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Úvod
Konferenciu Pohľady na ekonomiku Slovenska

začala organizovať Slovenská

štatistická a demografická spoločnosť v roku 2001. Konferencia sa stala súčasťou hlavnej
náplne činnosti Spoločnosti. V súčasnosti je spoluorganizátorom konferencie Ekonomická
univerzita v Bratislave. Tento rok sa koná už 13. ročník konferencie. Predchádzajúce ročníky
potvrdili, že konferencia vzbudila záujem u vedeckej verejnosti a vytvorila si tradíciu ako
významné vedecké podujatie a svojimi výsledkami poskytuje podstatné informácie prakticky
celej našej spoločnosti.
Cieľom konferencie v tomto roku je prezentovať výsledky aktuálnych prognóz vývoja
HDP a plnenia prvej z troch priorít

stratégie EUROPA 2020 – Inteligentný rast, t.j.

vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciach (druhá priorita – udržateľný
rast bola na programe v roku 2013 a tretia priorita - inkluzívny rast bola na programe v rok
2011 – elektronické verzie Zborníkov sú na www.ssds.sk v bloku Ďalšie publikácie) vybranými prognostickými skupinami na Slovensku a prezentovať návrhy opatrení na
zabezpečenie rastu HDP a inteligentného rastu rozvoja ekonomiky na Slovensku
Pozvanie na konferenciu prijali predstavitelia významných slovenských pracovísk,
ktoré tvoria ekonomické prognózy. Programový a organizačný výbor konferencie je
presvedčený, že konferencia bude naďalej vhodnou príležitosťou na podnetnú výmenu
odborných názorov.
Programový a organizačný výbor konferencie ďakuje podpredsedovi vlády Slovenskej
republiky a ministrovi financií Petrovi Kažimírovi za záštitu nad konferenciou, autorom za
vedecké príspevky, ktoré sú podstatným príspevkom ku kvalite tohoto podujatia. Zároveň
vyslovujeme presvedčenie, že konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013 prinesie
zaujímavé podnety a

tak prispeje k rozvíjaniu nielen vedeckého poslania Slovenskej a

štatistickej a demografickej spoločnosti ale aj ekonomického rozvoja celej Slovenskej
republiky.
Programový a organizačný výbor konferencie

Medzinárodný

rok

štatistiky

("Statistics2013")

je

celosvetové

pripomenutie významu štatistiky. Slovenská štatistická a demografická
spoločnosť sa pripojila k Medzinárodnému roku štatistiky a bude ho
pripomínať pri svojich odborných akciách v roku 2013.
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Expertné hodnotenie stavu a vývoja ekonomiky Slovenska
za rok 2012 a oproti roku 2011 a odhad budúceho rastu HDP
Jozef Chajdiak
Na hodnotenie ekonomiky boli použité názory expertov (účastníkov
konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013) na stav a vývoj piatich
ukazovateľov charakterizujúcich stav a vývoj ekonomiky SR ako celku.
Boli použité ukazovatele:
X1 – hrubý domáci produkt na obyvateľa,
X2 – inflácia,
X3 – miera nezamestnanosti,
X4 – saldo štátneho rozpočtu k HDP,
X5 – saldo zahraničného obchodu k HDP.
Na hodnotenie stavu a vývoja jednotlivých ukazovateľov bola použitá bodová
stupnica s hodnotami od –2 (veľmi zle) cez 0 (neutrálny, stredný, priemerný stav alebo
vývoj) po +2 (veľmi dobre), s krokom po pol bode. Intenzita počtu bodov sa
pridelovala v porovnaní SR so stavom a vývojom v EÚ. Ďalej sa za každého experta
určilo celkové hodnotenie stavu a vývoja ekonomiky SR ako priemer z bodov
pridelených jednotlivým ukazovateľom (resp. pojmom).
Na celkové hodnotenie stavu resp. vývoja ekonomiky SR sme použili medián
z hodnotení jednotlivých expertov (prostrednú hodnotu).
Tabuľka č. 1: Experné hodnotenie stavu ekonomiky SR
stav 2012
x1
x2
x3
x4
x5
priemer
Olexa
0
-1,0
-2
-1
2
-0,4
Haluska
1,0
1,0 -2,0
-1,5
2,0
0,1
Chajdiak
-1
-0,5 -1,5
-1
1,5
-0,5
Sivak
0,5
-1,0 -1,0
-1,0
2,0
-0,1
Vaňo
1,5
1,0
-2
1,5
2
0,8
Reľovský
0,5
-1,0 -0,5
-1,5
1,0
-0,3
Radvansky
0
-1
-1
-2
1
-0,6
Spolu
0,5 -1,00 -1,50 -1,00 2,00
-0,2
medián
-0,3
Stav ekonomiky SR v roku 2012 hodnotia experti priemernými známkami od
-0,5 po 0,8 pri výslednej prostrednej (mediánovej) hodnote z celkových hodnotení
expertov -0,3. V riadku Spolu sú pre jednotlivé premenné mediány z expertných
hodnotení a v poslednom stĺpci z týchto mediánov vypočítaný priemer rovný -0,2.
V minulých ročníkoch bolo výsledné hodnotenie za rok 2005 –1,2 , za rok
2006 -1,1, za rok 2007 -0,3, za rok 2008 -0,2, za rok 2009 -0,2, za rok 2010 0,0, za rok
2011 -0,3, za rok 2012 -0,2, t.j. stav sa podľa expertov zastavil na hodnote – 0,2 stred).
Časový rad 2005 až 2012: (-1,2; -1,1; -0,3; -0,2;-0,20; 0; -0.3; -0,2).
Plastickejšie možno expertné hodnotenie stavu ekonomiky vyjadriť graficky.
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Graf č. 1: Expertné hodnotenie stavu ekonomiky SR

Tabuľka č. 2: Expertné hodnotenie vývoja ekonomiky SR
vyvoj 2011/2010
x1
x2
x3
x4
x5
priemer
Olexa
1
1
-2
1
2
0,6
Haluska
1,0
1,0
-2,0
-1,5
2,0
0,1
chajdiak
0
1,0
-1,5
-1
1,5
0,0
Sivak
-0,5
0,5
-1,0
0,0
1,5
0,1
Vaňo
0,5
0,5
-2
0,5
2
0,3
Reľovský
-1,0
0,5
-1,0
-1,0
1,5
-0,2
Radvansky
0
-1
-2
1
2
0
Spolu
0
0,5
-2
0
1,75
0,05
Medián
0,1
Vývoj ekonomiky SR v roku 2012 oproti roku 2011 hodnotia experti
priemernými známkami od -0,2 po +0,6 pri výslednej prostrednej (mediánovej)
hodnote z celkových hodnotení expertov +0,1. V riadku Spolu sú pre jednotlivé
premenné mediány z expertných hodnotení a v poslednom stĺpci z týchto mediánov
vypočítaný priemer rovný 0,05.
V hodnotení vývoja roku 2005 oproti 2004 bol výsledok +0,9, v hodnotení
vývoja roku 2006 oproti 2005 bol výsledok +0,5, v hodnotení vývoja roku 2007 oproti
2006 bol výsledok +1,9, v hodnotení vývoja roku 2008 oproti 2007 bol výsledok +0,7,
v roku 2009 oproti roku 2008 bol výsledok -0,3, v roku 2010 oproti roku 2009 bol
výsledok +0,1, v roku 2011 oproti roku 2010 bol výsledok +0,3, v roku 2012 oproti
roku 2011 bol výsledok +0,1 t.j. vcelku zmiešaný vývoj s výrazne pozitívnym vývojom
v roku 2007 oproti roku 2006 a následným spomaľovaním vývoja v roku 2008 a v roku
2009 a miernym zlepšenímv roku 2012. Časový rad 2005 až 2012: (+0,9; +0,5; +1,9;
+0,7; -0,3; +0,1; +0,3; +0,1). Sme v strede. Grafická prezentácia vývoja je na grafe č.2.
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Graf č. 2: Expertné hodnotenie vývoja ekonomiky SR

Celkove za priebeh konferencií Pohľady na ekonomiku Slovenska 2001 až 2013
môžeme pozorovať prechod z neradostného hodnotenia stavu ekonomiky pri vcelku
dobrom vývoji ekonomiky do stredových hodnotení aj stavu aj vývoja.
Odhad budúceho vývoja (2013 až 2016) tempa zmeny objemu HDP v stálych
cenách
V roku 2007 sme dosiahli rast HDP (v stálych cenách 2005) vo výške +10,5 %
(vrchol ročného rastu v SR). V roku 2008 sme dosiahli rast HDP (v stálych cenách
2005) vo výške +5,8 %. Za týmto rastom v roku 2009 nasledoval pokles -4,9%, v roku
2010 rast +4,2 %, v roku 2011 rast +3,3% a v roku 2012 rast +2,0%. Výsledky
modelovania ekonomiky a odhadovania budúceho vývoja na roky 2013 až 2015
jednotlivých pracovísk a prednášateľov sú v tabuľke č. 3 a na grafe č. 3.
Autori sú v svojich prognózach vcelku optimistický, predpokladajú vývoj od 2,6% (Chajdiak) po +3,8% (Reľovský). Na rok 2013 všetci autori predpoladajú
spomalenie rastu. V ďalších rokoch autori predpokladajú vývoj HDP od -2,6 po +3,8%.
Tabuľka č. 3: Expertné hodnotenie tempa rastu (poklesu) HDP na roky 2013 až 2015

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Reľovský Haluška
%
%
4,2
4,2
3,3
3,3
2,0
2,0
0,7
0,5
2,8
1,5
3,8
2,2
2,5

Chajdiak Radvanský Sivák
%
%
%
4,2
3,3
2,0
-0,1
-2,6

4,2
3,3
2,0
0,8
1,8
3,2
3,6

4,2
3,3
2,0
0,5
2,5
3,5
3,5

Vaňo Olexa
%
%
4,2
3,3
2,0
0,3
1,9
2,6
3,3

4,2
3,3
2,0
1,0
2,5
3,0
3,0
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Reľovský – NBS
Haluška – Infostat
Chajdiak – ÚM STU
Radvanský – EÚ SAV
Sivák – EU
Vaňo - Sberbank
Olexa – Infostat
Graf č. 3: Expertné hodnotenie tempa rastu (poklesu) HDP (2000až 2012 skutočnosť;
od 2013 prognózy expertov)

_____________________
Príspevok bol vypracovaný pri riešení úlohy VEGA 1/1164/12 „Možnosti uplatnenia
informačných a komunikačných technológií na zvyšovanie efektívnosti medzinárodnej
spolupráce malých a stredných podnikov SR v oblasti inovácií“
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História 45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
History 45 Years of The Slovak Statistical and Demographical Society
http://www.ssds.sk/dokumenty/historia.pdf
Ján Luha, Jozef Chajdiak
Abstakt: V príspevku uvádzame stručnú chronológiu významných medzníkov, udalostí a aktivít
z histórie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti.
Kľúčové slová: história, chronológia, významné dátumy a udalosti, aktivity, Slovenská tatistická
a demografická spoločnosť
Abstract: Contribution brings brief chronology of important dates, important events and
activities from history of Slovak Statistical and Demographical Society.
Key words: history, chronology, important dates and events, Slovak Statistical and
Demographical Society

ÚVOD
V záujme rozvoja štatistickej a demografickej vedy na území Slovenskej republiky pôsobí
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, ako priama pokračovateľka Slovenskej
demografickej a štatistickej spoločnosti pri SAV založenej 28.3.1968. Pod novým názvom
pôsobí od 14.3.1990. Sídlom Spoločnosti je Bratislava. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej
republiky. Spoločnosť vyvíja činnosť ako vedecká spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.
Spoločnosť v medzinárodných stykoch pôsobí pod názvom Slovak Statistical and
Demographical Society.
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a
iných odborných pracovníkov v oblasti štatistiky a demografie, prípadne iných príbuzných
disciplín.
Poslaním Spoločnosti je najmä:
- rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech
Slovenskej republiky.
- rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie.
- organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia a
iné akcie. Poskytovať pomoc svojim členom pri ich vedeckej a inej odbornej práci.
- zvyšovať odbornú úroveň svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov.
- prezentovať výsledky štatistickej a demografickej vedy v Slovenskej republike na
domácich a medzinárodných fórach.
- rozvíjať vlastnú publikačnú a edičnú činnosť.

Významné medzníky
Narodeniny: 28. marca 1968
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť mala svoje ustanovujúce zhromaždenie 28.
marca 1968. V čase svojho založenia niesla názov Slovenská demografická a štatistická
spoločnosť pri SAV. Jej založenie schválilo Predsedníctvo SAV na svojom 33. zasadnutí dňa 18.
12. 1967. Na ustanovujúcom Valnom zhromaždení 28. 3. 1968 bol zvolený výbor v zložení:
predseda Doc. Ing. Milan Kovačka, CSc., prvý podpredseda Ing. Daniel Vojtko, CSc., druhý
podpredseda Doc. Ing. Ladislav Ivanka, CSc., vedecký tajomník Ing. Rudolf Krč, CSc. a
hospodár Dr. Doval. Ďalšie podrobnosti možno získať v príspevku Slovenská demografická
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spoločnosť založená od D. Vojtka v Ekonomickom časopise 7/1968 XVI str. 715-716. Činnosť
Spoločnosti sa orientuje na organizáciu vedecko-odborných podujatí v oblasti štatistiky a
demografie prostredníctvom vedeckých konferencií, odborných seminárov a diskusných
popoludní.
22. narodeniny 28. marca 1990 = transformácia
V roku 1990, po zmenách, ktoré sa odohrali u nás v novembri 1989, prešla Spoločnosť etapou
kvalitatívnych zmien vo svojej činnosti. Členská základňa sa rozšírila o významnú časť
štatistickej obce - o matematických štatistikov. Vzhľadom na prevahu členov s odborným
zameraním na štatistické disciplíny bol na Valnom zhromaždení členov Spoločnosti 14.3.1990 v
Bratislave upravený názov Spoločnosti na: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Ku
tradičným aktivitám Spoločnosti v oblasti aplikovanej štatistiky, výpočtovej štatistky a
demografie sa pridružili činnosti z oblasti matematickej štatistiky. Ďalšou významnou oblasťou
v činnosti Spoločnosti je štatistické riadenie kvality.
Úprava stanov SŠDS
Prvé zmeny stanov SŠDS boli odsúhlasené a úpravy realizované po Valnom zhromaždení a po
zasadnutí Výboru v roku 1990. Hlavné zmeny sa týkali – vypustenia článku o vedúcej úlohe
strany, názvu a definovania symbolu SŠDS. Ďalšia úprava bola realizovaná v súvislosti
s registráciou stanov na MV SR v roku 1993. Táto úprava nemenila podstatne obsah stanov,
podstatné boli iba redakčné úpravy. Aj ďalšie úpravy stanov pri rokovaní Valného zhromaždenia
SŠDS v roku 2004 a 2010 znamenali iba redakčné úpravy a spresnenie textu stanov. Stanovy
SŠDS sú k dispozícii na stránke http://www.ssds.sk/dokumenty/stanovy2010.pdf.
25. výročie SŠDS
sme oslávili Slávnostnou konferenciou dňa 26. marca 1993, príspevku konferencie boli
publikované v zborníku, ktorý vydala SŠDS v marci 1993.
30. výročie Spoločnosti
sme oslávili Slávnostnou konferenciou dňa 26. marca 1998, príspevku konferencie boli
publikované v zborníku, ktorý vydala SŠDS v marci 1998 – ISBN 80 967658-4-1.
35. výročie Spoločnosti
sme oslávili Slávnostnou konferenciou dňa 25. marca 2003, záštitu nad konferenciou prevzal
predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda príspevky konferencie boli publikované
v zborníku príspevkov konferencie - ISBN 80 - 88946-25-5.
40. výročie Spoločnosti
sme oslávili Slávnostnou konferenciou dňa 27. marca 2008, záštitu nad konferenciou prevzal
predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Príspevky konferencie boli publikované vo
vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM 1/2008, ISSN
ISSN 1336-7420.
45. výročie Spoločnosti
oslavujeme Slávnostnou konferenciou dňa 20. marca 2013, záštitu nad konferenciou prevzala
predsedníčka Štatistického úradu Slovenskej republiky Ľudmila Benkovičová. Príspevky
konferencie sú publikované v samostatnom zborníku príspevkov rokov Slovenskej štatistickej
a demografickej spoločnosti, ISBN 978 – 80 - 88946 - 61- 8, EAN 8088946618.
50. výročie Spoločnosti
oslávime Slávnostnou konferenciou v marci 2018.
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Charakteristiky činnosti
Činnosť Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti riadi Výbor spoločnosti, ktorý je
volený Valným zhromaždením členov spoločnosti. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom
Spoločnosti, je zvolávané najmenej raz za štyri roky. Prácu Výboru organizujú funkcionári:
predseda, vedecký tajomník, podpredsedovia a hospodár. Operatívne činnosti zabezpečujú
predseda, resp. vedecký tajomník poprípade sekretariát Spoločnosti. Členmi výboru sú aktívni
členovia Spoločnosti, ktorí boli zvolení na Valnom zhromaždení. Spoločnosť je územne členená
na centrum v Bratislave a pobočky v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove. V rámci
odborných aktivít zakladá Spoločnosť sekcie. Činnosť sekcií riadia podpredsedovia SŠDS.
V súčasnom období má SŠDS založené sekcie:
- aplikovaná štatistika
- demografia
- matematická štatistika
- štatistické riadenie kvality
- štátna štatistika a
- medzinárodné styky.
Spoločnosť však vyvíja činnosť aj v ďalších oblastiach ako napríklad výpočtová štatistika,
štatistika životného prostredia, medicínska štatistika, metódy štatistickej analýzy kvalitatívnych
znakov, štatistické metódy analýzy dotazníkových výskumov, práce mladých štatistikov a
demografov a i.
Členovia Spoločnosti sú z rôznych pracovísk, ako napríklad: Univerzity a ostatné vysoké školy
na Slovensku, Štatistický úrad Slovenskej republiky, výskumné ústavy, Slovenská akadémia
vied, ministerstvá, banky, hospodárske organizácie, firmy a súkromní podnikatelia. členmi SŠDS
sú aj pracovníci obdobných pracovísk z Českej republiky. SŠDS má v súčasnom období viac než
300 riadnych členov a dvoch žijúcich čestných členov.
Slovenská štatistická a demografická spoločonosť používa znak schválený Výborom SŠDS 20.
6.1990, ktorý navrhol RNDr. Ján Luha,CSc. Podľa tohoto návrhu bol zhotovený aj odznak
Spoločnosti v slovenskej a anglickej verzii.

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

11

Vydavateľská činnosť
Spoločnosť vydávala neperiodické publikácie s názvom INFORMÁCIE, FORUM METRICUM
SLOVACUM (v roku 2003 bol vydaný TOM VII) a Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej
práci. a k vybraným akciám Zborníky príslušnej konferencie
Od roku 2005 vydáva Spoločnosť vedecký recenzovaný časopis FORUM STATISTICUM
SLOVACUM, ISSN 1336-7420. Názov časopisu navrhol RNDr. Ján Luha, CSc., príslušné
povolenia zabezpečil doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.
Všetky doteraz vydané čísla FSS sú dostupné na stránke www.ssds.sk v sekcii FORUM
STATISTICUM SLOVACUM. V tabuľke uvádzame prehľad o počte vydaných čísiel FSS podľa
rokov.
rok
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 spolu
počet
čísiel
3
5
6
7
7
6
7
7
48
Na stránke www.ssds.sk v sekci Ďalšie publikácie je komplet Zborníkov z konferencie Pohľady
na ekonomiku Slovenska.
V rámci odbornej činnosti organizuje Spoločnosť konferencie, semináre, prednášky, školenia.

Najdôležitejšie pravidelné akcie SŠDS
Slovenská štatistická konferencia, ktorá je poriadaná každý párny rok.
Podrobnešie o histórii Slovenských štatistických konferencií môže čitateľ násjť vo FSS 5/2012,
číslo bolo distribuované do vybraných knižníc a je k dispozícii na stránke
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0512.pdf, na stranách 161 až 164. V roku 2012 bola v
poradí už 16. konferencia. Uvádzame stručnú chronológiu konferencie:
Prvá štatistická konferencia bola organizovaná krátko po vzniku Spoločnosti v dňoch
16. až 17. 1. 1969. Konferencia sa uskutočnila v Bratislave na Patrónke. Program konferencie
bol zameraný na tri okruhy:
1. okruh - úlohy štátnej štatistiky na Slovensku (Ing. Ján Marček, CSc.)
2. okruh - problémy štatistickej vedy (Doc. Ing. Róbert Štukovský, CSc.)
3. okruh - systém výučby štatistiky a štatistikov (Doc. Ing. Ladislav Ivanka, Cíc).
Druhá štatistická konferencia sa uskutočnila v roku 1978 na VŠE v Bratislave na tému
„Aplikované štatistiky“, za signifikantnej účasti štatistikov z VŠE Praha.
3. celoslovenská konferencia štatistikov sa uskutočnila 20. novembra 1985 v Bratislave
v Dome ROH na tému „Sociálna štatistika - nástroj riadenia socialistickej spoločnosti“.
Materiály konferencie boli opublikované v Informáciách SDŠS pri SAV, ročník XV - 1985, číslo
2.
4. celoslovenská konferencia štatistikov na tému „Meranie a analýza ekonomickej
efektívnosti“ sa uskutočnila 10. - 12. októbra 1988 v Smoleniciach. Od tohto momentu sa štatistická konferencia usporiadava každé dva (párne) roky a materiály konferencie sa vydávajú
v samostatnom Zborníku príspevkov.
5. celoslovenská konferencia štatistikov na tému „Súčasné úlohy štatistiky“ sa uskutočnila 2. - 4. mája 1990 v Smoleniciach. Od tohto roku sa vo významne väčšej miere zúčastňujú
na konferenciách matematický štatistici.
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6. Slovenská štatistická konferencia na tému „Slovenská štatistika – súčasnosť a perspektívy“ sa uskutočnila 4. - 6. mája 1992 v Smoleniciach.
7. Slovenská štatistická konferencia na tému „Štatistika v manažmente“ sa uskutočnila 4. - 5. mája 1994 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave.
8. Slovenská štatistická konferencia na tému „Štatistické metódy v bankovníctve,
finančníctve a poisťovníctve“ sa uskutočnila 8. - 10. mája 1996 na Donovaloch.
9. Slovenská štatistická konferencia na tému „Podniková štatistika“ sa uskutočnila
21. - 23. októbra 1998 v Herľanoch.
10. Slovenská štatistická konferencia na tému „Slovenská štatistika - súčasnosť
a perspektívy“ sa uskutočnila 10. - 12. mája 2000 v Smoleniciach.
11. Slovenská štatistická konferencia na tému „Štatistické metódy v praxi“ sa uskutočnila 11. - 13. septembra 2002 v Nitre na tému „Štatistické metódy v praxi“.
12. Slovenská štatistická konferencia sa uskutočnila 4. až 6. októbra 2004 v Bardejovských kúpeľoch. Hlavným tematickým zameraním bolo „Štatistika a integrácia“.
13. Slovenská štatistická konferencia sa uskutočňila 3. až 5 mája 2006 v Malackách.
Tematické okruhy konferencie: Aplikácie štatistických metód vo vede a praxi, Teória
štatistických metód, Metodológia a prax zberu štatistických údajov, Matematická štatistika
a pravdepodobnosť, Štatistický softvér, Iné. Príspevky sú publikované v odbornom časopise
SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM 1/2006.
14. Slovenská štatistická konferencia sa uskutočnila 17. až 19 septembra 2008 v
Strečne v zariadení ŽSR. Tematické okruhy konferencie boli: Regionálna štatistika, Aplikácie
štatistických metód vo vede a praxi, Metodológia a prax zberu štatistických údajov, Matematická
štatistika a pravdepodobnosť, Štatistický softvér, Iné. Príspevky sú publikované vo vedeckom
časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM 5/2008 (ISSN 1336-7420).
15. Slovenská štatistická konferencia sa uskutočnila v dňoch 7. a 8. októbra 2010 v
Stredisku KASKÁDY v Galante-Únovciach. Bola zameraná na Regionálnu štatistiku.
Tematické okruhy konferencie: Regionálna európska a slovenská štatistika, Aplikácie
štatistických metód vo vede a praxi, Metodológia a prax zberu štatistických údajov, Matematická
štatistika a pravdepodobnosť, Štatistický softvér a Iné. Príspevky sú publikované vo vedeckom
časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM 4/2010 (ISSN 1336-7420).
16. Slovenská štatistická konferencia sa uskutočnila pod názvom Európska
a slovenská štatistika – teória, politika a prax v dňoch 25. a 26. júna 2012 v horskom hoteli
Šachtička. Tematické okruhy konferencie: Teoretická štatistika; Matematická štatistika;
Ekonomická štatistika; Regionálna štatistika; Štátna štatistika; Vybrané aplikácie štatistiky
v praxi; Štatistický softvér. Príspevky sú publikované vo vedeckom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM 5/2012 (ISSN 1336-7420).

Slovenská demografická konferencia, ktorá je organizovaná každý nepárny rok.
Podrobnešie o histórii Slovenských demografických konferencií môže čitateľ násjť vo FSS
6/2012, číslo bolo distribuované do vybraných knižníc a je k dispozícii na stránke
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2011/fss0612.pdf, na stranách 2 až 5. V poradí 14.
konferencia je zorganizovaná v roku 2013 v Sládkovičove. Uvádzame stručnú chronológiu
konferencie:
Prvá Demografická konferencia prebehla 24. septembra 1975 v Bratislave. Bola to
spoločná konferencia Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti a Československej
demografickej spoločnosti. Témou boli niektoré problémy československej demografie.
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Druhá Demografická konferencia na tému „Populačný vývoj v kontexte spoločenského
rozvoja“ sa uskutočnila 2. až 5. mája 1983 v Smoleniciach. Konferenciu sme spoluorganizovali
s Československou demografickou spoločnosťou a prebehla s medzinárodnou účasťou.
Demografické konferencie s číslovaním ich poradia prebiehajú od roku 1992.
3. Demografická konferencia sa uskutočnila vo februári 1992. Od tejto konferencie boli
príspevky publikované v Zborníku.
4. Demografická konferencia „Populačné zdroje regionálneho rozvoja Slovenska“ sa
uskutočnila v septembri 1993 v Bratislave.
5. Demografická konferencia „Fenomém národnosti (etnicity) a náboženstva
v demografii strednej Európy“ prebehla 8. a 9. 12. 1995 v Bratislave
6. Demografická konferencia „Pôrodnosť a vybrané aspekty reprodukcie
obyvateľstva“ prebehla v dňoch 21. – 23. mája 1997 na Domaši.
7. Demografická konferencia „Demografické, zdravotné a sociálno-ekonomické
aspekty úmrtnosti“ prebehla v dňoch 13. – 15. 9. 1999 v Trenčianskych Tepliciach.
8. Demografická konferencia „Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom
kontexte“ prebehla v dňoch 10. – 12. septembra 2001 v Rajeckých Tepliciach.
9. Slovenská demografická konferencia „Rodina“ sa konala v Tajove, v hoteli Lesák
v dňoch 17. až 19. septembra 2003.
Jubilejná 10. Slovenská demografická konferencia „Naša demografia: súčasnosť a
perspektívy“, pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča sa konala v dňoch 4. až 6. mája
2005 v Smoleniciach.
11. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Migrácia“, sa konala
17. – 19. 9. 2007 v Slovenskom raji, hotel Čingov. Príspevky účastníkov konferencie sú
publikované vo vedeckom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM, ročník III.,
číslo 3/2007, ISSN 1336-7420.
12. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Demografická
budúcnosť Slovenska“ sa konala 23. – 25. 9. 2009 v Bojniciach. Príspevky účastníkov
konferencie sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM, ročník V., číslo 5/2009, ISSN 1336-7420.
13. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Mesto a vidiek“, sa
konala 19. – 21. 9. 2011 v Kaštieli Mojmírovce. Príspevky účastníkov konferencie sú publikované
vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM, ročník VII.,
číslo 6/2011, ISSN 1336-7420.
14. Slovenská demografická konferencia s tematickým zameraním „Výzvy pre
slovenskú demografiu v 21. storočí“, sa koná 20. – 22. 3. 2013. Príspevky účastníkov
konferencie sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM
SLOVACUM, ročník IX., číslo 1/2013, ISSN 1336-7420.

Pohľady na ekonomiku Slovenska

organizujeme každoročne od roku 2001. Na
stránke http://www.ssds.sk/, zložka ĎALŠIE PUBLIKÁCIE / Pohľady na ekonomiku
Slovewnska / Archív zborníkov sú k dispozícii záujemcom zborníky z jednotlivých ročníkov
konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska.
Veľmi úspešnú konferenciu koncepčne vytvoril Doc. Chajdiak. Organizuje sa v ročnom intervale
od roku 2001, teda v tomto roku to bude trinásty ročník. Záštitu nad prvými šiestimi
konferenciami mal podpredseda vlády SR Ivan Mikloš a od siedmeho ročníka do desiateho
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ročníka podpredseda vlády SR Dušan Čalpovič, v roku 2011 mala záštitu Iveta Radičová,
predsedníčka vlády SR a od roku 2012 Peter Kažimír, podpredseda vlády SR a minister financií.
Uvádzame stručnú chronológiu konferencie:
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2001, 22. február 2001, Bratislava, Hotel
Fórum, témy:
• prognózy vývoja HDP a námety na jeho rast,
• prognózy vývoja nezamestnanosti a námety na zabezpečenie jej poklesu,
• prístupový proces k euro – problémy a námety.
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2002, 11. apríl 2002, Bratislava, Hotel Fórum,
témy:
• prognózy vývoja HDP a opatrenia na zabezpečenie jeho rastu,
• prognózy vývoja bežného účtu platobnej bilancie a opatrenia na zlepšenie jeho stavu
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2003, 8. apríl 2003, Bratislava, Hotel Fórum,
témy:
• RAST HDP – prognózy a námety
• ZLEPŠENIE STAVU SALDA ŠTÁTNEHO ROZPOČTU – prognózy a námety
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2004, 6. apríl 2004, Bratislava, Hotel Fórum,
témy:
• RAST HDP – prognózy a námety
• ZLEPŠENIE STAVU SALDA ZAHRANIČNEHO OBCHODU – prognózy a námety
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2005, 19. apríl 2005, Bratislava, Kongresová
sála Únie žien Slovenska, témy:
• RAST HDP – prognózy a námety
• ZAVEDENIE EURA – prognózy a námety
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2006, 4. apríl 2006, Bratislava, Kongresové
centrum Technopolu, témy:
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a DPH na Slovensku vybranými
prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a k problematike DPH na Slovensku
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2007, 27. marec 2007, Bratislava - Dúbravka,
Kongresová sála ŠÚ SR, témy:
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a zamestnanosti na Slovensku vybranými
prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a zamestnanosti na Slovensku
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2008, 15. apríl 2008, Bratislava – Hotel
Bôrik, témy:
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
vybranými prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a poklesu dlhodobej nezamestnanosti na
Slovensku
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2009, 7. apríl 2013, Bratislava – Aula
Ekonomickej univerzity, témy:
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
vybranými prognostickými skupinami
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•

návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja dopravnej náročnosti
HDP na Slovensku
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2010, 13. apríl 2010, Bratislava – Aula
Ekonomickej univerzity, témy:
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a súkromných investícií na Slovensku
vybranými prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja súkromných investícií
na Slovensku
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2011, 12. apríl 2011, Bratislava – Aula
Ekonomickej univerzity, témy:
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a súkromných investícií na Slovensku
vybranými prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja inkluzívneho rastu na
Slovensku
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2012, 17. apríl 2012, Bratislava – Aula
Ekonomickej univerzity, témy:
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a plnenia druhej priority stratégie EUROPA
2020 – Udržateľný rast, t.j. podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje, na Slovensku vybranými
prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja trvale udržateľného
rastu na Slovensku
POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2013, 16. apríl 2013, Bratislava – Aula
Ekonomickej univerzity, témy:
• Prezentovať výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a plnenia prvej z troch priorít
stratégie EUROPA 2020 – Inteligentný rast, t.j. vytvorenie hospodárstva založeného na
znalostiach a inovácii - vybranými prognostickými skupinami
• Prezentovať návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja
inteligentného rastu na Slovensku
• Spomienka na Imricha Karvaša, Rudolfa Brišku a Petra Zaťka

Škola štatistiky EKOMSTAT sa koná každý rok. V roku 2013 sa pripravuje už 27.
ročník tejto akcie. Podrobnejšie o histórii uskutočnených Ekomstatov čitateľ nájde na stránke:
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0412 .pdf , na stranách 248 až 255.
O jednotlivých ročníkov EKOMSTATu:
Miesto konania je stále: Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov, Trenčianske Teplice.
Účastníci každého EKOMSTATu mali k dispozícii Zborník príspevkov, od roku 2006 sa
príspevky publikujú vo vedeckom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM.
1. Jarná škola štatistiky EKOMSTAT´ 88 „Využitie štatistických metód v sociálnoekonomickej praxi“, termín konanie: 6.-10. 6. 1988.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad použitia systému SPSS, vybraných
štatistických metód a ich aplikácií v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
2. Jarná škola štatistiky EKOMSTAT´ 89 „Využitie štatistických metód v sociálnoekonomickej praxi“, 5. – 9. 6. 1989.

16

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

V odbornom programe sme sa sústredili na výklad viacrozmerných štatistických metód a ich
aplikácií v sociálno-ekonomickej praxi, prezentovaná bola tiež práca so systémom SYSTAT a
iné.
3. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 90 „Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej
praxi“, 25. – 29. 6. 1990.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad problematiky analýzy časových radov,
aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi, prezentovaná bola
práca so systémom SYSTAT a iné.
4. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 91 „Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej
praxi“, 3. – 7. 6. 1991.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad práce so systémom SAS a metódy štatistickej
kontroly akosti, aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
5. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 92 „Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej
praxi“, 1. – 5. 6. 1992.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad plánovania experimentov, štatistické riadenie
kvality a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
6. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 93 „Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej
praxi“,30.5. – 4. 6. 1993.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad rodinných účtov, analýzu kvalitatívnych
znakov a meranie asociácie a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálnoekonomickej praxi a iné.
7. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 94 „Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej
praxi“,29.5. – 3. 6. 1994.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad metód výberového skúmania,
makroekonomické modely Slovenska, prácu a grafickým softvérom a na aplikácie štatistickomatematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
8. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 95 „Kapitálový trh – analýzy a prognózy“, 5. – 9. 6. 1995.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad anylýzy a prognózy na kapitálovom trhu,
metódy spektrálnej analýzy, Box-Jenkonsovu metodológiu. Práca so systémom SAS, SPSS
a INFINITY. Aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
9. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 95 „Štatistické riadenie kvality“, 4.9. – 8. 9. 1995.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad štatistického riadenia kvality, súvisiaca práca
so systémom SAS a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi
a iné.
10. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 96 „Finančno – ekonomické analýzy“, 3.6. – 7. 6. 1996.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad štatistických metód analýzy finančných
ukazovateľov, indexy pre ordinálne znaky a na aplikácie štatisticko-matematických metód
v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
11. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 97 „Aplikácia štatistických metód v transformujúcej sa
ekonomike“, 2.6. – 6. 6. 1997.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad štatistickú reguláciu výrobného procesu,
ekonomické prognózy Slovenska, bayesovské odhady v poisťovníctve, štatistické
a metodologické aspekty tvorby a analýzy dotazníkov a na aplikácie štatisticko-matematických
metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
12. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 98 „Aplikácia štatistických metód v transformujúcej sa
ekonomike“, 1.6. – 5. 6. 1998.
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V odbornom programe sme sa sústredili na výklad korešpondenčnej analýzy, megatrendov
v ekonomike, štatistické skúmanie analýzy kvalitatívnych znakov, rozdelenia početnosti
vybraných ukazovateľov priemyslu, štatistickú reguláciu výrobného procesu, a na aplikácie
štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
13. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 99 „Aplikácie štatistických metód v hospodárskej praxi“,
31.5. – 4. 6. 1999.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad analýzy súboru nameraných hodnôt,
exporačnú analýzu, analýzu štruktúry ekonomoky, výberové štatistické zisťovania, konjukturálne
prieskumy a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
14. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 2000 „Aplikácie štatistických metód v hospodárskej
praxi“, 5.6. – 9. 6. 2000.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad modelovanie príčinnej závislosti, logistické
regresné modely, modelovania makroekonomického vývoja SR, analýza nominálnych
a ordinálnych znakov a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálno-ekonomickej
praxi a iné.
15. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 2001 „Aplikácie štatistických metód v hospodárskej
praxi“, 4.6. – 8. 6. 2001.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad teórie rozhodovania, analýzu rentability,
makroekonomický vývoj SR, štatistické metódy výskumu verejnej mienky, rozdelenia podnikov
podľa hodnôt vybraných ukazovateľov a na aplikácie štatisticko-matematických metód
v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
16. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 2002 „Štatistické metódy v marketingovom výskume I.“,
2.6. – 7. 6. 2002.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad korešpondenčnej analýzy, viackriteriálne
hodnotenie, dotazníkový výskum – metódy organizácie a metódy analýzy dát, analýzu
makroekonomického vývoja a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálnoekonomickej praxi a iné.
17. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 2003 „Štatistické metódy v marketingovom výskume
II.“, 1.6. – 6. 6. 2003.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad skúmania súboru kvalitatívnych dát, zhlukovú
analýzu, klasifikačnú analýzu, analýzu makroekonomického vývoja a na aplikácie štatistickomatematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
18. Škola štatistiky EKOMSTAT´ 2004 „Štatistické metódy v praxi.“, 23.5. – 28. 5. 2004.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad merania úrovne objektov charakterizovaných
ordinálnymi znakmi, metód výberového skúmania, ANOVA, štatistické riadenia kvality, analýzu
makroekonomického vývoja a na aplikácie štatisticko-matematických metód v sociálnoekonomickej praxi a iné.
19. Škola štatistiky EKOMSTAT 2005 „Štatistické metódy v praxi.“, 22.5. – 27. 5. 2005.
V odbornom programe sme sa sústredili na výklad viacrozmerných štatistických metód analýzy
kvalitatívnych znakov, diskriminačnú analýzu, lineárny regresný model, použitie BoxJenkonsovej metodológie, analýzu makroekonomického vývoja a na aplikácie štatistickomatematických metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
20. Škola štatistiky EKOMSTAT 2006 „Štatistické metódy v praxi.“, 21.5. – 26. 5. 2006.
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM
SLOVACUM 2/2006, ISSN 1336-7420. Vzhľadom k jubilejnému charakteru školy štatistiky
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tematické zameranie je širokospektrálne s cieľom poukázať na bohatosť štatistiky a jej aplikácií
a iné.
21. Škola štatistiky EKOMSTAT 2007 „Štatistické metódy v praxi.“, 3.6. – 8. 6. 2007.
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM
SLOVACUM 1/2007, ISSN 1336-7420. V odbornom programe sme sa sústredili na výklad:
metódy kvótových výberov, štatistického riadenie výroby netvarovaných materiálov v
spoločnosti Refrako, analýzy meracích systémov, modelovania príčinnej závislosti
viacrozmernými regresnými modelmi, logistickej regresie a jej využitie v ekonomickej praxi,
metód zhlukovej analýzy a faktorovej analýzy, kvantitatívnych metód analýzy postavenia
podniku na trhu, analýzy makroekonomického vývoja a aplikácií štatisticko-matematických
metód v sociálno-ekonomickej praxi a iné.
22. Škola štatistiky EKOMSTAT 2008 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej
a hospodárskej praxi.“, 1.6. – 6. 6. 2008.
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM 2/2008, ISSN 1336-7420. V odbornom programe sa venujeme
najmä: prvotnej štatistickej analýze dát, sledovaniu životnosti stavív agregátov hutníckeho
priemyslu pomocou štatistických metód, metódam prognózovania počtu obyvateľov, modelu EIS
Slovensko, logistickej regresii a jej využitiu v ekonomickej praxi, makroekonomickým
prognózam vývoja SR, usporiadaniu súboru ekonomických jednotiek.
23. Škola štatistiky EKOMSTAT 2009 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej
a hospodárskej praxi.“, 31.5. – 5. 6. 2009.
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM 2/2009, ISSN 1336-7420. V odbornom programe sa venujeme
najmä: korelácii javov a metódam analýzy kvalitatívnych znakov, vybraným štatistickým
metódam analýzy ekomomockých ukazovateľov, metódam makroekonomického prognózovania
a regionálneho modelovania, produkčným funkciám, špecifickým štatistickým modelom
a príležitosť dostávajú aj príspevky mladích štatistikov.
24. Škola štatistiky EKOMSTAT 2010 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej
a hospodárskej praxi.“, 30.5. – 4. 6. 2010.
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM 3/2010, ISSN 1336-7420. V odbornom programe sa venujeme
najmä: metodologickým zásadám záznamu dát a kontroly dát z rozličných oblastí výskumu,
vybraným štatistickým metódam analýzy ekomomockých ukazovateľov, metódam
makroekonomického prognózovania a regionálneho modelovania, produkčným funkciám,
problematike analýzy inovácií a ich vplyvu na konkurencieschopnosť, rôznym špecifickým
štatistickým modelom a príležitosť dostávajú aj príspevky mladých štatistikov.
25. Škola štatistiky EKOMSTAT 2011 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej
a hospodárskej praxi.“, 39.5. – 3. 6. 2011.
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM 3/2011, ISSN 1336-7420. V odbornom programe sa venujeme
najmä témam: Štatistická analýza dotazníkového výskumu, Ekonomický informačný systém
Slovensko, ESSPROS – dôchodky (SR v porovnaní s EÚ), Pohľady na makroekonomické
aspekty rôznych prístupov k odvodovej reforme, Analýza trhu práce v kontexte dosiahovanej
zhody kvalifikácie a zručností, Vybrané aplikácie CGE modelov, Modelový aparát na rýchle
odhady vývoja makroekonomických ukazovateľov slovenskej ekonomiky, Odhad vývoja počtu
obyvateľov SR, Dôchodková reforma – modely, výsledky, Spoločenské ciele inovácií – filozofické
zamyslenie 2, Kalibrácia váh štatistických zisťovaní, Podstata procesného riadenia, Využitie
kvantitatívnych metód pri zostavovaní motivačných programov, Inovácie organizačnej štruktúry
firmy, Viacrozmerné expertné usporiadanie súboru na príklade usporiadania podľa efektívnosti.
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26. Škola štatistiky EKOMSTAT 2012 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej
a hospodárskej praxi.“, 27.5. – 1. 6. 2012.
Príspevky účastníkov sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM 4/2012, ISSN 1336-7420.
V odbornom programe sa venujeme najmä: controllingu, analýze efektívnosti, možnostiam
uplatnenia informačných a komunikačných technológií na zvyšovanie efektívnosti
medzinárodnej spolupráce v oblasti inovácií, ekonomickému informačnému systému Slovensko,
pohľadom na makroekonomické aspekty vývoja, analýze trhu práce, vybraným aplikáciám CGE
modelov, kalkuláciám a rozpočtom ako informačnému zdroju pre vnútropodnikové
riadenie
nákladov - nákladový controlling, modelovému aparátu na rýchle odhady vývoja
makroekonomických ukazovateľov, kalibrácii váh štatistických zisťovaní, štatistickej analýze
mnohorozmerbých kontingenčných tabuliek, rôznym špecifickým štatistickým modelom
a príležitosť dostávajú aj príspevky mladých štatistikov.
27. Škola štatistiky EKOMSTAT 2013 „Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej
a hospodárskej praxi.“ sa uskutoční, 19. – 24. 5. 2013. Príspevky účastníkov plánujeme
publikovať vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM
4/2013, ISSN 1336-7420.

Medzinárodný seminár - Výpočtová štatistika.
V roku 2013 bude usporiadaný po 22. krát.
Stručný prehľad seminárov Výpočtová štatistika
nájde čitateľ na stránke
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0712.pdf na stranách 218 až 219.
Uvádzame stručnú chronológiu seminára:
Prvý seminár sa uskutočnil 9. - 10. 12. 1986 z iniciatívy zamestnancov Katedry
štatistiky VŠE v Bratislave a Katedry statistiky VŠE v Prahe zaoberajúcimi sa problematikou
využitia výpočtovej techniky v riešení štatistických úloh. Príspevky účastníkov boli uverejnené
v Informáciách SDŠS č. 3 a č. 4 v roku 1986.
Miestom konania Seminárov bola vždy budova Infostat-u a väčšina seminárov sa
organizovala v spolupráci so Štatistickým úradom SR (resp. SŠU v Bratislave) a Infostat-om
Bratislava (resp. VUSEIaR Bratislava).
Druhý seminár prebehol 8. 12. 1987, tretí seminár 11. - 12. 12.1990. Pád socializmu a
spoločenské zmeny spôsobili určitú prestávku v organizácii seminárov Výpočtovej štatistiky.
4. seminár sa uskutočnil 7. - 8. 12. 1994.
Od 5. seminára uskutočneného 5. - 6. 12. 1996 sa už realizuje každoročne ako
medzinárodný seminár.
6. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 4.- 5. 12. 1997,
7. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 3. - 4. 12. 1998,
8. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 2. - 3. 12. 1999,
9. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 7. – 8. 12. 2000,
10. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 6. – 7. 12. 2001,
11. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 5. - 6. 12. 2002,
12. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 4. - 5. 12. 2003,
13. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 2. - 3. 12. 2004,
14. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 1. - 2. 12. 2005
15. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 7. - 8. 12. 2006.
16. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 6. - 7. 12. 2007.
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17. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 4. - 5. 12. 2008,
18. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 3. - 4. 12. 2009,
19. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 2. - 3. 12. 2010,
20. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 1. - 2. 12. 2011,
21. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutočnil 6. - 7. 12. 2012 a
22. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika sa uskutoční 5. - 6. 12. 2013.
Príspevky 2. seminára boli opublikované v Informáciách SDŠS č. 1/1989, od 3. seminára sa
publikujú v samostatnom Zborníku príspevkov príslušného seminára. Od 14. seminára sú
príspevky publikované vo vedeckom časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM.
Príspevky mladých v rámci prehliadky prác mladých štatistikov a demografov boli publikované
spolu s príspevkami účastníkov semimára Výpočtová štatistika. Počnúc 19-tym ročníkom
seminára Výpočtová štatistika je vydávaný, z príspevkov zaslaných do Prehliadky prác mladých
štatistikov a demografov, samostatný zborník, v spolupráci s Klubom Dispersus
Zameraním seminára je problematika na rozhraní počítačových vied a štatistiky.
Tematické okruhy posledných seminárov sa nemenili:
- praktické využitie paketov štatistických programov,
- práca s rozsiahlymi súbormi údajov,
- vyučovanie výpočtovej štatistiky a príbuzných predmetov,
- praktické aplikácie výpočtovej štatistiky,
- iné.
Až pri príprave 17. seminára boli zmenené tematické okruhy:
- obsah a využitie balíkov štatistických programov
- spracovanie datových súborov - kontrola údajov, imputácie chýbajúcich hodnôt, ukladanie do
databázových a/alebo štatistických databankových systémov
- analýza rozsiahlych súborov údajov
- vyučovanie výpočtovej štatistiky a príbuzných predmetov
- iné

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov je organizovaná v rámci
seminára Výpočtová štatistika. Stručnú informáciu o tejto akcii uvádzame na stránke
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0712.pdf na strane 219.
Táto akcia prebieha od 7. seminára Výpočtová štatistika každý rok. V rámci seminára prebehne
v roku 2013 už šestnásty krát. Prezentované sú práce mladých štatistikov a demografov. Aj do
budúcna počítame s termínom prvý štvrtok mesiaca december poobede v rámci seminára
Výpočtová štatistika. Ako je už spomenuté hore, počnúc 19-tym ročníkom seminára Výpočtová
štatistika je Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov organizovaná v spolupráci s
Klubom Dispersus a tiež je vydávaný príspevkov zaslaných do Prehliadky prác mladých
štatistikov a demografov v spolupráci s Klubom Dispersus

PROBASTAT

- konferencia má už viac ako 35 rokov Od roku 1991 je to medzinárodná
vedecká konferencia o matematickej štatistike. Ročníky medzinárodnej konferencie sa konali v r.
1991, 1994, 1998, 2002, 2006 a 2011 na Smolenickom zámku. Zvyčajne sú na nej účastníci tak
z 10 až 15 krajín sveta, včítane napr. USA a zvyčajne aj početnej účasti z Nemecka. Zborníky z
posledných Probastatov vydal Matematický ústav SAV v Tatra Mount. Math. Publ. a o jeho
príspevkoch pravidelne referuje Mathematical Reviews. Naviac, pred posledným Probastatom
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bola jeho propagácii venovaná celá strana v Bouletine IMS (= Institute of Mathematical
Statistics v USA) i s kresbou Smoleníc, kde sa konferencia konala. Od roku 1991 je SŠDS jej
spoluorganizátorom. Podrobnejšie o konferencii PROBASTAT 2011 nájde čitateľ na stránke
http://www.um.sav.sk/en/probastat2011.html.

Prastan – Stakan
Prvá konferencia PRASTAN, vtedy pod názvom Výučba matematickej štatistiky,
pravdepodobnosti a numerickej matematiky sa konala v roku 1996 v Kočovciach. Bola
zameraná na výmenu skúseností vysokoškolských pedagógov. Prvý ročník konferencie bol bez
zborníka. Počnúc rokom 1997 konferencie mali odbornú náplň, kde si pedagógovia vypočuli
nové poznatky z matematickej štatistiky aj numerickej matematiky. V roku 1997 bol prvýkrát
publikovaný aj konferenčný zborník.
Spoločná akcia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti a Českej štatistickej spoločnosti
je spravidla organizovaná každé dva roky, striedavo v Čechách a na Slovenku (Čechy - Stakan
1999, Slovensko - Prastan 2001, Čechy - Stakan 2003, Slovensko - Prastan 2005, Čechy – Stakan
2007, Slovensko – Prastan 2009). Cieľom tejto akcie je neprerušiť a upevňovať dobré vzťahy
a vzájomné poznanie sa medzi štatistikmi z ČR a SR.
Konferencia je určená hlavne vysokoškolským učiteľom zaoberajúcim sa problematikou výučby
a aplikácii štatistiky a príbuzných disciplín. Akcie na Slovensku majú v medzi témami aj
numerickú matematiku. Nezávisle na tejto spolupráci sa konferencia PRASTAN organizovala aj
samostatne s tematickým zameraním na pravdepodobnosť, štatistiku a numerickú matematiku.
Od roku 2000 nesie konferencia meno PRASTAN. V roku 2003 sa konferencia nekonala.
Od roku 2005 sa konferenčné príspevky z PRASTANu publikujú vo vedeckom recenzovanom
časopise FORUM STATISTIUCUM SLOVACUM, ktorý vydáva Slovenská štatistická a
demografická spoločnosť. Zatiaľ posledný ročník konferencie bol v roku 2009.
Chronologický prehľad konferencií:
1. Kočovce. 1996, 8.6.-10.6. asi.,organizátori: SvF STU Bratislava, FM UK
2. Kálnica 1997, 16.6.-19.6, organizátori: SvF STU Bratislava, FM UK
3. Kálnica 1998, 1.6.-5.6., organizátori: SvF STU Bratislava, FM UK
4. Kočovce 1999, 14.6-18.6., organizátori: SvF STU Bratislava, FM UK
PRASTAN
5. Bezovec 2000, 22.5-26.5., organizátori: SvF STU, Bratislava, FM UK, TEMPUS
AC_JEP-13425-98
6. Kočovce 2001, 12.9. - 14.9., PRASTAN – STAKAN, organizátori: SvF STU,
Bratislava, FM UK, FMFI UK, FHI UK SŠDS a ČŠS
7. Bratislava 2002, 23.10. – 24.10., organizátori SvF STU, FM UK, ŠSDS
8. Kočovce 2004, 17.5. - 21.5. organizátori: SvF STU, Bratislava, FM UK, VA Liptovský
Mikuláš, SŠDS
9. Tajov 2005, hotel Lesák, 10.6. - 15.6. PRASTAN – STAKAN, organizátori: SvF STU,
Bratislava, FPV UMB, Banská Bystrica, VA Liptovský Mikuláš, FM UK, SŠDS
10. Selce 2006, 12.6.-16.6., organizátori: SvF STU, Bratislava, FPV UMB, Banská Bystrica,
SŠDS
11. Banská Bystrica 2007, organizátori: SvF a SjF STU Bratislava, FPV UMB, Banská
Bystrica, SŠDS, FM UK
12. Banská Bystrica 2009, 10.6. - 12.6. organizátori: SvF a SjF STU Bratislava, FPV UMB,
Banská Bystrica, SŠDS, FM UK
Nasledujúca konferencia Prastan bude v roku 2013 v Kočovciach.
Medzi hlavných organizátorov konferencií boli od prvého ročníka Stavebná fakulta STU a
Fakulta Managemantu UK Bratislava. Od roku 2001 sa konferencie konajú pod patronátom
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Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti.. V rokoch 2000, 2005, 2006 a 2007 patrila
medzi organizátorov aj Prírodovedecká fakulta UMB v Banskej Bystrici.

FERNSTAT (Financie, Ekonomika, Riadenie, Názory). Medzinárodná konferencia
aplikovanej štatistiky, organizovaná SŠDS a UMB v Banskej Bystrici.
Tematické okruhy konferencie: Aplikovaná štatistika, Demografická štatistika, Matematická
štatistika, Štatistické riadenie kvality.
Uvádzame chronológiu konferencií.
1. FERNSTAT 2004. Termín: 6. – 7. mája 2004, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel
Lesák. Príspevky sú publikované v zborník konferencie.
2. FERNSTAT 2005. Termín: 6. – 7. októbra 2005, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel
Lesák. Príspevky sú publikované v prvom čísle vedeckého recenzovaného časopisu SŠDS
FORUM STATISTICUM SLOVACUM FSS 1/2005, ISSN 1336-7420.
3. FERNSTAT 2006. Termín: 5. – 6. októbra 2006, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel
Lesák. Príspevky sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM FSS 4/2006, ISSN 1336-7420.
4. FERNSTAT 2007. Termín: 4. – 5. októbra 2007, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel
Lesák. Príspevky sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM FSS 7/2007, ISSN 1336-7420.
5. FERNSTAT 2008. Termín: 2. – 3. októbra 2008, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel
Lesák. Príspevky sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM FSS 6/2008, ISSN 1336-7420.
6. FERNSTAT 2009. Termín: 1. – 2. októbra 2009, Miesto: Tajov pri Banskej Bystrici, Hotel
Lesák. Príspevky sú publikované vo vedeckom recenzovanom časopise SŠDS FORUM
STATISTICUM SLOVACUM FSS 6/2009, ISSN 1336-7420.
7. FERNSTAT_CZ 2010. Termín: 23. – 42. septembra 2010, Miesto: FSE UJEP v Ústí nad
Labem. Konferencia sa prvý krát konala na území Českej republiky. Akciu organizovali: Fakulta
sociálně ekonomická Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n.L. a Slovenská štatistická a demografická
spoločnosť Bratislava v spolupráci s Regionálním zastoupením ČSÚ v Ústí n.L. a s
Ekonomickou fakultou Univerzity M. Bela Banská Bystrica. Tematické okruhy konferencie boli
modifikované: Aplikovaná štatistika (predevšetkým v ekonomických odboroch, šíršie
v spoločensko-vedných; Matematická štatistika. Príspevky sú publikované v zahraničnom
zborníku konferencie.
8. FERNSTAT 2011. Termín: 6. – 7. októbra 2011, Miesto: Ekonomická fakulta UMB Banská
Bystrica a Čertovica, Chata STIV. Príspevky sú publikované vo vedeckom recenzovanom
časopise SŠDS FORUM STATISTICUM SLOVACUM FSS 5/2011, ISSN 1336-7420.
V roku 2012 sa plánovaná akcia v Českej republike neuskotočnila.
9. FERNSTAT 2013. Termín: 12. – 13. septembra 2013, Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Banská Bystrica.

Nitrianske štatistické dni

je konferencia, ktorá vznikla z iniciatívy Nitrianskych
univerzít v roku 2008. V roku 2012 bola v poradí už 5. konferencia.
Podrobnešie o histórii tejto konferencie môže čitateľ násjť vo FSS 3/2012, číslo je k dispozícii na
stránke http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0312.pdf, informácia je na stranách 3 a 4.
Kvôli úplnosti uvádzame informácie z uvedeného príspevku O. Šedivého: Pracovníci
nitrianskych univerzít Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre si v plnej miere uvedomili dôležitosť rozvíjania štatistických metód a ich
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použitia pri kvalite rozhodovania, zberu číselných údajov, ich spracovania, kontroly, analýzy a
vypracovaní odporúčania pre rozhodovanie vo všetkých úsekoch vedeckého a spoločenského
života. Použitie štatistiky sa realizuje každodenne. Takmer všetky praktické aplikácie výsledkov
vedeckých prác vyžadujú v istej miere riešenie množstva štatistických úloh. Preto už vo
vysokoškolskej príprave študentov SPU a UKF sa venuje veľa úsilia na to, aby absolventi týchto
univerzít boli náležite pripravení na použitie štatistických metód v praxi. Štátny vzdelávací
program vo vzdelávaní stanovil potrebu, aby už žiaci základných a stredných škôl sa učili riešiť
úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky o životných
situáciách, učia sa tvoriť isté skupiny prvkov a usporiadávajú a narábajú s istými údajmi. Vznikla
preto myšlienka usporiadať v Nitre konferencie zamerané na rozvíjanie štatistických metód.
Prvá konferencia s názvom Nitrianske štatistické dni sa uskutočnila v júni 2008. Zorganizovala
ju Slovenská štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci s Fakultou ekonomiky a
manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Ďalšie konferencie s názvom NITRIANSKE ŠTATISTICKÉ DNI už organizuje Slovenská
štatistická a demografická spoločnosť v spolupráci s Fakultou prírodných vied Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre. Všetky sa konajú na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied
UKF pod záštitou dekana FPV UKF prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc. Konferenciu
organizačne a obsahovo zabezpečujú pracovníci Katedry matematiky FPV, čelní funkcionári
Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti a pracovníci iných pracovísk z ČR a SR.
Uvedieme tematické okruhy konferencií:
Regionálna štatistika; Aplikácie štatistických metód vo vede a praxi; Metodológia a prax zberu
štatistických údajov; Matematická štatistika a pravdepodobnosť; Štatistický softvér; Aktuálne
otázky a problémy vyučovania štatistiky; Iné.
Veľkej obľube sa tešili prednášky pozvaných popredných vedeckých osobností, ktorými
boli: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. Zpracování dat z oblasti životního prostředí a hledání
změn v statistických modelech. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky,
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze 4. FORUM STATISTICUM
SLOVACUM 3/2012.
Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Pravdepodobnosť na Kôpkových D-posetoch.
Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. Cupolas and Integrals. Katedra matematiky, Stavebná fakulta,
Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. Kalibrácia. Matematický ústav, Slovenská akadémia vied,
Bratislava. Pozvanie na tohtoročné Nitrianske štatistické dni s našim veľkým potešením prijali
ďalšie významné osobnosti v oblasti matematickej štatistiky:
prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc. Využitie agregačných funkcií pri konštrukcii modelov s
premenlivými režimami. Katedra matematiky, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita
v Bratislave.
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. Modelovanie vzťahov medzi výnosmi investícií pomocou
kopúl. Katedra ekonómie a financií, Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave
Neoddeliteľnou súčasťou Nitrianskych štatistických dní je aj vedecký recenzovaný časopis
FORUM STATISTICUM SLOVACUM, ktorého isté čísla sú zostavené z príspevkov, ktoré
nadväzujú na obsahové zameranie konferencie Nitrianske štatistické dni. Zároveň mi prichodí
úprimne sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnej a obsahovej príprave
konferencií. Zvlášť ďakujeme: doc. Ing. Jozefovi Chajdiakovi, CSc., RNDr. Jánovi Luhovi,
CSc., prof. RNDr. Anne Tirpákovej, CSc., prof. RNDr. Beáte Stehlíkovej, CSc., doc. RNDr.
Marte Vrábelovej, CSc., doc. RNDr. Dagmar Markechovej, CSc., PaedDr. Janke Melušovej,
PhD. a ďalším. Ďakujeme dekanovi FPV UKF prof. RNDr. Ľubomírovi Zelenickému, CSc. za
vytváranie vhodných podmienok pre uvedené konferencie.
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Aplikácia metód na podporu rozhodovania

aj táto konferencia vznikla v roku
2008. V roku 2012 bolu piata konferencia. Vznikla z iniciatívy doc. Ing. Jozefa Chajdiaka CSc.,
na novom pôsobisku, ktorým je Ústav mamažmentu STU Bratislava. Konferenciu organizuje
SŠDS v spolupráci s Ústavom manažmentu STU a Fakultou elektroniky a informatiky STU.
Chronológia konferencie: 24. jún 2008; 30. jún 2009; 9. december 2010; 13. a 14. september
2011; 4. a 5. október 2012.
Podrobné informácie nájde čitateľ na stránke SŠDS – na URL adresách:
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2008/fss0308.pdf
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2008/fss0409.pdf
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2008/fss0610.pdf
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2008/fss0411.pdf
http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2008/fss0612.pdf.
Tematické okruhy konferencie:
práca s údajmi; štatistické metódy; plánovacie metódy; manažérske metódy; informatika;
teoretické a historické pohľady; iné.

MEDSTAT,

je „najnovšia“ konferencia SŠDS. Jej „história“ začala v roku 2010. Na
„svedomí“ ju má zase doc. Chajdiak v spolupráci s MUDr. Madarászom a RNDr. Luhom. Je
orientovaná na štatistiku v medicínkom výskume. Zároveň má ambície učiť štatistiku
v medicínskom výskume a využívať Excel pri realizácii štatistických výpočtov. Prvý ročník
konferencie bol v roku 2010 a v jubilejnom roku SŠDS bude štvtý ročník. Históriu tejto
konferencie budem písať až po piatom ročníku.

Demografické popoludnia, ktoré najprv organizačne zabezpečovalo Výskumné
demografické centrum (VDC) pri Infostate, neskôr Katedra humánnej geografie a demogeografie
a v súčasnosti znova VDC, sú poriadané pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci.
Informácie o týchto akciách sú na stránke:
http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemi
d=14.

Nepravidelné podujatia
Okrem pravidelných podujatí sú poriadané prednášky, konferencie a semináre k významným
príležitostiam, resp. k zaujímavým témam. Napríklad v roku 1991 bola zorganizovaná
konferencia s medzinárodnou účasťou na tému : "Informačné systémy a štatistika životného
prostredia". V roku 1993 sme poriadali diskusné popoludnie na tému: "Regionálne aspekty v
informáciách nie sú vecou iba regiónov - niektoré Rakúske skúsenosti", kde prednášali poprední
odborníci z Rakúska. Pri príležitosti 25-teho výročia založenia Spoločnosti bola v roku 1993
zorganizovaná veľmi úspešná "Slávnostná konferencia". V roku 1996 bol usporiadaný seminár
„Priestorové aspekty informácii“ v Košiciach a „Slovenské štatistické dni“ na MFF UK v
Bratislave. Úspešná bola aj slávnostná konferencia ku 30. výročiu založenia SŠDS v roku 1998.
V roku 1998 bol zorganizovaný medzinárodný seminár „Súčasné ekonomické problémy
transformujúcej sa ekonomiky“ v Bratislave V rokoch 1999 a 2000 prebehli 1. a 2. workshop
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„Štatistické metódy v praxi“ v Starej Lesnej. V roku 2000 zorganizovala Košická pobočka
v spolupráci s KS ŠÚ SR v Košiciach seminár „Faktory vývoja sociálnej úrovne regiónov“.
V roku 2001 to bola prednáška Yvesa Francheta, generálneho riaditeľa Štatistického úradu EÚ
Eurostat „Harmonizácia štatistiky v Európskej únii“ a seminár Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov – najrozsiahlejší cenzus v Banskej Bystrici. V roku 2002 to bol seminár Štrukturálny
cenzus fariem v Nitre.

Medzinárodná spolupráca
Dôležitou súčasťou činnosti Spoločnosti je medzinárodná spolupráca. Slovenská štatistická a
demografická spoločnosť má exkluzívne kontakty s Českou štatistickou spoločnosťou. Od
vzniku Českej štatistickej spoločnosi v roku 1990 je spoluprácy týchto spoločností vynikajúca.
Na niektorých akciách SŠDS býva viac účastníkov z Českej republiky. Tieto akcie by sme mohli
považovať za spoločné. V rámci medzinárodnej spolupráce má SŠDS kontakty s Českou
demografickou spoločnosťou, štatistickými spoločnosťami v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku a
Slovinsku. Príležitostné kontakty má Spoločnosť s odborníkmi z celého sveta SŠDS je členom
medzinárodných organizácií ISI, V6 a FenStats. Aktívne sa podieľame najmä na spolupráci
v rámci V6. Podrobnejšiu informáciu zo stretnutia V6 v roku 2012 v Bratislave nájde čitateľ na
stránke http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2012/fss0612.pdf na stranách 76 až 79.
Pred siedmimi rokmi – 23. Septembra 2005 - sa z iniciatívy Maďarskej štatistickej spoločnosti
stretli zástupcovia šiestich štatistických spoločností – českej, maďarskej, rakúskej, rumunskej,
slovinskej a slovenskej v Budapešti na prvom regionálnom stretnutí. Zástupcovia spoločností
podpísali Dohodu o spolupráci. Účastníci sa dohodli pravidelne najmenej raz ročne sa stretávať
a vymieňať si informácie o svojich aktivitách. Dohoda je otvorená aj pre ďalšie štatistické
spoločnosti, ale zatiaľ sa neprihlásili ďalší záujemcovia. Stretnutie popoludní pokračovalo vo
Višegráde a tak (ako analógia k V4) sa táto skupina začala označovať V6.
Hostiteľom druhého stretnutia v roku bola Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
a stretnutie sa konalo v Bratislave. V roku 2007 sa stretnutie konalo v Ľubľane, v roku 2008
v Prahe, v roku 2009 v Bukurešti a v roku 2010 vo Viedni. Symbolické druhé kolo stretnutí sa
začalo v roku 2011 vo Višegráde.
Ôsme stretnutie predstaviteľov štatistických spoločností stredoeurópskeho regiónu sa
uskutočnilo 12.10.2012 v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnili delegácie štatistických spoločností
z Rakúska, Česka, Maďarska a Slovenska na čele so svojimi predsedami. Predseda Slovinskej
štatistickej spoločnosti sa pripojil k časti rokovania prostredníctvom telekonferencie, čo bolo
prvý raz v histórii stretnutí. Predstavitelia Rumunskej štatistickej spoločnosti sa z pracovných
dôvodov ospravedlnili.

www stránka (www.ssds.sk)
V decembri 1997 sme vytvorili internetovovú stránku SŠDS – pozri: http://www.ssds.sk.
Webovská stránka obsahuje aktuálne informácie o činnosti SŠDS, hlavne o plánovaných
akciách. Súčasťou stránky sú stanovy, zloženie Výboru, prihláška, prehľad organizovaných
akcií, informácie o vedeckom recenzovanom časopise FORUM STATISTICUM SLOVACUM,
vrátane všetkých doteraz vydaných čísiel časopisu, zborníky z konferencie Pohľady na
ekonomiku Slovenska a Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov a iné materiály.
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Zaujímavým pohľadom na činnosť SŠDS je spektrum tém
najvýznamnejších odborných akcií z posledných rokov
Úlohy štátnej štatistiky na Slovensku
Problémy štatistickej vedy
Systém výučby štatistiky a štatistikov
Aplikované štatistiky
Sociálna štatistika - nástroj riadenia spoločnosti
Meranie a analýza ekonomickej efektívnosti
Súčasné úlohy štatistiky
Slovenská štatistika - súčasnosť a perspektívy
Štatistika v manažmente
Štatistické metódy v bankovníctve, finančníctve a poisťovníctve
Podniková štatistika
Štatistické metódy v praxi
Štatistika príčin smrti - význam a úskalia
Information systems and Environment Statistics
Využitie štatistických metód v sociálno-ekonomickej praxi
Metódy štatistickej analýzy kvalitatívnych znakov
Populačné zdroje regionálneho rozvoja Slovenska
Štatistika v manažmente
Spoľahlivosť výsledkov výskumov verejnej mienky
Priestorové aspekty informácií
Demografické popoludnia na aktuálne témy
Transformácia štátnej štatistiky, výberové zisťovania v štatistickej praxi a pod.
Úmrtnosť – demografické a štatistické aspekty
Regionálne aspekty v štatistike
Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy
Pôrodnosť a vybrané aspekty reprodukcie obyvateľstva“
Demografické, zdravotné a sociálno-ekonomické aspekty úmrtnosti
Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte
Praktické použitie systémov štatistických a príbuzných predmetov
Práca s rozsiahlymi súbormi údajov
Vyučovanie výpočtovej štatistiky a príbuzných predmetov
Praktické aplikácie výpočtovej štatistiky.
Rodina
Štatistika a integrácia
Migrácia
Regionálna štatistika
Aplikácie metód na podporu rozhodovania
Systém ukazovateľov produkcie
IŠIS
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Prehľad akcií v jubilejnom roku 2013
Termín
konania
Názov podujatia
20.3. 2013 Slávnostná konferencia SŠDS pri príležitosti 45. výročia jej založenia.
Sládkovičovo, Hotel Tevel.
20.-22.3. 2013 14. Slovenská demografická konferencia: „Výzvy pre slovenskú demografiu v 21.
storočí“. Sládkovičovo, Hotel Tevel.
4.-6. 4. 2013 MEDSTAT 2013 – IV. celoslovenská konferencia medicínskej štatistiky.
Ružomberok, hotel Kultúra.
16. 4. 2013 Konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013: „Makroekonomický vývoj,
vývoj HDP a inteligentný rast“.
Od 10,00 do 19.00, Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská 1
9. – 10.5. 2013 Nitrianske štatistické dni 2013. Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
19. – 24. 5 2013 EKOMSTAT 2013: Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a
hospodárskej praxi. 27. škola štatistiky, Trenčianske Teplice
27.5.- 29.5. 2013 PRASTAN 2013. Kočovce
12.-13.9. 2013 FernStat 2013. Banská Bystrica
október Aplikácia metód na podporu rozhodovania vo vedeckej, technickej a spoločenskej
praxi 2013. STU Bratislava
5. – 6.12. 2013 22. Medzinárodný seminár „Výpočtová štatistika“. Bratislava.
5. - 6.12. 2013 Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov. Bratislava.
priebežne Regionálne akcie.
priebežne Diskusné popoludnia, prednášky .
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Prehľad funkcionárov SŠDS v jednotlivých volebných obdobiach
Narodeniny 28. 3. 1968:
Predseda - Doc. Ing. Milan Kovačka, CSc., vedecký tajomník - Ing. Rudolf Krč, CSc.,
1.podpredseda - Ing. Daniel Vojtko, CSc., 2.podpredseda - Doc. Ing. Ladislav Ivanka, CSc.,
hospodár- Dr. Doval.
Za obdobie 1968 – 1990 máme stále „biele“ miesta.
Zasadnutie Výboru SŠDS na Valnom zhromaždení členov SŠDS 14. 3. 1990:
Predseda – Doc. Ing. Miroslav Abrahám,CSc., vedecký tajomník – Doc. Ing. Jozef
Chajdiak,CSc., podpredseda pre aplikovanú štatistiku – Ing. Jozef Brezák, podpredseda pre
demografiu – Doc. MUDr. Anna Volná, CSc., podpredseda pre matematickú štatistiku – Doc.
RNDr. Rastislav Potocký,CSc., hospodár – Ing. Edita Holičková, člen sekretariáru – RNDr. Ján
Luha, CSc..
Zasadnutie Výboru SŠDS 11. 4. 1990:
Bola zriadená sekcia výpočtová štatistika a je jej podpredsedu bol zvolený – RNDr. Ivan
Janiga,CSc.
Zasadnutie Výboru SŠDS 17. 12. 1992:
Predseda SŠDS Doc. Abrahám sa vzdal funkcie a za nového predsedu bol zvolený Ing. Jozef
Brezák, za podpredsedu pre aplikovanú štatistiku bola zvolená Ing. Helena Pelegrinová. Ostatné
funkcie sa nemenili.
Valné zhromaždenie členov SŠDS v máji 1994 zvolilo členov Výboru a na Zasadnutí
Výboru SŠDS dňa 1. 2. 1995 boli zvolení:
Predseda – Ing. Jozef Brezák, vedecký tajomník – Doc. Ing. Jozef Chajdiak,CSc., podpredseda
pre aplikovanú štatistiku – Ing. Helena Pelegrinová, podpredseda pre demografiu – Doc. MUDr.
Anna Volná, CSc., podpredseda pre matematickú štatistiku – Doc. RNDr. Rastislav
Potocký,CSc., hospodár – Ing. Edita Holičková, členovia sekretariáru – RNDr. Ján Luha, CSc.,
Ing. Danka Bálintová.
Zasadnutie Výboru SŠDS 11. 2. 1997:
Za predsedu bol zvolený Ing. Milutín Krištofič,CSc. a predošlý predseda Ing. Jozef Brezák
obsadil novovytvorenú funkciu podpredsedu pre medzinárodnú spoluprácu. Ostatní funkcionári
zvolení po Valnom zhromaždení v roku 1995 sa nemenili.
Zasadnutie Výboru SŠDS na Valnom zhromaždení členov SŠDS 26. 3. 1998:
Predseda – Ing. Milutín Krištofič, CSc., vedecký tajomník – Doc. Ing. Jozef Chajdiak,CSc.,
podpredseda pre aplikovanú štatistiku – RNDr. Samuel Koróny, podpredseda pre demografiu –
Doc. MUDr. Anna Volná, CSc., podpredseda pre matematickú štatistiku – Doc. RNDr. Rastislav
Potocký,CSc., podpredseda pre štatistické riadenie kvality – Doc. RNDr. Michal Tkáč, CSc.,
hospodár – Ing. Edita Holičková, členovia sekretariáru – RNDr. Ján Luha, CSc., Doc. RNDr.
Karol Pastor, CSc., Ing. Jozef Brezák.
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Zasadnutie Výboru SŠDS 2. 12. 1999:
Za predsedu bol zvolený RNDr. Peter Mach, zloženie ostatných funkcionárov sa nezmenilo.
Zasadnutie Výboru SŠDS na Valnom zhromaždení členov SŠDS 5. 12. 2002: Predseda –
RNDr. Peter Mach, vedecký tajomník – Doc. Ing. Jozef Chajdiak,CSc., podpredseda pre
aplikovanú štatistiku – RNDr. Samuel Koróny, podpredseda pre demografiu – Doc. MUDr.
Anna Volná, CSc., podpredseda pre matematickú štatistiku – Doc. RNDr. Rastislav
Potocký,CSc., podpredseda pre štatistické riadenie kvality – Doc. RNDr. Michal Tkáč, CSc.,
členovia sekretariáru – RNDr. Ján Luha, CSc., Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc., Ing. Jozef
Brezák.
Zasadnutie Výboru SŠDS na Valnom zhromaždení členov SŠDS 3. 5. 2006: Predseda –
RNDr. Peter Mach, vedecký tajomník – Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., podpredseda pre
aplikovanú štatistiku – Ing. Vladimír Úradníček, PhD., podpredseda pre demografiu – Ing. Boris
Vaňo, podpredseda pre matematickú štatistiku – Prof. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.,
podpredseda pre štatistické riadenie kvality – Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., členovia
sekretariáru – RNDr. Ján Luha, CSc. a Doc. RNDr. Karol Pastor.
Zasadnutie Výboru SŠDS na Valnom zhromaždení členov SŠDS 7. 10. 2010: Predseda –
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., vedecký tajomník – RNDr. Ján Luha, CSc., podpredseda pre
aplikovanú štatistiku – doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD., podpredseda pre demografiu – doc.
RNDr. Branislav Bleha, PhD., podpredseda pre matematickú štatistiku – Prof. RNDr. Rastislav
Potocký, CSc., podpredseda pre štatistické riadenie kvality – Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.,
podpredseda pre štátnu štatistiku - Ing. František Bernadič, podpredseda pre medzinárodné
styky - RNDr. Peter Mach, hospodár – Ing. Marek Radvanský, členovia sekretariáru – Doc.
RNDr. Karol Pastor, CSc a Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Zasadnutie Výboru SŠDS 6. 12. 2012:
Do Výboru bol kooptovaný Ing. Tomáš Želinský, PhD.

Prehľad funkcionárov podľa funkcií
Predseda - Doc. Ing. Milan Kovačka, CSc.: 1968 - 1969
- Prof. Ing. Daniel Vojtko, CSc: 1969 –1990
- Doc. Ing. Miroslav Abrahám,CSc.: 1990 - 1992
- Doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.: 1992 - 1997
- Ing. Milutin Krištofič, CSc.: 1997 - 1999
- RNDr. Peter Mach: 1999 - 2010
- Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.: 2010 - doteraz
Vedecký tajomník - Ing. Rudolf Krč, CSc.: 1968 - 1969
- Doc. Ing. Emília Kozíková, CSc.: 1978 – 1986
- Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.:1986 – 2010
- RNDr.- Ján Luha, CSc.: 2010 – doteraz
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Podpredseda pre demografiu - Dr. Juraj Grunt, CSc.: 1978 –1986
- Doc. MUDr. Anna Volná, CSc.: 1986 - 2006
- Ing. Boris Vaňo: 2006 – 2010
- doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.: 2010 - doteraz
Podpredseda pre štatistiku - Doc. RNDr. Róbert Štukovský, CSc.: 1978 –1986
Podpredseda pre aplikovanú štatistiku - Doc. Ing. Jozef Brezák: 1990- 1992
- Ing. Helena Pelegrinová: 1992 - 1998
- RNDr. Samuel Koróny, PhD.: 1998 - 2006
- Doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD.: 2006 - doteraz
Podpredseda pre matematickú štatistiku – Prof. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.: 1990 - doteraz
Podpredseda pre štatistické riadenie kvality – Prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.: 1998 - doteraz
Podpredseda pre výpočtovú štatistiku – Doc. RNDr. Ivan Janiga,CSc.: 1990 - 1995
Podpredsedu pre medzinárodnú spoluprácu – Doc. Ing. Jozef Brezák, PhD.: 1997 - 1998
Podpredsedu pre medzinárodné styky – RNDr. Perer Mach: 2010 - doteraz
Hospodár - Ing. František Ďurďovič: 1978- 1986
- Ing. Edita Holičková: 1990 – 2002
- Ing. Marek Radavnský: 2010 - doteraz
Člen sekretariátu - RNDr. Ján Luha: 1990 - 2010
- Ing. Danka Bálintová: 1995 - 1998
- Doc. Ing. Jozef Brezák: 1998 - 2006
- Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc.: 1998 - doteraz
- Doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.: 2010 - doteraz
Revízna komisia: - Ing. Mikuláš Cár, PhD. – predseda: (1994 – doteraz)
- Ing. Mária Kanderová, PhD.: (2006 – doteraz)
- Doc. RNDr. Erik Šoltés, PhD.: (2010 – doteraz)
- Renée Kevická: (1998 - 2002)
- RNDr. Ivica Mišíková: (1994 - 2006)
- Doc. Ing. Zuzana Finková, CSc.: (1994 - 2010)
- Doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.: (2002 - 2010)
Aktuálne zloženie celého Výboru SŠDS a revíznej komisie je na stránke www.ssds.sk .
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je súčasťou vedeckých spoločností pôsobiacich
pri SAV. Ich prácu koordinuje Rada vedeckých spoločností SAV. Predstavitelia Spoločnosti sa
pravidelne zúčastňujú Valných zhromaždení vedeckých spoločností. Spoločnosť aktívne
spolupracuje s Radou VS SAV, hlavne v hospodárskych a organizačných otázkach.
Štatistika ani demografia nemajú svoj výskumný ústav SAV, ktorý by hlavne v materiálnej
oblasti, pomáhal zabezpečovať aktívnu činnosť spoločnosti. Vítame formu pomoci od
Štatistického úradu SR, ktorý poskytuje pri organizovaní niektirých akcií svoje priestory a
predstavitelia ŠU SRa aj jeho pracovníci pomáhajú pri organizácii jednotlivých akcií. Slovenské
štatistické konferencie a Slovenské demografické konferncie od roku 1995 pravidelne rotujú po
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krajoch SR a príslušné krajské pracoviská úradu pomáhajú pri organizácii týchto konferencií. Na
druhej strane, účasť pracovníkov rezortu štatistiky na akciách, ich konzultácie s vedeckou obcou
v Spoločnosti, napomáhajú zvyšovať odbornú úroveň rezortu štatistiky.
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť za 45 rokov svojej existencie zjednocuje
odborníkov z oblasti štatistiky a demografie, úspešne napomáha šíreniu nových odborných
poznatkov a vedomostí, umožňuje pružnú výmenu skúseností medzi svojimi členmi, napomáha
rozvoju štatistiky a demografie na Slovensku.
Ukazuje sa, že je potrebné vyzdvihovať význam štatistiky v spoločnosti a aj k tejto úlohe by sa
mala upriamiť činnosť SŠDS najme v spolupráci so ŠÚ SR.
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť sa pripojila ku akcii „Medzinárodný rok
štatistiky ("Statistics2013")“. Je to celosvetové pripomenutie významu štatistiky. Cieľmi
Medzinárodného roku štatistiky je zvýšenie informovanosti verejnosti o význame štatistiky v
mnohých oblastiach spoločnosti, rozvíjanie štatistiky ako profesie, najmä medzi mladými ľuďmi,
a podpora tvorivosti a rozvoja vo vedeckých disciplínach pravdepodobnosť a štatistika.
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť sa pripojila k Medzinárodnému roku štatistiky a
bude ho pripomínať pri svojich odborných akciách v roku 2013. (Slovenské logo na stránke
www.statistics2013.org vytvoril Ing Jozef Chajdiak, ml.)
Na záver vyslovujeme presvedčenie, že činnosť Spoločnosti sa bude naďalej úspešne rozvíjať aj
v 21. storočí.
Autori sú si vedomí, že ich poznatky o histórii SŠDS nie sú úplné, najmä z obdobia 1968 - 1989
a preto budú vďační všetkým, ktorí im poskytnú doplňujúce informácie o historických
faktoch, najmä z uvedeného obdobia, na e-mail: jan.luha@fmed.uniba.sk, resp.
chajdiak@statis.biz alebo osobne.
Adresy autorov:
RNDr. Ján Luha, CSc.
jan.luha@fmed.uniba.sk

Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.,
chajdiak@statis.biz
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JUDr. Imrich Karvaš
Tento životopis bol vytlačený z internetového
portálu Osobnosti.sk

Imrich Karvaš / politici minulosti
JUDr. Imrich Karvaš
významný predstaviteľ národohospodárskej vedy na
Slovensku, 1. guvernér Slovenskej národnej banky
* 25.02.1903 Varšany, okr. Levice
+ 22.2.1981 Bratislava
vzdelanie
1909-13 Ľudová škola v Pukanci a v Holíči
1913-21 Gymnázium v Skalici
1921-25 Právnická fakulta UK v Bratislave
1926-27 Paríž a Štrassburg
1930 docent
1934 mimoriadny profesor
1940 univerzitný profesor
životopis
Pôsobenie
1925-30 prednáša na Právnickej fakulte UK
1926-30 tajomník Obchodnej a priemyselnej komory
1926-37 spoluzakladateľ, redaktor, 1938 hlavný redaktor Hospodárskych rozhľadov (prvá slovenská
národohospodárska revue)
1930-33 tajomník Zväzu slovenských bánk
1931 spoluzakladateľ Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus
1932-38 generálny tajomník Národohospodárskeho ústavu pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v
Bratislave
1936-38 viceprezident Exportného ústavu v Prahe
1938 minister priemyslu, obchodu a živností
1938 splnomocnenec československej vlády, účastník Žilinskej dohody
1939-44 guvernér Slovenskej národnej banky
1942-44 predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie
1944 spolupracuje s ilegálnou SNR, má významný podiel na hospodárskom zabezpečení SNP,
najmä deponovaním zásobe obeživa z banky v Bratislave do Banskej Bystrice, presunutím zásob a
pohonných hmôt pre povstaleckú armádu
1944 zatknutý a väznený v koncentračných táboroch v Nemecku a v Rakúsku
1945-50 prednáša na Právnickej fakulte SU v Bratislave
1947-48 dekan Právnickej fakulty SU
od 1950 na invalidnom dôchodku
Bol zástancom teórie tzv. štátu blahobytu, podľa ktorej mal štát regulatívnymi zásahmi napraviť
nedostatky liberalistického kapitalizmu. Zaoberal sa najmä otázkami hospodárskej konjunktúry a
monopolov. Bol organizátorom a vedúcou osobnosťou slovenského regionalizmu, ktorý sa pokúšal
zlepšiť ekonomické postavenie Slovenska v predmníchovskej ČSR
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Člen Academy of Political Sciences a Econometric Society (obe v USA).

tvorba
Hospodárska štatistika Slovenska. Bratislava 1928
Menový problém. Bratislava 1929
Štátne príjmy a konjunktúra. Bratislava 1931
Vliv kartelov na konjunktúru. Bratislava 1932
Sjednocení výrobních podmínek v českých zemích na Slovensku. Praha 1933
Problematika času v hospodárskej teórii. Bratislava 1937
Základy hospodárskej vedy 1,2. Martin 1947

zdroj
www.muzeumsnp.sk, Matica slovenská: Sto slávnych Slovákov. Zostavil Milan Ferko. Matica slovenská Martin
1997, Spracovala M. Remiašová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto
životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora
projektu Osobnosti.sk.
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PROF. JUDR. ING. RUDOLF BRIŠKA

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobí celý rad vynikajúcich osobností
ako výborní interní èi externí pedagógovia a èlenovia profesorského zboru alebo
vynikajúci odborníci z praxe. Mnohí z nich boli aj èlenmi Kuratória Vysokej obchodnej
školy v prvých rokoch jej existencie a potom poèas celej jej existencie na Slovenskej
vysokej škole obchodnej, Vysokej škole hospodárskych vied, Vysokej škole
ekonomickej i Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Množstvo významných a vážených profesorov spolu so svojimi mladšími kolegami
vychovali desa•tisíce absolventov, dnes známych osobností pôsobia-cich na
významných ekonomických, politických i diplomatických postoch doma
i v zahranièí. Jednou z takýchto významných osobností bol prof. Dr. Rudolf Briš-ka,
profesor na Slovenskej vysokej škole technickej, revízor úètov Kuratória VOŠ
a zástupca správcu Ústavu národného hospodárstva VOŠ prof. Dr. Imricha Karvaša.
18. apríla by sa bol dožil 94 rokov.
K nedožitým 94. narodeninám profesora Brišku uverejňujeme článok jeho žiaka
a neskôr spolupracovníka, rovnako významného profesora Ekonomickej univerzity v
Bratislave, ktorý už tiež, žiaľ, nie je medzi nami -- prof. Ing. Adama Laščiaka, DrSc.
Článok uverejňujeme so súhlasom jeho manželky v plnom znení tak, ako bol
publikovaný v roku 1991 v Ekon. Čas., 39, č. 5, s. 389 -- 391.
Rudolf Briška sa narodil 18. apríla 1908 v Otrhankách, okres Bánovce nad
Bebravou, v roľníckej rodine ako jedno zo 14 detí.
Po strednej škole v Prievidzi študoval právo na Právnickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave, kde bol v roku 1932 promovaný na doktora práv.
V roku 1939 sa habilitoval a bol vymenovaný za súkromného docenta pre
ekonomické vedy na UK v Bra-tislave. Od 1. októbra 1932 sa stal členom
profesorského zboru na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, kde
prednášal predmet národné hospodárstvo. Stál pri vzniku Slovenskej vysokej školy
obchodnej v Bratislave, ktorá bola založená v roku 1940. Na SVŠT a na SVŠO viedol
Ústavy národného hospodárstva do roku 1950 (do svojho návratu z jednoročnej
stáže v USA). Tesne pred druhou svetovou vojnou absolvoval jednoročný študijný
pobyt vo Veľkej Británii, kde bol poslucháèom profe-sorky Barbary Wootton. Tu sa
zoznamoval aj s teóriou lorda J. M. Keynesa, najmä s problematikou
makroekonomickej regulácie v podmienkach trhového hospodárstva.
Ćoskoro po absolvovaní vysokoškolského štúdia upozornil na seba rozsiahlejšími
prácami z odboru ná-rodného hospodárstva.
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Túžba za ďalšími poznatkami viedla R. Brišku aj k študijným pobytom na vysokých
školách v zahraničí, najmä v Rakúsku, vo Francúzsku, v Kanade, Nemecku a USA.
V období Slovenského štátu bol na podnet riaditeľa Investičnej banky JUDr. Ela
Šandora vybraný za tajomníka Zväzu slovenských bánk. V tejto funkcii mal za úlohu
obhospodarovať Rockefellerov fond na pomoc rasovo prenasledovaným. Jeho
svedomitosť v tejto funkcii bola príkladná, a to tak v jednotlivostiach variety prípadov,
ako aj pri kolektívnych prípadoch, ktoré nezištne sprostredkoval známy fyzik prof.
Heinsenberg z Ústavu atómovej fyziky O. Hahna v Berlíne. Osobitným prípadom bola
"operácia Prievidza", kde prof. Briška zachránil celý židovský tábor pred odoslaním
do Osvienčimu, a to "všimným", ktoré odovzdal sturbahnführerovi SS Eichmannovi
vo výške 5 miliónov amerických dolárov.
Po roku 1945 bol z USA daný podnet, aby bol jeden bratislavský ekonóm
delegovaný československou vládou do orgánov OSN. Minister zahraničných vecí
Dr. Ján Masaryk tejto žiadosti vyhovel v tom zmysle, že do orgánov OSN vyslal síce
v Bratislave narodeného československého občana, pracovníka MZV, nie však
Slováka. Určitou náhradou prof. R. Briškovi bolo poskytnutie Rockefellerovho
štipendia v USA, ktoré bolo udelené aj prof. Š. Heretikovi. V USA bolo prof. Briškovi
ako prvému Európano-vi umožnené navštíviť komplex atómového výskumu v Los
Alamos. Po návrate do vlasti v roku 1952 bol vysídlený s rodinou najprv na Suchú
Horu na Orave a neskôr do Prešova.
R. Briška okrem právnického štúdia absolvoval aj vyššiu stavebnú priemyselnú
školu v Prešove a v roku 1957 ukončil štúdium matematiky a deskriptívnej geometrie
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil na viacerých pracoviskách.
Prednášal ako profesor na SVŠT a na VŠE, kde bol činný od jej vzniku až do roku
1950. Potom musel odísť pracovať do Kovoslužby v Bratislave, neskôr do
Hydroprojektu, Štátneho projektového ústavu v Prešove a Pozemných stavieb v
Prešove. Jeho vynikajúce odborné kvality mu však umožnili vrátiť sa v roku 1964 do
Bratislavy, kde nastúpil do Ústavu ekonomiky a organizácie stavebníctva a zároveň
ako externý profesor na Katedre štatistiky VŠE. Tu pracoval až do konca svojho
tragického života.
Profesor JUDr. R. Briška mnoho publikoval, prekladal a vyvíjal bohatú výskumnú
činnosť. Vydal viacero kníh: Problém reagrarizácie, Remeslo a veľkovýroba, Vojnové
hospodárstvo a ïalšie publikácie. Jeho dvojdielna ťažisková práca Národné
hospodár-stvo (I., II. diel, Bratislava, Druž-stevné vydavateľstvo 1948) pojednáva o
teórii národného hospodárstva a o hospodárskej politike. R. Briška nepatril
vyhranene k určitej škole, poznatky rôznych škôl uvádzal popri sebe a niektoré
neosobne komentoval. Jeho poznatky mali v zásade "voľný" encyklopedický
charakter. Najbližšie mal však zrejme k neokeynesovskej škole, o čom svedčia jeho
vedecké články publikované v mnohých odborných časopisoch.
Prof. J. Pázmán ponúkol prof. Briškovi po jeho návrate z USA možnosť publikovať
na stránkach časopisu Oeconomica Slovaca sériu článkov o prácach
neokeynesovskej školy. Prvý článok vyšiel pod názvom Spotrebná funkcia. Ďalšia
edícia bola zakázaná politickými orgánmi.
Osobitne cenné boli aj jazykové znalosti prof. Brišku. Ovládal jazyk ruský,
francúzsky, anglický, nemecký. To mu umožnilo nielen priamo študovať zahraničnú
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literatúru, ale približovať našim pracovníkom významné teoretické diela v prekladoch
-- na-príklad Danzig, G. B.: Lineárne pro-gramovanie a jeho rozvoj (Bratislava, SNTL
1966), ako aj Kaufman, A. -- Cruon, R.: Dynamické programova-nie (Bratislava, Alfa
1969).
Významná je výskumná činnosť prof. Brišku v oblasti ekonomiky stavebníctva.
Svedčia o tom napr. práce: Štrukturálny model stavebníctva, Základné formy ich
optimalizácia, Economic Research and its Realization in Building Practice,
Ekonomika stavebníctva, Rozvíjanie a použitie matematickej štatistiky v
stavebníctve, Korelácia a rytmičnosť, Operačná analýza vo vzťahu k náhrade
základných fondov, ich modernizácii a opráv, Rozvíjanie matematických metód a
automatizácie v ekonomike stavebnej výroby a výroby stavebných hmôt, Problémy
ekonomiky rovnováhy v stavebníctve a iné.
V posledných rokoch svojho života riešil problémy neinvestičných faktorov rastu a
hodnotenia efektívnosti investícií, otázku časových radov a predpovedí v
stavebníctve, problém kapacít podľa teórie hromadnej obsluhy a v perspektíve
stochastické javy v stavebnej výrobe a praxi.
Šírka rozhľadu, v ktorej sa pohyboval vedecký záujem prof. Brišku, bola
obdivuhodná. Prejavila sa aj v jeho účasti na mnohých konferenciách a sympóziách
doma i v zahraničí, napríklad v Prahe a Smoleniciach, vo Weimare, Varšave, v Paríži
a i. Jeho referáty a diskusné príspevky okrem aktuálneho a zaujímavého obsahu boli
vzácne nápadité a podnetné.
Pre profesora R. Brišku je charakteristická životná filozofia, ktorú interpretoval na
kongrese TIMS vo Var-šave v roku 1965, keď prof. V. Leontjevovi na jeho otázku, či
neľutuje, že nevyužil možnosť zostať v USA, kde mu ponúkali miesto na columbijskej
univerzite, odpovedal pre neho typickými slovami: "Celý náš život je len životom
premeškaných príležitostí."
Cenná je konštruktívna kritickosť prístupov prof. Brišku k mnohým odborným
problémom. Kritické postoje sa týkajú otázok decentralizmu a stochastickosti,
makrohľadísk a mikrohľadísk v ekonomike, cien, miezd a kvalifikácie, fungovania
trhového hospodárstva. Prejavila sa aj v článku Fungovanie ekonomiky, uverejnenom
v spolupráci s A. Laščiakom a F. Mališkom v Novej mysli v roku 1967. Napísal aj
zaujímavú neuverejnenú stať o československom hospodárstve Treba hospodárstvo
chápať osudovo alebo optimisticky?
Pôsobenie prof. Brišku v Ústave ekonomiky a organizácie stavebníctva a na
Vysokej škole ekonomickej v Bratislave znamenalo tvorivú angažovanosť za vec
pokroku. Jeho prednášky na Vysokej škole ekonomickej znamenali nielen pomoc v
pedagogickom procese, ale závažne prispievali aj k zdokonaľovaniu obsahu a
spôsobov výučby štatistiky na vysokej škole.
Mnohým bol dobrým konzultantom, rád poradil, informoval, usmerňoval pri práci.
Jeho dobrosrdečnosť a skromnosť mu nedovolili, aby si svoje vedomosti nechával
pre seba, pomáhal hlavne mladým, delil sa s nimi o svoje poznatky a skúsenosti, a
tak ich pomáhal vychovávať. Pre túto vlastnosť si ho všade vážili, odchovanci mu boli
vďační, spolupracovníci ho radi rešpektovali. Nebol len živou encyklopédiou súčasnej
ekonómie a štatistickej vedy, ale predovšetkým človekom ľudsky prístupným a
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družným a takto som ho poznal aj ja ako jeho žiak a spolupracovník.
Profesor R. Briška plný životnej energie, napriek mnohým ťažkostiam, ktoré musel
prekonávať a mnohým "pre-meškaným príležitostiam", neúnavne pracoval a rozvíjal
vedu tak, aby dosiahnuté poznatky odovzdával ľuďom a prispieval tak k plnosti ich
života.
prof. Ing. Adam Laščiak, DrSc.
Poznámka redakcie: V septembri 1993 bola na Fakulte hospodárskej informatiky
Ekonomickej univerzity v Bratislave založená Briškova nadácia, ktorej cieľom bolo
podporovaľ rozvoj ekonomickej vzdelanosti na Slovensku s osobitným zreteľom na
rozvoj hospodárskej informatiky a aplikáciu kvantitatívnych metód a výpočtovej
techniky v ekonómii, predovšetkým poskytovaním štipendií nadaným študentom v
pregraduálnom a postgraduálnom štúdiu, umožňujúcim im absolvovať štúdium alebo
jeho ucelenú časť aj v zahraničí, odmeňovaním najlepších diplomových, dizertačných
a iných vedeckých prác mladých slovenských ekonómov a podporovaním a
oceňovaním ďalších iniciatív na zvýšenie úrovne ekonomického vzdelávania na
Slovensku. Nadácia ukončila svoju činnosť v roku 1997.
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Dr. Ing. Peter Zaťko
Dr. Ing. Peter Zaťko sa narodil 17.10.1903 v rodine murárskeho majstra vo
Vavrišove. Nemal ľahký život. Nemal ani sedem rokov, keď mu zomrel otec a
starostlivá matka sa musela starať o tri siroty. A tak siroty od malička spoznávali
neľahkú prácu na poli. Matka však vytušila nadanie bystrého syna a chcela ho
dostať na školu na vyššom stupni. V tom čase však vrcholila maďarizácia a
nebolo to také jednoduché. Peter začal chodiť do 4. ročníka meštiackej maďarskej
"elementárky", ale po troch dňoch ušiel a jeho averzia voči maďarčine sa ešte vystupňovala.
Matka sa nevzdávala, donútila syna zapísať sa na maďarskú meštianku v Liptovskom Svätom
Mikuláši. Neznalosť maďarčiny robila chlapcovi problémy. Do 4. ročníka nastúpil po vzniku
Československej republiky roku 1919. Na radu profesorov sa ho matke opäť podarilo
presvedčiť, aby pokračoval v štúdiu na Obchodnej akadémii v Martine. Ako na väčšinu
slovenských intelektuálov, aj na neho mali veľký vplyv Škultéty a Štefan Krčméry. Študenti
hrávali divadlá, usporadúvali plesy. Z ich výnosov si mohli dovoliť zájazdy. Tak sa aj Peter
dostal prvý raz do Bratislavy a do Prahy. Po skončení štúdia na Obchodnej akadémii v
Martine študoval na Vysokej škole obchodnej v Prahe.16.decembra 1926 obdržal diplom
komerčného inžiniera , ponáhľa sa domov, do Vavrišova, na prvé vianočné prázdniny. Ale tu
nastal ďalší problém, pretože so svojou kvalifikáciou nemohol nájsť zamestnanie.
V januári 1927 sa opäť dostáva do Prahy. Zapísal sa na Filozofickú fakultu Karlovej
Univerzity. Koncom mája 1927 poskladal predpísané skúšky a získal kvalifikáciu profesora
pre obchodné školy. Získal miesto úradníka pražskej komory, aby v rámci Maďarskočeskoslovenskej obchodnej komory pomáhal československému exportu do Maďarska. Zaťka
ako evanjelika zaujímal aj evanjelický život budapeštianskych Slovákov. Koncom septembra
1929 sa presťahoval do Bratislavy, kde pracoval v Obchodnej a priemyselnej komore. Tu
zistil, že hoci od vzniku Československej republiky prešlo 12 rokov, v hospodárskom a
sociálnom položení národa nedošlo k zlepšeniu. V Čechách sa priemysel zveľaďoval,
zintenzívňovala sa poľnohospodárska výroba. Zatiaľ na Slovensku priemysel upadal a
poľnohospodárska výroba stagnovala. Pri vzniku Československej republiky boli
reprezentanti slovenského národa takí nadšení oslobodením z tisícročného maďarského jarma
a dovtedajšou spoluprácou s reprezentantmi českého národa, že im ani nenapadlo mať
nedôveru v svoju budúcnosť v rámci Československa. Rozvoj slovenskej inteligencie bol
pomalší ako českej, čo vyplývalo z možnosti štúdia na školách. Okrem toho českí úradníci,
ktorí žili na Slovensku, mali z veľkej väčšiny tzv." Slovenskú výhodu". Za rovnakú prácu boli
lepšie platení ako Slováci, hoci ich životné náklady boli prakticky rovnaké. Naproti tomu.
Slováci, ktorí sa dostali do českých krajín, nemali nijakú výhodu. Vznikla myšlienka založiť
časopis, ktorý by nebol závislý od nijakej politickej strany a ktorý by kriticky, ale pozitívne
sledoval vývin tohoto vzťahu. Prvé číslo Politiky vyšlo 1. februára 1931. Jeho cieľom bolo
prispieť k zlepšeniu hospodárskej, sociálnej a kultúrnej situácie národa v rámci
Československej republiky.
Peter Zaťko sa stal predsedom prípravného výboru Zjazdu mladej slovenskej generácie, ktorý
sa konal v Trenčianskych Tepliciach 25. a 26. júna 1932. Nádej usporiadateľov zjazdu, že

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

39

prítomní zodpovední vládni politici v debatách s mladými uznajú, že Slovensko nie je v
závideniahodnej situácii a že sa do nej dostalo aj ich vinou, sa žiaľ nesplnila. Koncom januára
1935 absolvoval skúšku z podnikového hospodárstva, podnikovej ekonomiky. Na jeho
promócii sa zúčastnilo viacej Slovákov hrdých na promovaného Slováka.1.7.1936 sa stal
generálnym tajomníkom Ústreného združenia slovenského priemyslu v Bratislave. V októbri
1938 zasahuje Zaťko priamo u ministerského predsedu dr. Milana Hodžu v záujme záchrany
spoločného demokratického štátu Čechov a Slovákov ako dvoch rovnoprávnych pilierov.
V lete 1940 Ústavoprávny výbor rokoval o vládnom návrhu Zákona o organizácii Slovenskej
univerzity. Zaťko zistil, že návrh začleňuje do rámca univerzity Rímskokatolícku
bohosloveckú fakultu, ale Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu nie. Kritizoval tento
nedostatok. Diskutoval o problémoch s evanjelickým biskupom, dr.Samuelom Osuckým.
V období totalitného režimu neúnavne pracoval a hľadal východiská zo situácií, ktoré chceli
využiť Nemci a ich prívrženci na Slovensku, čo sa týkalo hlavne zásobovania a priemyslu.
Ako poslanec intervenoval u Dr.Tisu viackrát za prepustenie väzňov, ktorí boli uväznení v
Ilavskej väznici. Navštívila ho aj pani Eva Iľanovská z Vavrišova, ktorej muž Fero Iľanovský
bol
zatknutý.
Taktiež
jej
pomohol
dostať
muža
z
väzenia.
Pomáhal aj pri prípravách Slovenského národného povstania. Pripravil návrh na materiálne
zabezpečenie obyvateľstva a armády potravinami, priemyselnými výrobkami. Tento návrh
konzultoval s Dr.Gustávom Husákom. V tomto období bola jeho rodina evakuovaná v
Iľanove. Bol jediným poslancom slovenského snemu, ktorý sa aktívne zúčastnil SNP.
Po oslobodení mal Zaťko problémy s predstaviteľmi nového štátu Československej republiky.
Jeho neotrasiteľné zásady politickej kresťanskej morálky a etiky vytvárali nepreniknuteľný
rozpor s ateisticko marxisticko - leninskou ideológiou. Komisia komunistickej strany
slovenska rozhodla, že bol pridelený pracovať na Oblastné riaditeľstvo podniku Drevona. Tu
nastúpil na miesto vedúceho investičnej účtárne, kde ostal do roku 1952. Vtedy ho odviedli s
celou rodinou do Tisovca. Tu nastúpil ako robotník v kameňolome.
Chýr o tragickom a smutnom osude Zaťkovej rodiny sa rozletel po celom Slovensku.
Pozývali ich aj do Prahy, ale nevedeli, že z Tisovca sa nemôžu ani hnúť. Tu sa ešte viac
prejavilo jeho už i tak podlomené zdravie. V auguste 1954 dostal prácu v Liptovskom Hrádku
v Lesostave spolu s dvojizbovým bytom. Manželka Viera si tiež zohnala prácu.
V roku 1959 stál pred súdom. Žaloba mala 30 strán. Podľa nej bolo konečným cieľom
všetkých jeho snáh nastolenie kapitalizmu. Krajský súd v Bratislave ho uznal 25.3.1959
vinným a odsúdil ho na tri roky straty slobody a to pre podvracanie republiky.
V obnovenom ( rehabilitačnom ) konaní o ktoré požiadal Krajský súd z 30.4.1968 trestné
konanie z marca 1959 v celom rozsahu zrušil a Zaťkovu obranu potvrdil. Po návrate z
väzenia, kde bolo jeho už aj tak chatrné zdravie ešte viac podlomené, nastúpil na invalidný
dôchodok.
V roku 1961 sa opäť Zaťkovci sťahujú do Bratislavy. Zaťko ako jeden z najkvalitnejších
slovenských ekonómov sa už k svojej profesii nedostal. Ako čelnému predstaviteľovi a
aktívnemu účastníkovi SNP sa mu dostalo aspoň čiastočnej rehabilitácie koncom roku 1964,
keď mu prezident republiky k 20. výročiu SNP udelil Pamätnú medailu.
Vyše dvadsaťročný boj o svoju pravdu a česť dr. Ing. Peter Zaťko napokon pred svetskými
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súdmi vyhral 30.4.1968. Škoda nevyužitých kvalít jeho osobnosti, ktoré boli z politických
dôvodov odvrhované. Škoda zaslepenosti vedúcich predstaviteľov, ktorí v Zaťkovi nechceli
vidieť ponúkané prednosti. Nikto neodčiní historické chyby páchané na ňom a bolesť
spôsobenú nielen jemu, ale aj jeho manželke Vierke a deťom Peterovi a Jele. Zomrel
10.1.1978 v Bratislave v 75. roku svojho života ako martýr bojujúci oddane za cirkev a
budúcnosť svojej vlasti. Jeden z tých, čo ho dar nazviedol a hrozby nesklonili. Nezradil svoju
vieru ani hodnoty všeľudské.
17.10.1998 bola rodákovi z Vavrišova odhalená pamätná tabuľa, nainštalovaná na dome pána
Michala Zaťku ( po dohode s majiteľom ) , nakoľko pôvodný rodný dom Dr. Ing. Petra Zaťku
bol zbúraný a na jeho mieste postavený nový.

Prameň:
5.9.2012 WWW.vavrisovo.sk - Obec Vavrišovo / História obce / Dr. Ing. Peter Zaťko
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Vývoj ekonomiky v SR v roku 2012 a niektoré predpoklady vývoja pre rok 20131
Rudolf Sivák2

Vzhľadom na vysokú mieru zapojenia SR do zahraničného obchodu je hodnotenie
ekonomického vývoja v roku 2012 vhodné začať aspoň stručným pripomenutím hlavných línií vývoja
externého prostredia. Po prudkom prepade ekonomickej aktivity v eurozóne koncom roka 2011 sa
v prvom polroku 2012 dostavila istá stabilizácia. Nemecko, najväčšia ekonomika eurozóny
a najvýznamnejší exportný trh SR, v prvom polroku 2012 zaznamenalo solídny rast (pozri graf č. 1).
Napätie na finančnom trhu v súvislosti s prebiehajúcou dlhovou krízou však postupne rástlo
a v polovici roka 2012 dosiahli rizikové prirážky štátnych dlhopisov viacerých krajín eurozóny
dlhoročné, ba dokonca historické maximá.

Graf č. 1: Ekonomický rast eurozóny, SR a Nemecka v rokoch 2011 a 2012
(štvrťročná zmena reálneho HDP, po sezónnom očistení)

Prameň: Eurostat
Situácia na finančnom (a najmä dlhopisovom) trhu sa upokojila v priebehu letných mesiacov,
kedy ECB postupne upresňovala konkrétne črty nového programu OMT (3), čo bolo vnímané ako
odvrátenie bezprostrednej hrozby defaultu veľkých krajín eurozóny (najmä Talianska a Španielska).

1

Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu OP VaV s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska
ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032). Podporujeme
výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
2
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Katedra financií, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave,
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
3
Program OMT (skratka z angl. „Outright Monetary Transactions Programme) v krátkosti znamená možnosť
ECB na sekundárnom trhu po splnení príslušných podmienok nakupovať štátne dlhopisy členských krajín
eurozóny. Ohlásenie programu OMT malo za následok rýchly pokles požadovanej výnosnosti štátnych dlhopisov
viacerých členských krajín s vysokým dlhom. Ako oznámila ECB, hlavným cieľom programu OMT bolo
odstránenie deformácií transmisného mechanizmu menovej politiky ECB.
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Paradoxne upokojenie napätia na finančnom trhu bolo koncom roka sprevádzané ďalším prehĺbením
recesie v eurozóne a výrazne sa spomalil tiež ekonomický rast dvoch najväčších svetových ekonomík,
USA a Číny.
Makroekonomický vývoj v SR v priebehu roku 2012 plne korešpondoval s postupným
poklesom ekonomickej aktivity na hlavných exportných trhoch SR (pozri graf č. 1). V medziročnom
vyjadrení sa rast reálneho HDP spomalil z 2,9% v prvom štvrťroku na 0,7% v poslednom štvrťroku
2012. Za celý rok rástla slovenská ekonomika o 2%, čo je najmenej od roku 2009, kedy nás tvrdo
zasiahla globálna recesia. Aj z pohľadu príspevkov jednotlivých dopytových zložiek k rastu HDP sa
v roku 2012 zopakovali viaceré charakteristiky „krízového“ roku 2009. Príspevok domáceho dopytu
k ekonomickému rastu bol záporný (pozri graf č. 2) a podobne ako v roku 2009 sa výrazne prepadli
investície podnikateľských subjektov4, ktoré sa medziročne znížili o 10,3% (v roku 2009 to bolo až
-31,5%).

Graf č. 2: Percentuálne príspevky k ročnému rastu reálneho HDP SR
(domáci vs. Zahraničný dopyt)

Zdroj: vlastné výpočty z údajov Štatistického úradu SR

Okrem investícií sa v roku 2012 negatívne vyvíjali aj ostatné zložky domáceho dopytu.
Konečná spotreba verejnej správy sa v reálnom vyjadrení znížila o 0,6% a konečná spotreba
domácností klesala už tretí rok v rade (v roku 2012 o 0,6%). Je evidentné, že kombinácia
nepriaznivého vývoja na trhu práce a negatívneho spotrebiteľského sentimentu má reálne dopady na
spotrebné výdavky domácností. Z uvedeného je zrejmé, že ekonomický rast SR bol v roku 2012
dosiahnutý len prispením čistého exportu. Export SR vzrástol o 8,6%, čo výrazne prevýšilo dynamiku

4

Uvádzané údaje sa týkajú tvorby hrubého kapitálu, ktorý pozostáva z tvorby hrubého fixného kapitálu
a zmeny stavu zásob. V rámci celkových investícií (-10,3%) bol pokles tvorby hrubého fixného kapitálu miernejší
(-3,7%).
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importu (+2,8%, v stálych cenách), pričom Slovensko dosiahlo v roku 2012 najvyšší prebytok
zahraničného obchodu v období samostatnosti5.
Z pohľadu jednotlivých odvetví k ekonomickému rastu SR v roku 2012 prispel najmä
priemysel (priemyselná produkcia sa medziročne zvýšila o 10,3%) a z výrazného rastu tržieb sa dá
dedukovať tiež pozitívny príspevok sektorov dopravy (+8%), vybraných trhových služieb6 (+15,3%),
informačných a komunikačných služieb (+6%). Naopak stavebná produkcia pokračovala v zostupnom
trende už štvrtý rok v rade, pričom v roku 2012 sa jej medziročný prepad ešte urýchlil (pozri graf č. 3).
V reálnom vyjadrení sa tiež znížili tržby v maloobchode (-1%), avšak medziročný pokles
maloobchodných tržieb bol najmiernejší od roku 2009.

Graf č. 3: Vývoj stavebnej a priemyselnej produkcie SR (zmena v % oproti roku 2005)

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné výpočty
Z údajov znázornených na grafe č. 3 je badateľná divergencia vo vývoji produkcie priemyslu
a stavebníctva od roku 2010. Do roku 2008 patrili obidva sektory k ťahúňom ekonomického rastu SR.
Priemysel po páde v roku 2009 už v nasledujúcom roku prekonal predkrízové maximum produkcie,
avšak stavebníctvo pokračuje vo výraznom útlme. V porovnaní s vrcholom v roku 2008 ročná
stavebná produkcia SR v roku 2012 klesla o 27,3% (v stálych cenách), čo znamená návrat približne na
úroveň roku 2005. Dalo by sa povedať, že SR prechádza od roku 2009 vlastnou verziou spľasnutia
realitnej bubliny, aj keď s oveľa menšou intenzitou ako v najviac zasiahnutých krajinách (USA,
Španielsko).
Trh práce je dlhodobo problematickým miestom slovenskej ekonomiky. Aj v období prudkého
ekonomického rastu do roku 2008 sa najvypuklejšie nerovnováhy – dlhodobá nezamestnanosť,
obrovské regionálne rozdiely v ne/zamestnanosti, vysoká nezamestnanosť ľudí s nízkou kvalifikáciou
– zmierňovali len veľmi pomaly. Koncom roka 2012 došlo k ďalšiemu zhoršeniu hlavných
5

Podľa Štatistického úradu SR dosiahol za rok 2012 prebytok zahraničného obchodu SR (výrobky + služby)
takmer 7,9 mld. eur (v stálych cenách), resp. 3,55 mld. eur v bežných cenách
6
Medzi vybrané trhové služby patria napr. činnosti v oblasti nehnuteľností, právne služby, účtovnícke služby,
architektonické a inžinierske služby, marketing, a i.
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ukazovateľov slovenského trhu práce. Počet pracujúcich klesol na 2 313,4 tis. osôb (t. j. medziročný
pokles o 38 tis., resp. 1,6%) a miera nezamestnanosti (VZPS) vyskočila na 14,4% (t. j. medziročný rast
o 0,4%). Posledné tri mesiace roka 2012 boli z pohľadu zamestnanosti a nezamestnanosti najslabším
štvrtým kvartálom od roku 2005.
Graf č. 4: Vývoj hlavných indikátorov trhu práce a reálneho HDP v SR od roku 2008

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné výpočty

BOX 1: Dlhodobý vzťah medzi zamestnanosťou a rastom HDP v SR
Na grafe č. 4 si môžeme všimnúť silnú pozitívnu koreláciu medziročných zmien reálneho HDP
a celkovej zamestnanosti. Vzťah medzi reálnym outputom a celkovou zamestnanosťou v slovenskej
ekonomike môžeme formalizovať prostredníctvom nasledovného jednoduchého modelu:
(1)
(2)
, kde

je medziročná zmena celkovej zamestnanosti (vyjadrená ako zmena počtu

pracujúcich) v %,
je medziročná zmena reálneho HDP v %, t je označenie roka, q je označenie
štvrťroka, a, b sú odhadované koeficienty a ε je náhodná odchýlka. Metódou najmenších štvorcov
(pričom predpokladáme lineárnu závislosť
nasledovný odhad rovnice (2):

od

) získame za obdobie 1Q1998 – 4Q2012

(3)
t = -3,39 t=6,55
p < 0,01

p < 0,01

Korigovaný
Durbin-Watson = 0,60 <dL (T=60; K=2) = 1,54853
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AIC = 3,99; SIC = 4,06

BOX 1, pokračovanie
Aj keď uvedený odhad (3) má isté formálne nedostatky7, spoľahlivo preukázal, že zmena
reálneho HDP (

) v danom štvrťroku vysvetľuje podstatnú časť variability zamestnanosti (

)

v SR. Kladná hodnota odhadu koeficientu b ( = 0,367) svedčí o pozitívnej závislosti
od
, čo je
v súlade s predpokladmi ekonomickej teórie. Odhadnutý priebeh funkcie (1), ako aj skutočné
hodnoty kombinácií
a
v SR v období 1Q1998 – 4Q2012 sú znázornené na grafe č. 5.
Z pohľadu interpretácie, ako aj dôsledkov pre hospodársku politiku, sú významné predovšetkým
priesečníky priamky reprezentujúcej odhad

funkcie

s obidvomi osami. Priesečník

=0;
= -1,077) informuje, že v prípade nulového ekonomického rastu by
priamky a zvislej osi (
malo v SR dôjsť k medziročnému poklesu zamestnanosti o 1,08%. Priesečník priamky a vodorovnej osi
(
= 2,93;
= 0) znamená, že na udržanie zamestnanosti na nezmenenej úrovni je potrebný
reálny rast HDP o 2,93%.

) od zmeny reálneho HDP (
Graf č. 5: Závislosť medziročných zmien zamestnanosti (
(1. štvrťrok 1998 – 4.štvrťrok 2012)

) v SR

ΔE(%)

ΔY(%)

Zdroj: vlastné spracovanie z podkladov Štatistického úradu SR

Po prudkej akcelerácii inflácie v predchádzajúcom roku sa v roku 2012 dostavil pokles miery
inflácie z 3,9% na 3,6% (HICP). Tento mierny pokles bol dôsledkom pomalšieho rastu regulovaných
cien (6,3% oproti 7% v roku 2011) a cien potravín (3,8% oproti 5,3% v roku 2011). Naopak jadrová
inflácia (celková inflácia očistená o vplyv zmien daní a regulovaných cien) mierne zrýchlila z 2,3% na

7

Málo presvedčivá hodnota koeficientu determinácie (
, resp. korigovaný
koeficientu svedčí o pozitívnej autokorelácii náhodných porúch (rezíduí).

), hodnota Durbin-Watson
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2,7%. Spomedzi položiek spotrebného koša najrýchlejšie rástli ceny v doprave (6,4%), vzdelávaní
(5,9%) a starostlivosti o zdravie (5,1%). Naopak výrazne podpriemerne rástli ceny nábytku a bytového
vybavenia (0,6%), ceny za rekreáciu a kultúru (1,7%) a ceny odevov a obuvi (1,9%).
Isté zlepšenie sa v roku 2012 prejavilo aj z pohľadu zmiernenia záporného salda hospodárenia
verejných financií zo 4,9% HDP na 4,6% HDP8. Celkovo však situáciu okruhu verejných financií
nemožno hodnotiť príliš pozitívne, keďže hrubý verejný dlh by mal ku koncu roka 2012 dosiahnuť
hodnotu 52,2% HDP. Oproti obdobiu, kedy sa ešte neprejavovali negatívne dôsledky krízy na
hospodárenie verejnej správy9 (r. 2008), hrubý verejný dlh vzrástol o 24,3% HDP, resp. v absolútnom
vyjadrení sa zdvojnásobil (z 18,6 mld. EUR na 37,4 mld. EUR). Nutnosť konsolidácie verejných financií
za účelom zastavenia rastu verejného dlhu bude v najbližších rokoch znamenať záporný príspevok
verejných financií k ekonomickému rastu. Fiškálna reštrikcia by sa mala najvýraznejšie prejaviť práve
v roku 2013, keďže vláda SR si dala za cieľ zníženie rozpočtového schodku zo 4,6 na 2,9% HDP.
Výrazne pozitívnym javom bol v roku 2012 vývoj vonkajšej bilancie slovenskej ekonomiky.
V dôsledku rekordne vysokého prebytku zahraničného obchodu zaznamenala SR prvý krát od roku
1995 kladné saldo bežného účtu platobnej bilancie. Podľa predbežných údajov prebytok bežného
účtu v roku 2012 dosiahol 1,63 mld. eur, resp. 2,3% HDP. Okrem výrazného nárastu prebytku
tovarovej výmeny k zlepšeniu vonkajšej pozície ekonomiky v roku 2012 prispelo aj kladné saldo
bilancie služieb (pozri graf č. 6.). Čistý odlev výnosov z činnosti výrobných faktorov (v rámci toho
najmä odlev výnosov z investícií) ostáva najvýraznejšou zápornou položkou bežného účtu platobnej
bilancie SR. V roku 2012 sa tiež mierne prehĺbilo záporné saldo transferových platieb.

Graf č. 6: vývoj salda bežného účtu platobnej bilancie SR a jeho zložiek v rokoch 2011 a 2012

Zdroj: NBS
8

Uvedená hodnota nie je definitívnym výsledkom hospodárenia verejnej správy v roku 2012 (zatiaľ nie je
k dispozícii), ale aktuálnym odhadom MF SR z januára 2013 (Ministerstvo financií SR (2013))
9
Vplyv krízy na hospodárenie verejnej správy sa okrem iného prejavuje cez nižší výber daní a odvodov, vyššie
nároky na výplatu dávok sociálneho zabezpečenia. Hrubý verejný dlh SR sa tiež zvýšil v súvislosti so záväzkami
voči novým inštitúciám EFSF/ESM.
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Zhrnutie a predpoklady pre rok 2013
Vývoj hlavných makroekonomických ukazovateľov v SR v roku 2012 je vhodné neutrálne
hodnotiť, a to tak z pohľadu jednotlivých niektorých základných ukazovateľov, ako aj z historického
hľadiska. Z pohľadu jednotlivých ukazovateľov došlo v roku 2012 k miernemu zlepšeniu v oblasti
inflácie, deficitu rozpočtu verejnej správy a výrazne sa zlepšila externá pozícia ekonomiky, najmä
s prispením rekordného prebytku zahraničného obchodu. Naopak negatívne sa vyvíjala dynamika
rastu reálneho HDP (spomalenie z 3,2% na 2%), s čím súvisel aj rast nezamestnanosti, resp. pokles
zamestnanosti. Varovným signálom je tiež skokový prírastok hrubého verejného dlhu SR (medziročný
rast o takmer 9%), ktorý je dôsledkom slabej dynamiky ekonomického rastu, negatívneho vývoja na
trhu práce a rastom záväzkov SR voči „záchranným“ mechanizmom EU (ESM, EFSF).
Podobne neutrálne vyznieva hodnotenie makroekonomického vývoja v SR v roku 2012 v
historickom kontexte. Priemerná miera ročného rastu reálneho HDP SR za obdobie 1998 – 2012 je
3,9%. V porovnaní s tým je dosiahnutý ekonomický rast SR v roku 2012 (2%) výrazne podpriemerný.
Avšak v kontexte prebiehajúcej dlhovej krízy a recesie v eurozóne (hlavný exportný trh SR) je
pokračovanie mierneho ekonomického rastu a rastu exportnej výkonnosti SR pozitívnou správou.
Predpoklady makroekonomického vývoja SR pre rok 2013 musia žiaľ vychádzať
z pokračovania negatívneho vývoja na hlavných exportných trhoch SR. Je pravdepodobné, že
eurozóna dosiahne zápornú zmenu reálneho HDP aj za rok 2013 (európska komisia10 aktuálne
prognózuje -0,3%). Môžeme preto očakávať ďalšie spomalenie ekonomického rastu SR, ktorý by mal
za celý rok 2013 dosiahnuť hodnotu 0,5 – 1%. Takto nízka hodnota rastu reálneho HDP by podľa
odhadnutého modelu v časti BOX1 mala byť sprevádzaná poklesom celkovej zamestnanosti o 0,7% až
0,9%. Kombinácia nepriaznivého vývoja na zahraničných trhoch, poklesu zamestnanosti a fiškálnej
reštrikcie v roku 2013 spôsobí celkovo negatívny príspevok všetkých zložiek domáceho dopytu
(spotreba domácností, spotreba verejnej správy a investícií podnikateľských subjektov)
k ekonomickému rastu. Mierny ekonomický rast by teda v roku 2013 opäť mal byť dosiahnutý
s výlučným prispením čistého exportu, aj keď dynamika exportu bude oproti roku 2012
pravdepodobne výrazne nižšia (medziročný rast 3-5% oproti 8,6% v roku 2012).
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Aktualizácia systému národných účtov
František Bernadič

1. História
SNA
V roku 2003 UNSC (United Nations Statistical Commission) požiadal o aktualizáciu
Systému národných účtov (SNA 93, Rev.1) s cieľom uviesť národné účty do súladu s
novým ekonomickým prostredím, výsledkami metodického výskumu a užívateľskými
potrebami. Mandát na vedenie prác dostal ISWGNA (Intersecretariat working group
on NA) s pomocou AEG (Advisory Expert Group - experti z 20 krajín zo všetkých
regiónov sveta).
Začiatkom septembra 2009 bol zverejnený nový Systém národných účtov (2008
SNA) na web stránke UNSD .
ESA je legislatívny akt.
Aktualizácia SNA si zároveň vyžiadala aktualizáciu súčasnej ESA.

2. Súčasný stav prijímania novej legislatívy
Právny stav: Nariadenie k ESA 2010 ešte nie je finálne odsúhlasené a publikované.
Súčasťou Nariadenia k ESA je Časť A – metodika, časť B Transmisijný program.
Ukončené sú rokovania v pracovnej skupine k štatistike v Bruseli, pripravené sú
jazykové mutácie vrátane slovenskej. ŠÚ SR intenzívne spolupracoval na preklade
do slovenskej verzie ESA2010, v niektorých špecifických prípadoch konzultoval aj
s odborníkmi na MF a NBS
Prvý prenos dát podľa ESA 2010 bude povinný po 31.8.2014. To znamená, že
všetky dáta zasielané po 1.9.2014 vrátane dát v časových radoch musia byť na
základe metodiky ESA 2010
Pred 1. septembrom 2014 je možné publikovať dáta podľa ESA 2010 na národnej
úrovni, avšak do Eurostatu musia byť dodané podľa ESA95.
Derogácie k Transmisijnému programu – budú riešené implementačným
nariadením, ktorého prijatie sa očakáva po prijatí ESA 2010 v roku 2014. Nie
výnimky, len časovo obmedzené povolenie na nezaslanie presne špecifikovaných
dát. Deadline na derogácie 2020. Boli stanovené kritériá:
•
•
•
•

Dopad na kompozíciu Eu agregátov a EU stratégií (veľké/malé krajiny)
Obdobie, na ktoré sa požaduje derogácia (staršie dáta/novšie dáta))
Dĺžka časového radu (veľká/malá)
Nové alebo existujúce premenné/členenia/ocenenia (novozaradené položky)
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•

Problém zdieľaný viacerými krajinami...

Posudzovanie žiadostí o derogácie prebieha, proces nie je ukončený, v prípade
potreby bude viesť Eurostat bilaterálne diskusie s krajinami.
V súvislosti s implementáciou ESA 2010 je potrebné otvoriť celý rad ďalších
nariadení, najmä Nariadenie 479/2009 o EDP a GNI Nariadenie 1287/2003
Prechod z ESA95 na ESA 2010 – Eurostat pripravuje handbook so zoznamom
metodických zmien vrátane príkladov. Zatiaľ je predbežný termín plánovaný na jeseň
2013, snaha je mať to už na jar 2013
Školiaci program na implementáciu ESA 2010 vrátane Transmisijného programu.
Formy: kurzy, semináre, pracovné skupiny a workshopy. Sú koordinované na úrovni
medzinárodných a európskych inštitúcií, konkrétne ECB a OECD. Školenia sú
zamerané na metodické aspekty, zdrojové dáta a praktické príklady.
Témy:
•
Pensions: prebehol v novembri
•
Insurance: prebehol v novembri
•
FISIM : (začiatok 2013)
•
Transmisijný program (mid 2013)
•
Všeobecný úvod do ESA 2010 vrátane numerických príkladov (end 2013)
•
Tovar na zušľachtenie (end 2013)
•
R&D (end 2013)
•
Klasifikácia finančných nástrojov a sektorizácia inštitucionálnych jednotiek
(end 2013)
•
Worskshop o ocenení akcií (?)

3. Zmeny ESA 2010 oproti ESA 95:
Zmeny vychádzajú zo 44 odporúčaní k revízii SNA 93 na SNA 2008, pričom niektoré
sú už na európskej úrovni implementované. Tieto zmeny je možné rozdeliť do
viacerých blokov podľa toho, ktorých oblastí systému sa týkajú:
-

nefinančné účty – 22 odporúčaní
finančné služby – 8 odporúčaní
finančné nástroje – 6 odporúčaní
sektor verejnej správy a verejný sektor – 7 odporúčaní
zahraničie – 10 odporúčania
jednotky – 2 odporúčania
neformálna ekonomika a nelegálne aktivity – 2 odporúčania
ostatné – 1 odporúčanie

Spolu - viac ako 44 deklarovaných, keďže niektoré odporúčania sú členené na viac
častí
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4. Charakteristika zmien
Podľa charakteru konkrétnych zmien môžeme vykonať ďalšie členenie a to na:
•
•
•
•

Vplyv na HDP/HND – 10 odporúčaní
Metodické zmeny bez vplyvu na HDP/HND – 10 odporúčaní
Metodické zmeny už implementované na európskej úrovni - 7 odporúčaní
Terminologické upresnenie alebo zmena terminológie – 17 odporúčaní

5. Vplyv na HDP / HND
5.1 Zamestnávateľské penzijné schémy R2:
Vplyv na HDP predpokladáme z pravdepodobného prehodnotenia imputovaných
sociálnych príspevkov verejnej správy v súvislosti s penzijnými schémami štátnych
zamestnancov vzhľadom na to, že budúce penzijné dávky sa chápu ako záväzky
penzijných schém zamestnávateľov nefinancované z fondov

5.2 Neživotné poistenie R5
Vplyv na HDP bude mať zmenený spôsob výpočtu produkcie poisťovní, kde
namiesto skutočných nárokov sa do výpočtu zohľadnia upravené nároky, ktoré sú za
určitých podmienok ekvivalentné očakávaným nárokom. Táto úprava by mala vylúčiť
väčšinu nežiaducich a účtovníckych volatilít v produkcii neživotného poistenia.
Okrem toho zvýšenie HDP/HND spôsobí aj zmena zaznamenania živelných strát,
ktoré sa zaznamenajú ako kapitálové transfery namiesto poistných nárokov.

5.3 Výskum a vývoj R9
Táto položka predstavuje najväčšiu metodickú zmenu cca 80% celkového vplyvu
revidovanej ESA. Vplyv kapitalizácie R-D bude zrejmý z nasledovných dôvodov:
-

Nakúpené R-D služby budú reklasifikované z medzispotreby do THFK
trhových výrobcov
Produkcia R-D vo vlastnej réžii sa pripočíta do produkcie trhových výrobcov
Nová SFK sa započíta do produkcie netrhových výrobcov

5.4 Aktíva chránené patentom R10
Podľa ESA 2010 budú patentové aktíva zaznamenané ako produkované aktíva (ako
produkty duševného vlastníctva, R-D) a nie tak ako doteraz neprodukované aktíva.
Súvisiace licenčné poplatky sa zaznamenajú ako THFK namiesto MS.
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5. 5 Databázy R12
Kategória nefinančných aktív Počítačový SW sa v ESA 2010 mení na Počítačový SW
a databázy s následným členením na SW a DB. Podľa kapitalizačného kritéria sú
všetky databázy obsahujúce dáta s životnosťou viac ako 1 rok dlhodobým majetkom.
Preto je dôležité merať aj databázovú časť, ktorá nebola zahrnutá do odhadov za
SW.

5.6 Náklady na prevod vlastníctva R14
Spôsob, ako sa majú podľa ESA 2010 odpísať náklady na prevod vlastníctva (a
konečné náklady) ovplyvní rozdelenie (alokáciu) SFK v priebehu rokov. Pri nadobudnutí
aktíva sa majú odpisovať počas celej doby, keď sú vo vlastníctve kupcu a nie počas životnosti aktíva.
Pri predaji aktíva sa majú zaznamenať vtedy keď vzniknú.

Vplyv na HDP/HND môžeme
očakávať v prípade SFK netrhových výrobcov, keďže je súčasťou nápočtu produkcie

5.7 Právo využívať neprodukované aktíva medzi rezidentmi
a nerezidentmi R18
Ak nerezidentská jednotka:
-

je právnym vlastníkom (zákonným majiteľom) pôdy
má finančný lízing na budovu alebo inú nehnuteľnosť
má licenciu na čerpanie prírodných zdrojov počas niekoľkých rokov,

vytvorí sa tzv. fiktívna rezidentská jednotka, čo môže ovplyvniť HND, pretože
v prípade licencií na čerpanie prírodných zdrojov bude nájomné platené touto
fiktívnou jednotkou (nie nerezidentskou jednotkou). To isté platí aj v prípade
finančného lízingu na budovy, kde úrok platí fiktívna rezidentská jednotka namiesto
nerezidentskej.

5.8 Vojenské výdavky R19
Po kapitalizácii R-D predstavuje druhú najväčšiu metodickú zmenu, ktorá by mala
tvoriť cca 10% vplyvu na HDP/HND,. Konkrétne ide o kapitalizáciu armádnych
výdavkov v kontexte kritéria opakovaného využívania po dobu viac ako 1 rok bez
ohľadu na charakter výdavkov alebo účel využitia. Vplyv na HDP/HND sa bude
rovnať použitiu fixného kapitálu na agregovanej úrovni reklasifikovaných vojenských
zariadení

5.9 Vymedzenie verejného sektora a sektora S.13 R36
ESA 2010 kladie väčší dôraz na kvalitatívne kritérium pri klasifikácií jednotiek do
sektorov a kvantitatívne kritérium 50% (tržby/náklady) ponecháva z praktických
dôvodov pre zložité prípady, kde kvalitatívna analýza pri zatrieďovaní neumožní
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jednoznačné rozhodnutie. Zároveň sa do výpočtu 50% kritéria dopĺňa na stranu
nákladov čistá úroková sadzba. Tieto nové pravidlá môžu vyvolať reklasifikáciu
verejných jednotiek, čo ovplyvní HDP/HND

5.10 Indexované dlhové nástroje, dlh indexovaný k cudzej
mene, úroky so zvýhodnenou sadzbou, poplatky za požičiavanie
cenných papierov a zlata R43
V prípade indexovaných dlhových nástrojov sa vyžaduje úprava o akruálny úrok čo
môže ovplyvniť HND z dôvodu úrokov platených do/prijatých zo zahraničia
V prípade zaznamenania dlhu indexovaného v cudzej mene sa vyžaduje, aby výkyvy
výmenných kurzov boli zaznamenané ako úrok a nie ako zisk/strata z držby
(holding), preto očakávame vplyv na HND pre transakcie so zahraničím
Poplatky za požičiavanie cenných papierov a zlaté pôžičky sa podľa ESA 2010 budú
podľa konvencie zaznamenávať ako úrok, nie ako platba za službu, čo ovplyvní HDP

Špecifické metodické zmeny – na európskej úrovni

-

Zaznamenanie malých nástrojov

Pre Európu bolo stanovené ESA95 kvantitatívne kapitalizačné kritérium na oddelenie
dlhodobého majetku od MS– hranica 500€. V ESA 2010 je toto kritérium zrušené
a jediným kritériom je to, či aktívum je opakovane využívané viac ako 1 rok alebo nie.
Keďže toto pravidlo sa priamo týka hranice medzi investíciou a MS, očakávame vplyv
na HDP/HND.
-

Zaznamenanie vlastného zdroja založeného na DPH

Tiež sa týka len Európy. Tento vlastný zdroj sa podľa ESA95 zaznamenával ako
dane na produkty priamo platené zahraničiu (EÚ), avšak podľa ESA 2010, tieto dane
budú zbierané verejnou správou, ktorá ich potom prevedie ako bežný transfer do
zahraničia, čo zvýši HND.

6. Záver - dopad implementácie ESA 2010
Na základe grantu Eurostatu v roku 2008 bol vykonaný prieskum zameraný na dopad
implementácie ESA 2010. Z 22 MS + Island a Nórsko poskytlo detailné údaje 15 MS,
ktoré predstavujú 87% HDP na úrovni EU 27.
Prieskum bol zameraný na 5 oblastí:
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Ľudské zdroje:
-

odhad potrebných kapacít na implementáciu: 1-15
spôsob pokrytia potrebných kapacít – trvalé pracovné miesto 60%, dočasné
20%, špecifické dohody 20%
školenia – akým spôsobom (workshopy, diskusie semináre, zdieľanie
skúseností, Eurostat, tréningové materiály)

Infraštruktúra:
požiadavky na doplnenie SW vybavenia:
-

45% vo vlastnej réžii,
20% outsourcing,
35% bez nárokov na nové IT

Horizontálne otázky - organizačné:
Zdroje údajov: väčšina krajín potrebuje rozšírenie zisťovaní najmä k R&D –
v kontradikcii s požiadavkou znižovania záťaže respondentov. Pre niektoré položky
je potrebné zabezpečiť tiež doplňujúce zdroje informácií
Finančné zdroje:
Interval 100 000 € - 5 mil. €, z toho v priemere:
-

73% ľudské zdroje
10% Infraštruktúra
17 %Horizontálne otázky v kontexte databáz

Celkové zhodnotenie:
Hlavné problémy pri implementácii:
-

rozpočtové obmedzenia a finančné limity
harmonogram prijatia ESA 2010 spolu s implementáciou NACE Rev.2
komplexnosť niektorých tém ESA 2010 – časová náročnosť

Adresa autora:
František Bernadič, Ing.
frantisek.bernadic@statistics.sk
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Štatistická správa o základných vývojových tendenciách
v hospodárstve SR v 4. štvrťroku 2012
Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 4. štvrťroku 2012 zvýšil reálne o 0,7 %.
Bol to o 3,1 p. b. miernejší rast ako v 4. štvrťroku 2011. V medzikvartálnom porovnaní (4. štvrťrok 2012 oproti 3. štvrťroku 2012) po sezónnom očistení vzrástol o 0,2 %.
V bežných cenách objem HDP medziročne vzrástol o 2 % na 18 212,1 mil. Eur. 1)
Ekonomický rast v 4. štvrťroku bol rovnako ako v predchádzajúcich štvrťrokoch ovplyvnený výlučne zahraničným dopytom. Objem vývozu výrobkov a služieb
medziročne vzrástol o 7,1 %, čo bolo o 2,9 p. b. viac ako zvýšenie dovozu výrobkov
a služieb. Domáci dopyt prehĺbil svoj medziročný pokles o 1,1 p. b. na 1,9 % vplyvom
zníženia takmer všetkých jeho výdavkových zložiek. Z nich najvyšší medziročný pokles zaznamenala tvorba hrubého kapitálu o 5,8 %, pričom tvorba hrubého fixného
kapitálu sa znížila o 5 %. Nižšia bola aj konečná spotreba domácností o 1,2 % a konečná spotreba verejnej správy o 0,3 %. Konečná spotreba neziskových inštitúcií
slúžiacich domácnostiam ostala na minuloročnej úrovni.
V 4. štvrťroku sa vytvorila hrubá produkcia v objeme 44 549,7 mil. Eur, v tom
medzispotreba za 27 898,8 mil. Eur a pridaná hodnota za 16 650,9 mil. Eur. Čisté
dane z produktov dosiahli objem 1 561,2 mil. Eur. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011
ostala hrubá produkcia na rovnakej úrovni, medzispotreba klesla o 1,7 % a pridaná
hodnota vzrástla o 3 %. Objem čistých daní z produktov sa znížil o 19 %. Podiel medzispotreby na hrubej produkcii klesol o 0,8 p. b. na 62,6 %, podiel pridanej hodnoty
na hrubej produkcii vzrástol o 0,8 p. b. na 37,4 %.
Celkovú úroveň pridanej hodnoty objemovo najviac ovplyvňoval priemysel
26,9 % (z toho priemyselná výroba 21,1 %). Významný bol aj podiel odvetvových
zoskupení obchod; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby 19,3 %,
verejná správa; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc 14,7 %. V porovnaní
so 4. štvrťrokom 2011 najviac vzrástol podiel priemyselnej výroby o 1 p. b., najväčší
pokles bol v stavebníctve o 1,3 p. b.
Z produkčného hľadiska vývoj HDP v 4. štvrťroku súvisel s rastom pridanej
hodnoty najmä v odvetví informácie a komunikácie o 11,2 %. Vyššiu pridanú hodnotu
vykazovali aj priemysel o 10,6 % (z toho priemyselná výroba o 13,3 %), odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne služby o 7 %, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov; doprava a skladovanie; ubytovacie
a stravovacie služby o 2,4 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 2 %, verejná správa,
obrana, povinné sociálne zabezpečenie; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc o 1,5 %, finančné a poisťovacie činnosti o 1,1 %. V ostatných odvetviach pridaná hodnota nedosiahla minuloročnú úroveň. Najvyšší relatívny pokles bol v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove a v stavebníctve zhodne o 9,2 %.

1) podľa metodiky Európskeho systému národných a regionálnych účtov, 1995 (ďalej ESNÚ 95) v znení neskorších úprav
podľa nariadení Európskeho spoločenstva; pokiaľ nie je uvedené inak, absolútne hodnoty a štruktúra za HDP a jeho zložky sú
v bežných cenách, údaje o medziročnom vývoji sú zo stálych cien vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2005
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V roku 2012 sa vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 71 463 mil. Eur.
V porovnaní s rokom 2011 vzrástol v bežných cenách o 3,4 %. V stálych cenách sa
tempo medziročného rastu HDP zmiernilo o 1,2 p. b. na 2 %.
V 4. štvrťroku dosiahli výdavky na tvorbu hrubého kapitálu objem 3 418,8 mil.
Eur, z toho na tvorbu hrubého fixného kapitálu 4 323,9 mil. Eur. Zmena stavu zásob
dosiahla zápornú hodnotu -905,1mil. Eur. Oproti 4. štvrťroku 2011 klesla tvorba hrubého kapitálu o 5,8 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 5 %.
Medziročný pokles tvorby hrubého fixného kapitálu ovplyvnil najmä nižší objem nakúpených nových fixných aktív o 6 % v hodnote 4 259,8 mil. Eur. Objem nadobudnutého použitého dlhodobého majetku klesol o 7,8 %.
Z hľadiska jednotlivých sektorov dominantnú pozíciu mali nefinančné korporácie, ktoré investovali 65 % z celkových kapitálových výdavkov. Zníženie investičnej
aktivity vykázali vo finančných korporáciách o 33,1 %, v nefinančných korporáciách
o 6,1 % a vo verejnej správe o 1 %. Mierny nárast investícii vykázal sektor domácností o 0,9 %. Objem investícii v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam
oproti 4. štvrťroku 2011 ostal na rovnakej úrovni.
Najviac peňažných prostriedkov na nadobudnutie hrubého fixného kapitálu sa
investovalo v priemyselnej výrobe (27,4 %). Významný bol aj podiel investícií v činnostiach v oblasti nehnuteľností (16,1 %), v dodávke elektriny a plynu (12,3 %),
vo verejnej správe a obrane (9,3 %).
Z hľadiska jednotlivých druhov aktív sa znížil investičný dopyt hlavne v zložke
stavieb. Hodnota stavebných investícií klesla o 6 %, v tom investície do ostatných
stavieb o 7 % a do budov na bývanie o 2,8 %. Objem strojových investícií klesol
o 3,3 % v dôsledku poklesu výdavkov do ostatných strojov a zariadení o 3,7 % a do
dopravných prostriedkov o 1,8 %. Menej financií sa vynaložilo aj na zaobstaranie nehmotných fixných aktív o 7,6 % a kultivovaných aktív o 19,1 %. Kapitálové výdavky
do strojov dosiahli 2 340,1 mil. Eur, z toho do dopravných prostriedkov 456,2 mil.
Eur. Do stavieb sa investovalo 1 755,6 mil. Eur, z toho do budov na bývanie
401,5 mil. Eur. Na získanie nehmotných fixných aktív sa vynaložilo 145,1 mil. Eur
a kultivovaných aktív 83,1 mil. Eur.
Stav zásob v ekonomike sa k 31. decembru 2012 oproti stavu na začiatku
roka 2012 znížil o 551,6 mil. Eur. Zníženie zásob v bežných cenách ovplyvnil najmä
pokles zásob nedokončenej výroby o 272 mil. Eur, tovaru o 219,2 mil. Eur, výrobkov
a zvierat o 92,6 mil. Eur a nárast zásob materiálu o 32,2 mil. Eur.
V roku 2012 dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu 14 840,7 mil. Eur, v tom
objem hrubého fixného kapitálu 15 392,3 mil. Eur a zmena stavu zásob -551,6 mil.
Eur. Oproti roku 2011 klesla tvorba hrubého kapitálu o 10,3 %, z toho tvorba hrubého
fixného kapitálu o 3,7 %.
V bytovej výstavbe tretí štvrťrok po sebe rástol počet začatých bytov.
V 4. štvrťroku 2012 sa ich počet medziročne zvýšil o 6,8 % na 3 189 bytov hlavne
v dôsledku rastu v súkromnom sektore o 13,8 %. Vo verejnom sektore počet začatých bytov klesol o 36,6 %. Zvýšil sa aj celkový počet dokončených bytov. V 4. štvrť-
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roku sa dokončilo 5 589 bytov, čo bolo o 6,9 % viac ako vlani. V súkromnom sektore
vzrástol počet dokončených bytov o 13,4 %, vo verejnom sektore klesol o 32,1 %.
Najviac bytov bolo dokončených v Bratislavskom (25,2 %) a Trnavskom kraji
(17,9 %), najmenej v Banskobystrickom kraji (5,8 %). Oproti 4. štvrťroku 2011 najviac
vzrástol počet dokončených bytov v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Klesol v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.
K 31. decembru 2012 bolo rozostavaných 62 783 bytov. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 sa ich počet znížil o 3 %, pričom v rodinných domoch klesol
o 1 % na 41 782 bytov. V súkromnom sektore sa počet rozostavaných bytov znížil
o 1,5 % na 59 387 a vo verejnom sektore o 23,2 % na 3 396 bytov. V priebehu roka
2012 sa začala výstavba 13 090 bytov a dokončilo sa 15 255 bytov. V porovnaní
s rokom 2011 sa zvýšil počet začatých bytov o 2,7 % a počet dokončených bytov
o 4,4 %.
Výdavky domácností na konečnú spotrebu dosiahli v 4. štvrťroku objem
10 133,8 mil. Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 boli vyššie v bežných
cenách o 1,7 %. K rastu súkromnej spotreby prispelo najmä zvýšenie výdavkov na
zdravie o 6,2 %, na potraviny a nealkoholické nápoje o 5,8 % a na vzdelanie
o 5,5 %. Klesli výdavky na dopravu o 2,3 % a rozličné tovary a služby o 1,9 %. Najväčšiu časť celkových výdavkov domácností naďalej tvorili náklady spojené s bývaním (24,8 %) a výdavky na nákupy potravín a nealkoholických nápojov (18,4 %).
Verejná správa použila v 4. štvrťroku na konečnú spotrebu finančné prostriedky v objeme 3 735,8 mil. Eur. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 to bolo o 56 mil.
Eur viac. Medziročný nárast v bežných cenách zaznamenali naturálne sociálne dávky o 5,5 % a odmeny zamestnancov o 4,3 %. Medzispotreba (tvoria ju spotreba materiálu, energie a služieb) zaznamenala pokles o 3 % na 1 076,7 mil. Eur. Spotreba
materiálu poklesla o 5,4 % a výdavky určené na nákup služieb o 1,3 %.
V celkovej štruktúre konečnej spotreby verejnej správy tvorili odmeny zamestnancov podiel 40,2 %, naturálne sociálne dávky 24,6 % a výdavky na medzispotrebu
28,8 %. Z celkových výdavkov smerovalo na individuálnu spotrebu 45,7 %, zvyšok sa
použil na kolektívnu spotrebu.
Z vytvoreného hrubého domáceho produktu dôchodkovou metódou tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 9 490 mil. Eur pri medziročnom raste
v bežných cenách o 5,9 %. Odmeny zamestnancov 2) v hodnote 7 276,3 mil. Eur
vzrástli o 3,1 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu klesol o 13,6 % na
1 832,9 mil. Eur. Hodnota subvencií bola vyššia o 36,6 % a dosiahla 387,2 mil. Eur.
V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 vzrástol podiel odmien zamestnancov
o 0,5 p. b. na 40 %. Podiel hrubého prevádzkového prebytku a zmiešaných dôchodkov vzrástol o 1,9 p. b. na 52,1 %. Klesol podiel vybraných daní z produkcie a dovozu o 1,8 p. b. na 10,1 %. Podiel subvencií vzrástol o 0,5 p. b. na 2,1 %.

2) odmeny zamestnancov (rezidentov aj nerezidentov) vyplatené rezidentskými zamestnávateľmi
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Bežné príjmy domácností v 4. štvrťroku medziročne vzrástli o 4,3 % (reálne
vzrástli o 0,8 %). Oproti 4. štvrťroku 2011 sa ich dynamika nominálneho rastu zvýšila
o 2,3 p. b. Vývoj ovplyvnil rast odmien zamestnancov o 3,3 %, hrubého zmiešaného
dôchodku o 2,7 %, dôchodkov z majetku o 4,4 %, sociálnych dávok o 11,4 % a ostatných bežných transferov o 0,4 %. Z celkového objemu 16 608,3 mil. Eur najväčšiu
časť 45,7 % tvorili odmeny zamestnancov. Hrubý zmiešaný dôchodok sa podieľal
31,2 %, sociálne dávky 16,7 %, ostatné bežné transfery 3,6 % a dôchodky z majetku
2,8 %.
Bežné výdavky domácností dosiahli 4 139,2 mil. Eur. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 nominálne vzrástli o 2,5 % (reálne klesli o 1 %). Tempo ich nominálneho
rastu sa zmiernilo o 2,6 p. b.
Domácnostiam zostal na ďalšie použitie hrubý disponibilný dôchodok v objeme 12 469,1 mil. Eur. Oproti 4. štvrťroku 2011 vzrástol o 4,9 %. Úpravy vyplývajúce
zo zmien čistého majetku domácností v rezervách penzijných fondov dosiahli hodnotu 184,3 mil. Eur. Z disponibilného dôchodku použili domácnosti na konečnú spotrebu 81,3 %, zvyšok tvorili hrubé úspory. Objem hrubých úspor bol medziročne vyšší
o 18,1 %. Miera úspor v 4. štvrťroku dosiahla hodnotu 20,2 %.
V roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 vzrástli bežné príjmy domácností
o 3,5 % a bežné výdavky domácností o 2,7 %.
V 4. štvrťroku sa zisk nefinančných a finančných korporácií medziročne znížil
o 35,1 % na 1 668,1 mil. Eur. Nefinančné korporácie vytvorili zisk v objeme
1 687,2 mil. Eur, ktorý sa v porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 znížil o 37,6 %. Finančné korporácie dosiahli stratu 19,1 mil. Eur, medziročne klesla o 85,6 %. Finančné
inštitúcie vykázali stratu 191,4 mil. Eur (pokles o 19 %). Poisťovacie korporácie
a penzijné fondy dosiahli zisk 111,5 mil. Eur a ostatní finanční sprostredkovatelia
60,8 mil. Eur.
V roku 2012 sa zisk nefinančných a finančných korporácií znížil medziročne
o 2,7 % na 10 471,8 mil. Eur. Podľa charakteru produkcie v odvetviach zameraných
na poskytovanie služieb bol nižší o 0,7 % a v odvetviach produkujúcich trhové
výrobky o 5,2 %. Podiel zisku na hospodárskom výsledku v odvetviach produkujúcich
trhové výrobky klesol o 1,1 p. b.
Zisk nefinančných korporácií klesol v porovnaní s rokom 2011 o 8,1 %
na 8 857,4 mil. Eur. K zníženiu zisku najviac prispel pokles zisku v dodávke elektriny
a plynu o 20,1 % na 1 509,3 mil. Eur, stavebníctve o 28,5 % na 557 mil. Eur, činnostiach v oblasti nehnuteľností; odborných, vedeckých a technických činnostiach; administratívnych a podporných službách o 11,6 % na 1 096 mil. Eur a v obchode o 4,7 %
na 1 828,4 mil. Eur. Priemyselná výroba dosiahla zisk 2 283,9 mil. Eur s medziročným rastom o 15,2 %.
Finančné korporácie hospodárili v roku 2012 so ziskom v objeme
1 614,4 mil. Eur. Zisk vytvorený v peňažných finančných inštitúciách predstavoval
774,9 mil. Eur, v poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch 479,5 mil. Eur
a u ostatných finančných sprostredkovateľov 360 mil. Eur. Medziročné zvýšenie klad-
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ného hospodárskeho výsledku finančných korporácií o 43,5 % bolo ovplyvnené medziročným nárastom zisku vo všetkých troch typoch finančných inštitúcií.
Medziročná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla
v 4. štvrťroku 2012 úroveň 3,5 %. Oproti 4. štvrťroku 2011 sa znížila o 1 p. b.
K zmierneniu medziročného rastu celkovej cenovej hladiny prispelo najmä spomalenie dynamiky rastu regulovaných cien o 4,8 p. b. na 4,2 %. Naopak, medziročný
rast jadrovej inflácie sa zrýchlil o 0,6 p. b. na 3,1 % predovšetkým v dôsledku rastu
cien potravín o 5,8 %. Čistá inflácia medziročne vzrástla o 0,3 p. b. na 2,5 %.
Priemerná miera inflácie v roku 2012 bola na úrovni 3,6 % (o 0,3 p. b. nižšia
ako v roku 2011).
Zamestnanosť 3) podľa VZPS sa po dvojročnom medziročnom raste
v 4. štvrťroku znížila. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 klesla o 0,1 %
na 2 313,7 tis. osôb. Sezónne očistená zamestnanosť v 4. štvrťroku 2012 oproti
3. štvrťroku 2012 klesla o 24,9 tis. osôb (o 1,1 %) na 2 302,4 tis. osôb.
Z hľadiska štruktúry pracovných síl bol vývoj celkovej zamestnanosti ovplyvnený hlavne medziročným poklesom počtu podnikateľov 4) o 4,9 % na 350,3 tis. Počet
podnikateľov so zamestnancami klesol o 14,4 % na 66,8 tis. a počet podnikateľov
bez zamestnancov o 2,3 % na 283,5 tisíc. Počet zamestnancov vzrástol o 0,8 % na
1 961,6 tis. osôb. Počet živnostníkov, ktorých práca mala formu závislej práce zamestnanca, sa medziročne znížil o 6,7 % na 97 tis. osôb.
Podľa jednotlivých odvetví sa relatívne najviac znížil počet pracujúcich v činnostiach domácností o 35,4 %, v odborných, vedeckých a technických činnostiach
o 9,4 % a vo finančných a poisťovacích činnostiach o 6,9 %. V priemysle zamestnanosť klesla o 4,7 %, z toho najviac v priemyselnej výrobe o 4,9 %. Najväčšie prírastky pracujúcich boli v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 55,6 %, v ostatných činnostiach o 17,5 % a v administratívnych službách o 7,5 %.
Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 - 64 rokov 5) v porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 klesla o 0,4 p. b. na 64,6 %. Miera zamestnanosti mužov sa znížila
o 0,1 p. b. na 72,5 % a žien o 0,5 p. b. na 56,8 %.
Celková zamestnanosť podľa vekového zloženia sa najviac znížila vo vekovej
kategórii 25 - 34 rokov o 1,5 % a vo veku 50 - 54 rokov o 2,2 %. Z hľadiska pohlavia
vývoj na trhu práce ovplyvňoval najmä pokles počtu pracujúcich mužov v kategórii
15 - 24 rokov o 7,1 % a žien vo veku 25 - 34 rokov o 4,2 %. Počet pracujúcich sa
zvýšil vo vekovej skupine nad 55 rokov spolu o 6,8 %.
Podiel jednotlivých krajov na celkovej zamestnanosti bol v rozpätí od 11,3 %
(Trnavský kraj) do 13,6 % (Bratislavský kraj). Počet pracujúcich osôb sa medziročne
3) pracujúci v zmysle VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň
1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich
prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok a osôb na platených
aktivačných prácach; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku
4) spoločníci firiem, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, osoby so slobodným povolaním s jediným alebo hlavným zamestnaním
5) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z obyvateľstva v rovnakom veku
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znížil v štyroch krajoch, relatívne najviac v Trenčianskom kraji o 1,4 %. Vzrástol
v troch krajoch pri najvyššom prírastku v Trnavskom kraji (o 0,7 %). Miera
zamestnanosti vo vekovej skupine 20 - 64 ročných medziročne klesla v piatich
krajoch, z toho najviac v Trenčianskom kraji o 1,3 p. b. Vzrástla len v Bratislavskom,
Trnavskom a Banskobystrickom kraji.
V roku 2012 sa celkový počet pracujúcich osôb v porovnaní s rokom 2011
zvýšil o 0,6 % na 2 329 tis. osôb.
Počet pracujúcich v zahraničí do 1 roka podľa VZPS sa v 4. štvrťroku 2012
medziročne zvýšil o 8,5 % na 123 tis. osôb. Z európskych krajín pracovali slovenskí
občania najmä v Českej republike (37,6 %) a v Rakúsku (25,3 %). Najvyšší počet
osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bol z Prešovského (34,5 tis.) a Žilinského kraja
(20,5 tis.). Zamestnané osoby v zahraničí sa uplatnili najmä v stavebníctve (33,9 %)
a v priemyselných odvetviach (23,3 %).
V 4. štvrťroku bolo v hospodárstve SR k dispozícii v priemere 13 289 voľných
pracovných miest. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 ich počet klesol o 1,3 % (o 170
miest). V absolútnom vyjadrení najviac voľných pracovných miest ubudlo v obchode
o 424 miest. Výraznejší pokles bol aj v priemyselnej výrobe, zdravotníctve a sociálnej
pomoci, činnostiach v oblasti nehnuteľností, v ubytovacích a stravovacích službách.
Najvýraznejší medziročný rast počtu voľných miest bol vo verejnej správe, obrane a
sociálnom zabezpečení, v stavebníctve a v administratívnych službách.
Podľa územného členenia najviac voľných pracovných miest ponúkal
Bratislavský kraj (7 799). V ostatných krajoch sa ich počet pohyboval od 595
(Trenčiansky) do 1 305 (Banskobystrický kraj). Nižší počet miest ako v 4. štvrťroku
2011 bol vo väčšine krajov. Najvyšší pokles zaznamenal Košický (o 38,9 %)
a Trnavský kraj (o 21,5 %). Počet voľných miest sa zvýšil v Prešovskom (o 26,1 %) a
Bratislavskom kraji (o 9,4 %).
Nezamestnanosť podľa VZPS sa v 4. štvrťroku medziročne zvýšila o 3,1 %. 6)
Jej rast sa v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma štvrťrokmi zmiernil. V absolútnom
vyjadrení sa počet nezamestnaných osôb oproti 4. štvrťroku 2011 zvýšil o 11,9 tis.
na 390,4 tis. osôb. Miera nezamestnanosti medziročne vzrástla o 0,4 p. b. na
14,4 %. U žien vzrástla o 0,6 p. b. na 15 %, u mužov o 0,2 p. b. na 14 %. V medzikvartálnom porovnaní (4. štvrťrok 2012 oproti 3. štvrťroku 2012) vzrástla sezónne
očistená nezamestnanosť o 8,8 tis. (o 2,3 %) na 387,2 tis. osôb.
Mimoriadne vysoký podiel na trhu práce pretrvával v skupine dlhodobo nezamestnaných (dlhšie ako 1 rok bez práce). Z celkového počtu nezamestnaných dlhodobo nezamestnaní tvorili 64,9 %. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 sa ich počet
zvýšil o 3,1 % na 253,4 tis. osôb. Najpočetnejšou vekovou skupinou nezamestnaných s počtom 117,9 tis. a podielom 30,2 % bola skupina osôb vo veku 35 - 49 rokov. Podľa veku najväčší úbytok nezamestnaných bol vo vekovej skupine 50 - 54 rokov o 10,7 %. Z hľadiska veku a pohlavia sa najviac o 11,1 % zvýšil počet nezamestnaných žien vo veku 35 - 49 rokov.
6) definícia nezamestnanosti je v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 1897/2000; údaje sú prepočítané na obyvateľstvo
k 1. 1. 2012 podľa SODB 2011, indexy sú počítané z porovnateľných údajov
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Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac nezamestnaných osôb pracovalo v priemysle (22,2 %). Najvyšší relatívny prírastok počtu
nezamestnaných bol v odvetviach zdravotníctvo a sociálna pomoc o 79,2 %, informačné a komunikačné činnosti o 61,5 %. Relatívne najviac klesol počet nezamestnaných v činnostiach v oblasti nehnuteľností.
V roku 2012 nezamestnanosť medziročne vzrástla o 3,5 % na 377,5 tis. osôb.
Miera nezamestnanosti sa zvýšila o 0,4 p. b. na 14 %.
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR
(vrátane odhadu za zamestnancov u živnostníkov) dosiahla v 4. štvrťroku 2012
hodnotu 875 Eur. Jej dynamika rastu sa oproti 4. štvrťroku 2011 zrýchlila o 2,7 p. b.
na 3,2 %. Sezónne očistená nominálna mzda oproti 3. štvrťroku 2012 vzrástla
o 0,8 %. Vplyvom rastu spotrebiteľských cien pokračoval aj medziročný pokles
reálnej mzdy. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 sa zmiernil o 3,5 p. b. na 0,3 %.
Pokles reálnej mzdy tak pretrvával už dva roky, keďže naposledy vzrástla v 4. štvrťroku 2010.
Najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu mali zamestnanci vo finančných a poisťovacích činnostiach (1 814 Eur), v informačných a komunikačných činnostiach (1 807 Eur), v dodávke elektriny a plynu (1 594 Eur). V deviatich odvetviach
bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu mzdu mali
zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (553 Eur), ostatných činnostiach
(644 Eur), stavebníctve (653 Eur) a v poľnohospodárstve (656 Eur).
V porovnaní so 4. štvrťrokom 2011 vzrástla priemerná nominálna mesačná
mzda v prevažnej časti odvetví. Najvyšší relatívny rast zaznamenali činnosti vo finančných a poisťovacích činnostiach o 23,6 %, v dodávke elektriny a plynu o 11,4 %,
v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 7,6 %. Mzda sa najviac znížila v činnostiach
v oblasti nehnuteľností o 15,3 % a v administratívnych službách o 7,5 %.
Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 8 % na 1 029 Eur, v rozpočtových organizáciách o 3,7 % na 888 Eur
a v príspevkových organizáciách o 1,6 % na 803 Eur. V malých podnikoch do 19 zamestnancov klesla o 4,3 % na 698 Eur.
V roku 2012 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca
v hospodárstve hodnotu 805 Eur. Medziročne sa zvýšila o 2,4 %, reálna mzda klesla
o 1,2 %. Rast nominálnej mzdy bol o 0,2 p. b. rýchlejší ako v roku 2011.
Podľa demografických údajov sa v 4. štvrťroku 2012 v Slovenskej republike
narodilo 14 072 živých detí (o 813 menej ako v 4. štvrťroku 2011) a zomrelo 13 493
osôb (o 256 menej ako vlani). Živorodenosť sa znížila o 0,5 bodu na 10,4 promile,
úmrtnosť klesla o 0,1 bodu na 9,9 promile. Prirodzený prírastok obyvateľstva medziročne klesol o 557 osôb na 579 osôb. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 2 109 osôb (prisťahovalo sa 2 621 a vysťahovalo sa 512 osôb). Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska dosiahol 2 688 osôb a oproti 4. štvrťroku 2011 vzrástol o 863 osôb. K 31. decembru 2012 mala Slovenská republika 5 410 836
obyvateľov. Podiel žien na celkovom počte obyvateľstva tvoril 51,3 %.
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Makroekonomický vývoj SR do marca 2013
Jozef Chajdiak
Celkovo možno náš makroekonomický vývoj charakterizovať ako
nejasný, s otázkou, či je tu už jednoznačný trend rastu alebo len postupné
náročné šplhanie sa zo dna alebo stagnovanie na súčasnej negatívnej
národohospodárskej úrovni.
Na obr.1 je znázornený vývoj počtu narodených. Zdá sa, že ostatná
demografická vlna v roku 2009 dosiahla vrchol v počte narodených (61445)
a od roku 2010 (60599 narodených) začína pokles (podľa autorových prognóz sa
počet narodených bude znižovať a sú odhady, že aj pod 40000 narodených ročne
a v roku 2012 máme 55715 narodených).

Obr.1 Vývoj počtu narodených
Na obr. 2, 3 a 4 je znázornený rast HDP v stálych cenách 2005. V roku
2008dosiahol najväčší objem (50,5 mld. €).Vo vývoji HDP v stálych cenách
2005 na obr. 2 môžeme konštatovať štyri etapy: do roku 1998; po roku 1999 do
roku 2008; po roku 2007do roku 2010 a od roku 2010. Úroveň konca druhej
etapy (10 percentný rast v roku 2007) prekonala začiatok prvej etapy. Vývoj
v tretej etape predstavuje pokles a od konca roku 2009 máme opäť rast.
Očakávania budúceho vývoja sú zmiešané.
Na obr. 5 a 6 je vývoj objemu a podielu dlhu (maastrichtský) ústrednej
vlády na HDP v percentách. Po dramatickom vývoji v 1. štvrťroku 2001 sa tento
podiel znižoval a od 4. štvrťroku 2008 opäť utešenie rastie. Je otázkou či
porovnanie s hranicou 60 %, s priemerom eurozóny, či umiestnenie v rebríčku
európskych krajín na lichotivých miestach na jednej strane alebo porovnanie sa
s hranicou 0 % (bez dlhu) a následne bez úrokov a poplatkov a bez splátok istiny
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je naša riadiaca sféra vyrovnaná a či chceme čo najskôr dosiahnuť hranicu 60 %
alebo sa budeme orientovať na znižovanie alebo aspoň nezvyšovanie dlhu.

Obr.2 Štvrťročný objemu HDP v stálych cenách 2005

Obr.3 Kĺzavý ročný objemu HDP v stálych cenách 2005
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Obr. 4 Medziročný index rastu kĺzavého ročného objemu HDP v s.c. 2005

Obr. 5 Podiel dlhu ústrednej vlády (maastrichtský) na HDP (v %)
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Obr.6 Dlhu ústrednej vlády (maastrichtský) (v mld. Eur)
Hospodárenie so štátnym rozpočtom je zobrazené na obr. 7 až obr. 13. Po
„budovateľských“ heslách o znížení schodku štátneho rozpočtu až prakticky k
nule sme reálne jeho veľkosť výrazne posilnili. Štát Slovenská republika žije na
dlh! Z toho vyplýva ďalšie zvyšovanie úrokov a poplatkov a niekedy
v budúcnosti splácanie istiny, a následne menej potenciálnych prostriedkov na
sociálny alebo rozvojový program. Príjem z dane z pridanej hodnoty, po
dlhodobom raste výrazne poklesol v predminulom roku, potom sa vrátil na
predchádzajúce maximum a následne opäť poklesol Podobne je to pri príjmoch
zo spotrebných daní. Zdá sa, že výdavky na úroky a poplatky sa budú zvyšovať.
Vývoj zahraničného obchodu je na obr. 14. V konce obdobia máme etapu
zlepšovania salda zahraničného obchodu od bodu znamenajúcom otočenie
smeru vývoja na úroveň vyše 1 mld. € prebytku zahraničného obchodu
a opätovný mierny pokles a dynamický nárast salda na +3.5 mld. eur.
Na obr. 15 je vývoj medziročnej inflácie. Od roku 1993 môžeme sledovať vývoj
vo vlnách, s jednoznačným trendom poklesu. Priblíženie k nule sa tohto roku
vytratilo a odborná a aj časť laickej verejnosti opäť stratila záujem o pojem
„deflácia“ a prestala sa zamýšľať sa na jej vplyv na vývoj ekonomiky.
Kurz slovenskej koruny voči euru sa k 31.12.2008 skončil na úrovni
30,126 . Ten signalizuje nepriame spevňovanie SKK voči českej korune (obr.
17) a čakáme na moment rovnosti 1 SKK=1 CZK. Obr. 16 ale od roku 2009
naznačuje po poklesovej medzihre do roku 2011 spevňovanie českej koruny
a od roku 2012 opäť spevňovanie.

66

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

Obr. 7 Mesačné a kĺzavé ročné saldo štátneho rozpočtu (v mil. Sk)

Obr. 8 Podiel kĺzavého ročného salda štátneho rozpočtu na HDP (v %)
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Obr. 9 Kĺzavé ročné príjmy a výdavky štátneho rozpočtu (v mil. Eur)

Obr. 10 Kĺzavý ročný objem dane z pridanej hodnoty (v mld. €)
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Obr. 11 Kĺžavý ročný objem spotrebných daní (v mil. Eur)

Obr. 12 Kĺzavý ročný objem vdavkov štátneho rozpočtu na úroky a poplatky (v mil. Eur)
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Obr. 13 Podiel výdavkov štátneho rozpočtu na úroky a poplatky na HDP (%)

Obr. 14 Mesačné a kĺzavé ročné saldo zahraničného obchodu (v mil. Sk)
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Obr. 15 Medziročná inflácia (v %)

Obr. 16 Kurz českej koruny (od JAN2009 prepočet konverzným kurzom)
Mzdový vývoj je na obr. 17 a obr. 18. Vidíme, že oproti roku 1989 (s platmi pod
100 € sa v súčasnosti už dostávame na úroveň cez 800 € (v kladnej sezónnej
odchýlke). V reálnej mzde sa už podarilo jasne a trvalo prekročiť mzdovú
úroveň roku 1989. V poslednom období však musíme konštatovať pokles
mzdového vývoja.
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Obr. 17 Priemerná mesačná mzda pracujúceho v národnom hospodárstve

Obr. 18 Bázický index reálnej mzdy pracujúceho v národnom hospodárstve
(štvrťroky 1989 sa rovnajú 1)
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Obr. 19 Celkový počet nezamestnaných

Obr.20 Počet zamestnaných (v tisíc osôb; podľa VZPS)
Na obr.19 je znázornený vývoj celkového počtu nezamestnaných. Oproti
vrcholom v rokoch 2000 až 2002 ich počet postupne klesal a od roku 2008 začal
dynamicky rásť na úroveň 400 tisíc nezamestnaných s náznakom stabilizácie až
mierneho rastu. Znamená to zhruba 15000 osôb zníženia nezamestnanosti ročne
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v dlhodobom trende, t.j. k dosiahnutiu úrovne k roku 2008 potrebujeme ďalších
desať rokov.
Na obr.20 je vývoj počtu zamestnaných podľa Výberového zisťovania
pracovných síl. Môžeme sledovať rast tohto počtu až po posledný bod, o ktorom
nastal trendový pokles. Zdá sa, že od minulého roku počet zamestnaných opäť
rastie aj keď ostatný štvrťrok pozorujeme opäť pokles počtu zamestnaných.
Na obr.21 a 22 je znázornený vývoj výdavkov na výskum a vývoj. Tzv.
Lisabonská stratégia odporúča dosiahnuť ich úroveň vo výške 3 % HDP. Zdá sa,
že v plnení úlohy 2 % výdavkov na obranu z HDP sme podstatne úspešnejší. Je
otázne, ako dlho môže krajina vydržať takúto situáciu, plus fakt, že úroveň
účinnosti školského systému sa znižuje (špičkové intelektuálne kádre študujú
v zahraničí a často tam aj zostávajú; kvalita pedagogického zboru je úmerná
výške platov a staršie ročníky učiteľov zo socializmu vymierajú prirodzene
alebo odchodom do dôchodku).

Obr. 21 Ročné výdavky na výskum a vývoj (v mil. Eur)
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Obr. 22 Percentuálny podiel výdavkov na výskum a vývoj na HDP (v %)

Obr. 23 KMV - Koeficient makroekonomického vývoja (v %)
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Na záver na obr. 23 je zobrazený mesačný vývoj koeficienta makroekonomického vývoja.
Vrchol sme dosiahli v apríli 2007, ďalšie len lokálne maximum v januári 2008 a od toho
momentu sa makrovývoj meraný KMV výrazne zhoršuje až do októbra 2009.Nasleduje
otočenie vývoja s náznakom zastavenie v súčasnom období na úrovni makroekonomického
poklesu okolo -3 až -4 body.. Záverečnú etapu môžeme modelovať dvojitým W, pričom
umiestnenie W naznačuje tak možnosť rastu ako aj možnosť poklesu makroekonomického
vývoja

Zdroj údajov:
EIS Slovensko, Statis, Bratislava
www.statistics.sk
www.nbs.sk
www.finance.gov.sk
www.upsvar.sk
Kontakt na autora: chajdiak@statis.biz
__________________________
Vypracované v rámci riešenia úlohy VEGA č. 1/0335/13:
„Štatistická analýza vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti na súbore podvojne
účtujúcich podnikov SR

76

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

AJ TAKÝTO JE POHĽAD NA EKONOMIKU SLOVENSKA

Zostavitelia Zborníka dostali poštou aj takýto pohľad na ekonomiku Slovenska.
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Ekonomika Slovenska v pohľade verejnosti
Valéria Bezáková

1. Úvod
Spotrebiteľský barometer je prieskumom verejnej mienky, v ktorom sa sledujú
spotrebiteľské nálady občanov starších ako 16 rokov. Toto zisťovanie je súčasťou
medzinárodného programu, v rámci ktorého sa skúmajú názory investorov, výrobcov,
obchodníkov, poskytovateľov služieb a spotrebiteľov. Tie vo svojom súhrne slúžia ako
podklad na predpoveď ekonomického vývoja jednotlivých krajín i väčších územných celkov.
Do programu je zapojených 27 členských štátov EÚ a kandidátske krajiny. Prieskumy sú
koordinované a podporované Generálnym riaditeľstvom pre ekonomické a finančné
záležitosti Európskej komisie.
Zisťovania u spotrebiteľov začal ŠÚ SR pravidelne uskutočňovať v apríli 1999 najprv so
štvrťročnou, neskôr s mesačnou periodicitou. Prostredníctvom 15 indikátorov sa sledujú
názory obyvateľov na finančnú situáciu v domácnosti, úmysly investovať, ale aj mienka o
súčasnom dianí v ekonomike a očakávania jej ďalšieho vývoja. Počas prvej marcovej dekády
2013 na otázky odpovedalo 975 občanov SR reprezentujúcich populáciu Slovenska od 16
rokov vyššie v znakoch: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť bydliska a kraj.
V centre pozornosti tejto informácie bude tá časť Spotrebiteľského barometra, v ktorej
verejnosť posudzuje zmeny celkovej ekonomickej situácie na Slovensku za posledných 12
mesiacov a odhaduje jej vývoj v nasledujúcom období. Výsledky v grafoch sú uvedené
v prepočítanej podobe koeficienta, ktorý nadobúda hodnoty z intervalu od –100 (v prípade, ak
sú všetky výroky oslovených osôb maximálne nepriaznivé) do +100 (v opačnom prípade, ak
sú všetky výroky maximálne priaznivé).

2. Hodnotenie doterajšej hospodárskej situácie na Slovensku
Pre percepciu doterajšieho vývoja ekonomickej situácie na Slovensku obyvateľmi rok
2012 začínal odrazením sa odo dna z decembra 2011. Podiel kladných odpovedí (ekonomická
situácia sa zlepšila) vtedy predstavoval 4%, neutrálnych (ekonomická situácia je rovnaká)
13% a zastúpenie negatívnych (ekonomická situácia sa zhoršila) 81%. Tieto názory
charakterizovala prepočítaná hodnota –56,6. Od historických maxím/miním neboli tieto
výsledky príliš vzdialené. Pre kladné odpovede sú to 2% v októbri 2009, pre negatívne 85%
v októbri 1999. Historicky najnepriaznivejším výsledkom v indexovej podobe je -67,0
z októbra 1999. V januári 2012 si jeden z dvadsiatich respondentov (5%) vybral odpoveď
o zlepšení hospodárskych pomerov, 16% konštatovalo nezmenenú situáciu a viac než tri
štvrtiny (76%) pociťovali zhoršenie ekonomickej situácie vo svojej krajine. Tento mesiac
začínal teda na hodnote -49,6, ktorá sa do marca znížila ešte o 3,1 bodu na -52,7. Kladnú
odpoveď poskytli 4%, neutrálnu 16% a negatívnu 77% opýtaných. Nasledujúce 4 mesiace sa
situácia zlepšovala, v júli doterajšiu ekonomickú situáciu hodnotilo pozitívne 9%, neutrálne
23% a negatívne 65% respondentov. Indexovým vyjadrením výsledku bola hodnota -37,6. Po
júli nasledoval podobne ako pred rokom zostup s výkyvom v novembri. V decembri bolo
namerané lokálne minimum na hranici -53,0. Kritické výroky vzrástli od júla o 12
percentuálnych bodov na hladinu 77% (oproti 84% v apríli 2009), pozitívne klesli o 5
percentuálnych bodov na 4% (oproti 3 % v apríli 2009), neutrálne o 6 percentuálnych bodov
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na 17% (oproti 10 % v apríli 2009). Prvé tri mesiace roku 2013 sa prejavuje tendencia rastu.
Aktuálne má index hodnotu -47,3 a je výsledkom preváženia 6% kladných, 19% neutrálnych
a 73% nepriaznivých vyjadrení. Marcové hodnotenie významne zaostáva za dlhodobým
priemerom (o 13,7 bodu), avšak je priaznivejšie ako pred mesiacom o 0,7 bodu a ako pred
rokom o 5,4 bodu. Prehľad výsledkov poskytuje graf č. 1.
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Graf č. 1: Názory respondentov na vývoj hospodárskej situácie v SR za posledných 12
mesiacov

Celkové rozpätie vyskytujúcich sa hodnôt percepcie ekonomickej situácie na Slovensku
jeho obyvateľmi za celé sledované obdobie sa oproti minulému roku nezmenilo, je to stále
84,2 bodu (od –67,0 do +17,2). Z hľadiska rozpätia v komparácii s rokom 2011 bol rok 2012
ustálenejší (v roku 2011 rozpätie 21,4 bodu, v 2012 to bolo 15,4 bodu), mantinely
vyskytujúcich sa hodnôt za posledných 12 mesiacov sú zhodné 15,4 bodu (od –53,0 do -37,6).
Prehľad priemerných hodnôt za kalendárny rok dokumentuje prepad hodnotení doterajšieho
vývoja ekonomiky na Slovensku v roku 2009, prechodné zlepšenie v roku 2010 a klesajúcu
tendenciu po tomto období. Vývoj v prvých troch mesiacoch roku 2013 naznačuje
pokračovanie poklesu.

Tabuľka č.1: Charakteristiky indikátora doterajšieho vývoja ekonomickej situácie na
Slovensku v danom roku
koeficient
2005
2006
min
-24,8 -22,6
max
-12,9
10,0
priemer
-17,3 -11,7
* za prvé tri mesiace

Doterajší ekonomický vývoj v SR
2007 2008
2009
2010
2011
-7,4 -12,7 -57,8 -48,5 -56,6
17,2
4,3 -10,1 -29,2 -35,2
7,1
-1,4 -49,6 -37,6 -44,3

2012
-53,0
-37,6
-46,1

2013*
-50,3
-47,3
-48,5
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Tabuľka č.2: Indikátor doterajšieho vývoja ekonomickej situácie v členských krajinách EÚ
Indikátor
Obdobie

Ako sa vyvíjala hospodárska situácia v štáte v uplynulých 12 mesiacoch
marec
marec
marec marec marec
marec
marec
marec
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-25
-8
-42
-75
-35
-15
-47
-47
-32
-23
-39
-48
-60
-57
-55
-56
+3
-2
-9
-51
-47
-32
-49
-44
+26
+23
-3
-54
-24
-5
-10
-8
-24
+14
+6
-57
-44
+29
+13
-8
+26
+30
-17
-68
-55
-3
-17
-6
-1
-13
-41
:
:
:
:
-46
-36
-29
-45
-71
-76
-85
-94
-88
-19
-17
-33
-69
-75
-60
-71
-76
-44
-36
-51
-73
-46
-43
-55
-58
-45
-32
-66
-67
-45
-48
-54
-73
-23
-20
-19
-46
-61
-57
-74
-82
-9
-2
-35
-77
-69
-37
-19
-6
+4
+18
-11
-58
-68
-37
-23
-13
-25
-8
-15
-52
-40
-13
-36
-47
-14
-51
-56
-78
-59
-38
-52
-36
-34
-28
+2
-44
-57
-42
-47
-22
-20
+14
-13
-67
-37
-9
-58
-67
-18
+7
-2
-59
-39
+11
-27
-25
+2
0
+12
-33
-16
-23
-25
-32
-47
-37
-56
-74
-55
-67
-74
-77
-20
-9
-20
-44
-61
-64
-52
-42
-20
-10
-26
-60
-68
-67
-68
-71
-15
+13
+2
-46
-44
-42
-48
-43
-21
0
+8
-6
-59
-11
+20
-20
-16
+5
+11
-3
-65
-1
+29
-16
-60
-53
-28
-31
-39
-77
-48
-52

Belgicko
Bulharsko
Česko
Dánsko
Nemecko
Estónsko
Írsko
Grécko
Španielsko
Francúzsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litovsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Veľká
Británia
Európska
-28**
-15
-30
-67
-46
-27
Únia spolu
** v priemere nie sú zahrnuté štáty, ktoré v tom čase nepatrili do EÚ
: v čase publikovania výsledok nebol k dispozícii

-40

-46

Z tabuľky č. 2 vyplýva, že pri poslednom hodnotení doterajšieho vývoja ekonomiky
počas marca 2013 vo všetkých 27 krajinách, čo poskytli údaje, prevládal pesimizmus nad
optimizmom. Rozpätie vyskytujúcich sa hodnôt sa oproti stavu pred rokom zúžilo zo 107
bodov na 82 bodov a posunulo z oboch strán k stredným hodnotám. Kým v marci minulého
roka tvorili mantinely čísla od –94 do +13, aktuálne to bolo od –88 do -6. Kladná hodnota sa
v marci 2013 nevyskytla v žiadnom členskom štáte. Doterajší vývoj ekonomiky vo svojej
krajine najkritickejšie posudzovali opäť v Grécku (-88). Po usporiadaní do rebríčka podľa
klesajúcich hodnôt sa Slovensko (so sezónne očistenou hodnotou -43) ocitlo podobne ako
pred rokom na 13 mieste, podobnú hodnotu (-44) má Česko na 14. mieste a Rumunsko (-42)
na 12. priečke. Komparácia aktuálneho výsledku so situáciou pred rokom indikovala
zlepšenie v 12 prípadoch, zhoršenie rovnako v 12 štátoch, v dvoch krajinách sa situácia
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zhodovala (Švédsko, Belgicko) a jedna sa nedala porovnať pre chýbajúci výsledok pred
rokom. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka celkový európsky pesimizmus pri
percepcii ekonomickej situácie vo svojej krajine vzrástol o 6 bodov z –40 na -46. Tento
priemer Slovensko prevyšuje o 3 body.
3.Očakávaný vývoj ekonomiky na Slovensku
Laické prognózy vývoja hospodárstva v SR v roku 2012 majú podobný priebeh ako
percepcia doterajšieho vývoja slovenskej ekonomiky. Decembrové dno v roku 2011 malo
hodnotu -53,6. Proti 4 % optimistov sa postavilo 74 % pesimistov, ktorí ekonomickú
budúcnosť svojej krajiny videli v čiernych farbách. Výsledok dopĺňalo 17 % neutrálnych
odpovedí. Rastúca fáza trvala v tomto prípade do apríla 2012. Za štyri mesiace podiel
optimisticky zmýšľajúcich stúpol o 12 percentuálnych bodov na 16 %, neutrálne tvrdenia mali
o 12 percentuálnych bodov vyššie zastúpenie (t.j. 29 %) a výskyt pesimistických vízií klesol
o 26 percentuálnych bodov na 48 %. Indexová hodnota vzrástla za toto obdobie o 30,2 bodu
na -23,4. Podobná hodnota -23,9 bola zaznamenaná ešte v máji 2012. Po tomto mesiaci
nasleduje viditeľný pokles, stav sa opäť zhoršuje až do októbra 2012. Necelým trom štvrtinám
pesimistov (72 %) kontrovali 4 % optimistov a 18 % opýtaných očakávalo stabilitu.
Koeficientovým vyjadrením týchto názorov bolo číslo -48,5. Podobná hodnota (-48,1) bola po
novembrovom výkyve opäť nameraná v decembri 2012 So začiatkom roku 2013 napätie
začína opäť povoľovať. Aktuálne viac ako polovica opýtaných (57 %) predpovedala
zhoršovanie ekonomickej situácie v SR, 29 % nezmenený stav a 9 % respondentov očakáva
zlepšenie. V marci 2013 indikátor so svojou hodnotou -33,6 opäť zaostával za svojím
dlhodobým priemerom (o 8,2 bodu), avšak podobne ako pri percepcii doterajšieho vývoja aj
tu boli obyvatelia optimistickejšie naladení ako pred mesiacom (o 2 body) a pred rokom
(rozdiel 5,2 bodu). Výsledky možno porovnať v grafe č. 2.
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Graf č. 2: Očakávania respondentov týkajúce sa vývoja hospodárskej situácie na Slovensku
v nasledujúcich 12 mesiacoch
Celkové rozpätie vyskytujúcich sa hodnôt v SR za celé obdobie sa oproti situácii pred
rokom ani v prípade ekonomických očakávaní nezmenilo, je to stále 72,4 bodu (od –55,1 do
+17,3). Oproti roku 2011 boli v roku 2012 mantinely podobne od seba vzdialené, posunuté
však k priaznivejším hodnotám (rozpätie v roku 2011 bolo 24,8 bodu, v roku 2012 to bolo
25,1 bodu). Očakávania respondentov zohľadnené v celoročnom priemere podobne ako pri
hodnoteniach doterajšieho vývoja znamenali prepad v roku 2009, zlepšenie v roku 2010,
opätovný pokles v roku 2011, náznaky zlepšenia v roku 2012 a prvé tri mesiace roku 2013
naznačujú opäť zvýšenie priemernej hodnoty pesimizmu.
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Tabuľka č.3: Charakteristiky indikátora očakávaného vývoja ekonomickej situácie na
Slovensku v danom roku
Očakávaný ekonomický vývoj v SR
koeficient
2005
2006
2007 2008
2009
2010
Min
-27,6 -16,4
-9,3 -29,6 -55,1 -37,7
Max
-2,9
16,2
17,3
-3,1 -22,4 -12,4
priemer
-10,7
-4,9
5,5 -12,0 -38,3 -22,8
* za prvé tri mesiace

2011
-52,6
-27,8
-36,8

2012
-48,5
-23,4
-36,6

2013*
-44,0
-33,6
-37,7

Tabuľka č.4: Indikátor očakávaného vývoja ekonomickej situácie v členských krajinách
EÚ
Indikátor
Ako sa bude vyvíjať hospodárska situácia v štáte v nasledujúcich 12 mesiacoch
Obdobie
marec
marec
marec marec marec
marec
marec
marec
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Belgicko
-8
-3
-15
-24
4
-3
-11
-21
Bulharsko
-20
-12
-25
-37
-29
-26
-28
-31
Česko
+7
+3
-6
-21
-9
-26
-45
-22
Dánsko
+9
+5
-10
-2
+16
+7
+9
+7
Nemecko
-7
+7
-4
-52
-10
+17
-5
-10
Estónsko
+22
+21
-10
-38
0
+16
-6
+4
Írsko
-6
-20
-33
:
:
:
:
-21
Grécko
-30
-21
-40
-64
-44
-65
-77
-64
Španielsko
-12
-8
-17
-47
-17
-15
-24
-28
Francúzsko
-25
-10
-24
-47
-17
-29
-24
-41
Taliansko
-8
-8
-24
-27
-9
-23
-22
-31
Cyprus
-20
-24
-18
-48
-40
-25
-38
-28
Lotyšsko
+8
+8
-13
-47
-22
-19
-8
+1
Litovsko
+2
+16
-8
-52
-28
-9
-12
+2
Luxembursko
-18
+2
-10
-42
-8
+2
-22
-28
Maďarsko
+7
-37
-41
-65
-23
-20
-35
-22
Malta
-26
-21
-3
-29
-22
-36
-33
+2
Holandsko
+6
+10
-20
-51
+7
+2
-46
-35
Rakúsko
0
+10
-7
-38
+1
+13
-23
-6
Poľsko
+6
-1
+9
-30
-5
-20
-16
-27
Portugalsko
-29
-30
-45
-59
-33
-56
-57
-61
Rumunsko
-8
+2
-6
-33
-33
-38
-33
-24
Slovinsko
-9
0
-8
-39
-14
-23
-25
-24
Slovensko
-12
+11
-10
-51
-16
-36
-37
-32
Fínsko
-2
+1
-12
-17
+25
+10
-9
-1
Švédsko
+3
+2
-10
-8
+27
+17
-7
0
Veľká Británia
-17
-19
-28
-33
+5
-29
-30
-26
Európska Únia -11**
-6
-18
-40
-7
-14
spolu
** v priemere nie sú zahrnuté štáty, ktoré v tom čase nepatrili do EÚ
: v čase publikovania výsledok nebol k dispozícii

-22

-25

84

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

Tabuľka č. 4 napovedá, že v 21 štátoch EÚ, ktoré poskytli výsledky, sa na budúcnosť
ekonomiky díva viac občanov pesimisticky ako optimisticky. Index očakávaného vývoja
ekonomiky nebol záporný v Dánsku, Estónsku, Malte, Litovsku, Lotyšsku a Švédsku.
Vyskytujúce sa hodnoty sa pri ekonomických očakávaniach posunuli z oboch strán bližšie
k stredu, pričom rozpätie sa zároveň zúžilo (pred rokom od –77 po +9, teraz od -64 do +7).
Oproti marcu 2012 sa vyhliadky do budúcnosti podľa výpovedí občanov zlepšili v 17 štátoch.
V 9 krajinách boli laické prognózy vývoja ekonomiky pesimistickejšie než pred rokom, jedna
sa nedala porovnať. Slovensko v marci 2013 dosiahlo hodnotu (po sezónnom očistení -32),
ktorá je o 7 bodov nepriaznivejšia ako priemer EÚ. V rebríčku sa Slovensko umiestnilo na 23.
mieste. Pesimistickejšie ekonomické očakávania ako obyvatelia Slovenska mali v marci 2013
v Holandsku, Francúzsku, Portugalsku a v Grécku. Európska únia ako celok vykazovala za
rok zvýšenie pesimizmu o 3 body, keď hodnota príslušného indikátora klesla z –22 na -25.
5. Záver
V decembri 2011 dosiahli oba sledované indikátory hodnoty blízke „dnu“ z roku 2009.
V prvej polovici roku 2012 pri percepcii ekonomického diania na Slovensku došlo zlepšeniu,
v druhej polovici k zhoršeniu a posledné zistenia naznačujú opäť priaznivú tendenciu.
V marci 2013 u obyvateľov prevažovala nedôvera nad dôverou. Aktuálna hodnota indikátora
je nepriaznivejšia ako jeho dlhodobý priemer, oproti stavu pred rokom došlo k miernemu
zlepšeniu.
Aj v laických prognózach ďalšieho smerovania ekonomiky na Slovensku v marci 2013
prevládali pesimistické názory, ktorých bolo viac ako v dlhodobom priemere. Obyvatelia boli
v odhadoch ďalšieho vývoja hospodárstva SR optimistickejší ako pred rokom a vývoj za
posledné mesiace naznačuje priaznivý vývoj.
Na úrovni EÚ v oboch prípadoch (vnímania doterajšieho vývoja ekonomiky v krajine ako
aj ekonomických očakávaní) došlo oproti stavu pred rokom k nárastu pesimizmu.
Z medzinárodného porovnania vyplýva, že výsledky za Slovensko boli v marci 2013 pri
percepcii doterajšieho vývoja priaznivejšie, pri očakávaniach nepriaznivejšie ako priemer za
27 členských štátov EÚ. Pri usporiadaní krajín do rebríčka od najvyššej dôvery k najnižšej
Slovensko v marci 2013 pri percepcii ekonomického vývoja dosiahlo z 27 krajín opäť 13.
miesto a pri ekonomických očakávaniach sa posunulo o 2 priečky dozadu na 23. miesto.
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Inovačné podnikanie a inteligentný ekonomický rast SR
Marián Zajko
Abstract: Paper deals with the role and issues of innovative entrepreneurship within the intelligent economic growth as
reflected within the framework of the current EU initiatives aiming at it, especially the „Innovations in the Union“.
Based on the characteristics of innovative companies further analysis deals with the technostartups, their definition
issues, economic contributions, prerequisites of their success, startup company culture and business conditions
favourable for startups in the most developed startup country - the USA. The economic relevance of startups in the USA
is reflected in the national startup initiative supported by the Obama administration (2011), rapid development of
business incubators/accelerators and startup communities. In the conclusion is outlined the Slovak startup scene, its
main players and issues, business conditions for startups, the latest initiatives and potential development.
Key words: intelligent economic growth,innovative entrepreneurship, startup, startup ecosystem
Kľúčové slová: inteligentný ekonomický rast, inovatívne podnikanie, startup a startupový ekosystém

1. Úvod
Európska únia prijala v r. 2010 Stratégiu Európa 2020, ktorá vyjadruje jej víziu
európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21. storočí. Jej základom sú tri vzájomne
previazané priority:
– inteligentný rast - vytvorenie ekonomiky založenej na znalostiach a inováciách,
– udržateľný rast - podpora ekologickejšej a konkurencieschopnejšej ekonomiky, ktorá
efektívnejšie využíva zdroje,
– inkluzívny rast - podpora ekonomiky s vysokou mierou zamestnanosti, ktorá zabezpečí sociálnu
a územnú súdržnosť.
Základné vzťahy medzi prioritami ekonomického rozvoja definovaných v Stratégii Európa
2020,sa musia odvíjať predovšetkým od rastu investícií do výskumu a vývoja (VaV)
a zlepšovania podnikateľského prostredia v ekonomike. V EÚ je rast investícií do výskumu a
vývoja z 2 % na 3 % HDP u členov EÚ, a to najmä na báze súkromných investícií. Implicitne to
predpokladá nulovú korupciu a klientelizmus v ekonomike a výkonnú štátnu administratívu.
Predovšetkám priaznivé podnikateľské prostredie, dopyt po inováciách a nie verejné
výdavky majú motivovať investície podnikov do inovačných aktivít s cieľom zvýšiť svoju
konkurenčnú schopnosť, efektívnejšie využívať zdroje a zavádzať ekologické procesy a produkty.
Organickými dôsledkami synergie vyššie uvedených predpokladov inteligentného a udržateľného
rastu sú atribúty inkluzívneho rastu: rast počtu pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou a
napokon pozitívne sociálne a územné efekty prosperity ekonomiky a spoločnosti.
Inštitucionálne snahy izolovane vylepšovať tieto aspekty udržateľného a inkluzívneho rastu
bez systematického zamerania sa na rast investícií do VaV a rovnocenného zlepšovania
podnikateľského prostredia pre domácich a zahraničných podnikateľov vedú skôr k plytvaniu
zdrojmi, časom a k poklesu dôvery obyvateľstva v schopnosti vlády štátu riešiť jeho naliehavé
ekonomické a sociálne problémy. Podnikateľské prostredie poznačené korupciou a klientelizmom
a neefektívnou štátnou administratívou utvára negatívny obraz o ekonomike u domácich a
zahraničných podnikateľov a pôsobí ako brzdiaci činiteľ ekonomického rastu.
2. Inteligentný rast
Inteligentný rast znamená zlepšenie výkonnosti EÚ v týchto oblastiach1:

1

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_sk.htm
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 vzdelávanie (ako motivovať ľudí k tomu, aby sa vzdelávali a prispôsobili svoje zručnosti
súčasným požiadavkám);
 výskum a inovácie (vytváranie nových produktov a služieb, ktoré budú generovať rast a
nové pracovné miesta a prispejú k riešeniu sociálnych problémov);
 digitálna spoločnosť (využívanie informačných a komunikačných technológií).
EÚ vytýčila nasledujúce ciele týkajúce sa inteligentného rastu:
1. úroveň spoločných verejných a súkromných investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť
3 % HDP EÚ a podmienky pre výskum, vývoj a inovácie by sa mali zlepšiť;
2. prostredníctvom vyššej zamestnanosti mladých ľudí, žien, starších osôb, ľudí s nízkou
kvalifikáciou a legálnych migrantov by sa do roku 2020 mala dosiahnuť 75-percentná miera
zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov;
3. zvýšenie efektívnosti vzdelávania, najmä:
– zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 %;
– zvýšenie podielu obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo
ekvivalentné vzdelanie, na minimálne 40 %.
Inteligentný rast v EÚ majú stimulovať 3 hlavné iniciatívy:
1. Digitálna agenda pre Európu
má prispieť k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu využívajúci rýchly alebo veľmi rýchly
internet a interoperabilné aplikácie:
– do r. 2013: širokopásmový internet bude dostupný na celom území EÚ;
– do r. 2020: oveľa rýchlejší internet (30 Mbps alebo viac) bude dostupný na celom území EÚ;
– do r. 2020: aspoň 50 % európskych domácností by malo mať internetové pripojenie s rýchlosťou
nad 100 Mbps.
2. Inovácie v Únii
– v oblasti výskumu, vývoja a inovácií opätovný dôraz na najvýznamnejšie výzvy, ktorým čelí naša
spoločnosť (napr. zmena klímy, efektivita využívania energie a zdrojov, zdravotná
starostlivosť, demografické zmeny);
– posilnenie každého stupňa inovačného reťazca, od základného výskumu až po komercializáciu.
3. Mládež v pohybe
– pomôcť študentom študovať v zahraničí;
– lepšie pripraviť mladých ľudí na potreby pracovného trhu;
– zlepšiť výsledky európskych univerzít a zvýšiť ich atraktívnosť;
– zlepšiť všetky úrovne vzdelávania a odbornej prípravy (vysoká akademická úroveň, rovnosť
príležitostí).
3. Inovačné podnikanie
Inovácia sa chápe ako kombinácia procesu invencie (spojenie znalostí a kreativity)
a podnikateľského procesu s cieľom vytvoriť novú hodnotu pre cieľové segmenty trhu. Inovačné
podnikanie je podnikanie založené na systematickom a dôslednom zdokonaľovaní činností
všetkých zložiek podniku, v ktorom výrobky alebo služby závisia do veľkej miery od aplikácie
výsledkov vedecko-výskumných a vývojových činností. Charakterizuje ho dosahovanie vysokej
pridanej hodnoty produktov podmienené ich vyššou kvalitou a výhodnejšou cenou ako je cena
konkurencie.2 Tieto výsledky dosahuje vďaka efektívnemu využívaniu znalostí, kreativity
a skúseností motivovaného manažmentu a odborných pracovníkov v podmienkach podnikovej
kultúry zameranej na vysokú kvalitu práce pracovníkov, ich odborný a osobný rozvoj a partnerský
štýl ich vedenia.
2

Švejda (2007), P. A kol.: Inovační podnikání, s. 20. AIP ČR Praha, ISBN 978-80-903153-6-5
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Inovačné podnikanie bezprostredne závisí od existencie dopytu po inováciách, ktorého
štruktúra a rozsah v odboroch jednotlivých odvetví môže byť rôzna čo do typu a rádu inovácií. 3Z
hľadiska významu výskumu ako zdroja stimulov pre inovácie je účelné rozlišovať inovácie
„technology driven“ , u ktorých prevládajú inovačné stimuly z oblasti výskumu a vývoja pričom
v dnešnej dobe je VaV orientovaný tak aby napĺňal budúce očakávania budúcich zákazníkov
a inovácie „market driven“, ktoré ovplyvňujú najmä stimuly trhového dopytu po nich. Tieto stimuly
sa v praxi u prevažnej časti inovácií v rôznej miere prelínajú.
Z hľadiska technologickej a znalostnej náročnosti (hodnotenej napr. podielom výdavkov na
VaV na pridanej hodnote) sa rozlišujú štyri skupiny odborov: high-tech (podiel je vyšší ako 5%),
upper medium-tech (podiel medzi 3% až 5%), lower medium-tech (podiel medzi 1% až 3%) a lowtech (podiel do 1%). Toto rozšírené kritérium je však jednostranné a nezohľadňuje znalostný obsah
ani rozptyl týchto znalostí do iných odborov.
Odbory náročné na znalosti (knowledge intensive industries) na rozdiel od tradičných (nonknowledge intensive industries) charakterizuje vysoký podiel výdavkov na VaV na pridanej
hodnote, pretože rozhodujúce sú pre ne výsledky VaV. Inovácie z týchto odborov významne
ovplyvňujú inovácie v mnohých tradičných odboroch, dosahujú vysokú pridanú hodnotu na
pracovníka, a tým vyššiu úroveň miezd a tiež vyšší multiplikačný efekt vytvoreného pracovného
miesta ako v tradičných odboroch. Sú tiež podnetmi pre vznik dopytu, ktorý ovplyvňuje orientáciu
aplikovaného výskumu a majú vyšší potenciál pre vznik a obsadenie trhov, ktoré doposiaľ
neexistovali. Odbory high-tech (HT) sú v slovenskej ekonomike slabo zastúpené. Avšak nielen
v SR, ale aj v štátoch s podstatne vyššou inovačnou výkonnosťou meranou rôznymi indexami
rozhodujúci podiel HDP a zamestnanosti zabezpečujú odbory „low-tech“ a „medium-tech“ (LMT).
Inovácie a rozvoj podnikania v znalostne náročných odboroch musia byť základom každej
inovačnej stratégie, avšak z hľadiska prínosov z podnikania pre celú ekonomiku je
neprehliadnuteľná úspešnosť podnikania v odboroch LMT. Tieto aspekty ekonomických prínosov
a finančnej náročnosti konkrétneho inovačného podnikania sú dôležité pre rozhodnutia manažmentu
o podnikovej stratégii, o ich požiadavkách na odbornosť zamestnancov - úroveň vzdelania a
skúseností absolventov vysokých a stredných škôl. Tieto požiadavky by sa mali pružne premietať
do obsahu predmetov študijných programov a metód výučby.
Inovácia nie je pre spoločnosť cieľ sám o sebe, ale prostriedok ako dosiahnuť jedinečné
ciele jej stratégie. Podľa J. Baumgartnera inovatívne spoločnosti charakterizujú tieto znaky:4
1 Jedinečná a jasná relevantná stratégia – bez takejto stratégie bude spoločnosť sotva
inovatívna a hmlistá stratégia nepovedie k jej diferenciácii od konkurencie. Túto stratégiu
spoločnosti zdieľajú jej zamestnanci, poznajú ju obchodní partneri a zákazníci a manažment
spoločnosti ju dôsledne a nekompromisne uskutočňuje.
Miroslav Trnka, ESET uvádza o svojej spoločnosti: ."Naším cieľom je prichádzať so
špičkovými bezpečnostnými riešeniami pre domácich používateľov, ako aj firemných zákazníkov, a
chrániť ich pred všetkými známymi aj novými formami hrozieb." ESET je priekopníkom proaktívnej
ochrany pred kybernetickými hrozbami. V r.tomto roku oslavuje svoje 20. Výročie, oceňovaná
technológia programu NOD32 však pomáha už 25 rokov.5
2 Inovácia je prostriedok na dosiahnutie strategických cieľov spoločnosti, nie vec prestíže,
cieľ sám o sebe.
V roku 2011 bola spoločnosť ESET ocenená v súťaži HSBC European Business Awards ako
jedna z najinovatívnejších organizácií v Európe. Taktiež získala množstvo ocenení od AVComparatives, AV-TESTu a ďalších organizácií. Deklaruje sa za priekopníka proaktívnej detekcie

3

Národní inovační strategie České republiky (2011), s. 10 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
http://www.mpo.cz/dokument91200.html
4
https://www.innovationmanagement.se/2012/12/18/the-seven-essential-characteristics-of-innovative-companies/
5
http://www.eset.com/sk/o-nas/spolocnost/
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hrozieb bezpečnosti počítačov a mobilných zariadení a získal najvyšší počet ocenení ADVANCED+
za proaktívnu detekciu od AV-Comparatives.6
3 Inovátori sú lídri – inovácie vedú k líderstvu na trhu, čo nemusí zároveň znamenať, že sú
aj najúspešnejšie a najziskovejšie, napr. potvrdzuje to vývoj pioniera e-obchodu – spoločnosti
Amazon, na rozdiel od spoločností Apple alebo Google.
ESET bol niekoľko rokov v rankingu Deloitte Technology Fast 500 EMEA medzi
najrýchlejšie rastúcimi technologickými spoločnosťami v regióne Európy, Blízkeho východu a
Afriky. Spoločnosť zastupujú obchodní partneri vo viac ako 180 krajinách sveta.
4 Inovátori implementujú kreatívne podnikateľské nápady na trhové produkty, nezostávajú
iba pri nápadoch alebo na polceste.
ESET má globálnu centrálu v Bratislave a regionálne distribučné centrá v San Diegu
(USA), Buenos Aires (Argentína), a Singapúre, má tiež kancelárie v Sao Paule (Brazília) a v Prahe
(Česká republika). Výskumné centrá malvéru sú v Bratislave, San Diegu, Buenos Aires, Singapúre,
Prahe, Košiciach, Krakowe (Poľsko), Montreale (Kanada) a v Moskve (Rusko).
5 Realizácia inovácie je spojená s trhovým rizikom, a preto spoločnosť dôveruje svojim
zamestnancom a toleruje možný neúspech inovácie na trhu a odmeňuje ich (aj za nezdar), ak včas
rozpoznajú príznaky takéhoto nezdaru a projekt zastavia. Šetria tým tiež zdroje pre nové inovačné
zámery.
Podľa štúdie Best Employers in Slovakia 2009 sa stal ESET 2. najlepším zamestnávateľom
roka v kategórii malých a stredných podnikov predovšetkým vďaka nadpriemernej úrovni motivácie
zamestnancov. Nadácia Pontis udelila firme Čestné uznanie Via Bona 2009 za zodpovedné
podnikanie v kategórii malých a stredných podnikov.7
6 V inovatívnej spoločnosti pracujú kreatívni zamestnanci v prostredí vzájomnej dôvery
medzi zamestnancami a medzi zamestnancami a manažmentom čo súvisí s podporou kreativity a s
rizikovými aspektmi realizácie inovačných zámerov do trhovej podoby.
7 Dôveru zamestnancom sprevádza podpora ich nekonvenčného myslenia a autonómia
realizačných tímov inovačných projektov pri dosahovaní jasne zadaných cieľov týchto projektov.
4. Charakteristiky startupov a ich prínosy
Inovatívnu, často technologicky orientovanú spoločnosť s vysokým rastovým potenciálom
v zárodočnej fáze svojho vývojového cyklu, keď začína realizovať podnikateľský nápad,
zabezpečovať financovanie a rozbiehať operácie a predaj, označujeme anglicizmom startup. Hoci
sa tento pojem často používa, nie je jasne vymedzený po stránke: počtu zamestnancov, doby
podnikania, výšky generovaných tržieb alebo získanej investície, financovania zakladateľmi alebo
závislosti od externého financovania. Preto sa startup charakterizuje skôr hľadaním svojho modelu
podnikania, ktorý by mal byť škálovateľný a geograficky zameraný na široký okruh zákazníkov (nie
lokálny). Model podnikania startup často viackrát zmení a keď ho nájde a začne ho realizovať,
končí sa táto fáza vývoja spoločnosti. Startupová fáza sa tiež končí, ak spoločnosť začne previdelne
dosahovať zisk alebo ak skončí exitovou udalosťou (uvedenie na burzu, akvizícia alebo fúzia).
Startupová fáza vývoja spoločnosti so zameraním na jej financovanie je znázornená na obr. 1.
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Obr. 1 Cyklus financovania startupu (upravené podľa8)
pozn.: RPB “(angl. FFF) – financovanie rodinou, priateľmi a „bláznami

Medzi hlavné prínosy startupov patria:
– vytvárajú nové pracovné miesta,
– generujú výnosy, a tým aj daňové príjmy štátneho rozpočtu,
– zabezpečujú nadpriemerný rast príjmov spoločníkov a zamestnancov.
Potvrdzujú to výsledky prieskumu vzorky startupov v USA nadáciou Kauffman Foundation
v r. 2004 - 20069. Tieto spoločnosti dosiahli nasledujúce ekonomické výsledky:
– vytvorili priemerne 5,5 pracovných miest v novej spoločnosti, z toho 4,1 platených
zamestnaneckých a 1,4 manažérskych pozícií,
– v čase rozbehu podnikania v r. 2004 hodnotené startupy generovali odhadované tržby vo
výške 575 mil. USD a v r. 2006 - tržby 879 mil. USD, t.j. rast o 53%.
– platy zamestnancov hodnotených startupov vzrástli za obdobie 2004 – 2006 o 56%.
Startupy charakterizovali tieto znaky:
– viac ako 92% z nich boli nové firmy, 7% boli akvizície existujúcich firiem a franšíz;
franšízy mali vyššie aktíva, výnosy, zisky, mzdy a stabilitu podnikania,
– 50% hodnotených firiem podnikalo v r. 2004 - 2006 so sídlom v domove podnikateľa, 40%
v prenajatých priestoroch a zvyšok vo vlastných kúpených priestoroch,
– predmet podnikania domácich startupov v r. 2004: poradenské služby (31%), výroba (13%),
stavebníctvo (10%), administratívne služby (10%). U „nedomácich“ startupov to boli: výroba
(23%), poradenské služby (17%), maloobchod (14%), administratívne služby (6%),
– priemerná miera prežitia firiem v r. 2004 -2005 bola 94%, vyššia napr. u realitného
podnikania a prenájmu (97%) a nižšia – u ubytovacích a stravovacích služieb (89%), v r. 2005 –
2006 bola miera prežitia 93%,

8

http://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company
http://www.sba.gov/sites/default/files/Startup%20Business%20Characteristics%20and%20Dynamics%20A%20Data%
20Analysis%20of%20the%20Kauffman%20Firm%20Survey.pdf, s. 6.
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– 59% startupov nemalo žiadnych zamestnancov, ostatné zamestnávali: do 10 osôb (2004:
91% zamestnávateľov, 2006: 88% zamestnávateľov) , čím zabezpečili v r. 2004 61% (a v r.
2006: 52%) nových pracovných miest;
– 80% „domácich“ firiem malo do 10 zamestnancov, 21% „nedomácich“ firiem malo v r.
2004 25 a viac zamestnancov a v r. 2006 ich počet vzrástol na 25%.
– celkove boli firmy so zamestnancami finančne silnejšie ako tie bez zamestnancov, pričom
počet firiem so zamestnancami vzrástol zo 41% v r. 2004 na 62% v r. 2006,
Hlavné predpoklady úspešného startupu sú: kvality členov jeho tímu, kvality vyvíjaného
produktu (výrobku alebo služby) a priaznivé trhové prostredie pre uvedenie vyvíjaného produktu na
trh (rozsah dopytu po produkte a jeho preverenie, správne načasovanie uvedenia na trh, a i.), ale aj
stimulujúca startupová kultúra. Práve spoločné hodnoty uznávané členmi tímu startupu a vlastnosti
vzťahov medzi nimi dokážu prispieť k rozvoju alebo zániku startupu.
Podľa rizikového investora G. Gottesmanna10 priaznivú startupovú kultúru v spoločnosti
charakterizujú tieto znaky:
1 hodnotenie nápadov podľa ich vecných kvalít, nie podľa ich autorov,
2 práca v startupe je poslanie a nie zamestnanie,
3 nulová tolerancia priemernosti,
4 úsporné vynakladanie finančných prostriedkov,
5 zameranie na rast hodnoty equity (základného imania) spoločnosti,
6 perfektný súlad vízie a stratégie spoločnosti s rolami a konaním členov tímu,
7 otvorená a jasná komunikácia v tíme o stratégii a problémoch, najmä ak sa podnikaniu nedarí,
8 silný, pozitívne zameraný líder tímu, ktorý je príkladom ostatným členom,
9 vzájomný rešpekt medzi členmi tímu,
10 vášeň pre iniciatívne poznávanie potrieb zákazníkov a ich uspokojovanie,
11 členovia tímu v práci nešetria svoju energiu a práca je pre nich zábavou,
12 poctivosť a súlad slov a činov u členov tímu.
5. Podnikateľské prostredie pre startupy v EÚ
Podnikateľské prostredie predstavuje súhrn faktorov legislatívnej a regulačnej oblasti,
makroekonomickej oblasti a oblasti vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi, ktoré ovplyvňujú
konanie podnikateľských subjektov v určitej krajine. Priaznivé podnikateľské prostredie vytvára
rovnako priaznivé podmienky pre všetky podnikateľské subjekty bez ohľadu na to odkiaľ
pochádzajú, akú majú právnu formu, veľkosť alebo ich trhovú orientáciu.
Súčasné podnikateľské prostredie v EÚ11 tvoria podnikateľské prostredia 27 členských
krajín EÚ a legislatíva EÚ, ktorá sa snaží vytvoriť jednotný vnútorný trh EÚ a ovplyvňuje až 80 %
legislatívnej aktivity na úrovni jednotlivých členských krajín. Pre podnikateľov je veľmi
dôležité,aby legislatíva EÚ, ktorá vytvára rámec podnikateľského prostredia v celej EÚ
odstraňovala ešte stále existujúce bariéry štyroch základných ekonomických slobôd, ktoré stáli pri
zrode EÚ: sloboda pohybu tovarov, kapitálu, služieb a pracovných síl. Nie vždy legislatíva EÚ túto
požiadavku spĺňa. Okrem toho, pri jej aplikácii členskými krajinami do ich právneho rámca
opakovane dochádza k nežiadúcim javom, ktoré už získali svoje „nálepky“, napr. tzv. gold plating aj u nás známa technika sprísňovania ustanovení EÚ smerníc pri ich preberaní (vinou snaživých
úradníkov, niektorých nátlakových skupín, spotrebiteľských alebo ochranárskych združení) alebo
cherry-picking - preberanie len tých častí smerníc, ktoré domácim vládam vyhovujú a ignorovanie
iných, ktoré im nevyhovujú.

10
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EÚ sa svojimi legislatívnymi iniciatívami snaží systematicky zlepšovať podnikateľské
prostredie pre malé a stredné podniky (MSP), a teda aj pre startupy. Práve startupom a podmienkam
ich rastu venuje osobitnú pozornosť Akčný plán pre podnikateľstvo 2020 (COM(2012) 795)
prijatý orgánom DG Enterprize and Industry 9. januára 2013 12. Vymedzuje tri akčné piliere ich
rozvoja:
1. Podnikateľské vzdelávanie a školenie na podporu vytvárania a rastu podnikov;
2. Vytváranie prostredia, v ktorom môžu podnikatelia prosperovať a rásť;
3. Obraz rolí podnikateľov v spoločnosti, najmä u špecifických cieľových skupín obyvateľov.
V rámci týchto pilierov odporúča členským krajinám konkrétne opatrenia.
Prvý pilier vychádza z myšlienky, že investície do podnikateľského vzdelávania patria
medzi najvýnosnejšie v Európe. Opiera sa o výsledky prieskumov účastníkov programov Young
Enterprise podnikateľského vzdelávania organizovaného organizáciou Junior Achievement
v Švédsku a v Nórsku , ktoré ukazujú, že 15% až 20% študentov, ktorí absolvovali na strednej škole
v mentorovanom programe minispoločností si neskôr zakladajú svoje vlastné podniky. Je to trikrát
až päťkrát viac ako u nórskych kontrolných skupín bez účasti na podnikateľskom vzdelávaní. Bez
ohľadu na to, či sa účastníci podnikateľského vzdelávania rozhodnú podnikať, toto vzdelávanie ich
obohacuje nielen znalosťami. Zážitkovou formou formuje ich podnikateľské zručnosti a postoje,
ako tvorivosť, iniciatívu, súdržnosť, tímovú prácu, chápanie rizika a zodpovednosti a najmä
akčnosť - činorodé uvádzanie podnikateľských nápadov do života. Tým zvyšuje aj ich
zamestnateľnosť. Preto sa tento pilier zameriava na:
(a) širší prienik podnikateľského vzdelávania do vzdelávacích systémov základných a stredných
škôl a jeho skvalitňovanie užšou spoluprácou s podnikateľmi a mentormi z praxe;
(b) zvýšenie kvality podnikateľského vzdelávania na vysokých školách, ktoré si vyžaduje okrem
kvalitnej výučby aj účasť v podnikateľských ekosystémoch, partnerstvách a priemyselných
alianciách.
Druhý pilier sa zameriava na odstraňovanie prekážok pre startupy v podnikateľskom
prostredí:
(a) v prístupe k financovaniu, napr. iniciatívou v mikrofinancovaní MSP (JASMINE) aleno návrh
programu konkurencieschopnosti podnikania MSP na r. 2014 -2020 (COSME);
(b) v podpore podnikateľov v kritických fázach životného cyklu podniku a ich rastu, napr.
zjednodušenie správy daní pre začínajúce podniky, priaznivejší daňový režim pre začínajúcich
podnikateľov v strate a pre podnikateľské projekty komercializácie výsledkov výskumu , vývoja
a inovácií;
(c) v otváraní nových podnikateľských príležitostí digitálneho veku, napr.zvýšenie národnej
a regionálnej podpory digitálnych/internetových startupov cestou inovačných vaučerov pre
inovácie v IKT, vytvorenie Európskej siete mentorov pre digitálne startupy alebo špecifické
akcie na podporu internetových podnikateľov (Start-up Europe Partnership, Web Entrepreneurs
Leaders Club, Európska sieť internetových podnikateľských akcelerátorov;podpora
internetových startupov európskymi investormi,otvorené formy hromadného online vzdelávania
(MOOC) podľa vzoru MIT a Stanford University)
(d) v zjednodušení právnych, administratívnych a daňových aspektov prevodov podnikov na
nových majiteľov, aby pri nich nedochádzalo k zbytočnému zániku podnikov a pracovných
príležitostí;
(e) v postupoch konkurzu a reštrukturalizácie podnikov a podpore druhej šance pre poctivých
podnikateľov, ktorí sa dostali do konkurzu, napr. poradenstvo na predchádzanie konkurzom
a úspešnejšie reštrukturalizácie podnikov;
(f) v redukcii administratívneho a daňového zaťaženia podnikateľov, napr. úspory podporou
elektronickej fakturácie, zlepšenie prístupu MSP do národných a cezhraničných súťaží
12

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF
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verejného obstarávania, rozšírenie aktivít JKM na poskytovanie informácií o licencovaní,
financovaní podnikov a podpore z verejných zdrojov.
Tretí pilier sa zameriava na:
(a) zlepšenie obrazu podnikateľov v spoločnosti, napr okrem celoeurópskeho podujatia „Týždeň
MSP“ aj zavedenie „Dňa podnikateľstva v EÚ“ orientovaného na študentov končiacich stredné
školy;
(b) na zapojenie špecifických skupín obyvateľstva: žien, seniorov, podnikateľov migrantov
a mladých nezamestnaných do podnikania, napr. podpora Siete ambasadoriek podnikania a Siete
mentorov podnikateliek, podpora mentorovania mladých podnikateľov seniormi - vrcholovými
manažérmi a úspešnými podnikateľmi, zlepšenie podmienok pre podnikanie legálnych migrantov
a ich integráciu, školenia a finančná podpora podnikania pre mladých nezamestnaných.
Akčný plán pre podnikateľstvo 2020 reaguje na rýchly celosvetový vývoj v oblasti
podnikateľského prostredia pre startupy, ktorý sa presadzuje nielen na národnej a regionálnej úrovni
v USA, v Európe a v ďalších krajinách sveta (napr. štáty BRIC), ale aj na nadnárodnej úrovni.
6. Podnikateľské prostredie pre startupy v USA
Partnerstvo Startup America, LLC13 je nezávislá aliancia spoločností (sponzorov, ako sú:
Microsoft, NYSE Euronext,American Airlines, American Express OPEN, Dell, Intuit, partnerských
spoločností a členov – startupov), fyzických osôb - regionálnych šampiónov, nadácií (Case
Foundation a Kauffman Foundation), univerzít a ďalších lídrov zameraná na podporu amerických
inovatívnych startupov s vysokým rastovým potenciálom. Bola vytvorená v r. 2011 na podnet vlády
prezidenta Obamu.
Vláda USA a členovia partnerstva koncentrujú svoje aktivity na päť akčných oblastí:
1. Uvoľniť startupom prístup ku kapitálu pre ich rast (5 opatrení);
2. Prepojiť mentorov a vzdelávanie s podnikateľmi (5 opatrení);
3. Redukovať bariéry pre startupy, aby vláda pracovala v ich prospech (6 opatrení);
4. Urýchliť pre prelomové technologické inovácie cestu z laboratória na trh (8 opatrení);
5. Uvoľniť podmienky pre podnikanie v sektoroch: zdravotníctvo, čisté energie a vzdelávanie
(5 opatrení).
Vyššie uvedené opatrenia sú doplnené konkrétnymi záväzkami vlády USA a predstaviteľov
súkromného sektora na ich realizáciu. Priebeh realizácie opatrení sa transparentne monitoruje
v realizačných správach a na internetovej podstránke vlády USA o iniciatíve Start-up America.
Partnerstvo predstavuje národnú sieť startupových komunít zameraných na zvyšovanie
úspešnosti startupov v USA. Hýbateľmi partnerstva sú stovky nadšených zakladateľov,
podnikateľských lídrov, investorov, mentorov a vrcholových manažérov v úlohe startupových
šampiónov (Startup Champions), ktorí vzájomne spolupracujú na posilňovaní svojich lokálnych
komunít a podporujú organický rast mladých inovatívnych spoločností. Ich cieľom je vybudovať
v každom federálnom štáte silný startupový ekosystém. Dôležitým aspektom činnosti týchto
šampiónov je tiež budovanie a udržiavanie pozitívneho vnímania a hodnotenia startupov
verejnosťou ako inovátorov a tvorcov nových pracovných miest prostredníctvom siete svojich
kontaktov a oslava podnikateĺsva ako kľučovej americkej hodnoty. Smerom do zahraničia ide
o vytváranie obrazu USA ako najpríťažlivejšieho miesta na svete pre zakladanie a rozvoj startupov.
Súčasťou iniciatívy NYSE Euronext „Big Start Up“ je spustenie činnosti novej platformy
firemných kontaktov (Corporate Connections)14 v spolupráci so Startup America. Platforma
zefektívňuje konektivitu a spoluprácu medzi zakladateľmi startupov a vrcholovými manažérmi
firiem pri budovaní firemných partnerstiev, vzťahov s mentormi, dodávateľsko-odberateľských
vzťahov a možností licencovania. Startup America tiež využíva hlavné siete sociálnych médií:
13
14

http://www.s.co/
http://s.co/about/connect
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Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube a Pininterest. Vzdelávacie aktivity Startup America
zahrňujú národné, regionálne a lokálne podujatia a tiež všeobecne dostupný archív webinárov
špičkových prednášateľov o tematike podnikania.
Partnerstvo Startup America charakterizujú tieto ukazovatele: zahrňuje v súčasnosti 32
regiónov USA, má 12 736 členov, 27% startupov vlastnia ženy a 33% startupov - príslušníci
národnostných menšín, 40 startupov pripadá na milión obyvateľov, startupy dosiahli ročné tržby asi
6 miliárd USD a vytvorili 106 378 pracovných príležitostí.
Startup America a podnikateľský akcelerátor Techstars vytvorili v r. 2010 spoločnú sieť
akcelerátorov Global Accelerator Network (GAN), ktorá zahrňuje 50 renomovaných
akcelerátorov v 63 mestách na 6 kontinentoch.15 GAN má 3 až 6-mesačný program zameraný na
mentorovanie startupov v zárodočnom štádiu v triedach od 10 do 20firiem. Doposiaľ ho
absolvovalo 600 spoločností a celkové získané investície do nich dosiahli 463 mil. USD.
Zrejme aj energická realizáciia opatrení tejto iniciatívy prispela k poklesu miery
nezamestnanosti v USA16 z 9% v januári 2011 na 7,6% (11,7 mil.) v apríli 2013, hoci
nezamestnanosť tínejdžerov dosahuje 24,2%, čiernych Američanov 13,3% a hispánskych
Američanov 9,2%, pričom počet dlhodobo nezamestnaných (27 a viac týždňov bez zamestnania)
dosahuje 39,6% (4,3 mil.).
Budovanie udržateľných startupových ekosystémov v USA je obsahom pojmu startupová
komunita. Na základe skúseností s budovaním takejto komunity a činnosti investičnej spoločnosti
v regióne mesta Boulder v Arizone B. Feld vymedzil 4 hlavné zložky vitálnej startupovej komunity:
(1) podnikatelia a podporné spoločnosti,(2) dlhodobý záujem podnikateľov o rozvoj komunity, (3)
inkluzívnosť komunity pre každého záujemcu a (4) program komunitných aktivít, v ktorom sa
angažujú všetci členovia komunity.17
Hybnou silou ich životaschopnosti sú podnikatelia v startupoch ako lídri startupovej
komunity. Štruktúra ich vzájomných vzťahov by nemala byť hierarchická, ale sieťová a komunita
by mala byť inkluzívna pre každého, kto má záujem v nej pôsobiť. Podporní členovia komunity
zabezpečujú pre podnikateľov služby a výrobky potrebné pre ich podnikanie. Sú to poskytovatelia
priestorov pre podnikanie, financovania (podnikateľskí anjeli, investori rizikového kapitálu),
odborných služieb (právnických, účtovných, daňových, výskumno-vývojových, mediálnych a
reklamných, služieb IKT, špecifického poradenstva, napr. o ochrane duševného vlastníctva),
poskytovatelia vzdelávacích služieb a kvalifikovaných pracovných síl (univerzity a stredné školy,
mentori), mestské, regionálne, národné inštitúcie štátnej správy, dodávatelia potrebných strojov,
zariadení a zásob. Predpokladom udržateľnosti komunity sú práve dlhodobé záujmy podnikateľov
investovať do svojich spoločností a do rozvoja celej komunity. Komunita by mala priebežne
poskytovať všetkým svojim členom nielen úžitok, ale aj pocit spoločenskej relevantnosti,
spolupatričnosti a súdržnosti organizovaním aktivít, do ktorých sa jej členovia môžu užitočne
zapájať, napr. činnosti podnikateľského akcelerátora, inkubátora, podnikateľské súťaže a pod.
Ohniskom aktivity startupovej komunity je podnikateľský inkubátor alebo akcelerátor. Oba
pojmy sa často vzájomne zamieňajú, zjednodušene ich môžeme odlíšiť tým, že inkubátor
spoločnosti pomáha v jej „ rannom detstve“, zatiaľ čo akcelerátor sa sústreďuje na „pubertu,
dospievanie spoločnosti“.18 Príčinou nejasností je aj to, že v praxi existujú dva druhy
podnikateľských akcelerátorov: akcelerátor zárodočnej fázy (seed accelerator, napr. Y Combinator)
a akcelerátor druhej fázy (second stage accelerator, napr. Impulsa Business Accelerator).
Hoci sa akcelerátor zárodočnej fázy podobá inkubátoru, líši sa od neho tým, že má vlastnú
metodiku akcelerácie startupov, môže im poskytnúť malú investíciu výmenou za podiel na
základnom imaní (equity), a poskytuje startupu priestory iba na niekoľko mesiacov (2 až 4), zatiaľ
15

http://gan.co/the-network
http://www.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate
17
http://blogs.wsj.com/accelerators/2013/01/31/the-kauffman-sketchbook-series-presents-startupville/
18
http://www.impulsaxl.com/business-accelerator-vs-business-incubator.html
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čo inkubátor na niekoľko rokov. Príbuzne zamerané startupy sa zoskupujú do tried, ktoré dostávajú
analogický mentoring. Cieľom je overenie a vylepšenie modelu podnikania startupu, aby sa startup
mohol na záver pobytu úspešne prezentovať na demonštračnom dni investorom alebo včas skončiť
ako neperspektívny.
Akcelerátor druhej fázy sa značne líši od predcházajúceho akcelerátora. Je to trojmesačný
až šesťmesačný program zameraný na rýchly rast spoločnosti, ktorá už pôsobí na trhu zameraný nae
jej stratégiu (konkurenčnú výhodu), inštitucionálne, finančné a operačné stránky činnosti, aby
úspešne expandovala na trhu.
Podľa hodnotenia časopisu Forbes z r. 2012, ktoré vychádza z hodnôt akvizícií a získaných
investícií inkubátorom/akcelerátorom patria medzi najlepšie americké inkubátory a akcelerátory
startupov19:
Tab. 1 Rebríček najvýkonnejších inkubátorov/akcelerátorov v USA za r. 201119
Poradie a názov
Sídlo a rok založenia
Poznámka
1. Y Combinator
MountainView, Kalifornia, 2005
Získaná hodnota: 7.78 mlrd
USD, viac ako 500 startupoc,
najlepšie z nich: Dropbox
a Airbnb

2. Techstars
3. DreamIt Ventures
4.
5.
6.
7.

Angelpad
Launchpad LA
Excelarate
Kicklabs

8. 500 StartsUp
9. TechNexus
10. TechWildcatters

Boulder, Boston, New York, Seattle, Portfólio 161 spoločností, 18
San Antonio, 2007
akvizícií
Philadelphia, New York, Izrael, Portfólio 65 firiem, ako SCVNGR
alebo Level Up.
2008
San Francisco, 2010
Portfófio 26 firiem
Los Angeles, 2008
Portfólio 29 firiem, 5 akvizícií
Chicago, 2010
Portfólio 20 firiem
San Francisco
Nerozlišuje
fázu
vývoja
startupu
MountainView, Kalifornia, 2010
Má aj zárodočný inkubátor
Chicago, 2007
Startupy z USA a zahraničné
Dallas

Na základe hodnotenia podmienok pre založenie a rozvoj startupov v mestách USA
americkou National Venture Capital Association z hľadiska vynaložených startupových investícií
vznikli nasledujúce rebríčky urbánnych priestorov pre startupy:
Už od r. 2011 sa zaoberá Senát USA návrhom novely imigačného zákona, aby umožňoval
udeľovať podnikateľom – imigrantom, ktorí získajú od amerických investorov prísľub investície do
ich podnikateľského zámeru, dočasné alebo podmienené (dvojročné) startupové víza.

19

spracované podľa http://www.forbes.com/sites/tomiogeron/2012/04/30/top-tech-incubators-as-ranked-by-forbesy-combinator-tops-with-7-billion-in-value/
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Tab. 2 Rebríček najpriaznivejších urbánnych priestorov pre startupy v USA (r. 2011)20
Urbánny priestor v
Celkové
Počet
Priemerné
Urbánny priestor v
startupov/
investície do
USA
USA
startupové
investície
Startupy
startupu
(mlrd.USD) s investíciou (mil. USD)
1. Oblasť San Francisco
11,8
3 442 / 430
27,4
1. Oblasť San Francisco
Bay (Silicon Valley)
Bay (Silicon Valley)
2. Boston
2,77
700 / 285
11,7
2. Los Angeles
3.New York
2,73
1 844 / 332
10,3
3. San Diego
4. Los Angeles
2,0
1 507 / 129
9,7
4. Boston
5. Washington D.C.
0,979
261 / 146
9,5
5. Chicago
6. San Diego
0,915
329 / 89
9,2
6. Austin
7. Chicago
0,915
556 / 79
6,9
7. Boulder/Denver
8. Austin
0,646
487 / 70
6,0
8. Seattle
9. Boulder/Denver
0,5846
395 / 70
5,7
9. Washington D.C
10. Seattle
0,580
441 / 96
5,6
10. New York
V novembri 2012 sa rozbehla iniciatíva Startup Canada neziskových organizácií,
podnikateľov, firiem a médií podporovaná kanadskou vládou s cieľom vytvoriť národnú sieť
startupových komunít, na začiatok vo vybraných 10 kanadských mestách. Jej akčný plán sa
realizuje tromi smermi:21
1. Startup Canada Connect – online platforma kontaktov kanadských podnikateľov
s ďalšími zložkami ekosystému: podpora, zdroje, podnikateľské príležitosti, asociácie,
komunity, podujatia, mentori , vzdelávanie a inšpirácia;
2. Startup Canada Communities – vytvoriť národnú kolaboratívnu sieť startupových
komunít vedenú podnikateľmi – komunitnými startupovými šampiónmi, cez ktorú sa
budú môcť podnikatelia kedykoľvek pripojiť na lokálne podujatia, mentorov
a podporovať rast startupov.
3. Startup Canada Campaign – využíva hlavné kanadské médiá, sociálne médiá a hlavné
národné inštitúcie na výmenu informácií a poznatkov o podnikateľstve, zverejňovanie
úspechov a príbehov kanadských podnikateľov na posilnenie vedomia o kľúčovej roli
podnikateľov v ekonomike a oslavu pozitívnych príkladov kanadských podnikateľov vo
verejnosti.
Kanada začne od apríla 2013 prijímať žiadosti o start-up víza.22 Špeciálnym programom na
obdobie 5 rokov chce tým prilákať podnikavých cudzincov, ktorí by mohli vybudovať v Kanade
dynamické firmy s globálnym zameraním. Plánuje ročne poskytnúť 2 750 cudzincom trvalý pobyt a
tiež zabezpečenie zmeny občianstva. Inovatívni podnikateľskí imigranti budú potrebovať prísľub
investície v minimálnej výške 75 000 CAD od oprávneného kanadského podnikateľského anjela –
alebo 200 000 CAD od oprávnenej firmy rizikového kapitálu CVCA pred podaním žiadosti o víza.
Musia ovládať angličtinu či francúzštinu na pokročilej úrovni a absolvovať aspoň 1 rok
akademického vzdelania. Kanada tým chce získať konkurenčnú výhodu voči USA, ale aj silnejúcej
Číne.

20

spracované podľa http://usatoday30.usatoday.com/tech/columnist/talkingtech/story/2012-08-22/top-tech-startupcities/57220670/1
21
http://startupblueprints.ca/en/#!/what-well-do/
22
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/backgrounders/2013/2013-03-28.asp
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7. Hodnotenie výkonnosti startupových ekosystémov
Spoločnosť Startup Genome vydala v októbri 2012 správu o výsledkoch ambiciózneho
dvojročného kolaboratívneho výskumu hlavných aspektov výkonnosti startupových ekosystémov
vo svete meraných pomocou 50 premenných zoskupených do týchto 8 indexov:
1. Prietok startupového ekosystému (Ecosystem Throughput Index) – charakterizuje veľkosť
ekosystému a počty startupov, ktoré sa v ňom vyvíjajú od začiatočnej fázy vývoja po
konečnú fázu ich vysokého rastu.
2. Index výstupov startupu (Startup Output Index) – reprezentuje celkovú podnikateľskú
aktivitu regiónu s ohľadom na počet obyvateľov, veľkosť a zrelosť startupov v ňom.
3. Index financovania (Funding Index) – odráža rozsah a komplexnosť aktivity rizikových
ivestorov v startupovom ekosytéme.
4. Index výkonnosti (Performance Index) – meria celkovú výkonnosť startupov a ich
výkonnostný potenciál v ekosystéme so zreteľom na premenné ako sú tržby, rast počtu
pracovných miest a rastový potenciál startupov.
5. Index podnikateľského myslenia (Mindset Index) – odráža do akej miery populácia
zakladateľov startupov v ekosystéme uvažuje ako veľkí podnikatelia (majú víziu, vytrvalosť,
chuť ísť do rizika, vysokú pracovnú morálku a schopnosť prekonávať prekážky?).
6. Index diferenciácie od SV (Differentiation from SV Index)– meria čím sa ekosystém odlišuje
od ekosystému č. 1 - Silicon Valley (SV), pričom zohľadňuje demografické činitele a typy
spoločností (predpokladá sa, že iné ekosystémy budú úspešnejšie, ak si vytvoria vlastné silné
stránky, ktorými sa budú odlišovať od Silicon Valley).
7. Index trendovosti (Trendsetter Index) – odráža ako rýchlo startupový ekosystém aplikuje
nové technológie, procesy manažovania a modely podnikania.
8. Index talentov (Talent Index) – meria kvalitu podpornej siete startupového ekosystému,
vrátane rozsahu mentorovania, poskytovaných služieb a druhov zdrojov financovania.
Počas projektu bolo zhodnotených viac ako 50 000 startupov z celého sveta a jeho
výsledkom je benčmarkingový nástroj Startup Compass. Umožňuje startupom porovnávať svoju
metriku hodnotenia výkonnosti s inými, vidieť trendy a koncentrovať sa na zlepšenie hlavných
podnikových procesov.
Medián startupu prestavuje spoločnosť s 8 zamestnancami, s tržbami okolo 1 mil. USD
a ročný nárast počtu používateľov 18 000%. Približene 45% hodnotených startupov je z USA, z
nich je 8% zo Silicon Valley a ostatné sú zo startupových komunít po celom svete. Nedostatkom,
na ktorý autori upozorňujú, je nedostatočné zastúpenie ázijských startupových komunít.
Jeden z výstupov projektu predstavuje rebríček lokalít najvýkonnejších startupových
ekosystémov sveta, ktorý je zobrazený v tab.. 323. Vypývajú z neho viaceré zaujímavé závery:
1. Aj vyspelé ekosystémy ako sú New York a Londýn majú viac ako o 70% menej
disponibilného rizikového kapitálu pre startupy v zárodočnom štádiu ako Silicon Valley.
2. Silicon Valley globálne ovplyvňuje startupové ekosystémy vo svete svojimi imigračnými
a emigračnými tokmi. Berlín a Sao Paulo majú najmenej zakladateľov, ktorí predtým žili
v Silicon Valley (4%, resp. 7%), zatiaľ čo Singapúr a Waterloo (Ontario) ich majú najviac
(33% , resp. 35%)
3. Sydney, Sao Paulo a Moskva sú startupové ekosystémy, ktoré sa najviac odlišujú od Silicon
Valley z hľadiska druhov rozvíjaných startupov.
4. Sydney je globálnym hlavným mestom dátovo+orientovaných startupov

23

http://techcrunch.com/2012/11/20/startup-genome-ranks-the-worlds-top-startup-ecosystems-silicon-valley-telaviv-l-a-lead-the-way/
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5. Kultúrna prominencia francúzskeho súkromného vzdelávacieho systému značne ovplyvnila
mentalitu parížskej populácie, lebo viac ako 96% zakladateľov v ekosystéme absolvovalo
minimálne 2. alebo 3. stupeň univerzitného vzdelania.
6. Podnikatelia v Tel Avive zrejme s problémami aplikujú nové technologické trendy, pretože
viac ako 80% startupov používa historicky populárne programovacie jazyky PHP, C++, Java
and .Net, napriek tomu, že sa tieto rýchlo strácajú popularitu v Silicon Valley a inde
v prospech jazykov ako sú napr. Ruby, Python a Javascript.
7. Hoci Singapúr má pomerne silné finančné zázemie, tolerancia rizika u zakladateľov je
najnižšia medzi 20 vrcholovými startupovými ekosystémami.
8. Melbourne je perspektívny ekosystém s vysokým umiestnením z hľadiska aplikácií nových
trendov v startupoch, ale jedným z najväčších nedostatkov lokálnych firiemje, že limitujú
svoj potenciál zameriavaním sa na veĺmi malé trhové medzery.
Tab. 3 Rebríček 20 miest sveta s najvýkonnejšími startupových ekosystémami.24

8. Podmienky pre inovatívne podnikanie, najmä pre startupy v SR
Vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku je už viac rokov nepriaznivý pre
podnikateľov, ako naznačuje graf Indexu podnikateľského prostredia (IPP) na obr. 2. Pokles IPP
počas r. 2012 súvisí s negatívnym hodnotením dopadov rastu odvodového zaťaženia, pracovnoprávnej legislatívy a daní podnikateľmi v SR. Vonkajšou príčinou sú následky hospodárskej krízy,
ktorá postihla najmä USA a EÚ na vysoko otvorenú slovenskú ekonomiku s konjunkturálne citlivou
odvetvovou štruktúrou. Vnútorné príčiny súvisia so zacielením hospodárskej politiky a
protikrízových opatrení vlád SR od r. 2008, ktoré nedostatočne stimulovali rozvoj odvetvia IKT so
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značným rastovým potenciálom a orientáciu podnikov na inovácie. Ako vyplýva z ročných správ
o GCI v tomto období, žiaľ, značne vzrástol aj negatívny vplyv neefektívnej štátnej správy,
korupcie, reštriktívnej pracovnoprávnej regulácie a nedostatkov v infraštruktúre - obr. 3.

Obr. 2 Vývoj indexu podnikateľského prostredia v SR od r. 2011 do r. 201224

Obr. 3 Bariéry podnikania v SR za obdobie r. 2012 - 2013 v porovnaní s r. 2011-201225

Hodnotenie konkurenčnej schopnosti SR Svetovým ekonomickým fórom je komplexnejšie,
berie do úvahy okrem faktorov podnikateľského prostredia aj faktory rastu efektívnosti a
inovatívnosti ekonomiky. V správe Global Competitiveness Index 2012-13 konkurenčná
schopnosť SR medziročne klesla o 2 miesta na 71. pozíciu, pričom v r. 2008 bola na 46. mieste.
V rámci krajín V4 je SR najslabšia, lebo ČR figuruje na 39. mieste (pokles: -1), Poľsko na 41.
mieste (bezo zmeny) a Maďarsko na 60. mieste (pokles: -12). SR sa zhoršila vo väčšine dimenzií,
a hoci sa zlepšila v dimenziách Zrelosť podnikania (61. miesto, vzostup: +2) a Inovácie (89.
miesto, vzostup: +7 miest), celkovo dosiahla v tejto oblasti nižšie skóre (74. miesto, pokles: -3) –
tab. 4.

24
25

http://alianciapas.sk/category/pravidelne_aktivity/index_podnikatelskeho_prostredia/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
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Tab.4 Porovnanie GCI pre Slovensko za obdobia r. 2013- 2012 2012-2011a a lúčových grafov
úrovní 12 hodnotených dimenzií konkurenčnej schopnosti ekonomiky SR ( )26

26

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/

100

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

Startupy na Slovensku vznikali už v 1990-tych rokoch bez toho, aby sa tak označovali, napr.
v r. 1992 takto vznikol najúspešnejší slovenský startup ESET s.r.o., hoci antivírový program NOD
bol vyvinutý už v r. 1987 a jeho predaj pod názvom STOPVIR sa začal v r. 1990. Popri tejto línii
prebiehali podujatia organizované nadšencami so záujmom o rozvoj podnikateľského myslenia
mladých ľudí, napr. podujatia Baťa Junior Achievement Slovensko, KPS Poradenské centrum,
AIESECu alebo Globálneho týždňa podnikateľstva organizovaného Ústavom manažmentu STU.
Začínajúcimi, ale aj etablovanými firmami sa začali napĺňať vedecko technické parky,
podnikateľské inkubátory, z ktorých bol startupovo orientovaný najmä Univerzitný technologický
inkubátor STU v Bratislave.
Od r.1999 Národná agentúra na podporu malého a stredného podnikania organizuje súťaž
Podnikateľka roka, osobitne v kategóriách Najlepšia začínajúca podnikateľa a Úspešná
živnostníčka. Od r. 2006 sa aj na Slovensku rozbehla medzinárodná súťaž Entrepreneur of the Year
organizovaná spoločnosťou Ernst and Young Slovensko. Boli hodnotení a oceňovaní najlepší
slovenskí podnikatelia, osobitne v kategórii Začínajúci podnikateľ roka a neskôr aj v kategórii
Podnikateľ roka v inováciách. Od r. 2007 sa každoročne koná súťaž Mladý inovatívny podnikateľ
organizovaná organizáciou Junior Chamber International – Slovakia v spolupráci so Združením
podnikateľov Slovenska a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania.
Záujemcovia o podnikanie v IKT – „startupisti“ sa poprvé neformálne stretli v lete 2010
v Bratislave na podujatí StartupCamp, tieto mesačné stretnutia sa postupne sa rozšírili do Košíc,
pričom sa udržiavali živé kontakty so startupovou komunitou v Prahe . Predmetom diskusií boli
skúsenosti z vývoja a komercializácie aplikácií a tiež stretnutia s prvými „investormi“. Inšpirácia z
rozvoja startupov v USA a západnej Európe sa preniesla na Slovensko zorganizovaním prvého
StartupWeekend v dňoch 13. – 16. októbra 2011 podľa pravidiel medzinárodne osvedčeného
formátu Kauffman Foundation a s anglickou pracovnou komunikáciou (14 projektov, na ktorých
pracovalo 80 startupistov s podporou odborných mentorov). Okrem pracovných skúseností boli
pridanou hodnotou podujatia prezentačné skúsenosti, siete užitočných nových kontaktov a virálny
marketing.
Z iniciatívy spoločnosti Neulogy a.s. a za podpory agenúry SARIO, spoločností DELL
a KPMG sa 17.11.2011 uskutočnil tiež prvý ročník oficiálnej súťaže slovenských startupov
StartupAwards.SK (250 účastníkov, 11 finalistov), ktorej víťazi získali okrem iného aj trojmesačný
pobyt v Plugand&Play centre v Silicon Valley. Pozoruhodné je, že traja víťazi súťaže boli spin-offy
úspešných slovenských firiem v sektore IKT. Víťazný projekt Nicereply.com vznikol v hostingovej
firme WebSupport, druhý, s názvom Coverpage v etablovanej spoločnost na vývoj internetových
aplikácií a web dizajn Monogram Technologies a tretí startup Work-in-Field bol spinoff firmy
Sygic medzinárodne úspešnej svojím softvérom pre GPS navigáciu, firmy teda suplovali
investorov.
Počas roka 2012 začali vznikať v Bratislave, Košiaciach a ďalších mestách
„koworkingové/startupové priestory“ ako pracovné priestory pre spoluprácu, stretnutia
a vzdelávanie slovenských a zahraničných startupistov organizované neziskovými združeniami
a financované na báze členského alebo nájomného.
Startupový ekosystém taký, ako bol popísaný v podmienkach USA a ďalších vyspelých
západoeurópskych, ázijských krajín alebo Austrálie sa v Bratislave, Košiciach a ďalších
slovenských mestách začal vyvárať obvyklým postupom zdola nahor využitím medzinárodných
kontaktov jeho aktérov na na podobné zahraničné ekosystémy. Zdá sa, že si vytvára pozitívne znaky
startupovej komunity sformulované B. Feldom (pozri časť 6) potrebné pre jeho udržateľnosť
a rozvoj. Ohniskami ekosystému budú najmä technologické, príp. podnikateľské inkubátory
a verejne prístupné koworkingové priestory, ktoré môžu byť alebo nemusia byť súčasťou vedeckotechnických parkov. Keďže vedecko-technické parky sa budujú aj so zreteľom na potreby univerzít
užšie spolupracovať s priemyselnou praxou a podporovať podnikové inovácie, otvorenou otázkou
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zostáva miera zapojenia a angažovanosti vysokoškolských učiteľov a výskumníkov v projektoch
a podujatiach takéhoto ekosystému, najmä ich motivácia.
Hybnou silou ekosystému sú a budú mladí technologickí/internetoví podnikatelia. Súčasný
prehľad 15 bratislavských startupov s globálnou orientáciou je internetovej stranke spoločnosti
Quora. Významnými podpornými zložkami startupového ekosystému sú a budú existujúci
dobrovoľní mentori so skúsenosťami z podnikania alebo z manažmentu podnikov a investori,
z radov podnikateľských anjelov, príp. investičných spoločností a tiež obchodné spoločnosti sa
záujmom participovať na činnosti komunity na báze jej jednostrannej podpory alebo obojstrannej
užitočnosti. Otázkou zostáva budovanie takýchto startupových ekosystémov na univerzitách, najmä
s technickým zameraním vzhľadom na súčasný stav a systém ich financovania z verejných zdrojov.
Významným zdrojom inšpirácia a energie v ekosystéme budú jeho medzinárodné kontakty .
Pozitívnou správou pre Slovensko je tiež, že Slovenská technická univerzita čoskoro
vybuduje v Bratislave a v Trnave prvé univerzitné vedecké parky na Slovensku. V prípade projektu
Science City STU Bratislava v Mlynskej doline nevzniknú nové budovy, odstránenia sa najväčšie
systémové poruchy na objektoch a obstará sa najmä špičková technika a prístroje pre laboratóriá.
V tejto lokalite sa nachádzajú 4 silné fakulty dvoch kľúčových univerzít, denne tu pôsobí viac ako
800 učiteľov, 9 000 študentov, vyše 500 doktorandov a 300 výskumníkov. V dosahu 2 km je aj 12
výskumných ústavov SAV. Časť univerzitného vedeckého parku v Mlynskej doline sa bude
výskumne orientovať na informačné a komunikačné technológie, elektrotechniku, automatizáciu
a riadiace systémy, nanoelektroniku a fotoniku. Bude tu tiež umiestnený podnikateľský
technologický inkubátor, ktorý má podporiť vznik nových start-upov a spin-offov v univerzitnom
prostredí. Existujúci Univerzitný technologický inkubátor STU doposiaľ podporil vznik 40 nových
technologických spoločností a členovia akademickej obce založili 5 spin-offov.
Rozbeh a rozvoj startupových ekosystémov môžu významne podporiť aj orgány správy
miest a regiónov (VÚC) so zámerom podporiť na svojom území vznik nových pracovných
príležitosti s vysokou pridanou hodnotou a organizácie a združenia zamerané na rozvoj
podnikateľského myslenia mladých podporu podnikania a inovácií podnikov ( napr. Junior
Achievement Slovensko, NARMSP, BIC/EEN Bratislava, SIEA, SARIO alebo ZPS, ZMPS, Klub
podnikateľských anjelov Slovenska, SLOVCA, PAS), poradenské firmy (napr. Ernst&Young,
KPMG a pod.), prípadne banky zamerané menej konzervatívne na podporu začínajúci inovatívnych
firiem.
Podmienky na rozvoj startupových ekosystémov sa zatiaľ opierajú prevažne o občianske
iniciatívy, osobné financovanie, zdroje neziskových organizácií, príp. finančné alebo materiálne
dary firiem. Platia pre ne štandardné daňové, odvodové, pracovné a vykazovacie podmienky.
V zahraničí sa do podpory a financovania startupového ekosystému podstatne výraznejšie zapájajú
orgány správy miest a regiónov, čím získavajú rôzne daňové úľavy. Ministerstvá, prípadne správa
regiónu stimulujú rozvoj startupového ekosystému formou účelových národných, príp.
medzinárodných voučerov, čím zároveň stimulujú spoluprácu akademickej a podnikovej sféry.
Významným nástrojom sú tiež mikropôžičky.
Akčný plán pre podnikateľstvo 2020 prijatý orgánom DG Enterprize and Industry v januári
2013 a opatrenia uvedené v jeho troch pilieroch (pozri časť 5 ) vytvárajú tiež zaujímavý priestor na
rozsiahlu podporu európskych a tiež slovenských startupov v nasledujúcich rokoch, ak ich ešte pri
zdroji alebo na realizujúcich slovenských štátnych orgánoch úradníci nezaťažia/neznemožnia
dodatočnými administratívnou záťažou.
Značný potenciál ľuského kapitálu môžu uvoľniť vhodne koncipované vzdelávacie
programy zamerané na výchovu k podnikaniu a kreativite na všetkých základných a stredných
školách a nové univerzitné študijné programy orientované na prehlbovanie poznatkov a zručností
potrebných pre podnikanie, kreativitu a vznik inovácií. Predpokladá to však aj významné zlepšenie
dlhodobo zanedbávaného a odsúvaného financovania a odmeňovania učiteľov na všetkých stupňoch
vzdelávacieho systému ako investície do kvality a tvorivosti budúcich pracovných síl, podnikateľov
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a daňových poplatníkov Slovenska. Tieto aspekty by mala tiež adekvátne zohľadniť pripravovaná
nová Inovačná stratégia a politika SR na obdobia po r. 2013.
Ukážkou komplexných iniciatívnych energických a konkrétnych krokov na podporu
podnikateľov, najmä startupov v ekonomike je americké Partnerstvo Startup America, príp. jeho
kanadská obdoba (pozri časť 6). Zároveň predstavuje významné protikrízové opatrenie so
značným potenciálom tvorby nových pracovných miest. Dočkáme sa jej obdoby na Slovensku?
Podnetným príspevkom k budovaniu startupových ekosystémov na Slovensku môže byť aj
nedávna iniciatíva spoločností Google Slovensko, ESET a Neulogy založiť Slovenskú alianciu pre
internetovú ekonomiku (SAPIE)27 ako ucelenú platformu na podporu inovácií, exportu s pridanou
hodnotou a rýchlejší rast internetovej ekonomiky na Slovensku. Prvou iniciatívou SAPIE je
spustenie online platformy pre rozvoj prostredia startupov v spolupráci so startupovým inkubátorom
TheSpot.sk. Podporovateľom iniciatívy zo strany vládnych orgánov je digitálny líder Slovenska,
štátny tajomník Ministerstva financií SR Peter Pellegrini. (Pozn.: post digitálneho lídra vznikol na
podnet Európskej komisie, ktorá k takémuto kroku vyzvala všetky krajiny EÚ. Digitálny líder by mal
na národnej úrovni dohliadať na realizáciu cieľov Digitálnej agendy EÚ).
Založenie SAPIE nadväzuje na zistenia a odporúčania štúdie „Online šanca pre Slovensko“
vypracovanej v r. 2011 Boston Consulting Group pre Česko a Slovensko. Odhadla, že v r. 2011
prispela internetová ekonomika do slovenského hospodárstva sumou 2,3 miliardy eur, t.j. 3,3 %
HDP. Ak SR odstráni zaostávanie v širokopásmovom pripojení, najmä v online prepojení
medzipodnikových aktivít (B2B) a vo využívaní internetu vo verejnej správe, môže do roku 2016
jej internetová ekonomika vytvárať až 4,5% HDP. Veľkou príležitosťou Slovenska je pritom
technologický export, ktorý sa bude podieľať na internetovej ekonomike až 30%. Je však potrebné
odstrániť slabé miesta, akými sú napríklad nízka kvalita e-commerce služieb či online služieb
štátnej správy a systematicky rozvíjať startupový ekosystém.
Aktivity a projekty aliancie sa budú zameriavať na tri oblasti:
• vzdelávanie a študenti - podpora technických odborov a podnikateľského ducha na
univerzitách, zvýšenie ich zamestnateľnosti v sektoroch IKT;
• startupy a inovácie - podpora rozvoja tvorivosti a podnikateľského myslenia a konania,
vzniku globálne orientovaných startupov a startupového ekosystému;
• zvyšovanie kvality e-obchodu existujúcich firiem - vzdelávanie, technologická a
marketingová podpora firiem, najmä malých a stredných na zvýšenie kvality online
obchodovania na domácom a zahraničnom trhu.
Vyhlásenie
Tento príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/1164/12
„Možnosti uplatnenia informačných a komunikačných technológií na zvyšovanie efektívnosti
medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikov SR v oblasti inovácií“.

Doc. Ing. Marián Zajko, PhD., MBA
Ústav manažmentu STU
Odd. ekonomiky a manažmentu podnikania
Vazovova 5
812 43 Bratislava
marian.zajko@stuba.sk
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Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky
v roku 2012 a odhad jej vývoja v roku 2013
Ján Haluška, Jana Juriová
INFOSTAT Bratislava
Príspevok obsahuje stručnú analýzu vývoja makroekonomickej výkonnosti slovenskej
ekonomiky v roku 2012 (meranej tvorbou reálneho HDP), ktorá je východiskom pre
odhad jej výkonnosti v roku 2013. Prezentovaný odhad prihliada na vývoj nových objednávok v januári 2013, na výsledky konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov (KSP) v januári až marci tohto roka a zohľadňuje aj aktuálne prognózy vývoja v
relevantnom vonkajšom ekonomickom prostredí, teda v eurozóne, Nemecku a Českej republike, čo sú naši hlavní obchodní partneri1.
Výkonnosť slovenskej ekonomiky v roku 2012
Hospodárska recesia v eurozóne, spomalenie ekonomického rastu v Nemecku a
zhoršujúca sa ekonomická klíma u nás (meraná indikátorom ekonomického sentimentu) spomalili vlani rast výkonnosti slovenskej ekonomiky aj úhrnnej cenovej hladiny v hospodárstve. Prírastok reálneho HDP sa znížil z 3.2% v roku 2011 na 2.0%
v roku 2012, rast úhrnnej cenovej hladiny (meranej deflátorom HDP) v tom istom období z 1.6% na 1.4%. V nominálnom vyjadrení teda tvorba HDP vzrástla o 3.4% a
dosiahla cca 71.5 mld €.
Vyššie uvedené faktory však v závere minulého roka utlmili rast výkonnosti slovenskej ekonomiky omnoho viac ako sa všeobecne očakávalo. Celková produkcia
v stálych cenách vo 4. štvrťroku 2012 stagnovala, t. j. dosiahla nulový medziročný
prírastok a rast reálneho HDP sa takmer zastavil. Medziročne totiž stúpol len o 0.7%,
čo predstavuje jeho najnižší prírastok nielen v minulom roku, ale v celom období od
obnovenia ekonomického rastu, teda od 1. štvrťroka 2010. Hlavnou príčinou boli znižujúce sa prírastky agregátneho dopytu (obr. 1).
V dôsledku zmien, ktoré vlani nastali v domácom a vonkajšom dopyte, sa agregátny
dopyt zvýšil len o 2.7%. Dynamika jeho rastu sa teda spomalila výraznejšie ako
v roku 2011, k čomu v rozhodujúcej miere prispel pokles domáceho dopytu o 2.9%.
Vonkajší dopyt totiž napriek recesii v relevantnom vonkajšom ekonomickom prostredí
vzrástol, avšak prírastok objemu celkového vývozu sa znížil - z 12.7% v roku 2011 na
8.6% v roku 2012. Vplyvom poklesu domáceho dopytu, miernejšieho rastu vonkajšieho dopytu, ale aj kvôli čerpaniu zo zásob sa dynamika rastu zdrojov z dovozu
zmiernila. Svedčí o tom objem celkového dovozu, ktorého prírastok sa znížil z 10.1%

1

Ifo indikátor, ktorý hodnotí podnikateľskú klímu v Nemecku a od novembra 2012 do februára 2013
vykazoval rastúci trend, v marci mierne poklesol. Dôvodom boli menej priaznivé očakávania aj hodnotenie súčasnej ekonomickej situácie ako vo februári. Podľa prognózy Deutsche Bank z februára 2013
by mal byť rast nemeckej ekonomiky v tomto roku len veľmi mierny, pretože reálny HDP by sa mal
zvýšiť o 0.3%, čo znamená, že jej rast sa spomalí, keďže vlani jej výkonnosť stúpla o 0.7%. Na druhej
strane, podľa najnovšej verzie prognózy EECF (Eastern Europe Consensus Forecast) z marca 2013,
by v Českej republike mal reálny HDP po minuloročnom poklese o 1.3% v tomto roku stagnovať. Pokiaľ ide o eurozónu, z prognózy konzorcia EUREN z februára 2013 vyplýva, že reálny HDP by mal
tohto roku zaznamenať rovnaký pokles ako vlani, teda o 0.5%.

104

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

v roku 2011 na 2.8% v roku 2012. Reakciu celkového dovozu na útlm agregátneho
dopytu možno teda považovať za proporcionálnu.
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obr. 1

Príčinou poklesu domáceho dopytu boli všetky tri jeho hlavné zložky. Relatívne najviac však k nemu prispel pokles investičného dopytu (o 3.7%), pokles spotrebiteľského dopytu a dopytu verejného sektora bol totiž miernejší (zhodne o 0.6%). Keďže
pokles spotrebiteľského dopytu sa zopakoval už tretí rok po sebe, je zrejmé, že od
úrovne, ktorú dosiahol tesne pred krízou (v roku 2008) sa v minulom roku vzdialil ešte viac (klesol hlbšie) ako v roku 2011. Hlavnou príčinou jeho poklesu v posledných
dvoch rokoch bolo zníženie reálnej mzdy na makroúrovni, ktorej tlmiaci vplyv na kúpnu silu obyvateľstva bol vlani zosilnený zvyšujúcou sa nezamestnanosťou. Pokles
reálnej mzdy súvisel najmä so spomalením rastu nominálnej mzdy v hospodárstve.
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K rastu výkonnosti slovenskej ekonomiky v roku 2012 teda prispel výlučne vonkajší
dopyt, ktorého zásluhou sa čistý vývoz v stálych cenách medziročne zvýšil o 3.5 mld
€ (obr. 2). Rozhodujúci vplyv na to mala obchodná bilancia, ktorej prebytok dosiahol
vlani nové historické maximum cca 3.6 mld €, resp. 5.0% HDP v b. c. (obr. 3). Čias-
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točne k tomu však prispela aj bilancia služieb, ktorá vykazovala od roku 2008 deficit,
ale v minulom roku skončila s miernym prebytkom cca 0.3 mld € (0.4% HDP v b. c.).
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Odhad výkonnosti hospodárstva v roku 2013
Spomaľovanie dynamiky rastu vonkajšieho dopytu by malo tohto roku pokračovať.
Nasvedčuje tomu útlm nových objednávok pre priemysel zo zahraničia, ktorý bol zaregistrovaný v závere minulého roka i v januári tohto roka. Pokiaľ ide o domáci dopyt
ako celok, oživenie jeho rastu v tomto roku je veľmi málo pravdepodobné, jednak
kvôli faktu, že pokles spotrebiteľského aj investičného dopytu sa v závere minulého
roka prehĺbil, ale aj vzhľadom na výsledky KSP za prvé tri mesiace tohto roka. Z nich
vyplýva, že indikátor ekonomického sentimentu od februára tohto roka mierne rastie,
ale jeho hodnota je hlboko pod dlhodobým priemerom. Trend spomaľovania rastu
agregátneho dopytu by teda mal pokračovať aj v tomto roku.
V podmienkach očakávaného poklesu domáceho dopytu je však rast agregátneho
dopytu len nutnou, nie však postačujúcou podmienkou, aby vzrástla aj výkonnosť
hospodárstva. Čistý vývoz totiž zostane faktorom pôsobiacim v smere rastu výkonnosti hospodárstva len v tom prípade, ak obchodná bilancia (spolu s bilanciou služieb) v stálych cenách dosiahne tohto roku vyšší prebytok ako vlani. Z dnešného pohľadu sa to javí ako veľmi optimistický predpoklad, pričom najpravdepodobnejšou sa
javí možnosť, že príspevok čistého vývozu k rastu reálneho HDP bude tohto roku
neutrálny. Riziko, že môže pôsobiť dokonca opačne ako doteraz, teda že jeho vplyvom tvorba reálneho HDP klesne, samozrejme existuje a treba s ním počítať. Na základe uvedených predpokladov odhadujeme, že tvorba HDP medziročne vzrastie
reálne o 0.6-1.0%, nominálne o 1.2%.
Literatúra:
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku
2012. ŠÚ SR, marec 2013.
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Strednodobá predikcia NBS (P1Q 2013) a inteligentný rast
Branislav Reľovský, NBS

Aktuálny makroekonomický vývoj

Globálna ekonomika vo 4. štvrťroku 2012 mierne vzrástla, jej rast však naďalej zostáva
krehký. Najvýraznejšou prekážkou pre silnejší ekonomický rast vo vyspelých ekonomikách
zostáva dlhová kríza v eurozóne, slabý trh práce a finančná situácia domácností. Riziko
spomalenia ekonomickej aktivity predstavuje nutnosť ďalšej konsolidácie rozpočtov vo
vyspelých ekonomikách a rovnako hrozba automatickej aktivácie vládnych škrtov v USA.
Ekonomika eurozóny vo 4. štvrťroku 2012 klesala už štvrtý štvrťrok po sebe a už aj niektoré
krajiny silného jadra eurozóny zaznamenali pokles ekonomickej aktivity. V porovnaní
s 3. štvrťrokom 2012 sa jej prepad prehĺbil (-0,6 %). Hospodárska aktivita je vo veľkej miere
ovplyvňovaná pretrvávajúcim napätím spojeným s dlhovou krízou. Hoci dôvera podnikov
a spotrebiteľov zaznamenala mierne zlepšenie, naďalej sa pohybuje pod dlhodobým
priemerom.
Ekonomika SR zaznamenala za celý rok 2012 rast HDP vo výške 2,0%. V rámci jeho
štruktúry bol ekonomický rast tvorený výlučne čistým exportom, keď domáci dopyt
zaznamenal prepad. Štruktúra ekonomiky z pohľadu jednotlivých zložiek HDP dlhodobo
charakterizuje ekonomiku SR ako výrazne orientovanú na export, pričom otvorenosť
ekonomiky v roku 2012 presiahla 180% HDP.
Graf 1 : Štruktúra rastu HDP

Zdroj: ŠUSR, NBS

Graf 2: Štruktúra ekonomiky v roku 2012
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Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty je dôležitý aj pohľad na štruktúru ekonomiky pri
rozčlenení importu podľa dovoznej náročnosti medzi jednotlivé výdavkové kategórie1.
Odlišná dovozná náročnosť exportu a ostatných výdavkových kategórií štruktúru pridanej
hodnoty (a tým aj skutočnej tvorby HDP) výrazne mení. Napriek tomu, že podiel exportu na
HDP presiahol v roku 2012 97% v stálych cenách, po zohľadnení dovoznej náročnosti
exportu jeho podiel na pridanej hodnote bol 38,6%. Okrem exportu približne rovnakú váhu
v ekonomike na tvorbe pridanej hodnoty má konečná spotreba domácností (35,4%). Nasleduje
spotreba vlády (14,9%) a tvorba hrubého kapitálu (11,0%). Pri dekompozícii importu do
jednotlivých výdavkových kategórií je zrejmé, že ekonomický rast SR od obdobia krízy
v roku 2009 bol ťahaný výlučne exportnými trhmi (export očistený o importnú náročnosť)
a domáca časť ekonomiky (HDP bez exportných trhov) prispievala k rastu HDP zápornou
dynamikou.
Graf 3: Štruktúra v r. 2012 z hľadiska tvorby pridanej hodnoty

Graf 4: Štruktúra rastu ekonomiky SR

Zdroj: ŠUSR, NBS

Vývoj na trhu práce vo 4. štvrťroku 2012 pokračoval v negatívnom trende, keď sa pokles
zamestnanosti prehĺbil a medzikvartálne sa prepadol na 0,4 %. Pokles zamestnanosti spôsobil
najmä nepriaznivý vývoj v priemysle, ktorý zaznamenal pokles objednávok s následným
dopadom na produkciu, tržby a export. Rovnako sa znížila zamestnanosť v službách, čo bolo
v dôsledku poklesu domáceho dopytu. Miera nezamestnanosti výraznejšie vzrástla, avšak jej
rast bol čiastočne tlmený presunom časti nezamestnaných do ekonomicky neaktívneho
obyvateľstva (dôsledok práceneschopnosti). Vo 4. štvrťroku 2012 došlo k zmierneniu poklesu
počtu odpracovaných hodín, čo odzrkadľovalo spomalenie ekonomickej aktivity. V súlade
s poklesom zamestnancov mierne vzrástol týždenný pracovný čas, čo sa prejavilo v náraste
nominálnych miezd.
V cenovom vývoji došlo k výraznejšiemu spomaleniu v poslednom štvrťroku 2012
a takýto dezinflačný vývoj pokračoval aj v prvých mesiacoch roka 2013. Rast cien reflektuje
najmä nákladové faktory (ceny komodít), avšak ich príspevok k inflácii sa znižuje.
1

Bližšie k metodike výpočtu - Analytický komentár 01/2013 - Naozaj je náš rast takmer 100% závislý od
zahraničia ? http://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/AnalytickeKomentare/2013/AK01_marec2013.pdf
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V prostredí absencie dopytových tlakov bola čistá inflácia bez pohonných látok nižšia, ako sa
predpokladalo.
Strednodobá predikcia P1Q-2013
Aktuálna predikcia NBS (P1Q-2013) je založená na posledných zverejnených údajoch o raste
ekonomiky vo 4. štvrťroku 2012, mesačných údajoch z reálnej ekonomiky, predstihových
indikátorov a technických predpokladov prevzatých z ECB.
Kľúčovým predpokladom o vývoj ekonomiky je výhľad exportných trhov SR, ktorý
v roku 2012 zaznamenal výrazne spomalenie rastu na 0,9%. Pre rok 2013 je predpoklad, že
obnova rastu zahraničného dopytu by sa mala prejaviť až v druhej polovici roka 2013
a celkovo by dynamika v roku 2013 mala dosiahnuť 1,3%. Akcelerácia rastu sa očakáva
v roku 2014 na 5 % a v roku 2015 na 6,1 %. Tomu zodpovedá aj očakávaný vývoj exportu
SR. Kým v roku 2013 sa predpokladá stagnácia v automobilovom priemysle a mierny rast
ostatných exportných odvetví, v roku 2014 by už spolu s oživením zahraničného dopytu malo
dôjsť aj k akcelerácii celého exportu na úroveň 5,2% a v roku 2015 6,3%.
V investičnom dopyte sa po prepade v roku 2012 očakáva ešte mierny pokles aj v roku
2013 na úrovni -0,4%. Nízka investičná aktivita by mala odzrkadľovať pokles ziskovosti
firiem, stále vysokú mieru neistoty investorov, sprísnenie úverových štandardov, dopady
fiškálnej konsolidácie a pokles využitia výrobných kapacít. Pokles by mal byť čiastočne
tlmený pokračovaním investície v automobilovom priemysle (jednorazový pozitívny vplyv v
rokoch 2012 a 2013) a miernym rastom tzv. „jadrových“ súkromných investícií. V roku 2014
by už dynamika investícií mala pozitívne prispievať k rastu HDP, aj keď negatívne by sa mal
prejaviť bázický efekt zániku investície v automobilovom priemysle. V roku 2015 tento trend
by mal pokračovať a rast investícií sa očakáva na úrovni 4,0%.
Vo vývoji súkromnej spotreby je možné už v roku 2013 očakávať znaky jej oživenia.
Celkovo sa ešte v roku 2013 očakáva vplyvom výraznejšieho poklesu v 2. polroku 2012
záporná dynamika spotreby domácností na úrovni -0,4%, avšak štvrťročné dynamiky v roku
2013 by mali byť pozitívne. Mesačné indikátory naznačujú stabilizáciu na trhu práce a
očakávania spotrebiteľov o budúcom vývoji príjmov a nezamestnanosti sa už prestali
prepadávať do negatívnejších hodnôt. Disponibilné príjmy by mali v reálnom vyjadrení
mierne zrýchliť tempo rastu, na čo bude vplývať pri pomerne nízkom raste nominálnych
miezd najmä spomaľovanie inflácie. Nominálne kompenzácie na zamestnanca výraznejšie
porastú v roku 2013, avšak len polovica by mala zodpovedať rastu miezd. Zvyšná časť by
mala byť spôsobená administratívnym rozhodnutím zvýšenia daní a odvodov v dôsledku
konsolidačných opatrení. V roku 2014 sa už rast spotreby domácností očakáva na úrovni 1,4%
a v roku 2015 by postupne s obnovením dôvery dynamika mal dosiahnuť 2,9%.
Aj v roku 2013 predikcia predpokladá pokračovanie poklesu reálnej konečnej spotreby
verejnej správy. Reálne výdavky by mali poklesnúť o -0,4%. Vychádza sa z predpokladu
splnenia záväzku znížiť deficit verejných financií v roku 2013 pod 3% HDP. Uvažuje sa s
konsolidačnými opatreniami prijatými v roku 2012. V oblasti miezd vo verejnej správe je
zakomponovaný predpoklad ich zmrazenia (s výnimkou pedagogických zamestnancov) a
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pokles medzispotreby. V ďalších rokoch predikcie sa zatiaľ neuvažuje s konsolidačnými
opatreniami na strane výdavkov a dynamika rastu konečnej spotreby verejnej správy by už
mala byť v roku 2014 na úrovni 1,6% a v roku 2015 1,9%.
Vo vývoji importu je v poslednom štvrťroku 2012 identifikovaný pokles dovozovej
náročnosti spolu so znížením dovozov na pokrytie domácej časti ekonomiky. Predpokladá sa,
že by to malo byť dočasného charakteru a v rámci HDP by mal byť vykompenzovaný
poklesom položky štatistická diskrepancia. V rámci predikcie sa v dôsledku toho pristúpilo ku
korekcii importu v 1. štvrťroku 2013 smerom nahor, čo spôsobilo jeho vyšší rast, ako je rast
vývozu. V horizonte predikcie sa uvažuje s postupnou akceleráciou dovozov, ktorá bude
reflektovať exportnú výkonnosť a zvyšujúci sa domáci dopyt. Výraznejší rast dovozov by mal
byť tlmený znížením dovoznej náročnosti v automobilovom priemysle po nábehu produkcie
investície od roku 2014. Naďalej sa predpokladá, že ako exportne orientovaná ekonomika
budeme naďalej získavať trhový podiel. V nominálnom vyjadrení to znamená, že sa bude
zvyšovať prebytok obchodnej bilancie, pričom zahraničné ceny by ho nemali výraznejšie
ovplyvňovať.
Celkový rast HDP v roku 2013 by mal byť tvorený čistým exportom. Očakáva sa aj
oživenie v domácej časti ekonomiky, ktoré je založené na predpoklade postupného
zlepšovania situácie v eurozóne. Tempo rastu ekonomiky by sa malo prechodne spomaliť
v roku 2013 na 0,7 % s následnou akceleráciou na 2,8 % v roku 2014 a na 3,8 % v roku 2015.
V rokoch 2014 a 2015 by mal byť hospodársky rast vyvážený a okrem exportných trhov by
mal k rastu prispievať už aj domáci dopyt. Ekonomika by však mala fungovať výrazne pod
svojim potenciálom pri nižšom využívaní výrobných a ľudských kapacít. V horizonte
predikcie by malo dochádzať k postupnému uzatváraniu produkčnej medzery v dôsledku
akcelerácie zahraničného a domáceho dopytu.
Predikcia vývoja na trhu práce v najbližších štvrťrokoch by mal byť do veľkej miery
ovplyvnená spomalením ekonomickej aktivity a legislatívnymi zmenami platnými od tohto
roka. Zamestnanosť by sa mala vyvíjať v súlade s fundamentmi, avšak mala by byť negatívne
ovplyvnená znížením počtu zamestnancov pracujúcich na dohodu. Predpokladá sa, že
zamestnanosť začne rásť až od začiatku roka 2014 a k postupnej akcelerácii by malo dôjsť až
v roku 2015. S týmto vývojom súvisí aj odhad miery nezamestnanosti, kedy v priebehu roka
2013 by sa mala zvýšiť až k 15 % a neskoršie sa postupne znižovať k 13,5 % na konci
predikcie.
Vývoj inflácie predpokladá po výraznejšom inflačnom období v rokoch 2011 a 2012
postupnú stabilizáciu a rast cien by sa mal v celom horizonte predikcie pohybovať blízko 2
%. Malo by to byť výsledkom predpokladu klesajúcich cien energetických komodít,
stabilizácie cien poľnohospodárskych komodít a pôsobením reálnej ekonomiky. Vývoj
reálnej ekonomiky má tlmiaci vplyv, nakoľko slabý spotrebiteľský dopyt tlačí na ceny
smerom nadol. Náklady práce by mali predstavovať tiež skôr tlmiaci vplyv na cenový vývoj.
V rámci štruktúry inflácie by malo spomaľovanie prebiehať vo všetkých zložkách, deflačný
vplyv by mali mať ceny energií. Ceny priemyselných tovarov by mali spomaliť svoju
dynamiku, čo bude odzrkadľovať pomalý rast dovozných cien a cien domácich výrobcov.
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Ceny potravín by sa vzhľadom na stabilizáciu cien komodít na svetových trhoch mali
zvyšovať len mierne. Pri cenách služieb sa predpokladá spomaľovanie v dôsledku nízkeho
spotrebiteľského dopytu, avšak spolu s oživením ekonomiky v strednodobom horizonte by sa
ich tempo rastu malo začať mierne zrýchľovať.

Riziká predikcie
V aktuálnej strednodobej prognóze prevládajú riziká v reálnej ekonomike smerom nadol
najmä v strednodobom horizonte. Najväčším rizikom je vývoj zahraničného dopytu, ktorý
môže byť zasiahnutý zhoršujúcim sa sentimentom na finančných trhoch sa stavom
v bankovom sektore. Neistotu v zahraničnom dopyte prehlbuje aj potreba znižovania
fiškálnych deficitov v krajinách eurozóny, pričom toto riziko by malo pretrvávať na celom
horizonte predikcie.
Podpora rastu založená na inštitúciách orientovaných na dlhodobý rast
Plnenie stratégie Európa 2020 ponúka spoločnosti široké spektrum nástrojov, ktoré by mali
tvorcovia hospodárskej politiky implementovať v záujme dosiahnutia dlhodobých cieľov.
Orientácia politiky na krátkodobé ciele v rámci jedného politického cyklu často prináša
opačné výsledky, ktoré plnenie dlhodobých cieľov odkladajú.
Kľúčovým prvkom pre plnenie dlhodobých cieľov je nastavenie takého mixu hospodárskej
politiky, ktoré bude v prostredí tvorby tejto politiky prítomné od začiatku jeho
schvaľovacieho procesu. Dobre nastavené prvotné návrhy, orientované práve na podporu
inteligentného rastu by mali byť východiskom aj pre krátkodobé ciele hospodárskej politiky
a v neposlednom rade aj pri schvaľovaní rozpočtov verejnej správy. Dobre pripravený
prvotný návrh rozpočtu, orientovaný práve na dlhodobý rast, je východiskom pre kvalitnú
diskusiu v rámci celého schvaľovacieho procesu. Ponechanie priorít a tým aj prerozdelenie
rozpočtu na politikov orientovaných na krátkodobý politický cyklus nesie v sebe riziko
nenaplnenia dlhodobých cieľov a často to aj takto funguje. Pokiaľ sa dobré riešenie nedostane
do prvotného návrhu, často sa tam už nedostane nikdy. Neracionálna pasivita spoločnosti je
prítomná vo všetkých sférach a platí to aj v otázke tvorby hospodárskej politiky. Historicky
bolo preukázané, že dobré nastavenia predvolených rozhodnutí posúvajú spoločnosť a aj
inštitúcie vpred oveľa rýchlejšie a často aj bez veľkých nákladov. Zapracovanie predpokladov
dlhodobého rastu do prvotných východísk rozpočtu má väčšiu šancu na jeho úspech, ako
pokus o jeho zapracovanie v štádiu na jeho konci schvaľovania.
Kvalitné vzdelanie a dobrá infraštruktúra je jednou zo záruk stabilného dlhodobého rastu,
ktoré môže ekonomiku posunúť vpred oveľa výraznejšie. Pri prvotnom nastavení politiky by
práve tieto oblasti mali byť garantom kvality dobrej a udržateľnej politiky. Inštitúcie
zodpovedné za tieto oblasti by tak zároveň oveľa jednoduchšie vedeli zabezpečiť plnenie
dlhodobých cieľov.
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Strednodobá predikcia (P1Q-2013) základných makroekonomických
ukazovateľov
Ukazovateľ (medziročná dynamika v %, ak
nie je uvedené inak)

2012

2013

Skutočnosť

2014

2015

P1Q-2013

Ceny
Inflácia meraná HICP (priemer)

3.7

1.9

1.6

1.9

Inflácia meraná CPI (priemer)
ULC1) (kompen. na zamestnanca v b.c./prod.
práce ESA 95 v s.c.)
Produktivita práce ESA 95 (HDP
s.c./zamestnanosť ESA 95)
Kompen. na zamestnanca v b.c. podľa ESA 95

3.6

2.0

1.6

2.0

0.1

1.2

0.7

1.1

2.0

1.5

2.6

3.1

2.0

2.8

3.4

4.3

2.5

1.4

3.4

4.3

-1.1

-0.6

1.7

2.3

2.0

0.7

2.8

3.8

Konečná spotreba domácností

-0.6

-0.3

1.4

2.9

Konečná spotreba verejnej správy

-0.6

-0.4

1.6

1.9

Tvorba hrubého fixného kapitálu

-3.7

-0.4

0.6

4.0

Vývoz tovarov a služieb

8.6

2.7

5.2

6.3

Dovoz tovarov a služieb

2.8

2.8

4.1

6.0

0.1

0.9

1.1

2.7

-0.9

-1.9

-1.5

-0.4

0.1

-0.8

0.2

0.7

Nominálne mzdy

2)

Reálne mzdy 3)
Ekonomická aktivita
HDP reálny

Hrubý disponib. dôchodok domácností reálny
Output gap (% z potenciálneho produktu)
Trh práce
Zamestnanosť podľa ESA 95
Zamestnanosť podľa ESA 95 (v tis. osôb)
Miera nezamestnanosti podľa VZPS4) (%)

2 209.4 2 190.9 2 196.1 2 211.8
13.9

14.9

14.6

13.8

377.5

403.6

393.6

371.7

186.0

186.9

189.7

193.5

Obchodná bilancia (% HDP)

5.1

4.9

5.7

6.3

Bilancia služieb (% HDP)

0.4

0.4

0.4

0.5

Bežný účet (% HDP)

2.3

2.9

3.8

4.6

Bežný a kapitálový účet (% HDP)

4.2

4.7

5.5

6.3

Počet nezamestnaných podľa VZPS

4)

(v tis. osôb)

Platobná bilancia
Otvorenosť ekonomiky (% HDP)

1) ULC - jednotkové náklady práce.
2) Priemerné mesačné mzdy zo štatistického výkazníctva ŠÚ SR.
3) Mzdy zo štatistického výkazníctva deflované infláciou CPI.
4) VZPS - výberové zisťovanie pracovných síl.
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Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2013 – 2017
Midterm forecast of Slovak economy for the period 2013 - 20171
Marek Radvanský, Brian König, Peter Horvát 2

Abstract: Paper present actual macroeconomic forecast of Slovak economy by the Institute of Economic
Research at Slovak Academy of Sciences. Forecast is based on econometric model IER_ECM_12q4,
which has been developed at Institute for almost last two decades. Paper provides information about last
mid-term forecast to years 2013-2017 from March 2013.
Key words: Macroeconomic forecast, Slovak Republic, GDP growth
Kľúčové slová: Makroekonomická prognóza, Slovenská Republika, rast HDP

Úvod
Makroekonomický vývoj bol v predchádzajúcom roku značne ovplyvnený viacerými faktormi.
Nakoľko vývoj slovenskej ekonomiky, ktorá je exportne orientovaná je predovšetkým závislý na dianí
v zahraničnom sektore, významný vplyv na jej nepriaznivý rast zohral pokles zahraničného dopytu v roku
2012. Značný dopad na strane domáceho dopytu SR, ktorý zaznamenal prepad, zanechala okrem iného
aj konsolidácia verejných financií. Napriek tomu sa prognóza EU SAV na rok 2012 ukázala ako realistická,
či už z hľadiska vývoja HDP alebo aj trhu práce. Prognóza na nasledujúce roky bola však niekoľkokrát
prehodnocovaná smerom nadol. Rok 2013 môže byť ovplyvnený negatívnym ekonomickým vývojom ku
koncu predchádzajúceho roka a z dôvodu pretrvávajúceho poklesu zahraničného dopytu sa neočakáva
vytváranie nových pracovný miest, skôr stagnácia trhu práce.
V súčasnosti je prognózovanie makroekonomických indikátorov pomocou ekonometrických
metód značne sťažené. Hlavnými prvkami nestability sú nejasný vývoj vonkajšieho prostredia
a v niektorých krajinách nestabilná vnútro- politická situácia. Prehodnocovanie prognóz vplyvom
neočakávaných vonkajších vplyvov sa uskutočňuje takmer nepretržite. Publikácia Eastern Europe
Consensus Forecasts (EECF) je toho príkladom. Táto publikácia každý mesiac prináša prehľad
upravovaných prognóz na rok pre krajiny strednej a východnej Európy – Graf 1. Tu môžeme vidieť, že
jedine prognóza na rok 2011 bola počas celého obdobia relatívne stabilná. Prognóza na rok 2012 bola do
novembra 2011, tiež relatívne stabilná, ale od decembra došlo k výraznému prehodnocovaniu rastov
smerom na dol. V auguste 2012 sa opätovne prehodnocovali prognózy rastu na rok 2012 tentoraz nahor
vo všetkých krajinách v regióne strednej a východnej Európy. Prognóza rastu na rok 2013 bola v prvých
mesiacoch taktiež stabilná, ale od septembra opäť dochádza k prehodnocovaniu prognóz rastu nadol
k 1 %.
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Graf 1 - Historický vývoj prognózy HDP Slovenska v jednotlivých mesiacoch tvorby prognózy

Zdroj: Eastern Europe Consensus Forecast

Použitá metodológia (Model B_IER_ECM_11q4)
Predložená prognóza vznikla využitím makroekonomického ekonometrického modelu Slovenska,
ktorý bol vytvorený na Ekonomickom ústave SAV (ekonometrický model SAS IER_ECM_12q4)
vytvoreného v marci 2013. Je založený na štvrťročných dátach od prvého kvartálu 1995 po posledný
kvartál roku 2012, teda 72 pozorovaní. Prognóza je strednodobá s výhľadom do roku 2017. Zdrojmi
údajov sú Štatistický úrad SR, Národná banka Slovenska, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Ministerstvo financií SR a Eurostat. Model má makroekonomické základy, je dopytovo orientovaný,
rozdelený na 5 blokov (blok trhu práce, blok štátneho rozpočtu, blok cien, blok zahraničného obchodu a
blok HDP). Bloky sú primárne zostavené v nominálnych hodnotách a jednotlivé zložky HDP sú následne
deflované cez cenové indexy okrem bloku zahraničného obchodu. Model obsahuje 54 rovníc, z toho je
32 stochastických a 22 identít. Stochastické rovnice sú tvaru ECM (error-correction). V jednotlivých
rovniciach sú použité integrované časové rady rovnakého rádu na základe testu jednotkového koreňa
(unit-root) a dlhodobá rovnováha je v rovniciach vyjadrená pomocou kointegračných vzťahov. Viac
informácií o modeli je napr. v práci (Radvanský, Páleník, 2010).

Vývoj v roku 2012 a predpoklady prognózy – vnútorné prostredie
Ekonomika Slovenska v roku 2012 napriek nepriaznivým vonkajším faktorom rástla približne
2 %, čo je síce výrazne nižší rast oproti obom predchádzajúcim rokom, ale súčasne išlo o jeden
z najrýchlejších rastov v rámci členských štátov EÚ. Pri pohľade na vývoj HDP podľa jednotlivých zložiek
výdavkov môžeme pozorovať, že jediným zdrojom rastu bol exportne orientovaný priemysel, pričom
domáci dopyt spolu s investíciami klesli oproti minulému roku. Na základe zložiek indexu priemyselnej
produkcie (graf 2) je možné pozorovať, že odvetvím v ktorom najviac rástla produkcia je ako už tradične
výroba dopravných prostriedkov. Automobilový priemysel je silne procyklickým priemyselným odvetvím,
čo vzhľadom na pokles predaja automobilov v západnej Európe v dôsledku krízy je silným domácim
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rizikovým faktorom do budúcnosti. Klesajúci domáci dopyt spôsobilo okrem konsolidácie verejných
financií aj zníženie zamestnanosti o 22,4 tisíc ľudí. Vďaka tomuto nepriaznivému vývoju nezamestnanosť
vzrástla na úroveň 14 %. Pri pokračujúcej reštriktívnej fiškálnej politike očakávame len pomalé
zvyšovanie domáceho dopytu a zamestnanosti.
Graf 2 - Index priemyselnej produkcie podľa kategórií a špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví
klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2)

Zdroj: Štatistický úrad SR

Cenový vývoj na Slovensku sa počas celého roka pohyboval na úrovni 1,5 p.b. nad priemerom
krajín Eurozóny (1,9 %). Medzi položky spotrebného koša, ktorých ceny rástli najrýchlejšie patrí doprava,
potraviny, tabak, nealkoholické a alkoholické nápoje. Vďaka rastu cien komodít, regulovaných cien
a potravín je možné predpokladať, že cenový vývoj bude v najbližších rokoch pokračovať na úrovni 22,5 % a s oživovaním zahraničného dopytu bude postupne rásť.
Graf 3 - Vývoj harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) a CPI v rokoch 2004-2012 (romr)

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

115

Zdroj: Štatistický úrad SR

Na grafe 4 môžeme vidieť vývoj indikátoru ekonomického sentimentu a jeho zložiek na
Slovensku. V roku 2011 sme mohli vidieť smerovanie súhrnného indikátora smerom k predkrízovým
obdobiam, avšak v priebehu roka 2012 došlo k jeho opätovnému poklesu. Z jeho zložiek najvýraznejšie
poklesol indikátor dôvery v stavebníctve, ktoré bolo krízou značne postihnuté a i naďalej dosahuje
výrazne nízky hodnoty. Indikátor dôvery spotrebiteľov dosahuje stále výrazne nižšie hodnoty ako pred
krízou, a to hlavne vplyvom stagnujúcej situácie na trhu práce a stavu úspor domácností. Začiatkom roka
2013 je badať rast indikátora ekonomického sentimetnu, ktorý je spôsobený predovšetkým priaznivým
vývojom indikátora dôvery v priemysle, ktorý je determinovaný pozitívnymi očakávaniami
rastu priemyselnej produkcie vo viacerých oblastiach.
Graf 4 – Indikátor ekonomického sentimentu a jeho zložiek (2005=100)

Zdroj: Štatistický úrad SR

Prognóza ekonomicky aktívneho obyvateľstva vychádza zo stredného variantu prognózy
Ekonomického ústavu Slovanskej akadémie vied, podľa ktorej v horizonte prognózy sa bude počet
ekonomicky aktívnych obyvateľov mierne zvyšovať. V horizonte prognózy je predpokladaný vplyv
zvýšenia objemu vynakladania prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce z európskych zdrojov, čo dáva
predpoklad k miernemu rastu celkovej zamestnanosti. Výrazným faktorom, ktorý bude ovplyvňovať
budúci vývoj ekonomiky z demografického hľadiska bude starnutie obyvateľstva a zvýšenie tlaku na
dôchodkový systém spolu s poklesom počtu obyvateľov v predproduktívnom veku s najvýznamnejším
vplyvom v Bratislavskom kraji.
Graf 5 - Index ekonomického zaťaženia v rokoch 2001-2020
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Zdroj: ŠÚSR, VDC a prognózy EÚ SAV

Vývoj v roku 2012 a predpoklady prognózy – vonkajšie prostredie
Vývoj ekonomiky v roku 2012 výrazne ovplyvňovalo niekoľko vonkajších faktorov. Prehlbujúca sa
dlhová kríza a stagnácia v EÚ bola azda najdôležitejším javom podnecujúci slabý rast ekonomiky SR.
V kontexte politických a mierových udalostí svet zaznamenal viaceré zmeny. Pokračujúci konflikt v Sýrii
a nestabilita v arabských krajinách, nervozita ohľadom Iránskeho jadrového programu a s tým súvisiace
obavy vyvolanie vojenského konfliktu, hlavne hrozby Iránskeho režimu o zablokovaní Hormuzského
prielivu, patrili medzi hlavné determinanty, ktoré mali za následok vysoké ceny ropy na svetových trhoch
počas celého roku. Nepriaznivá zahranično-politická situácia bude pravdepodobne pokračovať, pričom
najnovšie eskaluje napätie na Kórejskom polostrove.
Aj v tomto roku pokračovala snaha o konsolidáciu verejných financií v krajinách Eurozóny.
Koncom roku bola nútená požiadať o pomoc z Eurovalu aj 4. najväčšia ekonomika Eurozóny - Španielsko.
Pokračujúca kríza Eura spolu s konsolidačnými opatreniami a narastajúcou politickou nestabilitou, či už
v rámci krajín EÚ alebo v zahraničí, mali za následok pokles HDP eurozóny v roku 2012 o 0,6%. Kríza Eura
a zahranično-politická situácia, tak budú pravdepodobne naďalej kľúčovými rizikovými faktormi
ekonomiky SR pre najbližšie roky.
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Graf 6 - Kvartálny medziročný vývoj HDP v Európskej únii, Eurozóne, Českej republike a Nemecku

Zdroj: Eurostat

Ďalším potenciálnym rizikovým faktorom je teritoriálna skladba zahraničného obchodu. Až 84 %
vývozu tovarov a služieb zo Slovenska smeruje do krajín Európskej únie. Graf 6 zobrazuje kvartálny
medziročný vývoj najväčších vývozných partnerov Slovenska. V priebehu roku 2012 sa Európska únia ako
aj Česká republika, druhý najvýznamnejší zahraničný partner, dostali do recesie. Aj napriek tomu objem
vývozu do krajín EÚ oproti roku 2011 rástol. Sčasti je to spôsobené zvýšeným dopytom od nášho
najväčšieho obchodného partnera Nemecka, ktorý aj vďaka relatívne vysokému hospodárskemu rastu
dosiahol 21,3 mld. Eur, čo je nárast o 16,4 %. Napriek recesii od začiatku roku sa objem dovozu do
Českej republiky takisto zvýšil o 8 %. Import je najviac determinovaný dovoznými požiadavkami exportne
zameraného priemyslu.

Makroekonomická prognóza na roky 2013-2017
Makroekonomický vývoj v najbližších rokoch bude výrazne závislý od vývoja zahraničného
dopytu a od vývoja dlhovej krízy v Európe. Ďalším hlavným determinantom bude vývoj verejných
financií, konkrétne v snahe a spôsobe konsolidácie verejných financií. Miera nezamestnanosti nedosiahla
v roku 2012 svoj vrchol, avšak dá sa očakávať, že v roku 2013 dôjde už len k miernemu nárastu približne
o 0,2 p.b. . V ďalšom roku predpokladáme postupné oživenie zahraničného dopytu a mierny pokles
nezamestnanosti. Dá sa očakávať, že nezamestnanosť bude v nasledujúcich rokoch postupne klesať,
napriek tomu bude v strednodobom horizonte dosahovať i naďalej dvojcifernú úroveň.
Tento predpokladaný vývoj bude „konfrontovaný“ s predpokladaným vývojom ekonomicky
aktívneho obyvateľstva, ktorý bude pokračovať v súlade s demografickým trendom. Hlavnými faktormi
ovplyvňujúcimi počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva budú mierne rastúca miera participácie
a strednodobý pokles počtu obyvateľstva v produktívnom veku. Vychádzajúc z týchto predpokladov
v najbližších rokoch bude počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva relatívne stagnovať,
s predpokladaným začiatkom mierneho klesajúceho trendu v strednodobom výhľade (rok 2015).
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Graf 7 - Vývoj základných ukazovateľov trhu práce

Prameň: ŠÚ SR a modelové prepočty autorov

Na základe prognózy by priemerná zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl
mala v roku 2013 po poklese o viac ako 22 tisíc zamestnancov v roku 2012 mierne klesať, vďaka slabému
rastu HDP a postupne pomaly rásť od roku 2014. Pri predpoklade o stabilnej miere rastu ekonomicky
aktívneho obyvateľstva ako aj pri predpoklade návratu občanov SR pracujúcich v zahraničí by miera
nezamestnanosti mala v roku 2013 zostať na približne podobnej úrovni 14,2% (graf 7). Trend poklesu
počtu nezamestnaných by sa mal obrátiť v priebehu druhej polovice roku 2013 a opäť by malo dôjsť
k miernemu zvýšeniu zamestnanosti.
V roku 2012 dosiahol reálny rast HDP 2 %, avšak táto miera nebola postačujúca, aby generovala
nové pracovné miesta, čo malo za následok mierny pokles miery zamestnanosti. Kvôli poklesu
zamestnanosti v roku 2012 v kombinácií s rastom reálneho HDP došlo k miernemu nárastu reálnej
produktivity práce na úrovni 3 %. Za predpokladu rýchlejšieho oživenia ekonomiky pri miernejšom raste
zamestnanosti, môžeme v nasledujúcich rokoch očakávať postupný rast produktivity práce (graf 8).
Reálna mzda v rokoch 2011, 2012 klesala a predpokladáme, že tento trend sa zachová aj počas roku
2013. V ďalšom roku očakávame mierny nárast reálnej mzdy, ktorý bude hnaný rastom produktivity
práce.
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Graf 8 - Vývoj vzťahu mzdy a produktivity práce, VZPS

Prameň: ŠÚ SR a modelové prepočty autorov

Prognózovaný vývoj spotreby domácností môže po reálnom poklese v roku 2012 o 0,6 p.b.
i naďalej stagnovať v roku 2013, avšak s menšou mierou poklesu približne o 0,1 p.b. . Tento negatívny
vývoj je spôsobený pretrvávaním problémov na trhu práce ohľadne vývoja zamestnanosti a spomínaným
poklesom reálnej mzdy. V ďalších rokoch predpokladáme postupné oživenie reálnej spotreby
domácností, kedy v roku 2014 predpokladáme tempo rastu približne 1,4 % a v ďalších rokoch okolo 3 %.
Konečná spotreba verejnej správy bude významne ovplyvnená konsolidačným úsilím. V roku
2013 predpokladáme reálny pokles konečnej spotreby verejnej správy na úrovni 0,6 % a v ďalšom
roku 0,8 %. Reálny rast výdavkov verejnej správy očakávame až od roku 2015.
Napriek odkladaniu obnovovacích investícií, prílevu PZI, alokácii prostriedkov z NSRR a poklesu
v roku 2012, by mal v roku 2013 reálny rast tvorby hrubého fixného kapitálu zaznamenať nárast približne
na úrovni 2,2 %. Relatívne nízky rast je príčinou zhoršeného zahraničného prostredia a hrozbou poklesu
zahraničného dopytu. Výrazne vyššia dynamika je očakávaná v ďalších rokoch na úrovniach 3,5-5 %
ročne. Investície by mali byť z tohto dôvodu v budúcnosti hnacím motorom ekonomiky v najbližších
rokoch.
Druhým zdrojom rastu by mal byť v najbližších rokoch zahraničný obchod. Zahraničný dopyt sa
obnovuje v oveľa vyššej miere ako domáci a z tohto dôvodu môžeme očakávať dosahovanie prebytkov
čistého exportu aj v ďalších rokoch, ale v tomto prípade sú spojené s rizikom vo vývoji dlhovej krízy
v Eurozóne.
Bližší pohľad na vývoj jednotlivých zložiek výdavkov HDP je zobrazený na grafe 9. Hrubý domáci
produkt by mal po 2 % raste v roku 2012 rásť miernejším tempom v roku 2013 (0,9 %). V roku
2014 očakávame rast HDP 1,8 % a v ďalších rokoch očakávame mierne vyššie rasty okolo 3,5 % ročne.
Priemerný rast HDP v rokoch 2013-17 bude pri dodržaní predpokladov prognózy niekde na úrovniach
okolo 2,5 %. Predkladaná prognóza je detailnejšie zobrazená v prílohe 1.
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Graf 9 - Hrubý domáci produkt a zložky jeho použitia, mld. EUR

Prameň: ŠÚ SR a modelové prepočty autorov

Predkladaná prognóza môže byť výrazne ovplyvňovaná podľa reálneho vývoja predpokladov
smerom nahor aj nadol. Významnými faktormi ovplyvňujúcimi makroekonomické prostredie sú
zahraničný dopyt, rekordne vysoká cena ropy, dlhová kríza v Európe. Nastavenie sociálneho systému je
kľúčovou úlohou na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, ktorá siaha výrazne za obzor tejto
prognózy. Vzhľadom na predkladané demografické prognózy a rastúcu verejnú zadlženosť však bude
treba prijať tieto a ďalšie konsolidačné opatrenia.

Záver
V článku sme sa venovali prognóze vývoja HDP, jeho zložiek a hlavných makroekonomických
indikátorov na najbližšie obdobie s výhľadom do roku 2017. V roku 2013 očakávame len veľmi mierny
rast HDP na úrovni 0,9 %. V roku 2014 vidíme očakávaný rast blízko 2 %. Tieto rasty určite výrazne
neprispejú k tvorbe nových pracovných miest a na trhu práce očakávame skôr stagnáciu. Výhľadové
prognózy sú aj v súčasnom období veľmi nestabilné a budú výrazne závislé od vývoja a stability
vonkajšieho dopytu, ako aj rozumnej hospodárskej politiky. Jednou z podmienok je i zachovanie
menovej únie, resp. len malá miera monetárnych šokov. Keďže hospodárska situácia v Európe je viac
napätá ako v čase prebiehajúcej recesie a čaká sa na reálne kroky krajín EÚ a nielen proklamované
vyhlásenia európskych lídrov, aktuálna situácia sa dá nazvať skôr pojmom „veľmi krehká rovnováha“.
Spomenuté riziká prognózy ukázali možné odchýlky prognózovaných ukazovateľov oboma
smermi. Dynamika vonkajšieho ekonomického prostredia je najvýznamnejší faktor, ktorý je však
prakticky neovplyvniteľný domácou hospodárskou politikou, pričom slovenská ekonomika je na ňom
kriticky závislá. Reštriktívna fiškálna politika a zmeny v daňovej politiky môžu riešiť akútne problémy
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pokrízového vývoja na Slovensku. Z hľadiska dlhodobých zámerov hospodárskej politiky by bolo
vhodnejšie priklonenie sa k systémovým riešeniam a nástrojom upravujúcim trh práce a zlepšenia
podnikateľského prostredia. Zároveň je stále otáznou schopnosť čerpať podporné prostriedky EÚ (NSRR)
v dostatočnej miere, transparentne a efektívne.
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Príloha č. 1: Prognóza vývoja ekonomiky SR na roky 2013 – 2017
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Na prahu roku výziev
Spomalenie hospodárskeho rastu v závere roka pripomenulo
riziká, ktorým bude slovenské hospodárstvo čeliť v roku 2013
Vladimír Vaňo, SBERBANK Slovensko, a. s.

V poslednom vlaňajšom štvrťroku si slovenské hospodárstvo
zapísalo najpomalší medziročný reálny rast HDP od predošlej
recesie. Hoci tento výsledok (+0,7%) zodpovedal nášmu
očakávaniu (prognóza SBERBANK Slovensko v prieskume agentúry
ThomsomReuters bola +0,6%), spolu s koncoročným skokom
v registrovanej nezamestnanosti a poklesom priemyselnej
produkcie to bola ďalšia z ochutnávok pred náročným rokom,
ktorý Slovensko čaká. Treba zároveň dodať, že s oneskorením
voči porovnateľným susedom v Česku a Maďarsku, ktorí návrat
recesie okúsili už vlani.
Prognózu reálneho rastu slovenského HDP na tento rok sprevádza
oveľa vyššia než zvyčajná dávka neistoty, vzhľadom na neduživé
vyhliadky tak domáceho dopytu, vývoja investícií, ale aj
hrozbu spomalenia externého dopytu po našich vývozoch.
Ak odhliadneme od mimoriadnych pozitívnych vplyvov
v najväčších exportných odvetviach, konečná spotreba
domácností, investície firiem, ale aj priemyselná produkcia
v šiestich z trinástich slovenských odvetviach sa vlani
vyvíjali spôsobom charakteristickým pre recesiu. Tá vlani
naplno postihla porovnateľné ekonomiky Maďarska a Česka.
Vyhliadky na tento rok možno preto označiť za nanajvýš krehké.
Kvôli nevyhnutnosti stabilizovať nárast verejného dlhu bude
podobne ako vlani medziročne klesať aj konečná spotreba
verejnej správy. V prostredí neistých vyhliadok na exportných
odbytištiach sme už vlani boli svedkami medziročného reálneho
poklesu hrubých fixných investícií. Jediná vlaňajšia porastová
položka slovenského HDP – čistý export – sa v tomto roku
výrazne zmierni nielen kvôli miernej recesii v eurozóne, ale
aj kvôli vyčerpaniu vlaňajších mimoriadnych príspevkov,
ktorými boli nábeh výroby v nových exportných kapacitách, ako
aj znižovanie objemu zásob výrobných vstupov v exportnom
priemysle. Okrem toho sa treba pripraviť aj na to, že kým
vlani prebytok zahraničného obchodu ťažil zo štatistického
vplyvu nižšej porovnávacej základne, tento rok to bude naopak
a tohtoročné výsledky zahraničného obchodu sa budú porovnávať
voči vlaňajšiemu rekordnému prebytku obchodnej bilancie.
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Šesť z trinástich odvetví slovenskej priemyselnej výroby už
vlani čelilo medziročnému poklesu priemyselnej produkcie.
V prostredí nárastu miery nezamestnanosti na najvyššie úrovne
od mája 2004 pri neistých budúcich vyhliadkach na trhu práce
spravidla dochádza k oslabeniu spotrebiteľskej dôvery a
zvyšuje sa sklon domácností k úsporám. Konečná spotreba
domácností na Slovensku reálne medziročne klesá už od roku
2009.
Najdôležitejším faktorom pre vyhliadky slovenského rastu bude
to, či sa splní očakávanie postupného hospodárskeho oživenia
v eurozóne v druhom polroku tohto roka. Ten signalizujú
viaceré predstihové ukazovatele, vrátane indexu nemeckej
podnikateľskej dôvery, ktorá sa už tri mesiace po sebe
zlepšuje.
Index nemeckej podnikateľskej dôvery IFO je zostavený na
základe prieskumu na vzorke 7000 nemeckých firiem. Za
ostatných 20 rokov sa potvrdil byť veľmi dobrým barometrom
ďalšieho smerovania reálnej ekonomiky Nemecka (viď priložený
graf). Index podnikateľskej dôvery má dve hlavné zložky:
hodnotenie súčasnej situácie a hodnotenie očakávaní firiem na
nasledujúcich šesť mesiacov.
Práve zložka indexu mapujúca budúce očakávania vykazuje
relatívne vysokú a pozitívnu koreláciu s neskorším aktuálnym
vývojom reálneho rastu nemeckého HDP: kým však informáciu
o vytvorenom HDP máme k dispozícii až ex post
a s niekoľkotýždňovým odstupom, hodnotenie podnikateľskej
dôvery je dostupné priebežne, každý mesiac. Aj preto sa tento
ukazovateľ označuje ako predstihový –teda signalizujúci možné
tendencie budúceho vývoja v hospodárstve.
Podobným predstihovým ukazovateľom pre celú eurozónu je PMI
Index, ktorý je zostavovaný na základe prieskumu medzi
nákupnými manažérmi spomedzi členských krajín celej eurozóny.
Ten zaznamenáva v ostatných mesiacoch tiež trend postupného
zlepšenia, no stále sa pohybuje pod hranicou oddeľujúcou
teritórium expanzie a oslabenia.
Oba tieto predstihové ukazovatele minimálne vypovedajú
o stabilizácii situácie v Nemecku a v eurozóne a podporujú
očakávania postupného oživenia hospodárskeho rastu v druhom
polroku.
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Pod stabilizáciu situácie v eurozóne sa podpísala stabilizácia
na dlhopisovom trhu eurozóny, príspevok mimoriadneho uvoľnenia
menovej politiky našej ECB, ako aj pokračovanie mierneho
hospodárskeho rastu v USA, ktoré patria medzi najväčších
exportných partnerov eurozóny.
Do Nemecka smeruje pätina slovenského vývozu. Nemecko je
zároveň najväčším obchodným partnerom aj pre exportne
orientovanú Českú republiku, kam mieri 14% slovenského vývozu.
Zároveň je Nemecko najväčšou ekonomikou a lokomotívou
hospodárstva eurozóny.
Ako sme videli aj počas ostatných fáz hospodárskeho cyklu,
vývoj v slovenskom hospodárstve spravidla nasleduje vývoj
u našich obchodných partnerov s odstupom dvoch až troch
štvrťrokov.
V závere prvého štvrťroka navyše karty zamiešalo opätovné
vyostrenie napätia na dlhopisovom trhu v súvislosti
s bezprecedentnými podmienkami prekleňovacej pomoci pre
Cyprus. Hoci ide o jednu z najmenších ekonomík eurozóny,
jednou z kľúčových otázok roku 2013 bude to, či a nakoľko
tamojšie udalosti naštrbia podnikateľskú a investorskú dôveru
na starom kontinente.
Autor je hlavný analytik SBERBANK Slovensko, a. s.
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Vývoj aktuálnych volebných preferencií
Jozef Chajdiak , Ján Luha
chajdiak@statis.biz , jan.luha@fmed.uniba.sk
Na obr.1 až obr.7 sú zobrazené volebné preferencie relevantných
politických strán a hnutí, u ktorých autori predpokladajú možný vstup do
Národnej rady pri budúcich voľbách do NR SR. Zobrazený je vývoj preferencií
autorom dostupných výsledkov z prieskumov do marca 2013. Preferencie sú
zobrazené na jednotnej škále od 0% po 50%.
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Obr. 4
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Obr. 6

Obr. 7
------------------------------------------------Práca bola podporená grantom VEGA č. 1/1164/12 "Možnosti uplatnenia informačných a
komunikačných technológií na zvyšovanie efektívnosti medzinárodnej spolupráce malých a
stredných podnikov SR v oblasti inovácií"
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Pohľady na konferencie POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2013
RNDr. Ján Luha, CSc., Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

Prvý ročník konferencie POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA sa uskutočnil
v roku 2001. Vzhľadom na pozitívny ohlas účastníkov tejto konferencie bol v roku 2002
zorganizovaný i druhý ročník. Ukázalo sa, že zameranie a koncepcia konferencie sú veľmi
zaujímavé a tak vznikol zámer zaradiť túto konferenciu do stáleho programu činnosti
Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Predkladáme pohľad na predošlé ročníky
konferencie. Prvé štyri ročníky sa konali v Hoteli Fórum, piaty ročník organizátori
z technických príčin premiestnili do Kongresovej sály Únie žien Slovenska. Šiesty ročník sa
konal v Kongresovom centri Technopolu. Siedmy ročník sa konal na pôde Štatistického úradu
SR v Kongresovej sále na Hanulovej ulici 5/c. Ôsmy ročník sa konal v Bratislave v hoteli
Bôrik. Od deviateho ročníka sa konferencia koná v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Konferencia sa riadi špecifickým modelom, ktorého autorom je J. Chajdiak. Na úvod
konferencie uvedie J. Chajdiak informácie o vývoji makroekonomických ukazovateľov,
potom nasleduje vystúpenie podpredsedu vlády SR, ktorý prijal záštitu nad konferenciou. Pred
začatím konferencie si jednotliví prednášatelia vylosujú poradie, podľa ktorého prednášajú
príspevky. Na záver je diskusia kde majú možnosť účastníci položiť referujúcim otázky a tiež
môžu referujúci reagovať na vystúpenia kolegov.
Účastníci – v tradičnom zložení: predstavitelia štátnej správy a samosprávy, poslanci
Národnej rady SR, zástupcovia zamestnávateľov a odborový predstavitelia, predstavitelia
podnikovej sféry, vysokých škôl a výskumných ústavov, študentov, predstavitelia tlače a iní
odborníci. Počet účastníkov kolíše okolo 150.
Konferencie zabezpečuje Programový a organizačný výbor, ktorý má v posledných
rokoch ustálené zloženie. Prvý a druhý ročník zabezpečoval konferenciu v zložení: Jozef
Chajdiak – predseda, Ján Luha – tajomník, Peter Mach, Michal Olexa, Viliam Páleník, Juraj
Kvetko. Tretí, štvrtý a piaty ročník pracoval Programový a organizačný výbor v zložení: Jozef
Chajdiak – predseda, Ján Luha – tajomník, Peter Mach, Michal Olexa, Viliam Páleník. Od
šiesteho ročníka pracoval v zložení: Jozef Chajdiak – predseda, Ján Luha – tajomník, Peter
Mach, Michal Olexa, Viliam Páleník, Magdaléna Šipková.
Zborníky jednotlívých konferencií zostavujú: J. Chajdiak a J. Luha.
Recenziu zborníkov zabezpečujú: J. Chajdiak, P. Mach, J. Luha. Pri prvom ročníku
bol medzi recenzentmi aj J. Kvetko.
Desiaty ročník konferencie pripravoval Programový a organizačný výbor v zložení:
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. – predseda, RNDr. Ján Luha, CSc. – tajomník, RNDr. Peter
Mach, Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Doc. Ing. Eva Sodomová, PhD., Ing. František Bernadič,
Ing. Michal Olexa, PhD., Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Jedenásty ročník konferencie pripravoval Programový a organizačný výbor v zložení:
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. – predseda, RNDr. Ján Luha, CSc. – tajomník, RNDr. Peter
Mach, Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ing. Marek Radvanský, Ing. František Bernadič, Ing.
Michal Olexa, PhD., Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Zborník desiateho a jedenásteho ročníka konferencie:
Zostavili: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Ján Luha, CSc., Ing. František Bernadič
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Recenzovali: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Peter Mach, RNDr. Ján Luha, CSc., Ing.
František Bernadič.
Dvanásty ročník konferencie pripravoval Programový a organizačný výbor v zložení:
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. – predseda, RNDr. Ján Luha, CSc. – tajomník, RNDr. Peter
Mach, Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ing. Ján Onda, Doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. Ing.
Marek Radvanský, Ing. František Bernadič, Ing. Michal Olexa, PhD., Doc. RNDr. Viliam
Páleník, PhD.
Recenzovali: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Peter Mach, RNDr. Ján Luha, CSc., Ing.
František Bernadič.
Trinásty ročník konferencie pripravoval Programový a organizačný výbor v zložení:
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. – predseda, RNDr. Ján Luha, CSc. – tajomník, RNDr. Peter
Mach, Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Ing. Ján Onda, Doc. Ing. Eva Sodomová, PhD. Ing.
Marek Radvanský, Ing. František Bernadič, Ing. Michal Olexa, PhD., Doc. RNDr. Viliam
Páleník, PhD.
Recenzovali: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Peter Mach, RNDr. Ján Luha, CSc., Ing.
František Bernadič.
Zborníky všetkých ročníkov konferencie sú dostupné na stránke: http://www.ssds.sk/
v zložke Ďalšie publikácie.
Vzhľadom na rastúci rozsah príspevku sme sa rozhodli uvádzať iba prehľadné
informácie o každom ročníku v tabuľkách:

Dátum:
Miesto:
Témy:

Záštita:
Referujúci:

Zborník
Tabuľky
prognóz:

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2001
22. február 2001
Bratislava, Hotel Fórum
• prognózy vývoja HDP a námety na jeho rast,
• prognózy vývoja nezamestnanosti a námety na zabezpečenie jej
poklesu,
• prístupový proces k euro – problémy a námety.
Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR
M. Olexa, J. Haluška (Infostat), V. Páleník, V. Kvetan (Ústav slovenskej
a svetovej ekonomiky SAV (ÚSSE SAV)), P. Karas (Prognostický ústav SAV
(PÚ SAV)), I. Šujan (ÚSSE SAV), J. Chajdiak (Ekonomická univerzita (EU)),
P. Ševcovic (Národná banka Slovenska (NBS)), M. Barto (Slovenská
sporiteľňa (SlSp)), P. Dufek, Ľ. Odór (Československá obchodná banka
(ČSOB)), J. Tóth (ING Bank), M. Bohatá – predsedníčka Českého
štatistického úradu
ISBN 80-88946-12-3
Uvádzame podľa autorov:
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Tab.1 Prognóza vývoja ročného objemu HDP (v mld. Sk. s. c. 1995, metodika ESA95, v %)
Chajdiak
ČSOB
Infostat
Kárász
Rok Barto
1999 653,3 Rast 653,3
Rast 653,3
Rast 653,3
Rast 653,3
Rast
2000 667,7 2,2 665,1
1,8 668,1
2,3 665,7
1,9 667,0
2,2
2001 689,0 3,2 683,7
2,8 685,5
2,6 684,1
2,8 685,4
3,4
2002 716,6 4,0 709,7
3,8 705,5
2,9 706,7
3,3
2003 748,8 4,5 741,6
4,5 728,1
3,2 734,9
4,0
2004 785,5 4,9 778,0
4,9 753,3
3,5 769,5
4,7
2005 825,6 5,1 815,3
4,8 781,1
3,7 809,5
5,2
Rok

Páleník

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

653,3
666,4
681,6
703,1
722,5
747,9
776,1

Ševčovic

Rast
2,0
2,3
3,2
2,8
3,5
3,8

653
667
687
715
746
783

Šujan

Rast
2,1
3,0
4,0
4,4
5,0

653,3
666,4
684,4
708,3
735,3
768,4
804,6

Tóth

Rast
2,0
2,7
3,5
3,8
4,5
4,7

653,3
667,7
690,6
720,2
750,4
787,8
831,7

Rast
2,2
3,4
4,3
4,2
5,0
5,6

Tab.2 Minimálna a maximálna verzia rastu HDP (v mld. Sk. s.c. 1995, metodika ESA95; v %)
Rok
min
%
max
%
2000
665,1 1,8
668,1 2,3
2001
681,6 2,5
690,6 3,4
2002
703,1 3,2
720,2 4,3
2003
722,5 2,8
750,4 4,2
2004
747,9 3,5
787,8 5,0
2005
776,1 3,8
831,7 5,6
2005/1999
18,8
27,3
Z uvedených výsledkov jednotlivých prognóz môžeme konštatovať ich pomerne
vysokú mieru zhody a urobiť nasledujúce závery:
1) Všetci prognostici očakávajú rast HDP s tempami od 1,8 % (ČSOB, 2000/1999) po 5,6
% (J. Tóth, 2005/2004).
2) Rast HDP by sa mal podľa jednotlivých prognóz postupne zrýchľovať, pričom u časti
prognóz sa predpokladá volebný cyklus v raste HDP, t. j. rýchlejší rast v roku 2002
s kompenzačným spomalením v roku 2003.
3) V neformálnej diskusii sa objavila otázka – čo je recesia? Klasickou odpoveďou je, že
recesiu vyjadruje záporný rast HDP, t. j. pokles jeho objemu v čase. Iný pohľad
predstavuje, že recesiou je pomalší rast HDP ako je rast HDP v Európskej únii. Z tohto
druhého pohľadu pri raste HDP v EÚ o 3 % recesiu môžeme jednoznačne vyhlásiť
v roku 2000, u vyše polovici autorov aj v roku 2001 a pri dvoch menej optimistických
prognózach až do roku 2004.
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Dátum:
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Témy:

Záštita:
Referujúci:

Zborník
Tabuľky
prognóz:
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POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2002
11. apríl 2002
Bratislava, Hotel Fórum
• prognózy vývoja HDP a opatrenia na zabezpečenie jeho rastu,
• prognózy vývoja bežného účtu platobnej bilancie a opatrenia na
zlepšenie jeho stavu
Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR

M. Olexa, J. Haluška (Infostat), M. Barto (SLSP), S. Kozlík (RHRS), J.
Tóth (ING Bank), M. Gabriš (ČSOB), K. Morvay (MESA10), J.
Chajdiak (FHI EU), V. Páleník (ÚSSE SAV)
ISBN 80-88946-17-4
Uvádzame podľa autorov:

SÚHRN JEDNOTLIVÝCH PROGNÓZ
Štvrťročný objem HDP v mld. Sk s.c. 1995
Tóth
Infostat Ševcovic Chajdiak
Barto
2002q1
166.2
167.0
166.5
166.5
167.8
2002q2
183.4
182.9
183
183.2
183.2
2002q3
185.3
186.6
185.4
182.9
186
2002q4
179.9
181.3
180.3
178.4
180.3
2003q1
172.3
174.2
173
175.5
2003q2
190.3
191.2
190.9
191.4
2003q3
193.5
194.3
193.6
194.5
2003q4
188.8
188.4
188.6
189.1
Tempo rastu ročného objemu HDP v %
Rok
Barto
Tóth
Infostat Ševcovic
FHI EU
2002
3.6
4.1%
3.7
3.7
2,7
2003
4.2
4.2%
4.3
4.2
12,2
2004
4.9
5.0%
4.9
4.4
-6,5
2005
5.2
5.5%
5.5
4.6
-0,6
Saldo bežného účtu platobnej bilancie v mld. Sk
Rok
Barto
Tóth
Infostat Ševcovic
FHI EU
2002
-77.0
-86.6 -87.0
-81.2 -79,6
2003
-53.1
-69.8 -84.2
-63.5 -89,4
2004
-52.9
-64.2 -79.9
-56.3 -159,5
2005
-45.9
-74.9 -76.5
-45.3 -175,8
Vývoj medziročnej inflácie v %
Rok
Barto
Tóth
2002
4.4
4.7%
2003
6.5
6.4%
2004
5.3
5.1%
2005
4.6
4.8%
dec/dec

Infostat Ševcovic
3.9
4.2
6.7
7.0
5.3
5.2
4.3
4.5

FHI EU
4,1
8,7
3,8
2,8

Kozlík
3
3.5
3.5
4

ČSOB
3.5
3.8
4.5
5

Morvay
4
3.7
3.9
4.2

Kozlík
80
50
30
40

ČSOB
-7.70%
-6%
-4.20%
-4%
% z HDP

Morvay
-93.9
-79.5
-105.3
-115.3

Kozlík
8
10
10
10

ČSOB
4.6
6
5.1
4.5

Morvay
4.2
5.5
5
4.8
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POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2003
8. apríl 2003
Bratislava, Hotel Fórum
• RAST HDP – prognózy a námety
• ZLEPŠENIE STAVU SALDA ŠTÁTNEHO ROZPOČTU – prognózy
a námety
Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR a minister financií

J. Chajdiak (Ekonomická univerzita), J. Haluška (INFOSTAT), S.
Kozlík (RHRS), V. Páleník (Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky
SAV), P. Ševčovic (NBS), J. Tóth (ING Bank N.V.) a M. Gábriš
(ČSOB)
ISBN 80-88946-26-3
Uvádzame podľa autorov:

Výsledky prognóz rastu HDP v stálych cenách vyjadrené v % prírastku u jednotlivých
autorov sú v tabuľke 1:
Tab. 1
Tempo prírastku HDP v stálych cenách
Rok
ČSOB Chajdiak Infostat Kozlík Páleník Ševcovic Tóth
2003
3,8
5,5
4,2
2,9
2,9
3,9-4,3
3,6
2004
4,0
6,1
4,5
2,1
4,0
4,2
4,0
2005
4,0
6,6
4,8
2,5
4,2
4,4
5,4
2006
3,5
6,9
5,1
3,1
4,4
4,6
5,4
2007
3,5
3,5
4,7
2008
4,1
3,8
4,7
Odhady vývoja príjmov, výdavkov a salda štátneho rozpočtu SR v mld Sk sú v tab. 2:
Tab. 2
Kozlík
Páleník
Rok
príjmy výdavky saldo príjmy výdavky saldo
2003
235
292
57 233,8 290,0 56,2
2004
256,1 310,7 54,6
2005
276,0 324,4 48,4
2006
298,8 345,3 46,4
2007
322,7 369,2 46,4
2008
345,5 393,0 47,4
Chajdiak
Ševcovic
Rok
príjmy výdavky saldo príjmy výdavky saldo
2003
do 240 nad 300 min 60
235
291
-56
2004
255
305
-50
2005
280
320
-40
2006
305
340
-35
2007
330
360
-30
2008
360
385
-25
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POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2004
6. apríl 2004
Bratislava, Hotel Fórum
• RAST HDP – prognózy a námety
• ZLEPŠENIE STAVU SALDA ZAHRANIČNEHO OBCHODU –
prognózy a námety
Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR a minister financií
V zastúpení garanta konferencie podpredsedu vlády a ministra financií
Slovenskej republiky vystúpil štátny tajomník MF SR Vladimír Tvaroška.
Viliam Páleník (Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV), Ján Tóth
(ING Bank N.V.), Jozef Chajdiak (Ekonomická univerzita), Marek Gábriš
(ČSOB), Ján Haluška a Michal Olexa (INFOSTAT)
80-88946-33-6
Uvádzame podľa autorov:
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Tabuľky
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SÚHRN JEDNOTLIVÝCH PROGNÓZ
Tab. 1: Prognózy vývoja tempa prírastku HDP v s.c.
Rok

Autor
Infostat

2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
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4,5
4,5
4,8
5,0
5,0

Páleník
Kozlík
4,3
4,4
4,8

Tóth
4,0
4,2
4,6
4,0
4,2

4,4
5,1
5,5
4,6
5,2

Tab. 2
ČSOB

Tempá prírastku dovozu a vývozu

Rok
2004/2003
2005/2004
Páleník

Dovoz s.c. Vývoz s.c. Dovoz b.c. Vývoz b.c.
9,0
10,0
7,0
12,0
14,0
11,0
15,0
13,0

Rok
2004/2003
2005/2004
2006/2005
Infostat

Dovoz s.c. Vývoz s.c. Dovoz b.c. Vývoz b.c.
9,6
8,0
5,8
6,3
11,3
9,4
10,6
8,2
10,6
10,4
11,7
11,0

Rok
2004/2003
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007

Dovoz s.c. Vývoz s.c. Dovoz b.c. Vývoz b.c.
10,0
9,2
11,7
10,8
9,2
8,3
11,8
10,9
8,8
8,5
12,1
11,8
8,3
8,7
11,5
12,0
9,0
10,0
12,3
13,3

ČSOB Chajdiak
4,0
4,2
4,1
3,9
4,7
3,7
4,8
3,6
4,7
3,5
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POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2005
19. apríl 2005
Bratislava, Kongresová sála Únie žien Slovenska
• RAST HDP – prognózy a námety
• ZAVEDENIE EURA – prognózy a námety
Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR a minister financií
V zastúpení garanta konferencie podpredsedu vlády a ministra financií
Slovenskej republiky vystúpil Ľudovít Ódor.
Jozef Chajdiak (Ekonomická univerzita), Ján Tóth (ING Bank N.V.), Ľudovít
Ódor (IFP MF SR), Ján Haluška a Michal Olexa (INFOSTAT),Viliam Páleník
a Ján Ďuraš (Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV), Peter Ševčovič
(NBS).
Pred začiatkom diskusie vystúpil Ivan Šramko guvernér NBS s informáciami
o riadení kurzov v Eurozóne, o menovom programe a o zavedení Eura k 1. 1.
2009.
80-88946-41-7
Uvádzame podľa autorov:

Tab. Odhad tempa rast HDP v stálych cenách, dátumu momontu zavedenia eura a kurzu
Meno autora:

Olexa,

Páleník Odor

Toth

Chajdiak Ševčovic

Haluška
Rok
% rastu HDP
2005
5,0
5,0
4,9
5,1
6,2
5
2006
5,3
5,2
5,3
6,0
6,7
5
2007
6,0
6,1
6,1
6,0
6,4
>5
2008
5,5
5,6
5,2
5,0
7,2
5
2009
5,1
5,6
5
5,5
7,2
Dátum momentu zavedenia eura:
1.1.2009 1.1.2009
1.1.2009 1.1.2009 1.1.2009 1.1.2009
Kurz eura v momente zavedenia eura:
35
35
33-34
35
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Referujúci:
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POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2006
4. apríl 2006
Bratislava, Kongresové centrum Technopolu
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a DPH na Slovensku
vybranými prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a k problematike DPH na
Slovensku
Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR a minister financií
Pred vystúpením prognostikov bol príspevok zástupkyne Daňového
riaditeľstva SR J. Janáčkovej o dani z pridanej hodnoty.
Ján Tóth (ING Bank N.V.), Viliam Páleník (Ekonomický ústav SAV), Marek
Gábriš (ČSOB), Ján Haluška (INFOSTAT), Jozef Chajdiak (Ekonomická
univerzita)
80-88946-42-7
Uvádzame podľa autorov:
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Súhrn jednotlivých prognóz na roky 2006 až 2009
Autor:
Marek Gábriš, ČSOB
Rok

% rastu HDP
2005
6,0
2006
5,8
2007
6,5
2008
5,5
2009
5,4
Autor:
Jozef Chajdiak, EU

mld. Sk DPH
122
130,5
138,1
146,4
154,8

Rok

% rastu HDP
6,0
6,7
6,4
7,2
7,2
EU SAV

mld. Sk DPH
122
130
130
134
138

Rok

% rastu HDP
2005
6,0
2006
5,02
2007
5,44
2008
5,26
2009
6,87
Autor:
INFOSTAT

mld. Sk DPH
122
129,5
137,5
144,9
152,9

Rok

% rastu HDP
2005
6,0
2006
5,9
2007
6,3
2008
5,8
2009
5,3
Autor:
Jan Toth

mld. Sk DPH
117
126,7
136,2
145,3
155,2

Rok

mld. Sk DPH
117
127
135
142
151

2005
2006
2007
2008
2009
Autor:

2005
2006
2007
2008
2009

% rastu HDP
6,0
6,2
6,7
5,7
5,2

Autor: NBS
Rok
% rastu HDP
2005
6,0
2006
6,2
2007
6,9
2008
5,1
2009
-

mld. Sk DPH akruál
117,0
128,7
136,8
144,7
153,2
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POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2007
27. marec 2007
Bratislava - Dúbravka, Kongresová sála ŠÚ SR
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a zamestnanosti na
Slovensku vybranými prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a zamestnanosti na
Slovensku
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR
Sergej Kozlík (Europoslanec za SR), Ján Tóth (ING Bank N.V.), Viliam
Páleník (Ekonomický ústav SAV), Marek Gábriš (ČSOB), Ján Haluška,
Michal Olexa (INFOSTAT), Jozef Chajdiak (Statis), Peter Ševčovic (NBS)
80-88946-46-5
Uvádzame podľa autorov v ďalšej časti zborníka.

Pre zaujímavosť uvádzame oficiálne tempá rastu HDP v stálych cenách roku 1995 a v číslach
vo verzii roku 2005 a v stálych cenách roku 2000 a v číslach vo verzii marca roku 2007.
Čitateľ môže kvalitu prognóz jednotlivých autorov tak oceniť samostatne.
Tab. 1 Tempá rastu HDP
(HDP v s.c. 2000, resp. 1995 vo verzii roku 2005)
Tempo
2000/1999
2001/2000
2002/2001
2003/2002*
2004/2003*
2005/2004*
2006/2005*
* predbežné údaje
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Referujúci:
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s.c.2000
100,70%
103,20%
104,10%
104,20%
105,40%
106,00%
108,30%

s.c.1995
102,04%
103,79%
104,62%
104,46%
105,50%
105,95%
x

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2008
15. apríl 2008
Bratislava – Hotel Bôrik
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a dlhodobej
nezamestnanosti na Slovensku vybranými prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a poklesu dlhodobej
nezamestnanosti na Slovensku
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR
Ján Tóth (ING Bank N.V.), Viliam Páleník, Kvetan Vladimír, Radvanský
Marek (Ekonomický ústav SAV), Ján Haluška, Michal Olexa (INFOSTAT),
Jozef Chajdiak (ÚM STU), Renáta Konečná (NBS)
80-88946-47-2
Uvádzame podľa autorov v ďalšej časti zborníka.
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Súhrn prognóz (k 9. 4. 2008)
Rast HDP v s.c.
% rastu HDP
Infostat EU SAV
2007
10,4
10,4
2008
7,2
9,0
2009
6,1
7,1
2010
5,7
7,4
2011
5,5
7,3
Počet dlhodobo
nezamestnaných
tis.nezam.
Infostat EU SAV
2007
195,9
206,9
2008
188,0
187,0
2009
175,0
177,1
2010
164,0
164,0
2011
155,0
150,0

Dátum:
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Témy:

Záštita:
Referujúci:

Zborník
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Chajdiak
10,4
7,2
6,4
5,9
5,7

Konečná
10,4
7,7
6,9

Tóth
10,4
7,3
6,4
6,3
5,5

Šilan
10,4
7,5
6,4
5,9
5,6

Chajdiak
122
113
101
81
79

Konečná
206,9
189,2
173,1

Tóth
196
174
158
140
130

Šilan
294,3
269,7
260,1
252,7
245,3

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2009
7. apríl 2009
Bratislava – Aula Ekonomickej univerzity
• výsledky
aktuálnych
prognóz
vývoja
HDP
a dlhodobej
nezamestnanosti na Slovensku vybranými prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja
dopravnej náročnosti HDP na Slovensku
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR, Ľubomír Vážny, minister dopravy,
pôšt a telekomunikácií SR
Ján Haluška, Michal Olexa (Infostat),Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Marek
Radvanský (EÚ SAV), Peter Ševčovic (NBS), Ján Tóth (UniCredit Bank),
Jozef Chajdiak (UM STU), Ľubomír Palčák (VÚD)
ISBN 978-80-88946-48–9

Prednášajúci účastníci konferencie odhadovali aj tempá prírastku HDP (v
stálych cenách). Ich odhady sú v nasledujúcej tabuľke.

Rok
2008
2009
2010
2011
2012

Tóth
%
prírastku
6,4
-0,5
3,1
4,5
5,0

Chajdiak
%
prírastku
6,4
-1,8
-0,1
4,4
5,6

Haluška
%
prírastku
6,4
-1,0
2,0
2,7
3,5

EÚ SAV
Olexa
%
%
prírastku prírastku
6,4
6,4
-0,9
-0,4
0,4
1,5
3,3
2,2
4,0
3
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Všetky odhady na rok 2009 prognózujú pokles objemu HDP oproti roku 2008.
V rokoch 2011 a 2012 môžeme konštatovať prognostický mierne optimistický rast.

Kvôli úplnosti a pre zaujímavosť uvádzame dosiahnuté reálne hodnoty tempa
prírastku resp. indexy rastu ročného objemu HDP v stálych cenách roku 2000 v
nasledujúcej tabuľke:
Reálny rast index tempo
HDP
rastu
prírastku
2000/1999
1,014
1,4
2001/2000
1,034
3,4
2002/2001
1,048
4,8
2003/2002
1,047
4,7
2004/2003
1,052
5,2
2005/2004
1,065
6,5
2006/2005
1,085
8,5
2007/2006
1,104
10,4
2008/2007
1,064
6,4

Dátum:
Miesto:
Témy:

Záštita:
Referujúci:

Zborník

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2010
13. apríl 2010
Bratislava – Aula Ekonomickej univerzity
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a súkromných investícií na
Slovensku vybranými prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja
súkromných investícií na Slovensku
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR
Sergej Kozlík (poslanec EP), Rudolf Sivák (rektor EU), Ján Haluška, Michal
Olexa (Infostat),Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Marek Radvanský (EÚ
SAV), Peter Ševčovic (NBS), Ján Tóth (UniCredit Bank), Jozef Chajdiak
(UM STU),
ISBN 978 - 80 - 88946 - 49 – 6

Tabuľka: Expertné hodnotenie tempa rastu (poklesu) HDP na roky 2010 až 2013
EÚ SAV Chajdiak
Infostat
NBS
Toth
%
%
%
%
%
Rok
prírastku prírastku prírastku prírastku prírastku
2008
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
2009
-4,7
-4,7
-4,7
-4,7
-4,7
2010
2,5
-0,4
2,9
3,2
3,1
2011
3,3
2,2
3,5
4,4
3,8
2012
4,1
3,8
3,8
4,2
4,5
2013
4,6
4,5
4,5
4,0
EÚ SAV – Páleník, Radvanský a kolektív
Infostat – Haluška, Olexa a kolektív
NBS – Beka a kolektív
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POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2011
12. apríl 2011
Bratislava – Aula Ekonomickej univerzity
• výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a súkromných investícií na
Slovensku vybranými prognostickými skupinami
• návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja
inkluzívneho rastu na Slovensku
Iveta Radičová, predsedníčka vlády SR
Sergej Kozlík (poslanec EP), I. Mikloš (podpredseda vlády SR a minister
financií), Rudolf Sivák (rektor EU), Ján Beka (NBS), František Bernadič (ŠÚ
SR), Ján Haluška, Michal Olexa (Infostat),Viliam Páleník, Marek Radvanský
(EÚ SAV), Peter Ševčovic, Jozef Chajdiak (UM STU), Lucia Šrámková (IFP
MF SR), Dávid Dereník (UniCredit Bank), Juraj Valachy (Tatra BANKA ).
ISBN 978 - 80 - 88946 - 56 – 4

Tabuľka: Experné hodnotenie stavu ekonomiky SR
stav 2010
x1 x2 x3 x4 x5 priemer
Beka
1,5 0,5 -1,5 -1,5
1
0
Dereník
0 0,0 -2 -1
1
-0,4
Haluska
0,5 2,0 -1,5 -2,0 2,0
0,2
chajdiak
-1 1,5 -1,5 -1,5 0,5
-0,4
Radvansky
-1
2 -2 -2
2
-0,2
sivak
1,0 0,5 -1,0 -1,5 -0,5
-0,3
Šrámková
0,5 1,5 -1,5 -1,0 1,0
0,1
Spolu
0,5 1,5 -1,5 -1,5
1
0,0
Medián
-0,2

Tabuľka: Expertné hodnotenie vývoja ekonomiky SR
vývoj 2010/2009
Beka
Dereník
Haluska
chajdiak
Radvansky
sivak
Šrámková
Spolu
Medián

x1
2
0,5
1,5
1
0
1,5
2,0
1,5

x2
0
0
2,0
1,5
-1
1,0
2,0
1

x3
-1,5
-2
-1,5
0
0
-0,5
-2,0
-1,5

x4
-2
-2
-1,5
-1,5
1
-1,0
0,0
-1,5

x5
-1
1
2,0
-0,5
2
-0,5
-0,5
-0,5

prieme
r
-0,5
-0,5
0,5
0,1
0,4
0,1
0,3
-0,2
0,1
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Tabuľka : Expertné hodnotenie tempa rastu (poklesu) HDP na roky 2010 až 2013
Beka Dereník Haluška Chajdiak Radvanský Sivák Šrámková
%
%
%
%
%
%
Rok
%
2008 6,4
6,4
2009 -4,7
-4,7
2010 4,0
4,0
2011 3,3
3,1
2012 4,5
4,5
2013 5,2
5,2
2014
5,3
Beka – NBS
Dereník – UniCreditBank
Haluška – Infostat
Chajdiak – ÚM STU
Radvanský – EÚ SAV
Sivák – EU
Šramková – IFP MF SR
Dátum:
Miesto:
Témy:

Záštita:
Referujúci:

Zborník

6,4
-4,7
4,0
3,3
3,8
4,3
5,0

6,4
-4,7
4,0
3,7
3,5
3,4
3,3

6,4
-4,7
4,0
3,4
4,1
4,5
4,6

6,4
-4,7
4,0
4,5
3,5
4,0
4,0

6,4
-4,7
4,0
3,4
4,8
4,8
4,8

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2012
17. apríl 2012
Bratislava – Aula Ekonomickej univerzity
• Prezentovať výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a plnenia druhej
priority stratégie EUROPA 2020 – Udržateľný rast, t.j. podporovanie
ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré
efektívnejšie využíva zdroje, na Slovensku vybranými prognostickými
skupinami
• Prezentovať návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho
vývoja trvale udržateľného rastu na Slovensku
Peter Kažimír, podpredseda vlády SR a minister financií
Sergej Kozlík (poslanec EP),), Peter Pellegrini (štátny tajomník MF), Rudolf
Sivák (rektor EU), Ján Beka (NBS), Ján Haluška, Viliam Páleník, Marek
Radvanský (EÚ SAV), Jozef Chajdiak (UM STU), Zdenko Krajčír, Monika
Pécsyová (IFP MF SR), Juraj Valachy (Tatra BANKA ).
ISBN 978 - 80 - 88946 - 58 – 8

Tabuľka 1: Experné hodnotenie stavu ekonomiky SR
stav 2011
Beka

x1
0,5

x2
-1,0

x3
-2

x4
-1,5

x5
2

priemer
-0,4

Haluska

1,0

0,5

-2,0

-2,0

2,0

-0,1

Chajdiak

-1

-1,5

-1,5

-1,5

1,5

-0,8

Olexa

-2

-1,5

-2

0

2

-0,7

Pécsyová

0,5

-1,0

-1,5

0,5

1,5

0

Radvansky

1

-1,0

-1

-2

2

-0,2

Valachy

0,5

-1,0

-1

-1

1,5

-0,2

Sivak

-0,5

-1,0

-1

-1

1,5

-0,4

Spolu
Median

0,5

-1,0

-1,5

-1,25

1.75

-0,3
-0,3
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Tabuľka : Expertné hodnotenie vývoja ekonomiky SR
vyvoj 2011/2010
Beka
Haluska
Chajdiak
Olexa
Pécsyová
Radvansky
Valachy
Sivak
Spolu
Median

x1
0
1,5
0
1
1,5
0
2,0
0,5
0,75

x2
-1
0,0
-1,5
-2
-1
-1
-1,5
-1
-1

x3
-2
-2,0
-0,5
0,5
0,5
-1
-1,0
0,5
-0,75

x4
1
-1,0
0,5
1
1,5
-1
1,5
1
1

x5
2
2,0
1
2
1,5
2
1,5
1,5
1,75

prieme
r
0
0,1
-0,1
0,5
0,8
-0,2
0,5
0,5
0,35
+0,3
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Dátum:
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Témy:

Záštita:
Referujúci:

Zborník

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2013
16. apríl 2013
Bratislava – Aula Ekonomickej univerzity
• Prezentovať výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a plnenia prvej
z troch priorit stratégie EUROPA 2020 – – Inteligentný rast, t.j.
vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii =
vybranými prognostickými skupinami
• Prezentovať návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP
a inteligentného rastu na Slovensku
Peter Kažimír, podpredseda vlády SR a minister financií
Peter Mach (SSDS), Rudolf Sivák (rektor EU), František Barnadič (ŠÚ SR),
Marian Zajko (ÚM STU), Branislav Reľovský (NBS), Jana Júriová (Infostat),
Brian König (EÚ SAV), Jozef Chajdiak (UM STU), Ján Vaňo (SBERBANK),
Juraj Valachy (Tatra BANKA ), Dávid Dereník
ISBN 978 - 80 - 88946 - 62 – 5

Tabuľky prognóz a grafy sú na stranách 4 až 7 na začiatku publikácie.
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SPOĽAHLIVÝ PARTNER PRI VÝVOZE DO CELÉHO SVETA
Priamy finančný nástroj štátu pri podpore exportu
EXIMBANKA SR je jediným priamym finančným nástrojom štátu využívaným pri
podpore exportu. Svoje aktivity úspešne rozvíja už viac ako 15 rokov. Za toto
obdobie podporila vývoz do cca 60 krajín celého sveta v celkovom objeme viac ako
35 miliárd eur. Jej hlavným cieľom je zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských
vývozcov tovarov a služieb na medzinárodných trhoch. Umožňuje slovenským
exportérom realizovať vývozy aj do rizikovejších teritórií, ktorých sa komerčné banky
nechcú alebo nemôžu zúčastniť.
Odborníci v oblasti exportu
EXIMBANKA SR poskytuje individuálne poradenstvo na profesionálnej úrovni,
predovšetkým pri projektoch väčšieho rozsahu.
Každý klient je dôležitý
EXIMBANKA SR má záujem o podporu všetkých vývozcov tovarov a služieb bez
ohľadu na ich veľkosť alebo sektor podnikania. Jedinou podmienkou je
životaschopnosť posudzovaného vývozného prípadu.

ÚVERY  ZÁRUKY  POISTENIE
Bankové aj poisťovacie produkty a komplexné riešenia
EXIMBANKA SR ponúka celú škálu finančných produktov spojených s vývozom,
predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Na strane importu je to
podpora dovozu technológií, ktoré v konečnom dôsledku umožňujú vývoz kvalitnejšej
produkcie s vysokou mierou pridanej hodnoty.
Poistenie pohľadávok špeciálne pre sektor MSP
Najväčšie riziko, ktoré ohrozuje malých a stredných podnikateľov, je nezaplatenie zo
strany odberateľa. EXIMBANKA SR vychádza v ústrety všetkým podnikateľom
z radov MSP zavedením zjednodušeného a urýchleného postupu pri poistení
pohľadávok vývozcu proti riziku nezaplatenia, a to formou elektronickej komunikácie
cez InfoPortál. Táto komunikácia vyžaduje od budúceho klienta dnes už bežné
vybavenie jeho počítača, ako je napríklad prehliadač MS Internet Explorer
v príslušnej verzii alebo e-mailové konto s platnou adresou. Výhodou takejto
komunikácie je najmä nepretržitá prevádzka a samozrejmosťou je zachovanie
autenticity pôvodu, integrity obsahu a dôvernosti elektronického podania. Prístup na
InfoPortál, elektronické služby a spracovanie podaní od klientov EXIMBANKY SR
prostredníctvom InfoPortálu sú bezplatné.
www.eximbanka.sk
 +421/2/59 39 81 11
informacie@eximbanka.sk

poistenie@eximbanka.sk

financovanie@eximbanka.sk

75(;,0$%UDWLVODYDMH
åSHFLDOL]RYDQRXYìVNXPQRåWDWLVWLFNRX
DSRUDGHQVNRNRQ]XOWDĀQRXRUJDQL]iFLRX
SRVN\WRYDWHĕRPNYDOLWQìFKDNRPSOH[QìFK
VOXçLHE]iND]QtNRPQDY\VRNHMSURIHVLRQiOQHM~URYQL
~UR
URYQL
GUçLWHĕRP&HUWLÀNiWXV\VWpPXPDQDçpUVWYD
NYDOLW\SRGĕDQRULHP671(1,62

+ODYQpDNWLYLW\VSRORĀQRVWL






3RQXNDQDåLFKVOXçLHE

mRGHUQpDHIHNWtYQHFHORåWiWQHåWDWLVWLFNp]LVĨRYDQLD
YREODVWLWUKXSUiFH]DKĠěDM~FHYLDFDNRVSUDYRGDMVNìFKMHGQRWLHN
75(;,0$%UDWLVODYDRGURNXY\YtMDHIHNWtYQHPHWyG\ Y REODVWL åWDWLVWLN\ PLH]G ]DPHVWQDQRVWL D SUDFRYQìFK SRGPLHQRN ]DPHVWQDQFRY 6\VWHPDWLFN\
VOHGXMH RVYHGĀHQp GRPiFH L ]DKUDQLĀQp VN~VHQRVWL
RGERUQtNRY]REODVWLRGPHěRYDQLDåWDWLVWLN\DHNRQRPLN\ SUiFH LPSOHPHQWiFLH NODVLÀNiFLH Y]GHOiYDQLD
,6&('² www.cenaprace.sk
]HIHNWtYQHQLHNRPXQLNiFLHQDWUKXSUiFH
,QWHJURYDQì V\VWpP W\SRYìFK SR]tFLt ,673  ² QiVWURM QD
~ĀLQQ~ GLDJQRVWLNX SUDFRYQpKR SRWHQFLiOX NDULpURYp
SRUDGHQVWYRDVNYDOLWQHQLHNRPXQLNiFLHPHG]LVXEMHNWPL
QDWUKXSUiFH XFKiG]DĀLR]DPHVWQDQLH]DPHVWQiYDWHOLD~UDG\SUiFHY]GHOiYDFLHRUJDQL]iFLH ²www.istp.sk
KDUPRQL]iFLD V\VWpPX FHORçLYRWQpKR Y]GHOáYDQLD
s trhom práce
1iURGQi V~VWDYD SRYRODQt 163  ² QiVWURM QD SUHQRV
SRWULHE WUKX SUiFH GR Y]GHOiYDFLHKR V\VWpPX SURVWUHGQtFWYRPLQåWLWXFLRQDOL]RYDQHMåWUXNW~U\VHNWRURYìFK
UiGDY\WYRUHQtPLQIRUPDĀQHMSODWIRUP\YRIRUPHUHJLVWUD
]DPHVWQDQt²ZZZVXVWDYDSRYRODQLVN
 odborný partnerSULQWRYìFKDHOHNWURQLFNìFKSXEOLNiFLt
GLVNXVLtDLQIRUPDĀQìFKV\VWpPRYYREODVWLSHUVRQDOLVWLN\
DPLH]GZZZP]GRYHFHQWUXPVN

²PHWyGRXKRGDQDO\WLFNpKRGQRWHQLHSUiFH $+3 ²PHWyGRXKRG
QRWHQLD ]ORçLWRVWL QiURĀQRVWL D ]RGSRYHGQRVWL SUi
SUiFH SURVWUHGQtFWYRP MHGLQHĀQHM RYHUHQHM PHWRGLN\
D VRIWYpUX YìVOHGNRP MH ERGRYi KRGQRWD NRQNUpWNRQNUpW
Q\FKSUDFRYQìFKSR]tFLtY\XçLWHĕQiSUHWYRUEXDOHER
UHYt]LXP]GRYpKRV\VWpPX 
WYRUED SRGQLNRYìFK NDWDOyJRY SUiF YUiWDQH NRPSHWHQĀQìFK PRGHORY  VSUiYQH ]DWULHĊRYDQLH SUDFRYQìFK PLHVW GR NODVLÀNiFLH ]DPHVWQDQt RGERUQp
åNROHQLD D DNUHGLWRYDQì NXU] ÅäWDWLVWLFNi NODVLÀNiFLD
]DPHVWQDQt6.,6&2´
P]GRYìEHQFKPDUNLQJ²DQDOì]\DSRURYQDQLHDNWXiOQ\FKPLH]G]DPHVWQDQFRYRUJDQL]iFLHVMHMRNROtPQD
]iNODGHUHJLyQXSUtVOXåQpKRRGYHWYLDDLQìFKFKDUDNWHULVWtNRUJDQL]iFLHD]DPHVWQDQFRYDNRV~YHNY]GHODQLH
SRKODYLH]DPHVWQDQLHDLQp
RSWLPDOL]iFLDSURFHVRYV\VWpPXRGPHěRYDQLDDUDFLRQDOL]iFLDVSRWUHE\SUiFHPRGHORYDQLHRUJDQL]DĀQHM
åWUXNW~U\RUJDQL]iFLt
VSROXSUiFDQDYì]QDPQìFKFHORVORYHQVNìFKDPHG]LQiURGQìFKprojektoch

Vp
prípade
p
Vášho záujmu o podrobnejšie informácie týkajúce
VDQDåLFKVOXçLHEQiVNRQWDNWXMWH
Ing. Róbert Mihály
PDQDçpU~VHNXSURGXNWLYLW\
D]DPHVWQDQRVWL
WHO
UPLKDO\#WUH[LPDVN

www.trexima.sk

,QJĔXERPtU.DGOHĀtN

75(;,0$%UDWLVODYDVSROVUR
'UREQpKR%UDWLVODYD

PDQDçpU~VHNXåWDWLVWtN
DSURJQy]RYDQLD
WHO
NDGOHFLN#WUH[LPDVN

3DHG'U/XFLD'tWďWRYi

PDQDçpUND~VHNXWUKXSUiFH
DĕXGVNìFK]GURMRY
WHO
GLWHWRYD#WUH[LPDVN

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2013
Vydala SŠDS
Programový a organizačný výbor:
Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc. – predseda
RNDr. Ján Luha, CSc. – tajomník
RNDr. Peter Mach, Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,
Ing. Ján Onda, Doc. Ing. Eva Sodomová, PhD.,
Ing. Marek Radvanský, Ing. František Bernadič,
Ing. Michal Olexa, PhD., Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Zostavili: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.,
RNDr. Ján Luha, CSc.
Ing. František Bernadič
Recenzovali: Doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Peter Mach,
RNDr. Ján Luha, CSc., Ing. František Bernadič
Odovzdané do tlače: apríl 2013
Vyšlo: apríl 2013
ISBN 978-80-88946-62- 5

9 788088 946625

