiacoch prídem o prácu.“  a „Ak by som mal/-a strati� svoje terajšie zamestnanie 
alebo da� výpove�, bolo by  pre m�a �ahké nájs� si zamestnanie s podobným platom“   

� formy organizácie pracovného �asu, kedy sledujeme rozdiel medzi skuto�ne 
odpracovanými a želanými hodinami, �i to kto ur�uje pracovné dobu, �i je pre 
pracovníka náro�né vybavi� si súkromné záležitosti v pracovnej dobe, zladenie 
pracovných a rodinných/sociálnych povinností, �i využívanie vo�ného �asu pre 
splnenie pracovných požiadaviek.  

� miera autonómie pri práci,  teda �i je pracovník schopný meni� poradie svojich 
pracovných úloh, pracovné metódy a pracovné tempo 

� kognitívnu náro�nos� práce, konkrétne: dodržiavanie presných noriem kvality, 
ohodnotenie kvality Vašej práce Vami osobne, samostatné riešenie neo�akávaných 
problémov, monotónne úlohy spojené s výkonom práce, komplexné úlohy spojené 
s výkonom práce a  u�enie nových vecí 

V niektorých prípadoch bola vidite�ná súvislos� niektorých javov s vekom pracovníkov. 
�asto dokonca nešlo o lineárny vz�ah, s vekom sa postupne zvyšujúceho javu, ale o zlomový 
rozdiel medzi pracovníkmi vo vekovej skupine do 59 a 60+. Pracovníci vo veku 60 
predstavujú populáciu ktorá je už do zna�nej miery o�istená od pracovníkov pre ktorých bola 
práca nadmernou zá�ažou, nako�ko pre túto vekovú skupinu za�ína by� dostupný starobný 
dôchodok, ale aj pred�asný �i invalidný dôchodok. V dôsledku toho je ich populácia odlišná 
od mladšej populácie nie len vekom ale aj niektorými zo sledovaných znakov.  

Pracovníci nad 60 rokov deklarujú výrazne vyšší súlad rodinného/spolo�enského 
a pracovného života. Táto skuto�nos� môže spo�íva� v dvoch momentoch. Po šes�desiatke 
môžu zostáva� v práci iba pracovníci na pozíciách, kde je pre nich �ahšie zladi� pracovný 
a rodinný/spolo�enský život. Na druhej strane je tiež možné, že po šes�desiatke 
rodinný/spolo�enský život upadá nato�ko, že prestáva by� v konflikte s pracovným životom. 
Toto zistenie na základe uvedených dát preto nie je možné jednozna�ne interpretova�.  

Jednozna�nejšia interpretácia je v prípade nižšieho výskytu monotónnych pracovných 
úloh a potreby u�enia v povolaniach vykonávaných pracovníkmi vo veku 60+. Tento rozdiel 
od mladšej populácie je pravdepodobne spôsobený filtrovaním pracovníkov, ktorí pokia� ich 
práca obnáša potrebu u�enia a monotónne pracovné úlohy vo veku po 60 pracovné miesta 
opúš�ajú. Z tejto interpretácie vyplýva, že pre udržanie starších �udí v práci aj po 
šes�desiatke je potrebné pre starších zabezpe�i� dostatok pracovných miest bez 
monotónnych pracovných úloh a potreby �alšieho u�enia. Prípadne na firemnej úrovni, 
ak si zamestnávate� chce udrža� pracovníka aj po 60tke, mal by sa snaži� neklás� na 
neho požiadavku �alšieho u�enia sa a nevyžadova� monotónne úlohy. Takýto záver však 
má viacero slabých miest a na podporenie tvorby politík by potreboval �alšiu analýzu.  

Podobné závery je možné na základe deskriptívnych štatistík vyslovi� napríklad aj 
o znížení pracovného �asu. Rozdiel medzi skuto�ne odpracovanými a želanými 
pracovnými hodinami je v prípade starších pracovníkov (50+) vyšší. Zníženie pracovnej 
doby by tak mohlo zlepši� šance udrža� starších pracovníkov v práci a na trhu práce.  

Ak by sme sa na tieto zistenia pozreli z trochu všeobecnejšej perspektívy, skuto�nos� že 
pracovníci vo veku 60+ deklarujú celkovo menej za�ažujúce pracovné podmienky by mohla 
podpori� vo všeobecnej rovine triviálne znejúci záver:  

Vo veku 60+ zostávajú �astejšie pracova� pracovníci na pracovných miestach, kde 
majú subjektívny pocit menej za�ažujúcich pracovných podmienok. Konkrétne 
deklarujú flexibilnejší pracovný �as, ktorý si �astejšie a s menšími problémami vedia 
prispôsobi� svojim podmienkam; sú �astejšie autonómnejší v rozhodovaní sa 
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o metódach, poradí úloh a tempe práce; ich práca nevyžaduje u�enie sa novým veciam �i 
vykonávanie monotónnych úkonov v takej miere ako priemerné pracovné miesto na 
trhu práce. 

Prevzdelanos� nie je problémom starších �udí, trpia �ou do vä�šej miery mladší 
pracovníci. Istota pracovného miesta je priamo znížená v dôsledku veku a životnej situácie
v ktorej sa jednotlivci vo veku 60+ nachádzajú.  
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Controlling kapitálovej štruktúry v podniku 
Controlling of capital structure in a company 

Zuzana Tekulová 

Abstract: The financial performance of the company affects a number of factors. One of 
them is the structure of sources financing of corporate assets. In managing the financial 
structure of the company is necessary take into account the basic rules of financing based on a 
long-term practice of financial managers. A major role plays also typical structure of financial 
resources in the sector, or financial structure of the strongest competitor. Equally important 
are the views ofleading experts on finance and financial structure of organizations developed 
infinancial theory. Next post provides an overview of ideas, insights and possible factors 
affecting the management of the financial structure of the organization, the practical part 
focuses on the practical assessment of selected environmental indicators of sectoral industrial 
production in subclassifications of subject of productive activity Manufacture of  Manufacture 
of motor vehicles. This work was supported by the Slovak Research and Development 

Agency (SRDA) in the frame of the bilateral Slovakia-Czech Republic cooperation, grant no. 
SK-CZ-0138-11.

Abstrakt: Na finan�nú výkonnos� podniku vplýva viacero faktorov. Jedným z nich je 
štruktúra zdrojov  financovania podnikových aktív. Pri riadení finan�nej štruktúry podniku je 
nevyhnutné zoh�ad�ova� základné pravidlá financovania vychádzajúce z dlhodobej praxe 
finan�ných manažérov. Významnú úlohu zohráva taktiež typická štruktúra finan�ných 
zdrojov v odvetví, prípadne finan�ná štruktúra najsilnejšieho konkurenta. Nemenej dôležité sú 
tiež názory popredných odborníkov na financovanie a finan�nú štruktúru podnikov 
rozpracované vo finan�nej teórii. Nasledujúci príspevok poskytuje preh�ad názorov, 
postrehov  a možných faktorov vplývajúcich na riadenie finan�nej štruktúry podniku, v 
praktickej �asti sa orientuje na praktické zhodnotenie vybraných ukazovate�ov odvetvového 
prostredia priemyselnej výroby v užšej klasifikácii predmetu výrobnej �innosti Výroba 
motorových vozidiel. Príspevok bol vypracovaný za podpory projektu VEGA 1/1056/12. 
Key words: controlling, investments, analysis useful values, static methods, dynamic 
methods. 
K�ú�ové slová: controlling, investície, analýza užito�nej hodnoty, statické metódy, 
dynamické metódy. 
JEL classification: G310. 

1. Úvod 

     Controlling je systém, ktorý napomáha dosiahnutiu podnikových cie�ov, zabra�uje 
prekvapeniam a v�as rozsvecuje �ervenú, ke� sa objavuje nebezpe�enstvo, vyžadujúce prija�
v riadení príslušné opatrenia. Je to prvok riadenia podniku, ktorý na základe porovnania plán 
– skuto�nos� umož�uje identifikova� chyby, nedostatky a prostredníctvom svojich nástrojov a 
metód korigova� vývoj podnikových procesov smerom k prevencii nežiaducich stavov a k 
zabezpe�eniu efektívneho chodu organizácie.  Je to systém, ktorým manažment získava 
potrebné informácie o dianí vo firme a pripravuje analýzy pre jej riadenie.  Preto ho možno 
považova� za dôležitý podporný  �lánok vrámci procesu podnikového rozhodovania.  
Controlling kapitálovej štruktúry má prioritné postavenie v systéme controllingu podniku       
z dôvodu ve�kých problémov s likviditou, slabej vymožite�nosti práva, druhotnej  platobnej  
neschopnosti podnikov. 
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2.  Controlling kapitálovej štruktúry podniku 

      Štruktúra zdrojov financovania podnikových aktív sa vo finan�nej teórii nazýva tiež 
finan�nou štruktúrou. Finan�nou štruktúrou rozumieme podiel jednotlivých zložiek vlastného 
a  cudzieho kapitálu na celkovom kapitáli, ktorý finan�ne kryje majetok podniku. Statický 
stav finan�nej štruktúry charakterizuje strana pasív podnikovej súvahy. Dynamiku procesu 
vyjadruje podiel vlastného a cudzieho kapitálu na finan�nom krytí prírastku podnikového 
majetku za istý �asový úsek.  

      Z poh�adu niektorých autorov je finan�ná štruktúra širším pojmom.  Niektorí autori  totiž 
definujú aj  pojem kapitálová štruktúra, ktorý vnímajú ako sú�as� finan�nej štruktúry. Iní zasa 
stotož�ujú obidva tieto pojmy. Na finan�nú štruktúru  pôsobí celý rad faktorov, menovite 
náklady podniku na získavanie a viazanie jednotlivých zložiek kapitálu, riziká spojené           
so zvyšujúcim sa úverovým za�ažením, zloženie podnikového majetku, úrove�, výkyvy 
a perspektívy cash flow, spôsob a intenzita zda�ovania podnikových ziskov, potreba 
udržiava� zvolenú úrove�  likvidity a �alšie. Pre úvahy o optimálnej kapitálovej štruktúre 
podniku sú dôležité tieto skuto�nosti: 

• Náklady podniku na získavanie a viazanie vlastného kapitálu sú vyššie než náklady   na 
získanie cudzieho kapitálu, je to preto, že riziko vlastníka je vyššie než riziko verite�a 
a �alej preto, že podiel zisku sa vlastníkom vypláca zo zisku po zdanení, zatia� �o 
úroky z úverov sú sú�as�ou nákladov podniku a tým znižujú zisk a základ dane pre 
da� z príjmu. 

• Zvyšovanie podielu cudzieho kapitálu na celkovom kapitáli podniku - tzv. finan�ný 
leverage, vyvoláva tendenciu k znižovaniu priemerných nákladov podniku                 
na získavanie a viazanie kapitálu, na druhej strane zvyšuje riziko platobnej 
neschopnosti podniku a �alších finan�ných problémov, ktoré môžu vyústi� až           
do likvidácie podniku. Tento rast rizika si vlastníci uvedomujú a ako jeho 
kompenzáciu požadujú vyšší výnos zo svojho kapitálu, obdobne zvyšovaním podielu 
zadlženia veritelia požadujú vyšší úrok, vzniká teda protitendencia - zvyšovanie 
podielu cudzieho kapitálu tla�í na rast nákladov na získavanie a viazanie vlastného 
a cudzieho kapitálu. 

      Kritériom optimalizácie finan�nej štruktúry je návrh takého podielu vlastných a cudzích 
zdrojov, kedy náklady na získanie a viazanie �i už vlastného kapitálu alebo cudzieho kapitálu 
sú najnižšie. Na základe praktických skúseností významných finan�ných manažérov boli       
v priebehu �asu zostavené viaceré pravidlá financovania, ktoré pozná finan�ná teória           
pod názvom základné pravidlá financovania. Vo svojej podstate sa jedná o akúsi pomôcku    
pri riadení štruktúry podnikových pasív. Literatúra uvádza rôzne �lenenia základných 
pravidiel financovania. �alší text poukazuje na jedno z možných �lenení, konkrétne �lenenie 
na pravidlo vertikálnej finan�nej štruktúry a pravidlo horizontálnej majetkovo-kapitálovej 
štruktúry. Pravidlo vertikálnej finan�nej štruktúry vychádza z vertikálnej analýzy súvahy. 
Pod�a tohto pravidla by malo by� vlastné imanie (vlastný kapitál) k záväzkom podniku         
(k cudziemu kapitálu) v pomere 1 : 1. V podnikovej praxi sa ale môže sta�, že napriek tomu, 
že podnik nesp��a toto pravidlo, prosperuje. Dôvod je jednoduchý. Pomer vlastného a 
cudzieho kapitálu závisí predovšetkým od odvetvia, v ktorom podnik pôsobí.  

Pravidlo horizontálnej majetkovo-kapitálovej štruktúry má dva varianty. Prvým je zlaté 
pravidlo financovania a druhým zlaté bilan�né pravidlo. Pod�a zlatého pravidla financovania  
by mali by� jednotlivé aktíva podniku financované z takých zdrojov, ktoré bude ma� podnik  
k dispozícii po�as celej doby životnosti príslušnej zložky aktív. Pomer dlhodobého kapitálu  a 
dlhodobo viazaného majetku by mal by� vä�ší alebo rovný jednej. V opa�nom prípade je  �as�
dlhodobo viazaných aktív financovaná krátkodobým kapitálom, �o môže vies�  k ochromeniu 
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finan�ného zdravia podniku.  Pod�a zlatého bilan�ného pravidla by mal by� dlhodobý 
majetok financovaný vlastným  imaním podniku. Zo širšieho h�adiska by mal by� dlhodobý 
majetok financovaný z dlhodobo  viazaných finan�ných zdrojov, �o znamená, že dlhodobý 
majetok môže by� financovaný tiež dlhodobými cudzími zdrojmi podniku. Z poh�adu 
najširšieho po�atia zlatého bilan�ného pravidla by mal by� dlhodobý majetok vrátane 
dlhodobo viazaného obežného majetku krytý  dlhodobým kapitálom.  

      Na základe finan�nej praxe boli definované aj �alšie pravidlá financovania, ako napríklad 
zlaté pari pravidlo, zlaté pomerové pravidlo, pravidlo 1 : 1 �i pravidlo 2 : 1. Pod�a zlatého    
pari pravidla by mal by� dlhodobý majetok financovaný vlastným kapitálom, �o je ale zna�ne 
konzervatívny prístup. Pod�a zlatého pomerového pravidla by tempo rastu investícií nemalo 
predstihnú� tempo rastu tržieb, a to ani v krátkodobom �asovom horizonte.   

       Pod�a pravidla 1 : 1 by nemal by� sú�et pokladnice, zmeniek a poh�adávok nižší než je 
výška  krátkodobého cudzieho kapitálu. Pravidlo 2 : 1 tvrdí, že výška obežných aktív by mala 
dvakrát prevyšova� výšku krátkodobého cudzieho kapitálu. 

Úlohou controllingu je vytvori� komplexný systém informácií o nákladoch a výkonoch, 
ekonomických ukazovate�och, ktoré by mali vyhodnocova� nielen vývoj podniku ako celku, 
ale pozera� sa na jeho chod z �iastkových poh�adov, ktoré sú z h�adiska riadenia rozhodujúce.  
Základným poslaním controllingu – náklady pod kontrolou, controlling kapitálovej štruktúry 
bude rieši� základné otázky nákladov na kapitál, optimálnu štruktúru vlastných a cudzích 
zdrojov z poh�adu finan�ných ukazovate�ov,  ako i pravidiel financovania a použitia kapitálu. 

 Ako už bolo vyššie uvedené, poslaním controllingu kapitálovej štruktúry je hodnotenie 
sú�asnej finan�nej štruktúry, miery zadlženosti podniku a jeho schopnosti vyrovna� sa s touto 
zadlženos�ou. Ako podkladová základ�a pre hodnotenie vývoja a návrhu opatrení nám slúžia 
ukazovatele finan�ného zadlženia , ktoré sú ur�ené na meranie finan�ného rizika podniku. Je 
možné ukáza�, že zvýšené využitie úverového financovania zvýši rentabilitu vlastného 
imania, pokia� je rentabilita aktív vyššia ako úroková miera úveru. Ale vysoko za�ažené 
podniky sú tiež citlivejšie na pokles podnikate�skej aktivity, a preto je tu vyššia 
pravdepodobnos�, že nebudú schopné plni� si svoje zmluvné a mimozmluvné záväzky, ako     
u podnikov, ktoré majú nižší pomer dlhu k vlastnému imaniu. Okrem toho, ke�že akcionári 
dostávajú len reziduálny cash flow, rizikovos� rentability vlastného imania sa zvyšuje 
s finan�ným zadlžením. 

 Finan�ní analytici oby�ajne používajú dva prístupy k meraniu finan�ného zadlženia. 
Prvý prístup je vytváranie pomerových ukazovate�ov z položiek súvahy, �ím sa zis�uje,       
do akej miery podnik využíva úvery na financovanie svojich aktív. Druhý prístup je 
využívanie údajov z výsledovky pre výpo�et ukazovate�ov krytia, ktoré merajú schopnos�
podniku spláca� úvery. Ukazovatele zo súvahy sú predovšetkým Celková zadlženos� aktív 
a Dlh k vlastnému imaniu. K ukazovate�om krytia patria krytie úrokových nákladov, krytie 
fixných platieb a krytie pe�ažných tokov (cash flows). 

Dôvodov, pre�o podnik preferuje vlastné imanie pred záväzkami (cudzími zdrojmi   
financovania), respektíve naopak, je viacero. Ur�itý vplyv na výber formy financovania má    
najmä právna forma podnikania, ve�kos� a ziskovos� podniku, odvetvie, v ktorom podnik 
pôsobí, ale aj makroekonomické prostredie, legislatívny rámec podnikania �i úverová politika 
bánk. Nie  menej dôležitými faktormi je kvalita manažérskeho procesu, kvalita manažérov, 
kvalita  informa�ného systému, kontrola nad podnikom, kvalita aktív (najmä dlhodobých)  �i 
organiza�ná kultúra. V krajinách, kde je rozvinutý kapitálový trh, môžu podniky využi�  
prvotné upisovanie akcií na burze, navyšovanie kapitálu pri vydávaní �alších akcií �i emisiu  
dlhových cenných papierov. 
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Optimálna kapitálová štruktúra ovplyv�ovaná nákladom na kapitál, ktorý predstavuje pre 
podnik výdaj na získanie rôznych foriem kapitálu, resp. mieru výnosu požadovanú investormi 
vkladajúcimi svoje peniaze do podniku.  

Pri skúmaní nákladov na kapitál rozlišujeme: 

• Náklady na jednotlivé druhy podnikového kapitálu 

• Priemerný náklad celkového podnikového kapitálu 

• Optimálnu zadlženos�

Optimálna kapitálová štruktúra je determinovaná minimálnymi nákladmi na celkový 
kapitál v podniku, pri�om celkové náklady môžeme vyjadri� nasledovným vz�ahom: 

 CNk = Nck x (1 – Ds) x CK / K + Nvk x VK / K 

         kde: 

         CNk – celkové náklady na kapitál, 

          Nck – náklady cudzieho kapitálu , 

          Ds – sadzba dane z príjmu, 

          CK – cudzí kapitál celkom, 

           K – celkový kapitál, 

          Nvk – náklady vlastného kapitálu, 

          VK – vlastný kapitál. 

Optimálnu finan�nú štruktúru podniku výrazne determinuje finan�ná istota (financial  
certain) daná o�akávanou likviditou, finan�ná vo�nos� (financial discretion) vyjadrujúca takú  
schopnos� podniku spláca� záväzky, pri ktorej môže firma využi� investi�né príležitosti        
pri akejko�vek forme financovania, inflácia (inflation) a situácia na finan�nom trhu.  

Medzi faktory ovplyv�ujúce kapitálovú štruktúru patrí najmä  podnikate�ské riziko spojené 
s vlastnou existenciou firmy, firemná da�ová pozícia (odpo�ítate�nos� úrokového za�aženia 
od da�ového základu dane z príjmu), finan�ná flexibilita a v neposlednom rade manažérsky 
konzervatizmus a agresivita. 

3. Praktické modifikácie controllingu kapitálovej štruktúry v podniku 
automobilového priemyslu KIA s.r.o. 

Automobilový priemysel sa stáva ve�mi dynamicky sa rozvíjajúcim sektorom                   
na Slovensku a zárove� hybnou silou rozvoja hospodárstva krajiny. Rozsiahle investície      
do tohto odvetvia by mali ma� za následok top pozíciu Slovenska v produkcii automobilov 
per capita. Ak si však ako krajina chceme udrža� konkurencieschopné postavenie                  
na svetovom trhu, je nutné zachyti� svetové trendy v tejto oblasti a aplikova� opatrenia, ktoré 
z nich vyplývajú. Tento �lánok mapuje situáciu v automobilovom priemysle na globálnej, 
regionálnej aj národnej úrovni a jeho cie�om je da� odporú�ania pre riadenie slovenských 
podnikov - dodávate�ov  automobilového priemyslu. Napriek relatívne malému trhu, 
Slovensko sa stáva jedným z hlavným centier automobilovej výroby v SVE. Automobilový 
priemysel priamo zamestnáva vyše 57 000 obyvate�ov SR a nepriamo môže ís� až                   
o pä�násobný po�et zamestnancov. Výroba VW, PSA a KIA by sa mala �oskoro vyšplha�      
na 800 tisíc jednotiek ro�ne, z �oho by malo ís� 90% na export. Táto úrove� závislosti           
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na exporte nemá v tomto odvetví obdobu a to celosvetovo. Slovensko by tak malo získa�
svetové prvenstvo vo výrobe automobilov . Investície Volkswagenu, PSA Peugeot Citroën a 
KIA Motors na Západnom Slovensku pritiahli a stále pri�ahujú sie� dodávate�ov 
komponentov. Odpove�ou na otázku, �ím je Slovensko také prí�ažlivé v získavaní 
významných investícií v oblasti automobilového priemyslu je medzi iným aj geografické 
umiestnenie v strede Európy s kombinovaným trhovým potenciálom vyše 350 mil. �udí. 
�alším faktorom, by mala by� dostupnos� kvalifikovanej a relatívne lacnej pracovnej sily.   
Pri rovnakých úrovniach produktivity sú náklady na pracovnú silu na Slovensku približne       
o 30% nižšie v porovnaní s �eskou Republikou, Ma�arskom a Po�skom a 6,5 krát nižšie ako 
vo vä�šine krajín Západnej Európy  

Medzi klady Slovenska môžeme pripísa� aj priaznivé prostredie pre investovanie a 
automobilovú výrobu. Slovenská vláda ve�mi proaktívne pristúpila k vybraným                      
v poskytovaní infraštruktúrnych riešení šitých na mieru a atraktívnych stimulov. Tento prístup 
spojený s presved�ivými reformami ako jednoduchý systém rovnej dane pomohli zaisti� tieto 
prestížne projekty. Hospodárstvo Slovenska vykazuje jasné zameranie na rozvoj aktivít 
priemyselnej výroby a dá sa predpoklada�, že toto priaznivé podnikate�ské prostredie           
pre podniky automobilového priemyslu by malo pretrváva�.  

Vzh�adom k vyššie uvedeným priaznivým okolnostiam odvetvia je otázkou, ako vybrané 
firmy postupujú controllingu kapitálovej štruktúry, �i vybrané benefity poskytované vládou 
majú vplyv na riadenie financovania podnikov v automobilovom priemysle. Na základe 
podkladov z výro�nej správy za rok 2011 spolo�nosti KIA s.r.o., nasledovné výsledky -
Tab.�.1 potvrdzujú zistenú skuto�nos�, že celkové priemerné celkové náklady na kapitál sú 
27,26 %, v celkovom ponímaní v podnikate�skom  prostredí treba porovna� uvedené výsledky 
na priemerné hodnoty odvetvia. 

Tab.�.1: 

Náklady vlastného kapitálu �������� �	
���

Náklady celkového kapitálu �������� �
���

�������������������������� �������� �
���

������������ �!�"#� ���� �$
	��
Zdroj: vlastné prepo�ty Výro�ná správa KIA 2011 

V každom prípade, náklady cudzieho kapitálu predstavujú 1,41%, �o je neštandardne nízke 
percentuálne za�aženie, v podstate v sú�asnom podnikate�skom prostredí z pozície záujemcu 
o získanie cudzích zdrojov kapitálu nereálne �íslo, �ím sa potvrdzuje vplyv benefitov            
zo strany štátu a nie rovnaké podnikate�ské podmienky v prostredí finan�ného trhu. 
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Zdroj: [14] 

Celková zadlženos� firmy KIA s.r.o. je 69,03%, �o je na hranici odporú�aných hodnôt 
zadlženosti, v porovnaní s odvetvovým prostredím priemyselnej výroby a výroby motorových 
vozidiel , vývoj celkovej zadlženosti kopíruje situáciu odvetvového prostredia. Uvedenú 
situáciu spôsobuje vysoká kapitálová náro�nos� odvetvia. 

4. Záver 
Úlohou controllingu je vytvori� komplexný systém informácií o nákladoch a výkonoch, 

ekonomických ukazovate�och, ktoré by mali vyhodnocova� nielen vývoj podniku ako celku, 
ale pozera� sa na jeho chod z �iastkových poh�adov, ktoré sú z h�adiska riadenia rozhodujúce.  
Základným poslaním controllingu –náklady pod kontrolou, controlling kapitálovej štruktúry 
bude rieši� základné otázky nákladov na kapitál, optimálnu štruktúru vlastných a cudzích 
zdrojov z poh�adu finan�ných ukazovate�ov, ako i pravidiel financovania a použitia kapitálu. 
Optimálna kapitálová štruktúra ovplyv�ovaná nákladom na kapitál, ktorý predstavuje           
pre podnik výdaj na získanie rôznych foriem kapitálu, resp. mieru výnosu požadovanú 
investormi vkladajúcimi svoje peniaze do podniku, je determinovaná je determinovaná 
minimálními nákladmi na celkový kapitál v podniku.   

Príspevok bol vypracovaný za podpory projektu VEGA 1/1056/12. 
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Stav a možnosti rozvoja medzinárodnej spolupráce slovenských malých 
a stredných podnikov v inováciách 

State and possibilities development of international co-operation at the 
Slovak small and medium enterprises in innovation 

Marián Zajko 

Abstract: Paper evaluates the implementation of the Innovation strategy of Slovakia for the 
period 2007 -2013 focusing on the measures related to the international collaboration of the 
Slovak SME´s in innovations as well as support activities  of  key institutions – innovation 
intermediaries and some operational programmes related to this purpose. The pros and cons of 
the evaluated programmmes and institutions are summarized in the concluding 
recommendations on boosting  the international collaboration of the Slovak SME´s in 
innovations. 
Key words:  innovation strategy, international collaboration, innovation voucher. 
K�ú�ové slová: inova�ná stratégia, medzinárodná spolupráca, inova�ný vou�er. 
JEL classification: G310. 

1. Úvod 
 „Medzinárodná vedecko-inova�ná spolupráca má mnohé kladné ú�inky na vedecko-

technický pokrok partnerov, ktorí sa do nej zapájajú, a na porozumenie medzi národmi. Jej 
užito�nos� pre Európu však rozhodujúcim spôsobom závisí od prí�ažlivosti európskeho 
výskumného priestoru a taktiež od prestíže a výkonnosti európskych vysokých škôl, 
výskumných ústavov a podnikov, vrátane malých a stredných podnikov. Vytvorenie 
nevyhnutných predpokladov v Európe patrí medzi podstatné ciele stratégie Európa 2020.“ ...
„Z hospodárskeho h�adiska je jednozna�ne v neprospech európskych partnerov spolupráce, 
že ešte stále nejestvuje patent EÚ na zabezpe�enie duševného vlastníctva. Výbor apeluje na 
Európsky parlament, Komisiu a Radu, aby podporili plánované presadenie európskeho 
patentu s jednotnou ú�innos�ou a kone�ne tak prelomili existujúcu blokádu. Pritom by aj EÚ 
mala zavies� ochrannú lehotu na zverej�ovanie noviniek.““1

2.  Hodnotenie realizácie inova�nej stratégie SR 
Strategický cie� inova�nej stratégie SR na roky 2007 - 2013: „Inovácie sa stanú 

jedným z hlavných nástrojov rozvoja znalostnej ekonomiky a zabezpe�ovania vysokého 
hospodárskeho rastu Slovenskej republiky“ sa za hodnotené obdobie splnil iba �iasto�ne, 
ke�že nedošlo k zásadnej preorientácii podnikov v ekonomiky na inovácie a nárasú 
súkromných výdavkov na inovácie. Za jej realizáciu bolo zodpovedné Ministerstvo 
hospodárstva SR, pri�om na niektorých opatreniach spolupracovalo s Ministerstvom školstva 
SR. Táto stratégia mala tri priority: 
1 Vysoko kvalitná infraštruktúra a efektívny systém rozvoja inovácií  

- zostalo nedoriešené budovanie regionálnych inova�ných centier, prostredníctvom 
ktorých sa mali realizova� vypracované regionálne inova�né stratégie; 

- v pôsobnosti MŠ SR bol uvedený do prevádzky Centrálny informa�ný portál pre vedu, 
výskum a inovácie  (www.vedatechnika.sk), žia� problematika inovácií je v �om 
rozptýlená a nepreh�adná, prospela by jej osobitná záložka na hlavnej stránke 
poratálu; 
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-  od r. 2007 sa každý rok koná sú�až o Cenu ministra hospodárstva ST „Inovatívny �in 
roka„ (organizátor - SEIA) s cie�om stimulova� a propagova� najlepšie podnikové 
inovácie, doposia� sa jej zú�astnilo 150 sú�ažiacich a bolo odmenených 19 projektov; 

- nedoriešený zostáva systém ukazovate�ov pravidelného hodnotenia inova�ného 
prostredia; 

- ako národná  implementa�ná agentúra na podporu a rozvoj inovácií sa v tomto období 
vyprofilovala  Slovenská energetická a inova�ná agentúra (SIEA)2, ktorá získala od r. 
2011 �alšie kompetencie v rámci Opera�ného programu Konkurencieschopnos� a 
hospodársky rast, ktoré predtým zabezpe�ovali v tejto oblasti Národná agentúra pre 
rozvoj  malého a stredného podnikania (výzvy zamerané na inovácie a technologické 
transfery ur�ené pre malých a stredných podnikate�ov) a tiež SARIO (výzvy zamerané 
na podporu spolo�ných služieb pre podnikate�ov);

2 Kvalitné �udské zdroje  
- bola spracovaná koncepcia stredného odborného vzdelávania a zorganizovaná séria 

seminárov NARMSP a SEIA pre malé a stredné podniky o problematike financovania 
a realizácie inovácií, 

3 Ú�inné nástroje pre inovácie 
- uskuto�nili sa semináre a konferencie o budovaní priemyselných klastrov, ich podpore 

a problémoch, 
- v r. 2011 bol spracovaný a neskôr aktualizovaný Národný motiva�ný projekt na 

zvýšenie inova�nej výkonnosti SR, ktorý žia�, nebol zverejnený; 
-  v rámci Opera�ného programu Konkurencieschopnos� a hospodársky rast  boli 

realizované v období  20118 – 2011 viaceré  výzvy zamerané na podporu inovácií 
a technologických transferov  podnikov, na podporu inovácií prostredníctvom 
projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, 

- realizácia nástrojov finan�ného inžinierstva na podporu inovácií priniesla skôr 
sklamanie efektmi da�ových výhod  pre inovujúce podniky, nekone�ným 
od�a�ovaním rozbehu projektu financovania inovácií JEREMIE3 – Spolo�né európske 
zdroje pre ve�mi malé až stredné podniky  a tiež projektu implementácie inova�ných 
vou�erov na stimuláciu spolupráce univerzít a výskumno*vývojových organizácií 
s praxou, 

- prebehla séria vzdelávacích podujatí pre podniky o nástrojoch ochrany duševného 
vlastníctva a ich využívaní v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva; 

- v sú�asnosti sa pripravujú pod koordináciou SIEA východiskové dokumenty pre 
spracovanie Inova�nej stratégie SR po r. 2013. 
Možno konštatova�, že hodnotenie priebehu realizácie a dosiahnutých výsledkov  

Inova�nej stratégie SR konkretizovanej v inova�ných politikách zostáva, na škodu veci, mimo 
širšej odbornej diskusie, odborné médiá o túto prob lematiku nejavia vä�ší záujem a ani 
Ministerstvo hospodárstva SR, ani Ministrestvo školstva SR o tejto problematike nepublikujú 
okrem stru�ných hodnotení anlytickejšie správy.  

Napriek tomu, že v roku 2012 SR postúpila v�aka dosiahnutej výške HDP/obyvate�a 
do skupiny ekonomík pohá�aných inováciami, jej celková konkuren�ná schopnos�
v medzinárodnom porovnaní klesla (Tab.1) zo 46. miesta (r. 2008)  na 71. miesto (2012), 
pri�om ju sprevádzal pokles vplyve faktorov Inovácie a sofistikácie výroby (z 53. miesta v r. 
2008 na 73. miestov r. 2012). 
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Tab.1   Porovnanie GCI pre Slovensko za obdobia r. 2012- 2013 a  2008-2009 a lú�ových 
grafov úrovní 12 hodnotených dimenzií konkuren�nej schopnosti ekonomiky SR (    )4
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Tab. 2 Inova�ná výkonnos� SR a �R pod�a dimenzií SII �1, upravené��
Dimenzie 
SII 

�udské 
zdroje

Výskumné 
systémy

Financie
a
podpora

Firemné 
investície

Prepojenia  
a podnika- 
te�stvo

Intelek- 
tuálne 
aktíva

Inovátori Ekonomické 
efekty

Priemer 
EÚ 2013 

0,557 0,478 0,585 0,406 0,532 0,555 0,571 0,603 

Slovensko 
2013 

0,746 
134% 

0,116 
24,7% 

0,302 
51,6% 

0,210 
51,7% 

0,301 
56,6% 

0,155 
27,9% 

0,289 
50,6% 

0,470 
77,9% 

�eská 
rep. 2013 

0,537 
96,4% 

0,227 
47,4% 

0,343 
58,6% 

0,409 
1,0 

0,429 
80,6% 

0,275 
49,5% 

0,518 
90,7% 

0,486 
80,6% 

Priemer 
EÚ 2012 

0,563 0,530 0,584 0,440 0,487 0,551 0,506 0,585 

Slovensko 
2012 

0,634 
113% 

0,173 
33% 

0,229 
39% 

0,236 
54% 

0,165 
34% 

0,145 
26% 

0,206 
41% 

0,482 
82% 

�eská 
rep. 2012 

0,534 
95% 

0,279 
53% 

0,290 
50% 

0,482 
110% 

0,448 
92% 

0,257 
47% 

0,584 
115% 

0,586
100%

Pozitívnejšie vyzerá hodnotenie SR pomocou dimenzíí súhrnného ukazovate�a inovácií (SII) 
metodikou Innovation Union Scoreboard za roky 2013 a 2012 (Tab.2), pod�a ktorého sa zvýšil po�et 
inovujúcich podnikov v SR na úrove� 50,6% a úrove� spolupráce a podnikania na 56,6% vo�i 
priemeru EÚ27, hoci ekonomické efekty z inovácií klesli na 77,9% vo�i vo�i priemeru EU27. Vo 
všetkých dimenziách SII Slovensko zaostáva za �R s výnimkou �udských zdrojov, v ktorých zna�ne 
prekra�uje aj priemer EÚ 27.Ak považujeme kvality �udského �inite�a za rozhodujúce pre úspech 
realizácie podnikových inovácií, tak je vývoj tejto dimenzie v rozpore s úrov�ou ostatných dimenzií 
SII. 

3. Programy a inštitúcie na podporu medzinárodnej spolupráce podnikov v 
inováciách  

Ani Inova�ná stratégia SR na r. 2007 – 2013, ani jej rozpracovanie do opatrení 
inova�ných politík na obdobia 2008 – 2010 a 2011 - 2013 v zásade neuvažujú o špecifických 
opatreniach na podporu rozvoja medzinárodnej spolupráce slovenských podnikov 
v inováciách. Pozitívom je, že v rámci sú�aže „Inovatívny �in roka“ sa od r. 2010 zaviedlo 
ocenenie medzinárodnej kooperácie podnikov.  

Na medzinárodnú spoluprácu podnikov boli skôr zamerané opera�né programy 
cezhrani�nej spolupráce Slovenska s �eskom, Ma�arskom, Rakúskom a Po�skom na roky 
2007 -2013 financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spoluprácia 
v oblasti kooperácie a inovácií podnikov sa realizovala najmä cez opatrenia opera�ných 
programov SR-Ma�arsko, prioritná os 1: Hospodárstvo a spolo�nos�, SR-Rakúsko,prioritná 
os 1: U�iaci sa znalostný región a ekonomická konkurencieschopnos�  a SR-�esko, prioritná 
os 1: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhrani�ného regiónu a spolupráce. 



  FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2013 
�

283

Užito�né a podnetné výstupy priniesli tiež niektoré medzinárodné projekty financované  
v ostatných rokoch z opera�ného programu Central Europe (ERDF). 

Medzinárodná spolupráca vo výskume a vývoji produktov je tiež oblas�ou, ktorú 
pokrývajú výzvy 7. Rámcového programu, napr. v oblastiach SEC , ICT alebo SME a 
Rámcového programu. Konkurencieschopnos� a inovácie, do ktorých sa môžu prihlási�
slovenské malé a stredné podniky. 

Projekt Centrope_tt (r. (2009-2012, 15 partnerov zo 4 krajín) bol zameraný na 
vytvorenie a implementáciu  viacerých nástrojov na stimuláciu cezhrani�ného transferu 
technológií a inovácií medzi podnikmi a univerzitami v regióne Centrope.5 Výstupy témy 
„Centrope_tt Map“ poskytujú on line prístup do databázy údajov o 2 200 vzdelávacích 
a výskumno-vývojových inštitúcií v tomro regióne. Téma „Centrope_tt Academy“ponúka 
inštitúciám, spolo�nostiam a sprostredkovate�om informácie o inštitúciách, možnostiach 
financovania spolupráce podnikov a výskumno-vývojových a skúsenostiach v oblasti 
aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií v regióne Centrope, ako aj systém  certifikovaného 
on-line vzdelávania pre profesiu manažéra cezhrani�ného trasferu znalostí a inovácií. Téma 
„Centrope_tt Voucher“ podporila cezhrani�nú spoluprácu spoluprácu podnikov  a výskumno-
vývojových organizácií regiónu na základe 55 inova�ných vou�erov. Zárove� v znikla 
v tomto regióne komunita odborníkov  na transfer technológií a inovácií Centrope_tt na 
internetovej sieti XING. 

Projekt CusterCOOP (r. 2011 - 2013, 7 partnerských krajín, SIEA za SR) sa 
zameriava na vytvorenie a zlepšenie podmienok efektívnej  a dlhodobej  spolupráce klastrov v 
krajinách strednej a východnej Európy, najmä lepším využívaním  ich inova�nej kapacity a  
zvyšovaním ich konkurencieschopnosti6. Pripravované výstupy projektu: 

- preh�ad opatrení a riešení (právnych, legislatívnych a inštitucionálnych), ktoré môžu 
ú�inne podporova� medziregionálnu a nadnárodnú spoluprácu klastrov; 

- príprava ak�ných plánov pre jednotlivé zú�astnené krajiny, ktoré môžu by�
zapracované do národných/regionálnych a miestnych rozhodovacích procesov na 
zabezpe�enie udržate�nosti projektu; 

- návrh implementácie rôznych finan�ných schém na efektívnejší postup riešenia 
inovácií; 

- získanie preh�adu o potenciáli rozvoja nových odvetví priemyslu v rôznych regiónoch 
a sektoroch partnerských krajín, ako aj politických nástrojov pre naštartovanie vzniku 
týchto odvetví prostredníctvom spolupráce klastrov;

- distribúcia informácií medzi klastrami o možnostiach a rámci medzinárodnej 
spolupráce prostredníctvom kontaktných bodov a virtuálnej interaktívnej platformy. 
Cie�om projektu CENTRAMO (Cluster Excelence Network for TRAining and 

MObility) je zvýši� kvalitu riadenia klastrov zoskupených do sietí v participujúcich krajinách 
(r. 2012 - 2013,6 partnerských karajín, SIEA za SR). 7Pripravované výstupy projektu: 

- vyškolenie odborníkov v benchmarkingu klastrov; 
- školenia v manažmente správy a riadenia klastrov; 
- vydanie školiacich materiálov v sloven�ine; 
- benchmarking celkom 60 klastrov pod�a metodiky Európskej klastrovej inicatívy a 

možnos� ich uvedenia do „Klubu európskych manažérov klastrov"; 
- zorganizovanie študijných pobytov vybraných manažérov klastrov v jednotlivých 

krajinách; 
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-  v rámci aktivít projektu pripravujú partneri z �iech (Czechinvest), Ma�arska (MAG) 
a Slovenska (SIEA) analýzu textilného priemyslu v Európe. Slovensko plánuje 
uskuto�ni� pracovné stretnutia s relevantnými zástupcami daného sektora so 
zameraním na módny dizajn v Bratislave. 
V oblasti podpory medzinárodnej spolupráce slovenských podnikov v inováciách 

hrajú významnú úlohu aj Business Innovation Centre (BIC) Bratislava s.r.o., agentúra SARIO 
a Slovenská obchodná a priemyselná komora, Centrum vedeckotechnických informácií SR 
(CVIT SR), ale aj Jiho�eské inova�ní centrum a �alšie regionálne inštitúcie (najmä 
v Žilinskom VÚC). 

BIC Bratislava s.r.o. sa zaoberá podnikate�ským a inova�ným poradenstvom, 
medzinárodným transferom technológií, finan�ným poradenstvom, regionálnym rozvojom, 
podporou rámcových programov EÚ pre výskum, vývoj a inovácie, projektovým 
manažmentom a investi�ným poradenstvom. V spolupráci s �alšími partnermi v SR 
organizuje koopera�né podujatia a zahrani�né misie za ú�elom rozvoja medzinárodnej 
spolupráce podnikov a koordinuje slovenské zastúpenie v Enterprise Europe Network (EEN), 
ktorá združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými odborníkmi, ktorí poskytujú svoje 
služby vo viac ako 50 krajinách. V rámci siete EEN sa využíva Databáza technologických 
ponúk a požiadaviek. Vstupy do nej predstavujú jednotlivé technologické ponuky 
a požiadavky firiem, ktoré sa vkladajú prostredníctvom �lenských organizácií siete EEN 
v celej Európe. Informa�ný portál EEN (www.enterprise-europe-network.sk) poskytuje 
základné informácie a novinky o podnikaní, rozvoji inovácií a transfere technológií v EÚ, ako 
aj o možnostiach ú�asti vo výskumných programoch EÚ.  

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou 
organizáciou Ministerstva hospodárstva SR 8. Medzi jej hlavné �innosti patria: 

- podpora investi�ných projektov domácich a zahrani�ných investorov a sprievodný 
servis; 

- konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci; 
- mapovanie a vytváranie databázy vo�ných nehnute�ností a priemyselných parkov; 
- asistencia a servis pri vytváraní spolo�ných podnikov slovenských firiem so 

zahrani�nými (joint ventures); 
- servis malým a stredným podnikom pri h�adaní exportných a obchodných príležitostí 

v zahrani�í. 
 Online Katalóg koopera�ných aktivít je produkt agentúry SARIO, ktorého cie�om je 
prezentova� zahrani�ným subjektom potenciál slovenských malých a stredných firiem v 
oblasti výrobno-koopera�nej spolupráce, subkontraktácie  a spolo�ných podnikov. 

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) zabezpe�uje úlohy a aktivity, 
ktoré vychádzajú z jej pôsobnosti danej zákonom o obchodných a priemyselných komorách a 
vnútrokomorovými dokumentmi, z programu jej �innosti, ako aj zo záujmov a požiadaviek 
�lenov, ale aj ne�lenov komory. Svoju �innos� realizuje prostredníctvom odborných 
poradných  orgánov  - výborov, odvetvovo zameraných sekcií a ôsmich regionálnych komôr 
SOPK. Medzinárodná spolupráca podnikov v inováciách je sú�as�ou �innosti výboru pre 
inovácie a eurofondy, ale súvisia s �ou aj aktivity regionálnych komôr SOPK, ako sú: 
podnikate�ské misie do zahrani�ia, misie zo zahrani�ia, ú�as� na zahrani�ných ve�trhoch a 
výstavách, ú�as� na tuzemských ve�trhoch, a výstavách,vzdelávacie aktivity a realizácia 
projektov. 

Národný portál pre transfer technológií (NPTT) je sú�as�ou Národného systému 
podpory transferu technológií (NSPTT).9 Bol vybudovaný v rámci realizácie národného 
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projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií (NIIT SR). NPTT je 
miesto, kde sa zhromaž�ujú všetky dôležité informácie o dianí v oblasti transferu technológií 
na Slovensku a zárove� umož�uje prístup k externým podporným službám poskytovaným 
akademickým pracoviskám v procese transferu technológií. Obsahovo a technicky je 
prevádzka portálu zabezpe�ovaná Centrom transferu technológií pri Centre vedecko 
technických informácií SR ( CVTI SR). 

Jiho�eské inova�ní centrum (JIC) v Brne ponúka prostredníctvom CVTI SR a EEN 
v SR medzinárodné inova�né vou�ery v hodnote 100 000 K�  na nákup znalostí (služieb) od 
jednej z. brnenských vedecko-výskumných inštitúcií pre podniky z celého sveta. 10Je 
priekopníkom ich využívania v �R už od r. 2009. Inova�né vou�ery umož�ujú rozvoj 
vzájomnej dôvery a spolupráce medzi podnikmi a brnenskými vedecko-výskumnými 
inštitúciami. Sú administratívne nenáro�né a prispievajú k rozbehu spolupráce podnikov 
a akademickej sféry. V sú�asnosti ich využívajú všetky kraje v �R. Z takéhoto h�adiska je 
nepochopite�né viacro�né odsúvanie ich uvedenia, príp. aspo� pilotného overenia na 
Slovensku Ministerstvom hospodárstva SR, hoci boli sú�as�ou Inova�nej politiky SR na roky 
2008 -2013, príp. schválenia tohto projektu zo strany Ministerstva financií SR. 

Žilinský región je regiónom, v ktorom vznikol prvý vedecko – technologický park v  
Slovenskej republike. Je tiež známy aj existenciou �alšej rozvinutej infraštruktúry v podobe 
významných ústavov a inštitúcií. Úspešne implementoval svoju regionálnu inova�nú stratégiu 
na rozdiel od niektorých iných regiónov v SR. Hlavným cie�om Regionálnej inova�nej 
stratégie Žilinského regiónu bolo vytvori� prostredie podporujúce regionálny inova�ný 
potenciál, podpori� spoluprácu medzi existujúcimi inštitúciami a organizáciami a vytvori�
strategický rozvojový rámec, ktorý bude aktivova� existujúce podniky k zavádzaniu �alších 
inovácií a k vytváraniu pozitívnej kultúry pre nových podnikate�ov.11 Realizácia takejto 
stratégie si vyžaduje politickú a inštitucionálnu podporu a musí by� doplnená ak�ným plánom 
s konkrétnymi opatreniami, aby mohla by� v regióne implementovaná ako projekt. Projekt  sa 
realizoval v sú�innosti Žilinskej univerzity - reprezentujúcej Žilinský samosprávny kraj, BIC 
Bratislava, európskeho excelentného  regiónu Dolné Rakúsko  a švédskeho regiónu 
Södermanland. Za významné predpoklady aktívnej komunikácie projektových partnerov 
a úspechu projektu sa považovalo vytvorenie interaktívneho informa�ného portálu, transfer 
poznatkov a technológií formou Techno-scope workshopov organizovaných v Rakúsku 
Dolnorakúskou obchodnou komorou a využitie pozitívnych zahrani�ných skúseností 
s uplatnením schémy inova�ného asistenta v podnikoch12. 

V rámci tejto stratégie si Žilinský región vytý�il  realizáciu týchto opatrení:1. Inova�ná 
politika a kultúra, 2.Spolupráca pri inováciách, 3. Infraštrukturálna podpora inovácií, 4. 
Finan�ná podpora inovácií, 5. Vedomostná základ�a inovácií. Podnetné je rozpracovanie 
opatrenia �. 2 do 5 podopatrení a v nich až do konkrétnych aktivít: Tvorba efektívnych 
modelov prepojenia výskumných a výojových inštitúcií s praxou, Vytvorenie systémových 
pravidiel pre transfer technológií, Zapojenie podnikov do medzinárodných programov 
výskumu a vývoja, Vytváranie priaznivého podnikate�ského prostredia, Inštitucionálna 
ochrana duševného vlastníctva. 

V projekte „Vzdelávání.Inovace.Partnerství“13  realizovanom v rámci OP 
cezhrani�nej spolupráce SR-�R (r. 2007 -2013, 3 �eskí a 2 slovenskí partneri) je cie�om 
prostredníctvom spolo�ných aktivít podpori� inova�ný potenciál cezhrani�ného regiónu, 
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posilni� väzby medzi existujúcimi inštitúciami a organizáciami za ú�elom vytvorenia 
stabilných koopera�ných sietí a prispieva� k vytváraniu rozvojového rámca, ktorého 
základnou snahou bude podpora rozvoja podnikate�ského a inova�ného prostredia. Vyvíja� a 
uskuto��ova� �innosti pre podporu inova�ného myslenia, firemného vývoja a výskumu, 
transferu technológií a know-how, s výh�adom na posil�ovanie konkurencieschopnosti, 
prosperity a zabezpe�enia udržate�ného rozvoje regiónov. 

Projekt CERADA (Central Europe Research And Development Area)14 (r. 2009 -
2011, 13 partnerov z 3 štátov) bol zameraný na vytvorenie medzinárodného partnerstva 
inštitúcií pôsobiacich v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, na mapovanie regionálnych 
výzkumných kapacít pre potreby firiem a na vzdelávanie odborníkov z vedeckovýskumných 
inštitúcií aj z podnikov. 

4. Vybrané výsledky a skúsenosti slovenských podnikov z medzinárodnej 
spolupráce v inováciách 

Spolo�nos� Sylex s.r.o. v Bratislave získala ocenenie Inova�ný �in roka 2011 
v kategórii Medzinárodná kooperácia. Vznikla v r. 1995 a orientuje sa najmä na vývoj 
a výrobu pasívnych komponentov a subsystémov používaných v optických 
telekomunika�ných a dátových sie�ach. Je partner a koinvestor v belgicko-nemeckej 
spolo�nosti FBGS International, v Jene orientujúcej sa na výskum a vývoj technológie 
optovláknovej Braggovej mriežky. V r. 2011 zaviedla výrobu monitorovacích systémov 
využívajúcich high tech optovláknové sníma�e na priebežné snímanie konštruk�nej 
a geologickej bezpe�nosti ve�kých investi�ných celkov. Na vývoji týchto unikátnych 
sníma�ov spolupracovala s belgickou firmou Fibre Optic Sensors and Sensing Systems BV 
BA.15

Spolo�nos� Ardaco, a.s. v Bratislave sa špecializuje na produkty komunika�ných 
technológií založených na vlastných technológiách a know how, napr. krížová komunika�ná 
platforma SECRICOM Silentel alebo  Významne investuje vo výskumu a vývoja svojich 
výrobkov, spolupracovala na  viacerých spešných medzinárodných projektoch 
kolaboratívneho výskumu 7. Rámcového programu a Rámcového programu. 
Konkurencieschopnos� a inovácie16.  

Odporú�ania Ardaco, a.s. pre rozbeh úspešnej medzinárodnej spolupráce17:  
1. definujte si cie� spolupráce 
2. analyzujte príležitosti – je ich ve�a! 
3. vyberte si správne Európske technologické platformy (ETPs)s alebo Spolo�né 
technologické iniciatívy (JTIs) a sta�te sa ich aktívnymi �lenmi, aby sa o vás vedelo! 
4. vstúpte do expertných skupín (napr. Security WG)
5. použite svoju konkuren�nú výhodu (nová �lenská krajina, MSP, technologický profil) 
6. sta�te sa „projektovým lídrom“ alebo partnerom 
7. osved�te sa ako spo�ahlivý partner v projekte 
8. prezentujte sa ako úspešná inštitúcia. 

Pokra�ovanie? 
9. ak ste sa osved�ili ste sa ako spo�ahlivý partner v projekte � budú vás pozýva� do silných 
projektov a môžete si vypýta� viac práce aj pe�azí 
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10.prezentujete sa ako úspešná inštitúcia � môžete koordinova� vlastný projekt, získate 
prístup na podujatia tohto typu a otvoríte nové kontakty 
11. ak sa blíži koniec úspešného projektu �  nadviažte na� �alším projektom a postrážte si 
práva duševného vlastníctva. 

V rámci opera�ného programu cezhrani�nej spolupráce Ma�arsko-Slovensko malá 
spolo�nos� Nevitel, a.s. Dunajská Streda (vznik v r. 1991)  úzko spolupracovala v oblasti 
vývoja a výroby mobilných telekomunika�ných zariadení (opakova�e, pasívne sie�ové prvky 
a moduly) s ma�arskou firmou Bonn Hungary Electronics z Budapešti špecializujúcou sa na 
vývoj a výrobu mikrovlnných telekomunika�ných komponentov a produktov . Vyvinuté 
komponenty montovala Nevitel a.s. do svojich telekomunika�ných staníc pre mobilné 
telekomunikácie a bezdrôtové dátové služby, ktoré aj inštaluje v rámci svojej stavebnej 
�iinosti v mobilných telekomunikáciách. 

V rámci toho istého opera�ného programu spolo�nos� Notus-Powersonic s.r.o.18

(vznik v r. 1996) z Vráb�ov, ktorá podniká v oblasti vývoja,  výroby a predaja produktov  na 
priemyselné �istenie a odmas�ovanie pomocou ultrazvuku, rozvinula spoluprácu s 
ma�arskými firmami  SMED ERG zo Sárváru  (výroba ultrazvukových montážnych liniek a 
ultrazvukových kompaktov pre laboratoriá) a  Klemancs z Domsodu (predajca 
ultrazvukových zariadení na miešanie medu).� Notus-Powersonic s.r.o. spolupracuje s 
viacerými obchodnými spolo�nos�ami na Slovensku a v zahrani�í (Ukrajina, Taliansko, 
Francúzsko, �eská republika, Ma�arsko). 

V rámci opera�ného programu cezhrani�nej spolupráce Slovensko-Rakúsko Trnavský 
VÚC a Technologická ofenzíva Burgenland (TOB) z Eisenstadtu založili v rámci projektu 
Intelligent Energy v decembri 2010  Prvý medzinárodný klaster Energy Cluster Centrope 
(EnKC) so sídlom v Trnave.19 Ciele projektu sú:  

- podpora výskumu a vývoja obnovite�ných energetických zdrojov, energetické úspory 
a recyklovanie odpadu, školenia v transfere technológií, 

- koordinácia v marketingu, financovaní a h�adaní nových trhov pre �lenov klastra, 
- spolo�né konferencie a publikácie, spolupráca regionálnych rozvojových agentúr.�
�

5. Závery 
Z vyššie uvedených skuto�ností a vlastných poznatkov vyplývajú tieto hlavné 

problémy rozvoja medzinárodnej spolupráce podnikov SR a možnosti ich riešenia: 
1. Systematicky priebežne hodnoti� a analyzova� výsledky dosiahnuté realizáciou 

inova�nej stratégie a politiky prostredníctvom správ zodpovedných ministerstiev 
a implementa�ných inštitúcií. 

2. Nedostato�né výdaje podnikov na výskum a vývoj výrobkov a služieb si vyžaduje 
efektívnejšie motivova� inovujúce podniky cez da�ové nástroje a ekonomické 
politiky; 

3. Nedostato�ná kvalita spolupráce univerzít a priemyslu vo výskume a vývoji si 
vyžaduje využi� overené zahrani�né know-how z transferu technológií a ú�innejšiu  
motiváciu spolupráce univerzít, VaV inštitúcií a priemyselu, napr. skorou realizáciou 
opatrenia �. 12 Inova�nej politiky SR na r. 2011 – 2013 - vydaním inova�ných 
vou�erov príp. zváži� uplatnenie schémy inova�ného asistenta v podnikoch 
spolupracujúcich s univerzitou; 

4. Orientova� aktivity inštitúcií na podporu podnikania a inovácií viac na podporu 
medzinárodnej spolupráce podnikov a ich internacionalizáciu, napr. cez vzdelávacie 
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aktivity a  poskytnú� viac finan�ných prostriedkov na tento ú�el SIEA, BIC a jej 
RPIC, SARIO a NARMSP; 

5. Nedostato�ný záujem VÚC o podporu podnikania a inovácií na regionálnej úrovni si 
vyžaduje jasne stanovi� v rámci orgánov VÚC a správy miest poslanie a organiza�né 
štruktúry, ktoré za tieto oblasti zodpovedajú. Pozitívnu inšpiráciu a príklady možno 
nájs�: 

a. v aktivitách Žilinského VÚC pri realizovaní svojej regionálnej inova�nej 
stratégie a cezhrani�nej spolupráce s partnermi v �R, 

b. v takýchto organiza�ných štruktúrach rozvojových agentúrach spolkových 
zemí Rakúska, napr. Dolné Rakúsko a Viede�;  

c. v Jiho�eskom inova�nom centre (príklad premyslenej strategickej spolupráce 
VÚC, brnianskych univerzít a mesta Brno, projekt medzinárodného centra pre 
výskum a vývoj CEITEC, úspešné vydanie tuzemských a medzinárodných 
inova�ných vou�erov na podporu inova�ných aktivít), 

6. Prostredníctvom informa�ných portálov na tento ú�el a odborných médií viac a 
systematicky propagova� výsledky a skúsenosti úspešných slovenských podnikov vo 
výskumných grantoch, v mezinárodnom kolaboratívnom výskumu a inováciách (napr. 
odporú�ania spolo�nosti Ardaco , a.s. na tento ú�el).  

7. Horeuvedené riešenia sú sotva reálne, ak  sa sú�asný nízky podiel výdajov na výskum 
a vývoj na HDP �o najskôr nepriblíži aspo� úrovni 1% z HDP... ako inšpira�ný príklad 
môže slúži� aktuálna Inova�ná stratégia �R. 

8. Zoh�adni� vyššie uvedenú závery v návrhu inova�nej stratégie SR na obdobie po r. 
2013. 

6. Literatúra: 
1. Global Competitiveness Report 2012 -2013. World Economic Forum - Geneva 
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ISBN 978-92-79-27583-8, doi: 10.2769/72530 
     http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf 
3. Innovation Union Scoreboard  2011. DG Enterprise and Industry.European Union 2012. 

ISBN 978-92-79-23174-2, doi:10.2769/32530 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf

4. Výskum realizácie opatrení Inova�nej stratégie SR na roky 2007 až 2013 z poh�adu 
malých a stredných podnikov. NARMSP, Bratislava, 2009 
http://www.nadsme.sk/files/5-Vyskumrealizacieopatreniinovacnejstrastrategie.pdf 

5. Upravené nové znenie  návrhu Inova�nej stratégie SR na roky 2007 až 2013.  Ministerstvo 
hospodárstva SR. �. 175/2007-1000,  marec  2007 

6. Inova�ná politika na roky 2011 – 2013 v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR   
Tento �lánok bol vyracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/1164/12 „Možnosti 
uplatnenia informa�ných a komunika�ných technológií na zvyšovanie efektívnosti 
medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikov SR v oblasti inovácií“. 
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IV. konferencia o štatistike v medicíne MEDSTAT 2013 
IV. conference about statistics in medicine MEDSTAT 2013 

Štefan Madarász, Madarászová Emília 

IV. Celoslovenská konferencia o štatistike zdravotníctve MEDSTAT 2013, ktorá 
bola spojená s výu�bou základov "štatistiky v medicíne" sa  konala v  Ružomberku 
v d�och 4.4. – 6.4.2013.  

Obr. �. 1.  Mestský úrad, Ružomberok (foto - Madarász) 

Hlavnými organizátormi konferencie boli Neurologická klinika ÚVN SNP – FN 
v Ružomberku a Slovenská štatistická a demografická spolo�nos�.  Na organizácii 
podujatia sa �alej zú�astnili Katolícká univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva 
KU, IFBLR v Pieš�anoch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Ústredná vojenská 
nemocnica - FN v Ružomberku a Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky 
LFUK a UNB v Bratislave. 

Obr. �. 2  Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok (foto - Madarász) 
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Záštitu nad konferenciou láskavo prijal primátor mesta Ružomberok, 
PaedDr. Ján Pavlík, za�o mu vyjadrujeme ve�kú v�aku.  

Konferencia sa uskuto�nila v duchu Medzinárodného roka 
štatistiky  "Statistics2013".   

Medzinárodný  rok štatistiky  "Statistics2013"  je celosvetové 
pripomenutie významu štatistiky.  Cie�mi Medzinárodného roku 
štatistiky je zvýšenie informovanosti verejnosti o význame štatistiky v  
mnohých oblastiach spolo�nosti, rozvíjanie štatistiky ako profesie, 
najmä medzi mladými �u�mi, a podpora  tvorivosti a rozvoja vo              

vedeckých disciplínach pravdepodobnos� a štatistika. 
Slovenska štatistická a demografická spolo�nos� sa pripojila k 
Medzinárodnému roku štatistiky a jeho predstavitelia pripomínali význam 
tejto skuto�nosti aj na IV. Celoslovenskej konferencii o štatistike v 
zdravotníctve MEDSTAT 2013. 
Konferencia bola ur�ená hlavne pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a 
rôznych vzdelávacích inštitúcií v zdravotníctve,  ú�astníkom atestácií, 

kolegom vo vedeckej príprave, ale aj  medikom a študentom vysokých škôl a fakúlt so 
zameraním na výu�bu  ošetrovate�stva, verejného zdravotníctva a �alších 
odborov, záujemcom o praktické využitie štatistických metód a softvérových produktov 
vo svojej výskumnej, �i každodennej práci. Program sa skladal z výu�bových 
prednášok, ilustra�ných prednášok pozvaných autorov a odborných a vedeckých 
prác prihlásených záujemcov.  

Odbornými garantmi podujatia boli doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., predseda 
Slovenskej štatistickej a demografickej spolo�nosti,  ÚM Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, RNDr. Ján Luha, CSc., vedecký tajomník Slovenskej štatistickej a 
demografickej spolo�nosti, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK 
a UNB v Bratislave,  RNDr. Samuel Koróny, PhD.  a  Ing.  Andrej  Trnka, PhD.   

Program podujatia organizoval programový výbor konferencie  v zložení 
MUDr. Madarász Štefan, PhD. - prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN – 
predseda, doc. Ing. Chajdiak Jozef, CSc. - Ústav manažmentu STU, Bratislava, predseda 
Slovenskej štatistickej a demografickej spolo�nosti, RNDr. Luha Ján, CSc. - Ústav 
lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, LFUK a UNB v Bratislave, prof. MUDr. 
Ková�ová Mária, PhD. - prorektorka, UCM v Trnave, Mgr. Š�ahorová Katarína - 
psychologi�ka Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN, doc. MUDr. Böhmer Daniel, PhD. - 
prednosta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB 
v Bratislave a RNDr. Koróny Samuel, PhD. - UMB Banská Bystrica.  

Organizáciu konferencie zabezpe�oval organiza�ný výbor v zložení 
MUDr. Madarász Štefan, PhD.  - predseda organiza�ného výboru, doc. Ing. Chajdiak 
Jozef, CSc., prof. MUDr. Ková�ová Mária, PhD., RNDr. Luha Ján, CSc.,RNDr. Koróny 
Samuel, PhD.,  MUDr. Roha�ová Jana,  MUDr. Koleda Peter, Mgr. Šlahorová Katarína,  
PhDr. Madarászová Emília, Bc. Kucbelová Anna, Mgr. Priesolová Viera,  Mgr. Priesolová 
Zuzana.  

Podujatie sa uskuto�nilo v prijemnej atmosfére Hotela Kultúra*** v Ružomberku. 
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Obr. �. 3  Hotel Kultúra***, Ružomberok 

Po slávnostnom otvorení kongresu a  príhovorov hostí, garantov a zástupcov 
odborných spolo�ností sa za�ala odborná �as� kongresu.  

�
Obr. �. 4  RNDr. Luha Ján, CSc. (foto - Madarász) 

1. blok pozvaných výu�bových prednášok 
autorov Luha J., Horná�ek K. na témy 
„Záznam medicínskych dát sledovania 
ú�innosti lie�by“ a „Štatistická analýza 
medicínskych dát  skúmania ú�innosti 
lie�by“ predniesol RNDr. Luha Ján, CSc.  
�

V 2. bloku pozvaných výu�bových prednášok odznelo 8 prednášok. Blok prednášok 
za�al doc. Chajdiak  na tému „Opisná analýza súboru údajov v Exceli“. V �alších troch 
prednáškach trojica autorov Šlahorová K., Chajdiak J., Šaffová A. predniesla Mgr. 
Šlahorová resp. doc. Chajdiak prednášky na tému  „Deskripcia dimenzií kvality života 
pacientov so sclerosis multiplex“,  „Štatistická analýza vzájomnej závislosti hodnôt kvality 
života“ a  „Modelovanie kvality života v závislosti od vybraných ukazovate�ov. 
V príspevkoch sa autori zamerali na skúmanie vz�ahov  vzájomných  závislostí medzi 
kvalitou života u pacientov so sklerosis multiplex  a rôznymi faktormi ako je vek, d�žka 
ochorenia, závažnos� neurologického deficitu, disabilita, handicap, úzkos�, depresia 
a únava. V �alšej výu�bovej prednáške  „Usporiadanie  a  analýza vplyvu faktorov 
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v Exceli autori Chajdiak, J., Šlahorová, K.   opísali  postup  analýzy súboru údajov 
charakterizujúcich jednotlivé  aspekty dimenzií kvality života. K riešeniu použili 
programový systém Excel verzie 2010. Pre jednotlivé dimenzie kvality života sa vypo�ítal 
priemerný po�et pridelených bodov a následne sa množina týchto dimenzií usporiadala 
v klesajúcom poradí.  

�

Obr. �. 5  doc. Ing. Chajdiak Jozef, CSc. 
(foto – Madarász) 

�

Obr. �. 6  Mgr. Šlahorová Katarína (foto – Madarász)�

V nasledujúcej prednáške „Vplyv úrovní vybraných faktorov na variabilitu celkovej 
kvality života“ Mgr. Šlahorová analyzovala jednotlivé oblasti životnej spokojnosti 
pacientov so sclerosis multiplex  s  cie�om zistenia, �i existujú rozdiely v subjektívne 
vnímanej kvalite života z h�adiska pohlavia, mobility a pracovnej spôsobilosti.   

Závere�nú prednášku druhého bloku výu�bových prednášok predniesol doc. 
Chajdiak na tému „Ukážka testovania stredných hodnôt v Exceli v ktorej opísal postupy 
testovania hypotéz hodnôt vybraných premenných zo súboru údajov charakterizujúcich 
jednotlivé aspekty dimenzií kvality života u pacientov s diagnózou sclerosis multiplex.  
 Po namáhavom pracovnom dni a vypo�utí výu�bových prednášok na vysokej 
úrovni  ú�astníci konferencie sa zišli na spolo�enskom ve�ierku v Átriu Hotela Kultúra, 
kde strávili  prijemné chvíle pri dobrej ve�eri v prijemnej atmosfére hotela.   
 Nasledujúci  pracovný de� bol otvorený 3. blokom pozvaných výu�bových 
prednášok. Ing. Trnka predniesol prednášku  na tému „Analýza kvantitatívnej premennej 
pomocou krabicového grafu a jeho tvorba. V prednáške oboznámil posluchá�ov so 
spôsobom ako je možné vytvori� krabicový graf v Exceli reprezentácie �íselnej premennej
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Obr. �. 7   Atrium Hotela Kultúra*** (foto – Madarász) 

a porovnával výstupy MS Excel a profesionálnych štatistických softvérov SPSS Statistics 
21 a Minitab 16. �alšími prednáškami tretieho výu�bového bloku boli od autorov Koróny, 
S., Gavurová, B.  „CCR DEA analýza efektívnosti hospitalizovaných v slovenských 
okresoch a DEA analýza jednod�ovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. V prvej 
prednáške sa zaoberali autori s CCR DEA analýzou dostupných ukazovate�ov slovenských 
okresov s lôžkovými zdravotníckymi zariadeniami za rok 2009. Pod�a tejto štatistickej 
analýzy v okresoch s menšou lôžkovou kapacitou sú efektívne okresy Bánovce nad 
Bebravou a Stará 	ubov�a, a v okresoch s vä�šími zariadeniami sú efektívne okresy Nové 
Zámky a Košice II. Druhý príspevok uvádza výsledky aplikácie CCR, BCC a FDH  DEA 
analýzy na dostupné ukazovatele ôsmich slovenských krajov so zariadeniami jednod�ovej 
zdravotnej starostlivosti v rokoch 2009 – 2011.  

Doobed�ajší program pokra�oval so 4. Blokom pozvaných výu�bových prednášok. MUDr. 
Madarász vo svojej prednáške poukázal na základe štatistických analýz na patologicky 
znížené hladiny D vitamínu u vä�šiny pacientov Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN 
u pacientov so sclerosis multiplex ako aj u pacientov s inými ochoreniami.  V prednáške 
Roha�ová, J., Madarász, š., Koleda, P. „Arteriálny stiffness ako rizikový faktor cievnych 
mozgových príhod v skupine pacientov Neurologickej kliniky“ autorka príspevku 
prezentovala skupinu pacientov Neurologickej kliniky, u ktorých boli vyšetrované klasické 
aj novšie rizikové faktory cievnych mozgových príhod, vrátane arteriálnej stuhlosti.  
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�

Obr. �. 8  RNDr. Koróny Samuel, PhD.  
(foto – Madarász) 

�

   
1. blok príspevkov ú�astníkov otvorila prednáška Bieliková, A., �urej, V. 

„Chirurgické riešenie astigmatizmu rohovky“ v ktorej autorka oboznámila posluchá�ov 
s efektivitou u 199 keratotómii. Ing. Halenár  v príspevku „Spracovanie údajov o predaji 
lie�iv procesmi ETL v reálnom �ase opisuje spôsob, ako uklada� dáta o predaji lie�iv 
v DWH, pomocou ETL procesu bežiaceho v reálnom �ase. Doc. MUDr. Luliak vo svojej 
prednáške „Nadváha a obezita v tretej dekáde života: popula�ná hrozba“ poukazoval na 
hrozbu obezity v spolo�nosti.  

Po obednej prestávke 2. Blok príspevkov ú�astníkov bol otvorený prednáškou 
autorov Madarászová, E., Madarászová, A. a Madarász, Š. „Sledovanie výskytu 
chlamýdiových infekcií na kožno-imunologickej ambulancii. Autori hodnotili výskyt 
pacientov s chlamýdiovou infekciou v retrospektívnej štúdii v jednoro�nom období u 2817 
pacientov ambulancie. �alšou prednáškou  bloku bola na tému „V�asný karcinóm prsníka 
u žien v postmenopauzálnej vekovej kategórii od autorov Marcinová, M., Vrzgula, A. 
a Lieskovská,  v ktorej konštatujú na základe štatistických ukazovate�ov, že je možné 
peropera�ne identifikova� subpopuláciu pacientok s tumormi s dobrou prognózou, 
u ktorých je možné upusti� od axiálnej lymfadenektómii.  

Posledný blok prednášok za�al  prednáškou od autorov Meluš, V., Kraj�ovi�ová, Z. 
Štatistické testovanie základných genetických parametrov vybraných génov v populácii – 
možnosti interpretácie výsledkov.   V predkladanej retrospektívnej štúdii autori skúmali 
popula�né genetické parametre vybraných rizikových alel pre kardiovaskulárne ochorenia 
s pomocou chí-kvadrátového testu a rozdiely vo veku jednotlivých genotypov s pomocou 
nepárového t-testu. V prednáške autori Poništ, P., Megyesiová, S. a Ba�o, T. „ Je 
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zvyšovanie cien v sektore zdravotníctva na Slovensku únosné?“ sa venujú vývoju celkovej 
inflácie ale aj zmeny cien v rámci odboru 06 Zdravie. Poukazujú na skuto�nos�, že ceny 
odboru Zdravie sa zvyšovali v porovnaní s celkovou mierou inflácie ove�a prudšie. Dr. 
Slavkovský vo svojej prednáške „Abeceda štatistiky: Výber testu pre centrálne hodnoty 
dvoch súborov poukazuje na dôležitos� správneho výberu testu pri správnej štatistickej 
interpretácii údajov. MUDr. Vitárius vo svojom príspevku „Záchytnos� ochorení po�as 
komplexných preventívnych prehliadok“ kladie dôraz na dôležitos� preventívnych 
prehliadok, ktoré nám umož�ujú v�asný záchyt rôznych rizikových faktorov. Poslednou 
prednáškou 3. Bloku príspevkov ú�astníkov bola prednáška „Po�et drogovo závislých na 
Slovensku a súvisiace faktory“ od autorov Zavacký, R., Lieskovská, V., Marcinová M.  
V príspevku sa venujú autori vývoju z h�adiska po�tu užívate�ov drog lie�ených zo 
závislostí.  Sústre�ujú pozornos� na štatistické analyzovanie vz�ahov medzi po�tom 
drogovo závislých osôb na Slovensku v roku 2011 a vybranými ekonomickými, 
sociálnymi, demografickými a geografickými faktormi okolia drogovo závislých osôb.  
     Na kongrese bolo prednesených  28 prednášok, z ktorých bolo celkovo 15 výu�bových . 
Prednesené  prednášky mali vysokú odbornú úrove� a boli ve�kým prínosom pre 
zú�astnených.   
     Záverom je možné poveda�, že konferencia prebehla pod�a vopred stanoveného 
programu a dosiahla vysokú odbornú úrove�. Zaplnila prázdne miesto v eduka�nom 
systéme v oblasti štatistiky v zdravotníctve.  
     Záverom �lenovia organiza�ného a programového výboru si dovolia pozva� všetky  
ctené kolegyne a kolegov, ktorí majú záujem o oblas� štatistiky v zdravotníctve na 
jubilejnú V. Celoslovenskú konferenciu o štatistike v zdravotníctve, ktorú predbežne 
plánujeme usporiada� v dobe 3.-5. 4. 2014 v Ružomberku

Adresy autorov: 

MUDr. Štefan Madarász, PhD1., PhDr. Madarászová Emília2

IFBLR Pieš�any, UCM v Trnave1, Kožno.alergologická ambulancia               
Špecializovaná geriatrická nemocnica UBN Bratislava2
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Poh�ady na ekonomiku Slovenska 2013 
Views on economy of Slovakia 2013 

Peter Mach 

Konferencia Poh�ady na ekonomiku Slovenska patrí od roku 2001 k pravidelným 
podujatiam Slovenskej štatistickej a demografickej spolo�nosti (SŠDS). Tohtoro�ný 13. 
ro�ník konferencie sa konal 16. apríla 2013. Od roku 2009 sa konferencia koná v Aule 
Ekonomickej univerzity v Bratislave a Ekonomická univerzita je jej spoluorganizátorom. 
V tomto roku bola konferencia aj jednou z akcií, ktoré SŠDS poriadala v rámci 
Medzinárodného roku štatistiky. Záštitu nad konferenciou prevzal podpredseda vlády SR 
a minister financií Ing. Peter Kažimír. 

Konferenciu pripravoval Organiza�ný a programový výbor v zložení Doc. Ing. Jozef 
Chajdiak, CSc., predseda, RNDr. Ján Luha, CSc. – tajomník, RNDr. Peter Mach, Dr. h. c. 
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ing. Ján Onda, Doc. Ing. Eva Sodomová, PhD., Ing. Marek 
Radvanský, Ing. František Bernadi�, Ing. Michal Olexa, PhD. a Doc. RNDr. Viliam Páleník, 
PhD. 

Rokovanie konferencie otvoril podpredseda SŠDS pre medzinárodné styky RNDr. 
Peter Mach. Pripomenul ciele konferencie, ktoré boli tohto roku formulované širšie ako na 
predošlých konferenciách: 
• prezentova� výsledky aktuálnych prognóz a návrhy opatrení k vývoju HDP a plneniu 

prvej z troch priorít stratégie EUROPA 2020 – Inteligentný rast (vytvorenie hospodárstva 
založeného na znalostiach a inovácii), 

• spomienka na významných slovenských ekonómov Imricha Karvaša, Rudolfa Brišku a 
Petra Za�ka, 

• pripomenutie 45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spolo�nosti. 

Konferencia od svojho vzniku venuje pozornos� hodnoteniu a prognózam rastu HDP. 
K tomu sa každý rok pridáva hodnotenie niektorého �alšieho ukazovate�a. 
V predchádzajúcich dvoch ro�níkoch konferencie bola pozornos� venovaná �alším dvom 
prioritám stratégie EURÓPA 2020 (udržate�ný rast v roku 2012 a inkluzívny rast v roku 
2011).  

Tohtoro�ná konferencia si pripomenula výro�ia narodenia 3 významných slovenských 
ekonómov. JUDr. Imrich Karvaš, významný predstavite� národohospodárskej vedy a prvý 
guvernér Slovenskej národnej banky, sa narodil pred 110 rokmi. Prof. JUDr. Ing. Rudolf 
Briška, významný národohospodár a pedagóg, sa narodil pred 105 rokmi. Ekonóm a politik 
Dr. Ing. Peter Za�ko sa narodil pred 110 rokmi. Životy a dielo týchto významných ekonómov 
pripomenuli príspevky v zborníku konferencie a podpredseda SŠDS Peter Mach ich stru�ne 
pripomenul v úvodnom vystúpení. 

Prvým prednášate�om predpolud�ajšieho programu konferencie bol predseda SŠDS 
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., ktorý predniesol príspevok Expertné hodnotenie stavu 
a makroekonomického vývoja SR v roku 2012 a 2012/2011, makroekonomický vývoj 
v grafoch. 
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Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., 
privítal ú�astníkov konferencie na pôde Ekonomickej univerzity a predniesol príspevok na 
tému Analýza vývoja ekonomiky SR v roku 2012. Predseda SŠDS Doc. Ing. Jozef Chajdiak, 
CSc., mu ako ocenenie spolupráce so SŠDS odovzdal Pamätný list pri príležitosti 45. Výro�ia 
vzniku spolo�nosti. 

Ing. František Bernadi�, generálny riadite� sekcie makroekonomických štatistík ŠÚ 
SR informoval vo svojom vystúpení o významnej metodickej zmene - Implementácii 
metodiky ESA 2010. 

Doc. Ing. Marián Zajko, PhD. M.B.A., riadite� Ústavu manažmentu Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave uzavrel predpolud�ajší program konferencie prednáškou na 
tému Inova�né podnikanie a inteligentný rast. 

Popolud�ajší program otvorilo vystúpenie RNDr. Jána Luhu, CSc., vedeckého 
tajomníka SŠDS, ktoré bolo venované 45 rokom Slovenskej štatistickej a demografickej 
spolo�nosti. 

Prognózy a námety k rastu HDP a problematike inteligentného rastu prezentovali 
zástupcovia jednotlivých pracovísk, ktoré sa zaoberajú prognózovaním: 
• Vladimír Va�o, MBA, Sberbank, 
• Branislav Re�ovský,  NBS, 
• Boris Fojtík, Tatra banka, 
• Jana Juriová, Infostat, 
• Brian König, Ekonomický ústav SAV, 
• Jozef Chajdiak, Ústav manažmentu STU. 

V závere�nej �asti Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., predseda SŠDS, a RNDr. Ján Luha, 
CSc., vedecký tajomník SŠDS, prezentovali Vývoj aktuálnych preferencií politických strán. 

 SŠDS vydala z príspevkov na konferencii zborník Poh�ady na ekonomiku Slovenska 
2013 (ISBN 978-80-88946-62-5). Zborník zostavili Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. 
Ján Luha, CSc. a Ing. František Bernadi�. Recenzenti: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. 
Peter Mach, RNDr. Ján Luha, CSc., Ing. František Bernadi�

Zborník (spolu so zborníkmi so všetkých predchádzajúcich ro�níkov) je 
v elektronickej forme k dispozícii na www.ssds.sk v �asti �alšie publikácie. 

Chcem sa po�akova� autorom za odborné príspevky a organizátorom za kvalitnú 
prípravu podujatia. Som presved�ený, že konferencia Poh�ady na ekonomiku Slovenska 2013 
pokra�ovala v tradícii a priniesla zaujímavé a podnetné informácie. 

Adresa autora 
Peter Mach, RNDr. 
Podpredseda SŠDS pre medzinárodné styky 
petermach1951@yahoo.com 
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