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Abstract
Various studies are focusing on analyzing life needs in intention of the specific societies that
have become a vision for many EU countries. They are a vision of a learning society, a vision
of a knowledge society, or a vision of a creative society. This effort has its substantiations;
each of them requires a specific kind of capabilities that should be implemented in right time
in content of the education systems. We realize that also the social quality has its own
specificities, which differ from the present forms of coexistence of people. However, in what
are these differences stay to be particularly vague. The existing situation evoked in us the
effort to work and explain the professional competencies of worker in the social quality. Our
goal will be to present not only its basic characteristics but, above all, to identify the
individual social competencies that are essential for implementation of this new form of
society.
Klasifikácia JEL: A14, B49, O15
Kľúčové slová: sociálna kvalita, sociálny kapitál, dimenzie sociálneho kapitálu, kvantifikácia
sociálneho kapitálu
1. Úvod
Existujú rôzne štúdie, ktoré sa zameriavajú na analýzu potrieb k životu v intenciách
konkrétnych spoločností, ako napríklad učiacej sa, znalostnej alebo kreatívnej spoločnosti.
Dané úsilie má svoje odôvodnenie, keďže každá z nich vyžaduje špecifický druh spôsobilosti,
ktoré by mali byť ľuďom vlastné, a taktiež včas implementované do obsahu vzdelávacích
systémov.
Uvedomujeme si taktiež, že sociálna kvalita, podobne ako ostatné typy spoločností (učiaca
sa spoločnosť, znalostná spoločnosť, prípadne kreatívna spoločnosť) má svoje špecifiká,
ktorými sa líši od doterajších foriem koexistencie ľudí.
Jej autori ju definovali ako „rozsah, v ktorom sú ľudia schopní spolupracovať na
sociálnom, ekonomickom a kultúrnom živote svojich komunít a rozvíjať svoj blahobyt
a individuálny potenciál“ (Beck, van Maesen, Walker, 2001, 6). Z jej prepracovanej teórie
spomenieme len hlavné myšlienky.

1

Publikovanie príspevku je podporené projektom VEGA č. 1/0002/16 „Sociálno-ekonomické aspekty bytovej
politiky v kontexte migrácie pracovnej sily“.
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Sociálna kvalita predstavuje široké javové kontinuum, pozostávajúce z 3 dimenzií:
kondicionálnych faktorov, konštitučných faktorov a normatívnych faktorov. Jej kondicionálne
faktory predstavujú konkrétne životné podmienky, v ktorých ľudia žijú. Sú vydelené do
nasledujúcich súčastí: sociálno-ekonomická istota, sociálna inklúzia, sociálna kohézia a
sociálna kompetentnosť.
Konštitučné faktory predstavujú reflexiu ľudí na existujúce podmienky, teda ide
o subjektívne premenné. K nim autori priradili: ľudskú istotu, spoločenské uznanie, sociálne
cítenie a ľudskú spôsobilosť.
Posudzovanie úrovne implementácie kondicionálnych a konštitucionálnych faktorov je
možno len prostredníctvom normatívnych faktorov, v rámci ktorých uvažujeme s kritériom
sociálnej spravodlivosti, solidarity, ľudskej dôstojnosti a demokratického občianstva.
Zo všetkých dimenzií sociálnej kvality, sa v našom príspevku upriamime len na
kondicionálne faktory, a v rámci nich na sociálnu kompetentnosť, ktorá vníma ľudí ako
hlavných aktérov sociálno-ekonomického rozvoja.
Pri riešení daného kondicionálneho faktora sociálnej kvality predpokladáme, že hlavnou
pracovnou silou v sociálnej kvalite bude pracovník, ktorý bude mať výnimočné spôsobilosti.
Jeho schopnosti budú založené na znalostiach učiaceho sa pracovníka, a zároveň znalostného
pracovníka a taktiež kreatívneho pracovníka. Očakáva sa od neho, že bude ovládať jazyky,
špecifické manuály, softvér, že bude kreatívny a otvorený novým myšlienkam a taktiež
schopný inovácií. Okrem uvedených schopností bude vedieť využívať sociálne kompetencie,
orientované na vytváranie, prehlbovanie a taktiež i užívanie existujúcich sociálnych sietí
a vzťahov ako formálneho tak i neformálneho charakteru.
Načrtnutý okruh problémov týkajúci sa sociálnej kvality a schopností pracovnej sily
pôsobiacej v rámci nej, v nás evokoval úsilie spracovať problematiku, ktorej cieľom je
špecifikovať rysy pracovníka sociálnej kvality, s akcentom na jeho sociálne kompetencie.
Kvôli náročnosti celej problematiky a jej hlbšieho vnímania, sme sa rozhodli zamerať na
kategóriu ľudského kapitálu, ktorá je základom pre sociálnu kompetentnosť sociálnej kvality
a z nej odvodiť spôsobilosti týkajúce sa jednej z jeho dimenzii na sociálny kapitál. Ten
prezentuje podstatu sociálnych schopností pracovníka v sociálnej kvalite.
2. Ľudský kapitál a jeho dimenzie
V spoločnosti, vyznačujúcej sa sociálnou kvalitou, očakávame, že ľudský kapitál bude
mať odlišnú podobu ako je tomu v súčasnosti. Jeho spôsobilosti budú založené nielen na
profesionalite, ale i schopnosti rozvíjať medziľudské vzťahy, implementovať do pracovného
prostredia učiace sa štruktúry, využívať ich v prospech organizácie. Dôležité budú aj
spôsobilosti zdieľania znalostí, ich šírenia, ako i netradičný prejav kreativity v riešení
pracovných problémov, s využívaním intuície.
Naše konštatovania sa odvíjajú od myšlienok známej práce G. S. Beckera „Human
Capital“, v ktorej vnímal človeka ako bytosť s univerzálnymi schopnosťami, zručnosťami
a danosťami, upotrebiteľnými viac-menej v každej oblasti ľudskej činnosti, ale i s
špecifickými vedomosťami a zručnosťami upotrebiteľnými len v konkrétnom odbore či type
činnosti (Becker, 1993).
V priebehu 30 rokov sa daná teória rozvíjala vďaka nemu, ale aj prostredníctvom úsilia
iných autorov (Crawford, 1991). Niektorí prišli s myšlienkou odkrývať v nej súčasti. Tak sa
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postupne začal vnímať sociálny kapitál ako jedna dimenzia ľudského kapitálu (Coleman,
1988 95-120), neskôr k nemu pribudol znalostný kapitál a ostatné typy.
Rozvoj a doplnenie vnímania ľudského kapitálu, podľa nášho názoru, súviselo so
spoločenskými zmenami, ktoré priniesli nové typy spoločností, akými sú učiaca sa
spoločnosť, znalostná spoločnosť, kreatívna spoločnosť a sociálna kvalita. Každá z nich
predpokladá špecifické schopnosti pracovnej sily - odlišné od súčasných potrieb.
Dotváranie ľudského kapitálu v ich intenciách postupne vyvolal tlak na obsah danej
kategórie, ktorá prestala vyhovovať novým potrebám. Vzniklo úsilie o rozšírené vnímanie
ľudského kapitálu, a to s prihliadnutím aj na samotnú profesionalitu ľudí. A tak v súčasnosti
môžeme hovoriť o nasledujúcich dimenziách spôsobilostí ľudí:
-

profesijná dimenzia,
učiaca sa dimenzia,
znalostná dimenzia,
kreatívna dimenzia,
sociálna dimenzia, prípadne iné.

1. Profesijná dimenzia ľudského kapitálu predstavuje súbor profesijných kompetencií
potrebných pre výkon profesie.
2. Učiaci sa kapitál vyjadruje spôsobilosti ľudí pre vytváranie prostredia, ktoré
podporuje spoluprácu a učenie. Jeho základ spočíva v implementácii učiaceho sa
prístupu i v samotnom riadení organizácie.
3. Znalostný kapitál predstavuje schopnosti, prostredníctvom ktorých vytvárame
nové hodnoty a šírime ich v prostredí organizácie a mimo nej. Nazýva sa aj
intelektuálny kapitál. Zahŕňa znalosti, myšlienky metódy, procesy a talenty ľudí,
ktoré možno využiť pre ciele organizácie. Daný druh kapitálu sa stal prioritou pre
znalostné organizácie.
4. P. T. Gow, tvorca kreatívneho kapitálu, vníma kreativitu ako schopnosť
a potenciál jednotlivcov a skupín vytvárať nové myšlienky alebo využiť staršie
novým spôsobom, či kombinovať staré a nové spôsoby, alebo vyvíjať aktivity,
ktoré možno považovať za kreativitu, za dizajn, za podnikavosť alebo za inováciu
(Bourdieu, 1986, 241-258).
5. Prostredníctvom sociálnych kompetencií sú jednotlivci schopní rozvíjať
kooperáciu, participáciu a pozitívne vzťahy, teda vytvárať sociálne siete
a využívať ich vo svoj prospech alebo v prospech organizácie. Daný typ kapitálu
súvisí s P. Bourdieuom, ktorý ho definoval ako „súbor zdrojov týkajúcich sa
vlastníctva dlhodobých vzťahových sietí, ktoré sú viac alebo menej
inštitucionalizované, so všetkými vzájomnými vzťahmi, kontaktmi a spojeniami“
(Bourdieu, 1986, 241-258).
Popísané dimenzie profesionality ľudí predpokladajú zmenu vo vnímaní samotnej
kategórie ľudského kapitálu. Tá svojim obsahom prináleží na vyššiu abstraktnú úroveň,
keďže, profesijný kapitál, učiaci sa kapitál, znalostný kapitál, kreatívny kapitál, či sociálny
kapitál sa stali jej súčasťami. Každá z nich predstavuje isté špecifiká v schopnostiach, ktoré sa
vzájomne podmieňujú. Okrem profesijných kompetencií by mali ľudia ovládať i učiace sa
spôsobilosti, ktoré vytvárajú podmienky pre tvorbu učiacich sa sietí a učiacich sa procesov.
Prostredníctvom nich sa oveľa efektívnejšie vytvárajú a uplatňujú aj nové znalosti, typické
pre znalostný kapitál. Kreativita je súčasťou ale aj nadstavbou znalostných kompetencií,
pretože vyžaduje učiace sa prostredie, šírenie poznatkov a zároveň aplikáciu invenčných
prístupov. Všetky v spojení so sociálnymi kompetenciami vytvárajú predpoklad nielen pre
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sebarealizáciu jednotlivcov, ale i pre tvorbu novej formy spoločnosti, ktorou je sociálna
kvalita.
V našom príspevku sa sústredíme len na podstatu sociálneho kapitálu, ktorý je významnou
súčasťou ostatných spomínaných schopností pracovníka sociálnej kvality.
3. Formy sociálneho kapitálu
V literatúre sa často spomínajú rôzne formy vnímania sociálneho kapitálu, ktoré môžeme
rozdeliť do troch základných prúdov:
1. Väzby medzi ľuďmi na základe pocitu spoločnej identity, ide o blízkych priateľov a ľudí
rovnakej kultúry alebo etnickej príslušnosti.
2. Rozšírené vnímanie identity na väčšiu vzdialenosť, ako napríklad vzťahy medzi
vzdialenými priateľmi a kolegami.
3. Kontakty medzi jednotlivcami a skupinami založené na sociálnej stratifikácii.
Pre konkrétnejšiu predstavu smerovania jednotlivých výskumníkov uvedieme tie najviac
využívané. K najznámejším patrí individuálny a skupinový kapitál.
3.1 Individuálny verzus kolektívny sociálny kapitál
Rozlíšenie tohto typu kapitálu vychádza zo skutočnosti, či prináša zisk jednotlivcovi alebo
skupine (W. Stone, 2001, 7). Sociálny kapitál je vnímaný ako schopnosť využiť sieť
kontaktov ku svojmu hmotnému alebo nehmotnému prospechu (J. W. Deth, D. Castiglione
a G. Wolleb, 2008). Individuálny typ sociálneho kapitálu je možno rozdeliť na dve zložky:
- mobilizačnú,
- interakčnú.
Prvá zložka predstavuje aktivizáciu siete za účelom zisku, druhá je založená na
intenzite spoločenskej interakcie jednotlivca s okolím.
Na obe formy sociálneho kapitálu sú orientované rôzne oblasti výskumu. Individuálny
sociálny kapitál je považovaný za súkromný statok, ktorý preferujú viac psychológovia a
sociológovia, kým kolektívnu formu sociálneho kapitálu - predstavujúcu verejný statok -,
preferujú ekonómovia, ktorí ho zároveň vnímajú ako faktor ovplyvňujúci ekonomický rast.
3.2 Zväzujúci, premosťujúci, spájajúci, korporačný sociálny kapitál
Tento druh kapitálu rozvinul R. D. Putnam (2000). Zväzujúci sociálny kapitál je nazývaný
taktiež defenzívnym sociálnym kapitálom. Daná forma je charakteristická silnými vzťahmi
medzi jednotlivcami, pomocou ktorých sa členovia skupiny bránia negatívnym vplyvom. Je
založený na silnej vnútornej lojalite, homogenite a vysokej dôvery medzi členmi skupiny.
Patria sem rodinné väzby, najužšie priateľské vzťahy, susedské vzťahy.
Premosťujúci sociálny kapitál je nazývaný aj ofenzívnym sociálnym kapitálom. Je
považovaný za pozitívny z hľadiska spoločenského rozvoja a občianskej spoločnosti.
Predstavuje vzdialenejšie kontakty charakteristické nestálymi väzbami. Ide o vzťahy medzi
známymi, ktorí nie sú priateľmi. Táto forma sociálneho kapitálu spája ľudí medzi rôznymi
sociálnymi skupinami, ktorí majú spoločný záujem alebo snahu zasadiť sa o spoločnú vec.
Patria sem rôzne spolky, záujmové združenia, športové kluby a pod.
Spájajúci sociálny kapitál sa týka vzťahov sociálnych skupín s rôznym ekonomickým
a sociálnym statusom. Skupiny napojené na vertikálne spoločenské väzby môžu využívať ich
výhody. Napríklad získanie finančných prostriedkov, informácií prostredníctvom ktorých
môžu prispievať k rozvoju komunity. Spájajúci sociálny kapitál má formu lobbingu.
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Zmysel korporačného sociálneho kapitálu je v posúdení pozitívneho alebo negatívneho
vplyvu na charakter sociálneho kapitálu. Za pozitívnu formu sociálneho kapitálu sú
považované dobrovoľnícke organizácie alebo občianske združenia, svojimi aktivitami
podporujú rast dôvery v spoločnosť. Naopak profesijné združenia, odbory, politické strany,
ktoré presadzujú svoje špecifické záujmy, prispievajú k zníženiu sociálnej kohézie (Pileček,
2010, 64-77).
3.3 Štrukturálny verzus kognitívny sociálny kapitál
Vymedzenie sociálneho kapitálu do jeho dvoch zložiek štrukturálneho a kognitívneho
navrhol N. Uphoff (1996, 215-249).
Štrukturálny sociálny kapitál predstavuje, podľa neho, najrôznejšie formy sociálnej
organizácie, teda inštitúcie a organizácie s ich pravidlami a procedúrami.
Kognitívny sociálny kapitál je spájaný s mentálnymi (kognitívnymi) procesmi, teda
s normami, presvedčeniami, postojmi, hodnotami, ktoré umožňujú spoluprácu.
3.4 Občiansky verzus vládny sociálny kapitál
Občiansky a vládny sociálny kapitál sú na sebe závislé. Vládna stabilita a podpora vlády
závisí od sociálnej stability, teda spokojností ľudí. Naopak, vláda je odkázaná na silné
komunity, ktoré ju podporujú (Hall, 2002, 49-54 ; R. Wuthnow 2002, 97-101; Offe, Fuchs,
2002, 234-236).
Z uvedených foriem sociálneho kapitálu, ktorých existuje určite ešte viac, vidíme, že je
odkrytých pomerne veľa jeho dimenzií. Všetky prestavujú špecifickosť jeho prejavu
a nemožno hovoriť o väčšej alebo menšej dôležitosti jednej z nich. Možno len
konštatovať rozdielny prístup, determinovaný výskumníkovým konkrétnym cieľom. Je
nesporné, že na jednotlivé formy sociálneho kapitálu sa viažu aj konkrétne postupy ich
kvantifikácie, keďže tie rozhodujú o kvalite jednotlivých indikátoroch.
4. Kvantifikácia sociálneho kapitálu
Sociálny kapitál aj z hľadiska jeho merania predstavuje komplikovaný fenomén, na ktorý
nemožno použiť jednu univerzálnu metodiku. Problém je v tom, že ho niektorí vnímajú ako
zdroj sociálneho kapitálu (Putnam, 1993), iní ako formu sociálneho kapitálu (Coleman 1988),
alebo ako dôsledok sociálneho kapitálu (Cote, Healy (2001). Inými slovami pre rozmanitosť
jeho vnímania nie je možné prijať jednotnú definíciu, ktorá by existujúce názory a prístupy
zjednocovala.
Prezentovanú variabilitu sa pokúsili zmeniť J. W. Deth, D. Castiglione a G. Wolleb (2008)
v práci The Handbook of Social Capital, prostredníctvom rozlišovania jeho individuálnej
a kolektívnej formy, avšak ich úsilie skončilo neúspešne, rovnako ako W. Stonove, ktorý, už
o päť rokov skôr, zdôrazňoval význam formálnych a neformálnych sietí. Za zdroj
neformálnych sietí považoval rodinu, priateľov, susedov a známych, a formálnych sietí
individuálne a skupinové vzťahy so širším okruhom ľudí v komunite. Formy sociálneho
kapitálu, podľa W. Stona, vystihuje schéma 1.
Kontakty s rôznou kvalitou a mierou dôvery predstavujú aj ekonomické zázemie,
v ktorom sa realizujú ekonomické transakcie. Preto je možno nazerať na sociálny kapitál ako
na súčasť socio-kultúrnych faktorov, ktoré spolu s geografickými a sociálno-ekonomickými
podmienkami determinujú rozvoj regiónu. R. D. Putnam (1995, 65-78) vo svojich prácach
poukazuje na tento fakt, ako i skutočnosť, že rozdielnosť úspechu regiónov spočíva
predovšetkým v dosiahnutej úrovni sociálneho kapitálu.
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CH. Grootaert a T. van Bastelaer odporúčajú pri kvantifikácii sociálneho kapitálu použiť
tri dimezie. Makroúroveň, mezoúroveň, mikroúroveň a dve formy sociálneho kapitálu,
ktorými sú kognitívna a štrukturálna. Ich prepojenie zobrazuje obr. 1.
Schéma 1
Typológia sietí podľa W. Stona
Neformálne siete
Rodinná sieť

Sieť priateľov

Sieť susedov a známych

Formálne siete
Individuálne vzťahy:
- individuálne komunitné akcie
- individuálne politické akcie
Skupinové vzťahy:
- starostlivosť o deti
- vzdelanie
- šport/voľný čas
- hudba/umenie
- cirkevné podujatia
- dobročinné akcie
- dobrovoľné aktivity
- svojpomoc
Pracovné vzťahy:
- kolegovia
- asociácie
- inštitucionálne
- štátne

Zdroj: Stone, W. 2001. Measuring social capital: Towards a theoretically informed measurement framework for
researching social capital in family and community life. Research paper No. 24. Australian Institute of Family
Studies, 2001, p. 7.

Obr. 1
Dimenzie sociálneho kapitálu podľa CH. Grootaera a T. van Bastelaera
Makro
Štátne inštitúcie

Spravovanie

právo
Kognitívna

Štruktur
álnaa
Lokálne inštitúcie

Dôvera

siete

lokálne normy a
hodnoty

sie
Mikro
Zdroj: Grootaert, CH. – van Bastelaer, T. 2001. Social Capital Initiative. Working Paper no. 24. Washington:
The World Bank. Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Develpopment
Network, p. 20. Na internete: http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/Resources/SocialCapital-Initiative-Working-Paper-Series/SCI-WPS-24.pdf
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Štrukturálny sociálny kapitál, podľa nich, predstavuje prvky sociálnej štruktúry, ktoré
vytvárajú príležitosti pre spoločenskú realizáciu. Poskytuje štruktúru a stabilitu sociálnych
transakcií. Je viac ako norma, je založený na historických základoch kultúry a inštitúcií
v spoločnosti.
Kognitívny sociálny kapitál zahŕňa spoločné normy, hodnoty, postoje a presvedčenia.
Ideálny prístup ku kvantifikácii sociálneho kapitálu je, aby obsahoval všetky štyri kvadranty.
Najznámejším prístupom ku kvantifikácii sociálneho kapitálu je Index R. D. Putnama,
ktorý pozostáva z dimenzií: organizovaný život komunitou, politická angažovanosť,
dobrovoľníctvo, neformálne vzťahy a sociálna dôvera. Každá zo spomínaných dimenzií sa
vyznačuje rôznym počtom indikátorov:
- Miera organizovaného života v komunite: 5
- Miera zapojenia sa do verejných záležitostí: 2
- Miera dobrovoľníctva v komunite: 3
- Miera neformálnych vzťahov: 2
- Miera asociálnej dôvery: 2
Bol preň kritizovaný, že nie je dostatočne validný, aby sa na základe neho mohol
posudzovať úroveň sociálneho kapitálu v rámci celého USA.
Schéma 2
R. D. Putnamove dimenzie sociálneho kapitálu
Komponenty globálneho indexu sociálneho kapitálu
Miera organizácie života v komunite:
- Percento osôb, ktoré v minulom roku pôsobili vo výbore miestnej organizácie
- Percento osôb, ktoré v minulom roku pôsobili ako úradníci niektorého klubu alebo
organizácie
- Občianske a spoločenské organizácie na 1000 obyvateľov
- Priemerný počet klubových stretnutí za minulý rok
- Priemerný počet členstva v organizáciách
Miera zapojenia sa do verejných záležitostí:
- Účasť na prezidentských voľbách
- Percento osôb, ktorí sa v minulom roku zúčastnili verejných alebo školských akcií
Miera dobrovoľníctva v komunite:
- Počet neziskových organizácií na 1 000 obyvateľov
- Priemerný počet hodín odpracovaných na komunitnom projekte v minulom roku
- Priemerný počet hodín odpracovaných v dobrovoľníckych akciách
Miera neformálnych vzťahov:
- Percento osôb, ktoré trávia veľa času návštevou priateľov
- Priemerný počet hodín strávených doma v minulom roku
Miera sociálnej dôvery:
- Percento osôb, ktorí si myslia, že môžu dôverovať väčšine ľudí,
- Percento osôb, ktorí si myslia, že väčšina ľudí je úprimná.
Zdroj: Putnam, R. D. 1995. America declining social capital. Journal of Deomcracy 6(1):65-78
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Korelácie
s indexom

0,88
0,83
0,78
0,78
0,74

0,84
0,77
0,82
0,65
0,66
0,73
0,67
0,92
0,84

Schéma 3
Dimenzie sociálneho kapitálu podľa D. Narayana a M. F. Cassidya

Skupinové
charakteristiky

Všeobecné
normy

Kohézia

Počet členstiev
Rôznorodosť členstva
Peňažný príspevok
Frekvencia participácie
Participácia na riadení
Zdroj skupinového financovania
Ústretovosť ľudí
Dôveryhodnosť ľudí
Čestnosť ľudí
Cítenie sa medzi ľuďmi
Súdržnosť ľudí

Každodenná
družnosť

Ochota sa stretávať
Každodenná družnosť

Susedské vzťahy

Požiadanie suseda o pomoc pri
chorom dieťati
Požiadanie o pomoc v prípade
vlastnej choroby

Sociálny
Kapitál

Dobrovoľníctvo

Dôvera

Dobrovoľnícke aktivity
Očakávanie od dobrovoľníctva
Postoj k nedobrovoľníctvu
Vklad pre susedské vzťahy
Pomoc inému
Dôvera k rodine
Dôvera k ľuďom zo susedstva
Dôvera k ľuďom z iných vrstiev
Dôvera k obchodníkov
Dôvera k vládu
Dôvera k vládnym úradníkom
Dôvera k súdu, polícii
Dôvera k lokálnej vláde

Zdroj: Narayan, D. - Cassidy, M. F. 2001. A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development
and Validation of a Social Capital Inventory, Current Sociology, Vol 49, No. 2, p. 67.

O šesť rokov neskôr S. Park (2006) zostavil štvordimenzionálny index sociálneho
kapitálu. Jeho súčasťami boli: všeobecná dôvera, inštitucionálna dôvera, tolerancia a väzby.
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Taktiež skombinoval uvedené súčasti za účelom vytvorenia syntetického indexu sociálneho
kapitálu (TSCI – total social capital index), na ktorého validitu sa sústredil R. Webster (2013),
ktorý ho vo svojej práci The Dimensions of Social Capital verifikoval a potvrdil i jeho
spoľahlivosť.
J. Onyx a P. Bullen (1997) vytvorili taktiež vlastný index sociálneho kapitálu, ktorým
merali 5 lokalít v New South Wales s použitím 68 otázok.
Ako ďalší príklad variability, s ktorou možno pristupovať pri tvorbe indexu sociálneho
kapitálu slúži aj schéma 3, prostredníctvom ktorej D. Narayan a M. F. Cassidy merali úroveň
sociálneho kapitálu. V rámci neho vyčlenili sedem dimenzií: skupinové charakteristiky,
všeobecné normy, kohézia, každodenná družnosť, susedské vzťahy, dobrovoľníctvo a dôvera.
Schéma znázorňuje aj konkrétne indikátory, prostredníctvom ktorých merali jednotlivé
domény.
Na základe uvedených príkladov kvantifikácie vidíme, že už desiatky rokov vedci
vyvíjajú úsilie o meranie sociálneho kapitálu s väčším či menším úspechom. Každý z autorov
použil špecifický prístup k jeho dimenziám a k jednotlivým indikátorom. Je veľmi
problematické zaujať postoj, ktorý z nich je vhodnejší alebo má vyššiu validitu a reliabilitu.
Záleží taktiež od zámeru výskumníka, čo potrebuje kvantifikovať, za akým účelom a v akej
miere.
Pri kreovaní vlastného prístupu k meraniu odporúčame zvážiť nasledujúce skutočnosti:
- vnímanie obsahu pojmu sociálny kapitál,
- zváženie účelu jeho merania,
- identifikácia indikátorov a posúdenie ich charakteru a jasnosti,
- vnímanie obmedzení a dodržiavanie interpretácií v rámci daných obmedzení.
Považujeme za potrebné ešte zdôrazniť, že kategória sociálny kapitál je síce najviac
používaná v ekonómii, avšak jej obsah je silno determinovaný vnímaním z pohľadu iných
vedných disciplín ako sú sociológia, sociálna psychológia a psychológia. Zostáva
neprebádanou oblasťou do akej miery sociálny kapitál na individuálnej úrovni zlepšuje
kvalitu života jednotlivca. Máme ňou na mysli nielen objektívne podmienky, v ktorých daný
jednotlivec vykonáva pracovné a mimopracovné činnosti, ale i subjektívny postoj a prejavenú
spokojnosť so svojim vlastným životom. Je dávno potvrdené, že človek je výslednicou
svojich sociálnych kontaktov, teda nielen ich užívateľom. Existujúce medziľudské vzťahy,
ktorých je spoluautorom, silno pôsobia na jeho osobnosť, ovplyvňujú ho a dotvárajú jeho
charakter.
5. Závery
V príspevku sme prezentovali podstatné problémy sociálneho kapitálu ako jednej
dimenzie ľudského kapitálu. Pre sociálnu kvalitu ho považujeme za rovnako dôležitý ako
ostatné zložky, ktoré sme spomínali, a ku ktorým prináleží profesijný kapitál, učiaci sa
kapitál, znalostný kapitál a kreatívny kapitál.
Prichádzame k záveru, že sociálnu kvalitu nemožno v spoločnosti rozvíjať bez
implementácie spôsobilostí, ktoré prezentujú dané dimenzie. Uvedomujeme si, že tento proces
si bude vyžadovať špecifickú kvantifikáciu, v ktorej by boli zohľadnené základné atribúty
sociálnej kvality. A taktiež si uvedomujeme, že pôjde o zložitý proces, zmyslom ktorého bude
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i tvorba normatívnych faktorov, ktoré nám umožnia posúdiť kvalitu alebo úroveň daných
spôsobilostí.
Tento príspevok, z hľadiska sociálneho kapitálu, považujeme za úvodný, sumarizujeme v
ňom doterajšiu úroveň poznatkov a prepájame s existujúcim poznaním teórie sociálnej
kvality. V nasledujúcom sa pokúsime navrhnúť konkrétne domény a indikátory na jeho
meranie v intenciách sociálne kvality a zvážime pritom dostupnosť štatistických údajov.
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Význam a výsledky sociálneho partnerstva organizácií tretieho sektora
s verejným a súkromným sektorom v období transformácie centrálne
plánovaných ekonomík – skúsenosti a perspektívy.1
The importance and results of the social partnership of the third sector
organizations with the public and private sector in the period of
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perspectives.
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Abstract
For the past twenty-five years, since becoming independent, the Slovak republic has passed to
a large new "association" - Association of the European Union, where it must be adapted on
one hand, and on the other it must succeed. Slovak citizens have been more visible in the field
of economic, political and also social field. Regularizations of the society, economic and
political development and national interests have contributed to the building of the state in
which the existence of public sector requires market mechanisms. In a difficult competitive
environment, the private sector was profiled as the part of the national economy, which aims
to make a profit. Public sector - is the part of the national economy, which aims to ensure the
well-being of society, the public interest. In addition to these two sectors, in these days, their
adult partner called NGO sector, in theory, policy and practice, known as the third sector.
Klasifikácia JEL: Z13, Z18, Z19
Kľúčové slová: tretí sektor, dobrovoľníctvo, mimovládne organizácie, funkcie a partnerstvá
organizácií tretieho sektora
1. Úvod
V prostredí medzi štátnym (vládnym, verejným) a podnikateľským (trhovým,
súkromným) sektorom sa rozvinul aj v podmienkach SR za posledných 25 rokov samostatný
tretí sektor, pre ktorý existujú v rôznych krajinách sveta rôzne označenia. Jeho poslaním je
zasahovať tam, kde možnosti štátneho a podnikateľského sektora zlyhávajú. V spoločnosti
môžu vznikať problémy, ktorých ignorovanie má nežiaduce dopady nielen na život občanov,
ale môže zaťažiť aj samotnú ekonomiku a ohroziť demokratické zriadenie spoločnosti. Práve
tretí sektor sa svojím prístupom snaží riešiť dané spoločenské problémy. Sme toho názoru, že
s nárastom dobrovoľníckych organizácií, združení, spoločností, nadácií, fondov, klubov,

1

„Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-150322.“
„This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-150322.“
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spolkov a pod. sa aj na Slovensku upustilo od klasickej dvojsektorovej ekonomiky, a popri
sektore štátnom (vládnom) a podnikateľskom (súkromnom), sa postupne rozvinul tretí sektor,
označovaný aj ako mimovládny, nezárobkový, nezávislý, neziskový, charitatívny či
humanitárny, ktorý je v súčasnosti dospelý.
2. Ako sa udomácnil tretí sektor v podmienkach Slovenskej republiky.
Veľmi skromný začiatok spolčovacích aktivít možno na našom území zaznamenať v 18.
storočí, v polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Do našich dejín nezmazateľne
zasiahli prvá aj druhá svetová vojna, ale taktiež drasticky aj obdobie po druhej svetovej vojne.
Situáciu podrobne opisuje Mannová. Mnohé spolky boli rozpustené, posilnil sa policajný
dozor nad spolkami, oslabila sa vnútro spolková demokracia. Spolky prispôsobili svoje
stanovy oficiálnej vládnucej národne – emancipačnej ideológii s jedinou monopolnou
politickou stranou.
Asi najvýznamnejším medzníkom v modernej histórii nášho ešte stále mladého štátu sa
stal november 1989. Staré obmedzenia boli zrušené, boli prijaté nové zákony o spolčovaní a
združovaní. Vznikli nové politické strany, spolkový život začal opäť prekvitať. Po „nežnej
revolúcii“ nasledoval „zamatový rozvod“, Česko – Slovensko bolo rozdelené a v januári 1993
vznikli dva samostatné štáty Česká a Slovenská republika. Slovenská republika ako nový štát
sa musel vyrovnávať s viacerými náročnými výzvami. Spoločenskú situáciu charakterizovali
a dodnes charakterizujú mnohé diskusie o tradičnej úlohe štátu v hospodárstve; polemiky o
tom, do akej miery má štát /vláda/ realizovať svoje aktivity, zásahy do chodu ekonomiky.
Občania nemôžu byť závislí od vlády, ak si chcú zabezpečiť plné uplatňovanie a ochranu
svojich životne dôležitých kolektívnych záujmov, medzi ktoré patria napr. čisté životné
prostredie, dodržiavanie občianskych práv a sociálna starostlivosť.
Preto bolo potrebné aj v podmienkach SR, aby podnikateľský a verejný sektor
doplnil/dopĺňal pružný tretí sektor, ktorý by pomáhal pri vyváženom spoločenskom rozvoji
opierajúcom sa o spomenuté sektory. Sieť mimovládnych organizácií tak začala plniť úlohu
sprostredkovateľa medzi občanom a štátom.
3. Dimenzie a postavenie tretieho sektora v SR
Pokiaľ štát spolieha na politické procesy, disponuje legislatívou a verejnými rozpočtami,
pokiaľ súkromný sektor prispieva k optimalizácii rozhodovania o produkcii a výmene statkov,
potom tretí (občiansky, neziskový, nezávislý) sektor potrebuje dobré informácie o ľudských
potrebách, pretože má uspokojovať tam, kde nie je uspokojované alebo je uspokojované
neadekvátne - podnikateľským sektorom alebo štátom.
Z tohto tvrdenia vyplývajú tieto dôležité atribúty:
1. tretí sektor je na štáte nezávislý - v tomto zmysle je súčasťou súkromného sektora;
2. jeho činnosti nie sú vedené ziskovým motívom, viažu sa na uspokojovanie záujmov
určitej komunity - v tomto zmysle patrí do verejného sektora;
3. v treťom sektore sa mimovládne organizácie riadia pravidlami, ktoré sa odlišujú od
zákonov trhu aj od fungovania štátu a jeho inštitúcií.
Áno, dostávame sa do rozporu s názormi, ktoré predstavuje Strecková, Goulli, Rektořík,
a ďalší (pôsobia na vysokých školách v Prahe a Brne). Podľa nich verejných sektor je časť
národného hospodárstva, ktorá je financovaná z verejných financií, riadená a spravovaná
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verejnou správou, rozhoduje sa v ňom verejnou voľbou a podlieha verejnej kontrole. (S týmto
názorom sa zatiaľ stotožňujeme aj my.) Ďalej sú toho názoru, že verejný sektor je súčasťou
neziskového sektoru. Popri sektore verejnom funguje aj súkromný neziskový sektor a
spoločne vytvárajú protiváhu ziskovému. Neziskový sektor je vo svojej vlastníckej podobe
verejnej aj súkromnej starší ako ziskový sektor. Verejný sektor tvorí podstatnú časť
neziskového sektoru.
Súkromné netrhové organizácie definujú v rámci národného
účtovníctva ako „súkromné neziskové inštitúcie slúžiace prevažne domácnostiam, pričom ich
činnosť a hlavné funkcie spočívajú v zabezpečovaní obecně (veřejně) prospěšné aktivity,
obyčajne tam, kde ju nemožno zabezpečiť iným spôsobom“. Termín „neziskové“, označuje
skutočnosť, že hlavná činnosť nespočíva v dosahovaní zisku a nesmeruje k nej. Ďalej
nadväzujeme tvrdením Goulliho, ktorý vôbec nepripúšťa termín tretí sektor. Z hľadiska
ekonomického je podľa Goulliho vhodnejšia kategória súkromná netrhová organizácia
(činnosť) ako súkromná nezisková organizácia (činnosť). Podľa neho je neprijateľný
anglosaský termín „tretí sektor“ pre súkromný netrhový sektor a nečisté je aj ďalšie triedenie
na prvý - súkromný, ziskový; druhý – verejný, štátny, prevažne neziskový sektor a tretí
sektor. V kontexte nazýva súkromnú netrhovú činnosť evergetickou (z gréckeho euergetés =
eu – ako dobro a ergon – ako dielo, čin ). Preto evergetický sektor, evergetická organizácia a
evergetická činnosť sú pojmy, ktoré možno priradiť dnešným občianskym združeniam,
nadáciám – teda hovorí, že evergetický sektor je súčasťou verejného sektora.
Osobne sme toho názoru, pokiaľ budeme tvrdiť, že tretí sektor je súčasťou verejného
sektora, pre jeho neziskový charakter, potom ale nesmieme zabudnúť, že organizácie, ktoré v
ňom pôsobia sú presne vymedzené zákonom, ktoré vypracováva vláda, ale tiež je tu
argument, na prospech tretieho sektora, že organizácie, ktoré doň patria sú súkromné a na
štáte nezávislé. V akom zmysle? V tom najdôležitejšom – finančnom. Prečo? Ak si zoberieme
do úvahy hlavné druhy príjmov organizácií tretieho sektora dostávam sa ku koreňu
problematiky. Pre tieto organizácie je dobré mať viac zdrojov príjmov, ale pre ich úplnú
väčšinu platí, že dar je jedným z najvýznamnejších zdrojov príjmov. V tomto zmysle sú na
štáte nezávislé, aj keď samozrejme dostávajú finančné prostriedky aj z verejných rozpočtov.
Samozrejme nesmieme zabudnúť na najdôležitejší fakt, že organizácie tretieho sektora
majú dobrovoľnícky, verejnoprospešný charakter, čo sa o organizáciách štátneho (motivované
verejným blahom) a súkromného sektora (motivované ziskom) – nedá tvrdiť. To je dôkazom
toho, že existuje tretí sektor, aj keď s niektorými prvkami charakteristickými pre štátny,
verejný; či súkromný, podnikateľský sektor, ale aj so sebe vlastnými charakteristickými
črtami – dobrovoľnícke, verejnoprospešné organizácie, čo sa o všetkých organizáciách
verejného, či súkromného sektora povedať nedá. Ak teda ekonómovia vnímajú tretí sektor
ako inštitucionálnu odpoveď na nedostatky štátu a trhu; pričom keď spomínajú štát,
poukazujú na jeho oslabenú schopnosť uspokojiť požiadavky rôznych menšín na
poskytovanie verejných statkov a keď majú na mysli trh, poukazujú na informačnú asymetriu
medzi „producentom a konzumentom“; potom napr. neokorporativistické teórie vnímajú tretí
sektor ako nárazníkovú zónu medzi štátom a spoločnosťou, ktorá zmierňuje sociálne napätie a
politické konflikty a napr. politológovia zdôrazňujú sprostredkovateľskú úlohu tretieho
sektora pôsobiaceho v priestore medzi trhom a štátom.
Decentralizácia umožnila tretiemu sektoru v strednej a východnej Európe, SR
nevynímajúc poskytovať také služby, ktoré predtým zabezpečoval štát. Tretí sektor zastupuje
záujmy občanov. Poskytuje pomoc pri pokojnom a efektívnom usmerňovaní spoločenských a
ekonomických tlakov.
„Demokracia je systém, ktorý dôveruje ľudskému zmyslu pre zodpovednosť. Tento
zmysel pre zodpovednosť však treba neustále živiť a kultivovať. Štát sa nesmie nazdávať, že
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vie zo všetkých najlepšie, čo spoločnosť potrebuje. Musí dôverovať svojim občanom a
umožniť im, aby vzali na seba podstatnú časť zodpovednosti za stav, v ktorom sa spoločnosť
nachádza. Za týmto účelom musí občanom vytvoriť široké pole príležitostí zúčastňovať sa na
verejnom živote a rozvíjať rôzne formy občianskeho spolužitia, solidarity a participácie. “
4. Funkcie a partnerstvá tretieho sektora
Podľa Potůčka tretí sektor sa uplatňuje v dvoch základných funkciách:2
1. Sociálna funkcia - prostredníctvom nej sa realizujú činnosti, o ktoré ľudia prejavujú
záujem a v ktorých sa chcú realizovať.
2. Politická funkcia - prostredníctvom nej sa upevňuje politická súdržnosť a rozvíja sa
politická danej spoločnosti.

9.

Podľa Bútoru možno hovoriť o týchto dôležitých funkciách mimovládnych
organizácií:3
Formulovanie a tlmočenie predstáv a požiadaviek občanov prostredníctvom ich aktívnej
účasti.
Uchovávanie a rozvoj rôznorodosti, plurality.
Mienkotvorná funkcia MVO.
Pôsobenie v prospech spoločenskej integrácie.
MVO sú tiež činiteľmi politickej socializácie.
Kontrolné funkcie.
Poskytovanie služieb a verejných statkov, ktoré zvyčajne nie sú zabezpečované štátom ani
trhom.
Podľa pozoruhodnej úvahy D. H. Smitha tretí sektor ďalej ponúka pestrú paletu sčasti
overených sociálnych inovácií, Prevencia a riešenie konfliktov sa týkajú najmä etnických
a rasových konfliktov.
Rozmnožovanie spoločenského bohatstva.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podľa nášho názoru sa v podmienkach SR ustálili tieto funkcie organizácií tretieho
sektora4:
Ekonomická
Sociálna
Politická
Etická
Informačná
Kontrolná

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

2

Potůček, M.: Nejen trh ( Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti ). Sociologické
nakladatelství. ÚJI, a.s., Elišky Přemyslovny 379, Praha 5 – Zbraslav, 1997, str. 59.
3
Kolektív autorov: Čítanka pre neziskové organizácie. Vydalo Centrum prevencie a riešenia konfliktov,
Partners for Democratic Change - Slovakia s finančnou podporou Nadácie pre občiansku spoločnosť
z programu Democracy Network. Bratislava 1998, str. 163.
4
Beličková, K. – Bukovová, S.: Ekonomika tretieho sektora. Bratislava 2007. VŠEMVS. MERKURY, spol. s r.
o., ISBN 978-80-89143-45-0.

19

5. Význam a výsledky sociálneho partnerstva organizácií tretieho sektora navonok aj vo
vnútri týchto organizácií
Jednotlivým častiam významu a výsledkov sociálneho partnerstva organizácií tretieho
sektora navonok aj vo vnútri týchto organizácií sme sa podrobne venovali napríklad aj v
týchto našich prácach . V našom príspevku ďalej kladieme dôraz na zviditeľnenie súčasných
vedeckých výsledkov, ktoré možno zhrnúť nasledovne:
5.1 Hodnotenie efektívnosti mimovládnych neziskových organizácií s právnou formou
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Venovali sme sa aplikácii základných DEA modelov, s cieľom hodnotenia efektívnosti
mimovládnych neziskových organizácií s právnou formou neziskovej organizácie
poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Na analýzu sme použili inputovo orientovaný DEA
model v podmienkach konštantných a variabilných výnosov z rozsahu. Význam uceleného
spracovania problematiky hodnotenia efektívnosti neziskových produkčných jednotiek,
vrátane identifikácie možností riešenia načrtnutých problémov spočíva v tom, že na
Slovensku doposiaľ nebola tejto problematike venovaná náležitá pozornosť. Problematika
ekonomického hodnotenia efektívnosti poskytovania verejneprospešných služieb nie je na
Slovensku novým pojmom. V súčasnosti sa v tejto sfére uplatňuje súbor viacerých metód,
ktoré sú kostrou ekonomického hodnotenia v systéme verejných výdavkových programov,
ako napr. školstvo, zdravotníctvo, justícia, doprava a iné. Politické rozhodnutia v oblasti
zabezpečovania týchto služieb musia byť založené na čoraz hlbšej analýze vynaložených
nákladov a z nich plynúcich efektov. Limity daňových príjmov a hospodárska recesia majú
totiž veľmi negatívny dopad na verejné výdavkové programy, čo len zdôrazňuje
opodstatnenosť rozhodovania o alternatívnom nasmerovaní týchto výdavkov. Dokonca i v
čase prosperity je nevyhnutné uskutočňovať také investície, ktoré budú mať čo najvyšší
spoločenský úžitok. Preto sme sa zamerali na hodnotenie efektívnosti MNO poskytujúcich
sociálne služby, ktorých činnosť je v nemalej miere ovplyvňovaná výškou verejných zdrojov.
Preto môžeme predpokladať, že v zmysle tzv. „privatizácie verejných služieb“ bude čoraz
častejšie dochádzať ku kontrahovaniu verejných služieb so súkromným ziskovým a
súkromným neziskovým (tretím sektorom). Aby boli verejné zdroje „v rukách“
mimovládnych neziskových organizácií využité čo najefektívnejšie, je potrebné zadefinovať
kritériá a podmienky nielen na poskytnutie zdrojov, ale najmä na kontrolu ich použitia .
5.2 Kľúčové determinanty rozvoja tretieho sektora
Využitím metódy korelačnej analýzy a metódy regresnej analýzy sme identifikovali
kľúčové determinanty rozvoja tretieho sektora, kvantifikovali ich vplyv na rozvoj a finančnú
udržateľnosť hospodárenia mimovládnych neziskových organizácií. Tie sme aplikovali na
výberový súbor zozbieraných údajov týkajúcich sa organizácií tretieho sektora a jednotlivých
faktorov s potenciálnym vplyvom na rozvoj a rozsah tretieho sektora. Splnenie stanoveného
cieľa sme dosiahli použitím nástrojov štatistického softvéru StataMP – 12. Za najväčšie
výhody aplikovaného modelu považujeme jeho jednoduchosť, možnosť verifikácie
nezávislosti použitých premenných, zrozumiteľnú interpretáciu výsledkov. Na základe
výsledkov analýzy závislosti rozsahu tretieho sektora sme identifikovali nasledujúce
determinanty rozvoja tretieho sektora – faktory determinujúce rozsah a rozvoj tretieho
sektora:
•
•
•
•

tradícia a vývoj tretieho sektora,
právne prostredie a legislatívna úprava tretieho sektora,
dostupné zdroje financovania,
organizačná kapacita subjektov tretieho sektora,
20

•
•

efektívnosť fungovania organizácií tretieho sektora,
inovačný potenciál tretieho sektora.

5.3 Zavádzanie inovácií – trendy inovačných aktivít organizácií tretieho sektora
Zdokumentovali sme významné postavenie tretieho sektora v podmienkach modernej
trhovej ekonomiky Slovenska. Dlhodobý výskum nás priviedol k záveru, že tento sektor má
nevyčísliteľný prínos pre občiansku spoločnosť - od uspokojovania najrozmanitejších
sociálnych potrieb, programov za občianske práva, za čisté životné prostredie, zdravotnú
starostlivosť, demokratickú participáciu, politickú kultúru až po záchranu kultúrneho
dedičstva - a to najmä v súvislosti s krízovými udalosťami posledných rokov, kedy voľný trh
ani štátne inštitúcie nepostačujú na rozvoj a udržanie „zdravej“ spoločnosti. Je nesporné, že
postavenie a dôležitosť tretieho sektora v modernej trhovej ekonomike 21. storočia neustále
narastá. Odráža sa to na zvyšovaní tlaku na efektívnosť a racionálnosť vynakladania zdrojov
tretieho sektora. S tým je „ruka v ruke“ spätá orientácia na implementovanie inovácií a
inovačných aktivít aj v tomto sektore. V kontexte prevratných zmien v modernej spoločnosti
tohto storočia, ktoré vytvárajú turbulentnú klímu, vystupuje do popredia naliehavý postulát tretí sektor vyžaduje inovácie, aby ostal dlhodobo udržateľný a konkurencieschopný.
V posledných dekádach sa výzva na inovatívne správanie subjektov v treťom sektore
stupňuje. Výskum na hladine štatistickej významnosti potvrdil, že trendy inovačných aktivít
sú stúpajúce, aj keď len mierne, pomaly. Inovačná intenzita tretieho sektora je však v
podmienkach Slovenska ťažko merateľná a prakticky nekvantifikovateľná, neexistujú
výskumy z hľadiska vplyvu inovačných aktivít tretieho sektora na ekonomiku krajiny.
Aj z tohto dôvodu sme sa zamerali na výskum tejto problematiky a na báze nášho
empirického prieskumu sme priniesli čiastkové výsledky, ktoré môžu do budúcna
predstavovať „entreé“ pre ďalšie vedecké zisťovania. V tomto kontexte sme sa zamerali na
aktuálnu situáciu v oblasti zavádzania inovácií, zdokumentovali sme dominantné motívy a
problémy a snažili sme sa nájsť možnosti a východiská pre vylepšenie existujúceho stavu .
6. Závery
Súčasnosť a perspektívy v organizácií tretieho sektora SR v „spolku“ Európskej únie
začiatkom 21. storočia, ktoré je aj začiatkom 3. tisícročia v podmienkach SR sú poznačené
reformami a zmenami. Slovenská republika prešla od osamostatnenia do nového veľkého
„spolku“ – spolku Európskej únie, kde sa musí na jednej strane prispôsobiť, a na strane druhej
presadiť. Občania Slovenskej republiky sa zviditeľnili na poli ekonomickom, politickom a
taktiež sociálnom. Zákonitosti spoločnosti, ekonomický aj politický vývoj a národné záujmy
prispeli k budovaniu štátu, v ktorom existenciu verejného sektora si vyžaduje samotný trhový
mechanizmus, ktorý ani v tej najvyspelejšej krajine nie je schopný sám vykonávať všetky
ekonomické funkcie. V ťažkom konkurenčnom prostredí sa vyprofiloval súkromný sektor ako
tá časť národného hospodárstva, ktorej cieľom je dosiahnutie zisku.
Verejný sektor – je tá časť národného hospodárstva, ktorej cieľom je zabezpečiť blaho
spoločnosti, verejný záujem. Popri týchto dvoch sektoroch je dnes už ich partnerom dospelý,
tzv. mimovládny sektor, to sú organizácie, ktorých cieľom tiež nie je vytváranie zisku, tento
sektor je tiež neziskový, súčasne však súkromný – neštátny – netrhový – (motivovaný
verejnoprospešnou, dobrovoľníckou činnosťou) - v teórii, politike i praxi označovaný ako
sektor tretí. Konštatujeme, že pokiaľ má v súčasnosti tretí sektor plniť svoje poslanie, musí
plniť sústavu funkcií. Práve prostredníctvom funkcií sa naplňuje poslanie organizácií tretieho
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sektora, je zabezpečený ich realizačný proces. Funkcie sa napĺňajú súborom činností, ktorých
výsledkom je produkcia statkov (služieb), alebo podmienky pre produkciu týchto statkov
(služieb).
K funkciám tretieho sektora by sme priradili podľa nášho názoru tieto: ekonomickú,
sociálnu, politickú, etickú, informačnú a kontrolnú. V neposlednom rade organizácie tretieho
sektora môžu zmierniť tlak na vládu tým, že poskytujú služby, ktoré vláda poskytnúť nemôže,
tiež sú schopné isté služby poskytovať na vyššej úrovni a lacnejšie ako štátny či súkromný
sektor. Prinajmenšom teda ušetria výdavky za pracovnú silu, pretože zamestnávajú
dobrovoľníkov, ktorí za vykonanú prácu nevyžadujú mzdu.
Vyprofilovaná sila tretieho sektora nespočíva v tom, že konkuruje verejnému sektoru, ale
v kooperácii s ním. Uplatňuje sa tam, kde zrovnateľné náklady na reguláciu a vlastný výkon
rovnakej činnosti by boli pri uplatnení trhu alebo štátnej intervencie neprimerane vysoké.
Dnes, po 25. rokoch od obdobia transformácie centrálne plánovaných ekonomík, organizácie
tretieho sektora môžu pomáhať zmierňovať ťažkosti, ktoré sú sprievodným javom náročnej
hospodárskej a sociálnej premeny, čím prispievajú k rozvoju hospodárstva. V mnohých
prípadoch je prínosom týchto organizácií „verejné blaho“, nemerateľné v hodnotách
ekonomického dopadu.
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Abstrakt v anglickom jazyku
In this paper, we measure the effect of changing labour income share upon inequality
measured by Gini coefficient. Utilizing OECD statistical database, we analyse 23 years of
data on compensation per employee as a percentage of GDP and Gini coefficient for the
United States. Using regression analysis we find a negative correlation, hence the decreasing
trend of share of labour on the total economic performance means higher income inequality.
As a result, our statistical model confirms the conclusions of recent scientific literature which
stems from the fact that in many developed countries, income inequality has by no means
arised independently from structural shift in factor income towards a higher capital income
share as seen during the observed period.
Klasifikácia JEL: D30, N30, E25
Kľúčové slová: podiel odmien zamestnancov, príjmová nerovnosť, Giniho koeficient
1. Úvod
Globalizácia svetovej ekonomiky založená na využívaní komparatívnych výhod
jednotlivých krajín spolu s liberalizáciou pohybu tovaru, kapitálu a pracovných síl so sebou
prináša enormný tlak na zvyšovanie produktivity práce, znižovanie jednotkových nákladov na
produkciu tovarov a služieb. V kontexte týchto tendencií sa zvyšuje ziskovosť medzinárodne
pôsobiacich spoločností outsourcingom výroby s nízkou pridanou hodnotou a vyššou
environmentálnou záťažou do krajín so slabo rozvinutou sociálnou ochranou pracovných síl,
s nízko kvalifikovanou pracovnou silou a nízkym daňovým zaťažením. To znamená, že
rozvojové a málo rozvinuté krajiny sú predmetom alokácie negatívnych externalít
medzinárodného podnikania, vrátane laxného prístupu k zdaňovaniu príjmov zo zisku
korporácií pôsobiacich v hostiteľských krajinách, tlaku na získavanie investičných stimulov
a neúčinného postupu v boji proti daňovej optimalizácii prostredníctvom agresívnych
daňových praktík, napríklad prostredníctvom transferových cien. Príspevok sa zaoberá
skúmaním pracovných príjmov vo vzťahu k výkonu ekonomík vo vzťahu k spoločenskej
polarizácii a nerovnosti na príklade Spojených štátov amerických, kde sa centrom verejného
diškurzu stáva čoraz viac práve príjmová nerovnosť, vo svetle klesajúceho trendu podielu
pracovných príjmov na celkovej produkcii za posledné štvrťstoročie. Práve táto výnimočne
dlhodobá tendencia je našim hlavným dôvodom pre výber tejto krajiny.
2. Význam podielu odmien zamestnancov ako indikátora faktorových dôchodkov
Príjmová polarizácia ako fenomén narastajúci na dôležitosti sa stúpajúcou tendenciou
objavuje v domácich a zahraničných teoretických prácach. Existuje mnoho potenciálnych
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príčin nerovnosti a ich identifikácia je kľúčová aj pre tvorbu legislatívy podporujúcej sociálny
zmier. Z domácich autorov výskumných prác sa dá uviesť Pauhofová (2016), ktorá sa
zameriavala na využitie ukazovateľov ako Giniho koeficient a DER index. Identifikovala
endogénne a exogénne faktory nerovnosti a polarizácie a odporučila hlavné oblasti, na ktoré
by sa mal výskum v tejto oblasti zamerať. Ide najmä o skúmanie mzdovej úrovne,
nezamestnanosti, starnúcej populácie, regionálnych ekonomických problémov, či penzijného
systému. Na rozdiel medzi príjmovou nerovnosťou a príjmovou polarizáciou poukázali
Dinca-Panaitescu a Walks (2015). Termín príjmová polarizácia označuje proces, pri ktorom
sa príjem koncentruje do jednej skupiny. V praxi to znamená napríklad pokles počtu ľudí
v strednej príjmovej vrstve. My sa však zameriame na príjmovú nerovnosť, ktorá opisuje
distribučnú rozdielnosť pracovných príjmov, čiže stav, kedy dôchodok malého počtu
obyvateľstva je disproporcionálny k ostatným. Morvay (2015) odhalil faktory rastúceho
podielu odmien zamestnancov v celkovej štruktúre príjmov na Slovensku za posledné roky:
zmena štruktúry prírastku agregátneho dopytu smerom k vyššej náročnosti na domácu
zamestnanosť, zmena štruktúry novovzniknutých zamestnaní (väčší prírastok zamestnancov
oproti samozamestnaným), nárast podielu odvetví s vyššou mzdovou kvótou a expanzia
pracovných miest so štátnou ingerenciou.
Podiel odmien zamestnancov meria pomer rozdelenia národného dôchodku medzi prácu
a kapitál. Pokles tohto podielu znamená, že práca má menší podiel na národnom dôchodku
a teda menej príjmov smeruje k pracovníkom. Keďže kapitál je zväčša držaný a akumulovaný
vyššími príjmovými skupinami najmä ekonomicky aktívneho obyvateľstva, tento indikátor
by mal do určitej miery naznačovať aj celkovú mieru sociálno-ekonomickej nerovnosti
v ekonomike. Od 80. rokov tento má tento podiel v rozvinutých ekonomikách klesajúci trend,
čo sa prisudzuje presunu od sektorov náročných na prácu ku kapitálovo náročným sektorom.
Vyššia vzdelanostná úroveň vytvára pracovnú silu schopnú participovať na technologicky
intenzívnych odvetviach, ktorých výskyt spolu s inými faktormi spôsobuje mzdovú disperziu.
Zároveň v prípade vyspelých ekonomík v zásade platí pravidlo zvyšujúce ho sa podielu
akumulácie kapitálu vo vlastníctve ľudí s vyšším vzdelaním a finančnou gramotnosťou.
V protipóle s týmito je naopak pre ekonomické obyvateľstvo s nižšou vzdelanostnou úrovňou
a nízkymi pracovnými príjmami výrazne obmedzená možnosť akumulácie úspor, využívania
efektu kapitalizácie výnosov a alokovania tezaurovaných úspor do produktov s vyšším
výnosovým potenciálom najmä pre asymetrickosť v oblasti informácií a averzii podstupovať
relevantné investičné riziko pri rozhodovaní.
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Graf 1
Podiel odmien zamestnanov pre vybrané krajiny G20 (1991-2013)

Zdroj: ILO Global Wage Report 2014/15

Graf 1 poukazuje na zmeny, ktoré nastali v podiele odmien na HDP vo vybraných
ekonomikách. Upravený podiel započítava aj samostatne zárobkovo činné osoby. Ako je
zrejmé z grafu, trend poklesu významnosti miezd v rámci celkovej výkonnosti ekonomiky za
posledných 20 rokov klesá. Najväčšie zmeny zaznamenalo Taliansko a Japonsko. Zatiaľ čo
v roku 1991 hodnoty pochádzali z intervalu 59 až 66 %, o 22 rokov neskôr tvoria odmeny len
55 až 63 % celkovej produkcie krajín. Globálnej finančnej kríze predchádzal prudký nárast
tohto podielu a v pokrízovom období opäť klesal. Berger (2017) prisudzuje odlišný trend v
Nemecku oproti Taliansku a Francúzsku hlavne trom faktorom. Prvým je vyšší nárast
kapitálovej náročnosti výroby vo Francúzsku a Taliansku, čo sa zhoduje s jeho tézou, že
podiel odmien a podiel kapitálu nie sú substitúty, ale ide o komplementárne ukazovatele.
Druhým je vstup do menovej únie, ktorý znížil cenu kapitálu a tým zvýšil jeho čistý prílev do
týchto dvoch krajín. Tretí je pokles vplyvu pracovných odborov v Nemecku a ich stagnácia vo
Francúzsku a Taliansku. Estrada a Valdeolivas (2012) hovoria o komplementarite iba
v prípade vysoko kvalifikovanej pracovnej sily a kapitálu, substitučný vzťah podľa nich
existuje medzi kapitálom a nízko kvalifikovanou pracovnou silou.
Je nutné poznamenať, že reálne mzdy mohli za dané obdobie stúpať, avšak nie takým
tempom, akým stúpala celková výkonnosť ekonomiky. To sme preskúmali na základe dát
OECD v grafe 2. Vzťah príjmovej polarizácie a ekonomického rastu skúmal Brzezinski
(2013), ktorý vo svojej práci zistil, že príjmová polarizácia má negatívny dopad na rast
v krátkodobom horizonte, zatiaľ čo príjmová nerovnosť nemá štatisticky významný vplyv na
rast ekonomiky.
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Graf 2
Rast reálneho HDP a priemerných miezd v OECD (1992-2015)

Zdroj: OECD.Stat

Od roku 1992 (s výnimkou krízového obdobia) platí, že rast reálneho HDP má vyššie
tempo ako rast miezd. To môže slúžiť ako predpoklad ku tvrdeniu, že produktivita práce
rastie rýchlejšie ako mzdy a podiel kapitálu na tvorbe HDP stúpa. Rast miezd je však relatívne
málo elastický a ani kríza výšku samotných miezd výrazne neovplyvnila. Deregulácia
pracovného trhu, absencia odborov a slabšia inštitucionálna základňa pre pracovný trh môžu
spôsobiť, že rola výšky miezd ako potláčacieho mechanizmu v období ekonomických šokov
rastie. Je otázne do akej miery túto rolu v prípade silno regulovaného pracovného trhu
nahrádza fluktuácia samotnej zamestnanosti. Mzdy stúpajú rýchlejšie v rozvojových
krajinách, než v tých rozvinutých. Pokles podielu odmien zamestnancov môže klesať ako
výsledok finančnej a obchodnej liberalizácie a výrazného nárastu prílevu priamych
zahraničných investícií. Vyššia konkurencia zo strany krajín s nižšími mzdami tlačí firmy do
zvyšovania technologického vybavenia, čo zvyšuje celkovú produktivitu práce. Sociálnoekonomický rozvoj z hľadiska ekvivalencie rozloženia pracovných príjmov budeme v našom
príspevku hodnotiť za pomoci Giniho koeficientu.
3. Podiel odmien zamestnancov verzus Giniho koeficient na príklade Spojených štátov
V posledných desaťročiach bol v Spojených štátoch zaznamenaný nízky rast miezd a rast
príjmovej nerovnosti. Debata sa presunula od porovnávania odmien kvalifikovaných a menej
kvalifikovaných zamestnancov smerom ku identifikácii rozdielu kapitálových a pracovných
príjmov. Napriek evidentnému nárastu HDP na obyvateľa sa tento trend netransponuje do
miezd pracujúcich. Analyzovali sme hodnoty podielu odmien zamestnancov a Giniho
koeficient na príklade Spojených štátov amerických počas obdobia od roku 1991 až 2013.
Giniho koeficient je číselná interpretácia príjmovej nerovnosti. Jeho výsledné hodnoty
hovoria o rozložení bohatstva a dôchodkov, väčšinou v rámci jednej krajiny. Hodnoty sú z
intervalu od 0 do 1, pričom vyššie hodnoty znamenajú vyššiu príjmovú nerovnosť
obyvateľstva danej krajiny. Ziatiaľ čo podiel odmien zamestnancov v priebehu časového radu
postupne klesal, Giniho koeficient rástol. Na testovanie korelácie sme použili regresnú
27

štatistiku. Graf 3 znázorňuje diagram rozptylu (scatter plot) pre závislú premennú, za ktorú
sme si zvolili Giniho koeficient (GINI) a nezávislú premennú, ktorou je v tom prípade podiel
odmien zamestnancov (LIS). Lineárna trendová čiara poukazuje na zrejmú nepriamu
koreláciu týchto dvoch premenných.
Graf 3
Diagram rozptylu GINI a LIS

Zdroj: Vlastné grafické spracovanie dát z OECD.Stat

Z analýzy zisťujeme, že koeficient korelácie má hodnotu 0,881547, čiže je vysoký.
Koeficient determinácie R má hodnotu 0,777124, čiže približne 77,7 % zmien v Giniho
koeficiente sa prisudzuje podielu odmien zamestnancov. Priemerná chyba v predpovedi výšky
Giniho koeficientu je 0,006437. Hodnota P naznačuje, že existuje extrémne nízka
pravdepodobnosť, že výsledky korelácie nastali náhodne.
2

Tabuľka 1
Regresná analýza GINI a LIS (1991-2013)
Regresná štatistika
Násobné R
0,881547
Hodnota spoľahlivosti
R
0,777124
Nastavená hodnota
spoľahlivosti R
0,766511
Chyba strednej hodnoty
0,006437
Pozorovania
23
2

2

ANOVA
df
Regresia
Reziduá
Celkom

1
21
22

SS
MS
0,003034 0,003034
0,00087 0,0000414
0,003904

Koeficienty Chyba strednej
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t Stat

Významnosť
F
F
73,22296024 0,0000000275

Hodnota P

hodnoty
Priesečník
Súbor X 1

0,827467
-0,0077

0,053478 15,47312 0,0000000000006
0,0009 -8,557042 0,0000000275298

Štatistický odhad rovnice regresie je nasledovný:
y = 0,827467 – 0,0077x
Lokujúca konštanta hovorí o tom, že Giniho koeficient v USA bude na očakávanej úrovni
približne 0,828 pri nulovej hodnote podielu odmien zamestnancov. S každým nárastom tohto
podielu o jedno percento klesá Giniho koeficient o 0,0077 jednotiek. Regresný koeficient x je
záporný, čiže závislosť je negatívna.
4. Záver
V našom výskume sme potvrdili tvrdenie, že s klesajúcim podielom práce na celkových
príjmoch a produkcii ide ruka v ruke aj rastúca príjmová nerovnosť. Medzi rokmi 1979
a 2007 takmer polovica všetkých národných príjmov bola v prospech najlepšie zarábajúceho 1
%. Náš výskum potvrdzujú aj autori Checchi a García-Penalosa (2005), ktorí testovali
regresiu podielu práce a Giniho koeficientu pre 16 krajín OECD. Príjmová nerovnosť za
posledných desať rokov klesala napríklad v Argentíne, Arménsku, Bielorusku, Kambodži,
Kolumbii, Peru, či Uruguaji. V rámci G20 rástla pre Čínu, Indiu, Indonéziu a Rusko. Pokles
podielu odmien zamestnancov spôsobuje viacero faktorov. V odbornej literatúre sa uvádza
technologický progres (Guscina, 2006), globalizácia (Guscina, 2006), offshoring (Jaumotte
a Tytell, 2007), imigrácia (Jaumotte a Tytell, 2007), i rastúci medzinárodný obchod (Jayadev,
2007). Pokles analyzoval z hľadiska rozmachu financializácie Dünhaupt (2016). Prispel
k výskumu tejto oblasti zistením, že existuje vzťah medzi rastúcimi dividendami
v nefinančných korporáciách a poklesom miezd na národnom dôchodku. Bengtsson
a Waldenström (2015) prišili na to, že podiel kapitálu na celkových príjmoch a príjmová
nerovnosť majú silnú pozitívnu koreláciu napriek rozdielom výsledkov v rámci regiónov. Je
nutné uviesť taktiež fakt, že aj v rámci samotného podielu odmien zamestnancov existuje
rastúci trend nerovnosti. Trend poklesu tohto podielu je ešte strmší, pokiaľ by sme dané
príjmy v rámci časového radu očistili o vysoké príjmové skupiny (vysoké odmeny výkonných
riaditeľov a pod.).
Tento príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 1/0897/17 riešeného v rámci Obchodnej
fakulty EU v Bratislave s názvom: „Význam projektu Európskej energetickej únie pre
strategické zámery tohto zoskupenia v kontexte podpory konkurencieschopnosti slovenskej
ekonomiky.“
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Abstract
The right to housing could be defined as essential social right which is distinguished by a
special character. Living area is a segment whose level has a direct and indirect impacts on all
segments of the economy. Trend in developed economies highlights the need of flexible
housing market which has to remedy the current economic functioning. Flexibility is based
also on rental market in which Slovakia has a long-term lack of progress. The paper analyses
the rental segment of housing in Slovakia through planned government action and discussion
of their comparison with the real achievement of objectives. Examines the state housing
policy to 2020 through bases, focus on the area of rental housing, and by staking out specific
planned objectives.
Classification JEL: E61, E65
Key words: housing policy, rental housing, flexible housing market
1. Introduction
Availability and satisfying of human needs – such as housing – presents the living
standards of the economy. The market environment is not sufficiently flexible in addressing
the housing needs of all groups of the population (not only in terms of Slovak Republic). This
creates a space for an integrated approach to address housing policy within the concept of
sustainable housing. Sustainability is understood in three ways: ensuring of efficiency
(environmental and economic sustainability) and ensuring of solidarity (social sustainability).
The paper analyzes the issue of rental housing1 in Slovakia over the theoretical definition
of the state housing policy using the Conception of State housing policy to 2020 and through
discussion on the basis of practical statistics, paper assesses whether the chosen concepts meet
the purpose of the promotion of rental housing. Analyses comes from a databases of housing
needs monitoring that are provided by the state at the national and regional levels2 in addition
with statistics from data from the European Union.

1

The essence of the rental housing market lies in the supply and demand for flats whose use is temporarily left to
another person for consideration.
2
Data available on web site of Statistical Office of the Slovak Republic, section of Business Statistics and from
Census of inhabitants, houses and flats.
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2. State housing policy in Slovak Republic
Slovak Republic manages its housing policy through the concepts of housing policy.
These documents3 represent a fundamental reference to raise full-fledged functioning housing
market. Creation of them reflect the wider social, economic, technological and institutional
developments in the country. Their aim is to make residential market represents an optimal
environment enabling households live in an apartment that matches the demands on quality
and hygiene and taking into account their income situation.
Optimal environment is created to be the result of the involvement of all actors in the
development process of housing - from citizen by the state to non-governmental and private
sector - with the participation of all levels of decision-making on horizontal and vertical level,
respecting the principles of sustainable development. State declares that the primary
responsibility for acquisition of an apartment is on citizen, but also declared that the state has
to assist in establishing an optimal environment housing market. Aware that only people with
higher incomes can ensure their housing through their own means or through the financial
market sources. And therefore also it intervenes in the housing market.
The community as another entity participating in the development of the housing is
designed to implement state regulation and adapt their practices by including of specific needs
of citizens. The competence based on the production of documents4, populating the database,
the administration and management of the general housing through the construction of
specialized services within of (local) service to a particular land preparation in terms of
infrastructure construction for the potential housing areas.
Furthermore perform non-governmental and private sector whose main task is to provide
mentioned activities associated with the development of housing in practice. It is important to
note that it is the private sector which is also end-user of the housing stock in Slovakia. For
fully functioning housing market, it is essential that all the actors have to work together and
intertwined, each within its scope.
Government in the
conception of its housing policy is also based on international programming documents5.
Slovakia as young and small open economy must reflect the trends and experiences from
abroad.

3

The contribution shall not focus on the analysis of other government materials due to reason that the
conceptions of state housing policy are based and linked to other policy documents adopted in the state housing
policy in Slovakia. The conceptions of state housing policy follow their objectives by the provisions of other
national sub-documents such as Concept of development of housing construction, Long-term concept of housing
for marginalized groups, Concept of building renovation, Integration policy of the Slovak Republic as well as the
National Programs for Active Aging.
4
Planning documentation of municipalities and zones of housing, Development programs of housing for
municipalities, Housing renewal programs and others.
5
For example program documents of the United Nations as the Vancouver Declaration (1976), Global housing
strategy (1988), Habitat Agenda from Istanbul (1996), dedicated study of the Committee on Housing and Land
Management of the European Economic Commission of the United Nations (Country profiles on the housing
sector), Ministerial Declaration on Social and Economic challenges in urban areas of the region of the UNECE
(2006), Leipzig Charter (2007), "The Future We Want" (2012), Strategy for sustainable housing and land
management in the region of the countries of the European Economic Commission of the United Nations for the
years 2014 to 2020, Geneva UN Charter on Sustainable Living (2014) and the various principles of the European
Union contained for instance in Lisbon Strategy (2000).
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3. Conception of State housing policy to 2020
A follow-up document to the state housing policy until 2010 was approved by the Slovak
Government Resolution n. 13 dated on 17th of January 2015 as followed document on
Conception of State housing policy to 20156. The concept is often understood as ranging
holistic approach materializing the concept of sustainable housing.
Conception of State housing policy to 2020 refers to the unfavorable development of
home ownership in Slovakia (Table 1). The reasons can be seen in the shortage of supply of
affordable rental housing in connection with a period of low interest rates for mortgage, but it
is necessary to refer to the base resulting from the historical development of home ownership.
The private rental sector has only about 3% of all occupied dwellings, along with constantly
decreasing trend in the number of cooperative housing7 the future of ownership structures of
flats is apparent in Slovakia.
Table 1
Structure of housing fund in Slovakia according to ownership
Public rental
Owned by the user
2005
806
11 836
2006
1 201
8 940
2007
2 429
11 452
2008
3 992
9 909
2009
1 546
10 960
2010
2 103
12 443
2011
1 544
13 033
2012
1 544
13 710
2013
1 064
14 028
2014
680
14 285
2015
339
15 115

Cooperative
107
52
267
64
77
302
254
212
240
280
286

Total
12 931
10 321
14 213
13 980
12 592
14 863
14 825
15 479
15 348
15 260
15 757

Source: Own procession based on the data from Statistical Office of the Slovak Republic available on
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/sectoral/construction/indicators/!ut/p/b1/jZFBboMwEEXP0hP4
g20wS-Mkxg2lBEOSelOxqCqqJumi6vnroGwIqunsrHlP88dDHDkSd-5_hvf-e7ic-8_r2yWvu9SIPI8kdNEJmCq
H1lkZbZ8SD7x4AH-UxNQXVbOGaWWtm0cWgfGbHwCu_sbWscyYVqvmeePbKha2TGIguvlKy4KlJSBKz
WFk0TXZjlJI-r_8gQHT_FulvM_bFd9XtPbr3eefAVOfp_Bt2wF7C4u5PwNC89dsYb4HFvY_EDcioR8cgdCJl4
7kQilYS--B-RZVcTm9ka9TN9YRg_lg8uEXvIFTMQ!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQj
FBMEc3VDEwSU5OU1VWOFEzOFUz//

Economic crisis allocated larger group of people which were dependent on the segment of
the public rental housing. Understanding it as an opportunity to ensure social housing – with
the principle of no profit (of course not at the point of loss) is the possibility of buying a flat
affordable for the affected populations. Public rental sector has been seen as a "patch" to the
underdeveloped private rental sector which suffered the consequences of the previous
application of price regulation of the amount of rent in conjunction with persistent excessive
protection of tenants. And it is the private rental sector which could offset the effects of the

6

Conception of State housing policy to 2010 was approved as the resolution n. 96 of the Slovak Government
dated on 3rd of February 2010.+
7
The decline of cooperative housing is the result of a growing trend of divestments of this type of housing in
conjunction with the inactivity of housing cooperatives in creating new housing projects.
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economic crisis, or even eliminate them, as it would address the problems of labor mobility
and increase labor market flexibility.
The conception responds to the ever-increasing need for sustainable housing. In terms of
focus paper contributes to the area of rental housing and it purposely appears to point out the
three areas of sustainability stressing the importance of rental housing. First of all, it is
environmental sustainability which warns of continued pressure on natural resources in new
housing construction. To achieve economic sustainability of housing is recommended to
move in the direction of stimulating private investment and development of public – private
partnerships in rental housing and promotion of functional non-profit housing sector with
creating the conditions for fair and transparent housing. And last but not least - social
sustainability further highlights the importance of rental housing as a tool to improve overall
access to adequate housing with the need to ensure financing.
Period under review was characterized by legislative creation which was absent in earlier
periods even in the area of rental housing. As the most important has to be mentioned the Act
n. 260/2011 about the termination of some lease relationships to apartments8, the Act n.
261/2011 about the provision of subsidies for the purchase of replacement rental apartments,
the Act n. 150/2013 about the State Housing Development Fund9, the Act n. 98/2014 about
short-term hiring10 and the Act n. 443/2010 dedicated to subsidies for housing development
along with the Act n. 134/2013 about social housing11. The bulk of the instruments which
were reflected in the legal framework, represented a contribution to the formation of a more
transparent regulatory environment for the housing area.
Even in this government document, it could be seen the specification of objectives with
concrete performers and setting the dates of application of targets in practice. For the purposes
of the paper, there are selected those targets that directly or indirectly related to the issue of
rental housing. In terms of the necessary legislative amendments, Ministry of Transport,
Construction and Regional Development of the Slovak Republic aims together with the
Ministry of Finance in legislative proposals regulated price rent apartments acquired from
public funds with the term achievement of the objective to 31st of December 2017 and
subsequently analyze fiscal instruments supporting the development of rental housing (to 30th
of March 2018). Further aims, in cooperation with the Ministry of Justice of the Slovak
Republic are to adopt the necessary legislative amendment of the legal framework for the
operation of non-profit entities in the mode of development of rental housing legislation and
the balance between owners and tenants12 to 30th of June 2017 with the possibility of
postponement of final date. To set more flexible housing market points necessity objectives
in a draft of legal framework for the application of new economic tools of the state to
stimulate investors to develop the private rental sector. It was obvious that due to this reason,
the need for the amendment and the intentions in the Civil Code of Slovak Republic was
created – for the equality relationship between the owner of the apartment and tenants. Its
recast should take place while maintaining the institution of protected rent for an apartment in
a symmetrical position to relative balance of owners and tenants.

8

Designed area of private owners and tenants of apartments with the regulated price of rent.
9
Support for private rental housing or support for favorable loans for the purchase of rental housing.

10

Changes due to the increased mobility of the population.
As a form of stimulating public rental sector.
12
Despite modification of the Civil Code or using the incorporation of the provisions of Act n. 98/2014 about the
short-term lease.
11
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3.1 The fulfilment of the objectives of state housing policy to 2020 in segment of rental
housing
In the period since 2009, housing development in Slovakia recorded the negative impact
of the financial and economic crisis (Table 2). Long-term positive trends characterized in
particular by the increased number of started and completed dwellings were just since 2009,
started the project at the earliest indicator of started flats. Between 2010 and 2011 continued
in the indicators of flats under construction and completed dwellings. In the ownership
composition, trend continues by the crucially involved shares of the apartments privately
owned with a minimum of dwellings in municipal ownership.
Segment of housing in Slovakia after 2012 to the present strongly feels the effects of
inadequate practical focus of economic policy in Slovakia. Rental sector is still in the
background and also due to this, the labor market is not on optimum level in flexibility.
Although on one hand, it was legally and practically solved the problem with restituted rental
apartments, development of public rental market there suffered from the lack of legal basis
and weak subsidies for the acquisition of rental housing.
Table 2
Started, under the construction and complete built flats according to ownership in Slovakia
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Started flats – Public sector
State ownership
0
4
1
1
0
0
0
Municipality ownership
2719
1 750 1 165
811
575
299
197
Share on all started flats
10,82
13,38%
9,15%
6,20%
3,90%
1,89%
1,00%
%
Started flats – Private sector
Private ownership
17 604 14 417 11 570 12 260 14 161 15 516 19 342
Cooperative ownership
1
5
0
0
14
20
28
Others*
1
32
4
0
3
1
1
Share on all started flats
89,18
86,62%
90,85% 93,80% 96,10% 98,11% 99,00%
%
Flats under construction – Public sector
State ownership
114
63
25
2
2
1
1
Municipality ownership
5 777
5835
4798
4127
3247
2653
2218
Share on all flats under
8,91%
8,74% 7,24%
6,36%
5,26%
4,34%
3,57%
construction
Flats under construction – Private sector
Private ownership
59 800 61 147 61 338 60 448 58 086 58 133 59 488
Cooperative ownership
127
128
127
106
106
120
106
Others*
115
116
144
129
129
131
133
Share on all flats under
91,26
91,09%
92,76% 93,64% 94,74% 95,66% 96,43%
construction
%
Completed flats – Public sector
State ownership
51
38
24
1
1
0
0
Municipality ownership
2 305
2 481 1 544
1 544
1 064
680
339
Share on all completed
14,75
12,51%
10,73% 10,13% 7,05%
4,54%
2,19%
flats
%
Completed flats – Private sector
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Private ownership
Cooperative ownership
Others*
Share on all completed
flats

16 477
0
1
87,49%

14 548
0
4
85,25
%

13 033
0
7
89,27%

13 710
0
0
89,87%

14 028
0
1
92,95%

14 285
20
0
95,46%

15 115
15
2
97,81%

* Ownership of politician parties and religious parties
Source: Own procession based on the data from Statistical Office of the Slovak Republic available on
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/sectoral/construction/indicators/!ut/p/b1/jZFBboMwEEXP0hP4
g20wS-Mkxg2lBEOSelOxqCqqJumi6vnroGwIqunsrHlP88dDHDkSd-5_hvf-e7ic-8_r2yWvu9SIPI8kdNEJmCq
H1lkZbZ8SD7x4AH-UxNQXVbOGaWWtm0cWgfGbHwCu_sbWscyYVqvmeePbKha2TGIguvlKy4KlJSBKz
WFk0TXZjlJI-r_8gQHT_FulvM_bFd9XtPbr3eefAVOfp_Bt2wF7C4u5PwNC89dsYb4HFvY_EDcioR8cgdCJl4
7kQilYS--B-RZVcTm9ka9TN9YRg_lg8uEXvIFTMQ!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQj
FBMEc3VDEwSU5OU1VWOFEzOFUz/ and according to data from Census 2011 available on
https://census2011.statistics.sk.

In connection with the issue of rent, the government meets legislative aims to adopt laws
amendments to laws13 in which it is more clearly defined social housing, whether the
conditions and the scope of the provision based on the definition of lease contracts. Legal
regulation are oriented even on the comprehensive relations between owner of flat and tenant
which applies regulated rental price. The exclusion of public resources in support of rental
replacement housing occurs only in recent years – even by the way of highlighting from
various multinational groupings to this absence (Table 3).
Table 3
Public resources for housing development in Slovakia (thous. Euro)
Subsidies Bank
State
Government State bonus
guarantees Housing
bonus for
for mortgage
Development savings on
loans
Fund
flats
2005 56 751,64 3 319, 39
93 430,92
57 292,70
21 210,91
2006 58 803,34 2 655, 51
103 508,60
30 704,37
20 338,32
2007 52 559,75 3 319, 39
87 951,87
38 173,01
18 920,53
2008 61 448,58 0
76 214,67
38 597,89
19 584,41
2009 56 927,57 0
137 960,20
43 624,15
23 169,62
2010 40 373,32 0
54 904,00
44 500,00
24 580,23
2011 34 532,14 0
54 904,00
43 156,13
25 357,33
2012 25 165,00 0
54 904,00
39 604,52
27 637,99
2013 22 201,17 0
54 904,00
38 917,11
28 763,19

Replacament
rental flats

1 599,82

Source: Own procession based on the data from Statistical Office of the Slovak Republic

Government has set targets that beyond the programming period of 2007 – 2013 will take
into account the priorities of housing policy - including even development of rental housing –
for the using of Structural Funds on period of 2014 – 2020. The final version of the National
Strategic Reference Framework for the years 2014 – 2020 includes only the regional
13

Amendments to Act n. 443/2010 about subsidies for housing development and social housing, Act n. 260/2011
about the termination of some lease relationships to apartments, Act n. 261/2011 about the provision of subsidies
for the purchase of replacement rental housing and amendment to Act 418/1996 about prices.

36

operational program activity within which it is possible to develop the infrastructure of social
services – among them even housing. The port by bending is deemed insufficient, the
Government argued that there are more serious issues which have to be incorporated and
necessary included, even as the alternative expense of housing segment.
In support for the private rental sector, the Government has carried out its actions only in
favoring the advance on construction loan for company entities – for the construction of rental
apartments (in preparation of the new Law on the State Housing Development Fund). Next,
Drafting Commission of the Civil Code was swapping but, unfortunately, whose activities did
not passed in the legislative changes.
There is no adequate development of the private rental sector, as the reason that Slovak
Republic is in a period of low interest rates on mortgages which is supported by the state
contribution to mortgage loans (Table 3). Slovakia continues to lag in the development of
sector with rental flats behind the developed economies of Europe (Figure 1). But here arises
another threat from the future inadequate government activity in this direction.
Figure 1
Share of flats according to legal relation for using (European Union, 2014)

Source:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/ff/Distribution_of_population_by_tenure_status
%2C_2014_%28%25_of_population%29_YB16.png

Summary, it is important to say that the government in mentioned conception tries to
establish viable achievable goals also recommended by multinational grouping and which can
create more flexible housing market. The government has developed only activities in the
partial legislative amendments while the key legal frameworks remain intact.
Many of achieving the objectives of the Concept of State housing policy to 2020 are
planned for the period starting from the second half of the year 2017. We will see I f they will
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be defined as key steps for rental housing in Slovak Republic. From the provisional
government surveillance activities it is possible to conclude that government is recognizing
the growing threat of neglecting of the sector of rental housing for the future but not in
adequate measure.
5. Conclusion
Based on the analysis of concept such as key documents of the Slovak Republic in the
field of housing and its subsequent performance, paper points on individual conclusions.
Conception of State housing policy to 2020 with its based and joint documents in theory
recognized the importance of the rental housing in both the public and private sectors. Since
2010, which the creation of the Concept of State housing policy to 2015 was set up, it occurs
specific definition of objectives with the dates of implementation and their associated
sponsors. In practical terms, there is no meeting of concepts for with realized steps in
adequately level and in many cases area of rental housing reacts either delayed or minimal.
The Slovak Government does not realize the power of their instruments of economic
policy which could reach a boom at least in the public rental sector. It also does not analyze
the possibilities for development of the private rental market to increase labor market
flexibility. In the future we expect a comparable direction of state economic policy in
Slovakia despite of various pointing addressing by international groupings.
. And it's not just the creation of the necessary legislative framework and creating the
necessary economic instruments of credit, subsidy and tax policy, but mainly through the
allocation in funding - of course, within the means of the state budget. Generally speaking, the
state must ensure the conditions for economic growth, a decline in unemployment to over
rising incomes of citizens, those citizens may purchase apartments with getting smaller help
of state.
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Central and Eastern Europe over the past quarter century have undergone profound political
and economic changes. Although economic indicators point to increasing prosperity in the
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development. Individual areas we elaborate in detail, however, we place great importance to
the theory of knowledge related social aspects.
Klasifikácia JEL: H30, H87, I3
Kľúčové slová
Sociálna politika. Sociálna ochrana. Sociálna kvalita. Sociálny rozvoj. Ekonomická
transformácia.
Key words: Social policy. Social protection. Social quality. Social development. Economic
transformation.
1. Úvod
Pre každú regulatívnu formu života sú charakteristické regulatívne pravidlá, vrátane
sociálnych. Rešpektovanie vzájomnej väzby hodnôt, noriem, potrieb a záujmov je
podmienkou zabezpečenia životnosti celku, a tým i rozvoja v sociálnej oblasti. Rozvoj celej
spoločnosti je predpokladom rozvoja jednotlivca.
Život človeka prebieha v dynamicky sa meniacich podmienkach a vyvoláva množstvo
protichodných názorov, zámerov, a im odpovedajúcim reakcií. Regulovanie sociálnej sféry je
preto zložité. Ide o reguláciu mnohotvárnej ľudskej činnosti s väzbami na politiku,
ekonomiku, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a podobne. 1
Témy sociálnej politiky, sociálnej ochrany, sociálnej inklúzie a sociálnej kvality sa preto
stávajú prioritami ďalšieho ekonomického a sociálneho rozvoja.

1

OLÁH, M. a kol.: Sociálna práca. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2009. s. 80.
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2. Prístupy k definícii sociálnej politiky
Sociálnu politiku je možné charakterizovať z rôznych pohľadov a úrovní. Stanek uvádza,
že existuje toľko definícii sociálnej politiky, koľko autorov o nej píše.2
Sociálnu politiku ako praktickú činnosť a sociálnu politiku ako vedný odbor rozlišuje
Potúček, podľa ktorého: ,,Sociálna prax ako praktická činnosť je predmetom odborného
záujmu sociálnej politiky ako vedného odboru. Sociálna politika ako praktická aktivita
formuje vzťah jednotlivcov a sociálnych podmienok ich života. Každý je nejako účastník
sociálnej politiky, nejakým spôsobom ju spoluutvára, či už ide o neho samého, o život jeho
rodiny, o život spoločnosti. Zároveň je každý vystavený sociálnym podmienkam, ktoré sú
objektívnou danosťou.“ 3
Tomeš definuje sociálnu politiku ako sústavné a cieľavedomé úsilie jednotlivých
sociálnych subjektov o zmenu alebo udržanie a fungovanie svojho alebo iného (štátneho,
obecného) systému.4
Radičová vymedzuje sociálnu politiku dvoma spôsobmi:
- Sociálna politika je to, čo spadá do kompetencie inštitúcie zodpovedajúcej za
vykonávanie sociálnej politiky (MPSVaRSR); je to potom systém sociálneho zabezpečenia
a politika trhu práce.
- Sociálna politika ako politika na uspokojovanie určitých životných potrieb a vytváranie
životných podmienok na uspokojovanie potrieb určitej populácie. Potom okrem sociálneho
zabezpečenia a politiky trhu práce patrí do sociálnej politiky aj zdravotná politika a politika
bývania. 5
Podľa Žižkovej sa rozlišujú v sociálnej politike tri prístupy: Široké ponímanie sociálnej
politiky, ktoré vymedzuje konkrétne jednanie štátu, ktorým je ovplyvňovaná sociálna realita
danej spoločnosti v širokom meradle; sociálna politika sa viaže k životným podmienkam ľudí.
Sociálna politika ako oblasť (súčasť hospodárskej politiky); cieľom je eliminácia
ekonomických tvrdostí, ktoré doprevádzajú fungovanie trhového mechanizmu, toto chápanie
redukuje sociálnu politiku na systém opatrení predovšetkým v oblasti zamestnanosti,
mzdového vývoja a sociálneho zabezpečenia; dôraz je položený na jej ochrannú rolu.
Najužšie chápanie sociálnej politiky; stotožňuje sa tu sociálna politika a sociálne
zabezpečenie; sociálna politika je redukovaná na opatrenie v dôchodkovom zabezpečení,
chorobe, sociálnej starostlivosti a pomoc rodinám s deťmi. 6
Strieženec uvádza, že: ,,Sociálna politika je určitým priesečníkom politických
zámerov, ekonomickej reality, humánnych, etických, morálnych princípov a zásad, vízií
a opatrení. Sociálna politika skúma a zovšeobecňuje sociálne činnosti a ako jav
spoločenského myslenia je bázou, ktorá slúži a odporúča subjektom možné postupy
v rozhodovacom procese. Z niekoľko vybraných definícii autorov možno odvodiť význam
sociálnej politiky, ktorý spočíva v cieľavedomom rozvoji človeka a spôsobu jeho života,
v zlepšovaní životných podmienok ľudí a zabezpečení ich sociálnej suverenity v rámci
politických a hospodárskych možností. Sociálna politika v najvšeobecnejšej rovine je
starostlivosť o blahobyt ľudí. 7

2

STANEK, V. a kol.: Sociálna politika. Bratislava : Sprint, 1999.
POTÚČEK, M.: Sociální politika. Praha : Slon, 1995. s. 30.
4
TOMEŠ, I.: Vzdělávacístandardyv sociálny práci.Praha : Socioklub/Personel, 1997.
5
RADIČOVÁ, I.: Sociálna ochrana na Slovensku. Bratislava : S.P.A.C.E., 2003.
6
ŽIŽKOVÁ, J.: Základy sociálny politiky. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1995.
7
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2.1 Klasifikácia funkcií a nástrojov sociálnej politiky v demokratickej spoločnosti
Sociálna politika sa realizuje pomocou nástrojov. Ich spektrum je značne široké
a rozmanité. Za základný nástroj v demokratickej spoločnosti sa považuje právny poriadok
a v jeho rámci sociálno-právna legislatíva. V súčasnosti je potrebné hlavne zabezpečiť, aby
tieto nástroje umožnili adresné a diferencované riešenie konkrétnych situácií jednotlivcov, či
skupín tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu výhod tými, ktorým nie sú určené. 8
Napríklad v Českej republike rozdeľujú nástroje sociálnej politiky na
 Právne normy
 Ekonomické nástroje
- Fiškálna politika štátu
- Úverové nástroje
- Cenová politika
 Sociálne dokumenty
 Nátlakové akcie 9
Za moderný nástroj sociálnej politiky sa aj na Slovensku i v Čechách považuje kolektívne
vyjednávanie, ktoré prebieha medzi zainteresovanými sociálnymi partnermi.
Pri nástrojoch sociálnej politiky máme potrebu uviesť pojem sociálna doktrína. Ide o
smernicu, dlhodobý program sociálnej politiky, ktorý vymedzuje politiku štátu v horizonte
10-15 rokov. Je vodítkom pre udržanie sociálnej politiky a prevenciou pred nesplnenými
sľubmi populistických politických strán. Plní funkciu dlhodobého plánu štátu v sociálnej
oblasti korešpondujúcu s aktuálnym stavom spoločnosti. Doktrína rešpektuje ľudské a
sociálne práva deklarované Listinou základných práv a slobôd. Je postavená na hodnotách
moderných občianskych spoločností, ktorými sú humanizmus, solidarita, sociálna
spravodlivosť, rovnosť príležitostí. Sociálna doktrína je prevenciou sociálneho napätia
spoločnosti, rizík excesov a je východiskom modelu a programu sociálnej politiky štátu. Je
definovaná ako dlhodobá predstava cieľového riešenia sociálnej politiky štátu. (Matoušek,
2008, s. 195).
Sociálna politika plní v živote jedinca a spoločnosti viaceré funkcie, ktoré vznikali
postupne a sú spojované so schopnosťou sociálnej politiky vyvolať určité účinky, sledovať
a realizovať určitú vedomú činnosť a úlohy. Kritéria pre klasifikáciu funkcií môžu byť rôzne.
Najčastejšími a všeobecne uvádzanými v SR i ČR sú funkcie:
- Ochranná
- Rozdeľovacia
- Simulačná
- Preventívna
- Homogenizačná 10
2.2 Vybrané problémy zámerov sociálnej politiky v členských štátoch EÚ
Pre všetky členské štáty EÚ neexistuje spoločná, plošná forma sociálnej politiky. Táto
problematika je i naďalej v kompetencii národných vlád členských štátov. Dôvodom k tomuto
postupu je rôznorodosť východiskových podmienok, historických tradícií, hospodárskej sily
štátu. Rozdielny je i systém v prístupe k riešeniam k sociálnym problémom. To má i kladný
vplyv na konkurenčné podmienky k rozvoju a zvyšovaniu kvality sociálnej politiky ako zdroj
skúseností, inšpirácie a prevencie chybných postupov. Legislatíva členských štátov sa zhoduje
8
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iba v nevyhnutných oblastiach, v týchto sa stáva záväznou pre všetky členské štáty bez
rozdielov. Jedným
z týchto spoločných záväzkov je existencia systému sociálneho
zabezpečenia konkrétneho štátu, pričom musí obsahovať opatrenia, ktoré vyhovujú voľnému
pohybu pracovných síl členských štátov v regióne EÚ. 11Ak by prišlo k jednotnému prístupu
členských štátov v rámci sociálnych politík bohatých štátov, malo by to za následok ohrozenie
ekonomického rozvoja chudobnejších štátov. V opačnom prípade zjednotenie na úroveň
najchudobnejších štátov, by nastal pocit ohrozenia občanov štátov vyspelých ekonomík, ktorí
mali zo sociálnej politiky prospech. Vyspelé ekonomiky poskytujú časť svojich zdrojov na
rozvoj a zdokonalenie sociálnej politiky v iných – chudobnejších štátoch. Platí, že sociálnopolitické problémy sú vo svojej podstate i problémy globálneho charakteru. 12
Členské štáty presahujú v oblasti sociálnej politiky vlastný štátny, či národný rámec, preto
tu vzniká nutnosť nadnárodného konsenzu (zhody) a vyjednávania, týkajúce sa mnoho
sociálnych problémov v oblasti zdravotníctva, zamestnanosti, mzdového ohodnotenia,
sociálneho zabezpečenia, staroby, chudoby, systému školstva. 13
Cieľom európskej sociálnej politiky je v rámci rozvoja všeobecne aktívnej a zdravej
spoločnosti, presadzovanie prijateľnej kvality života a životnej úrovne. Lisabonská stratégia
má za úlohu urobiť Európsku úniu najkonkurenčneschopnejším a najdynamickejším
hospodárstvom na svete, ktoré je schopné trvalo udržateľného rozvoja, tvorby väčšieho
množstva lepších pracovných miest a vyššej sociálnej súdržnosti. Tieto opatrenia sú hlavnými
prioritami. 14
Uvádzame základné dokumenty, v ktorých je zámer európskej sociálnej politiky
obsiahnutý.
 Rímska zmluva EHS
 Európska sociálna charta
 Charta základných sociálnych práv pracujúcich
 Maastrichtská zmluva o EÚ
 Zelená kniha o sociálnej politike
 Biela kniha
 Lisabonská stratégia (Duková a kol., 2013).
Sociálne piliere európskej sociálnej politiky sú postavené na aktívnej politike
zamestnanosti, modernizácie európskeho sociálneho modelu a zahrňujú vysokú kvalifikáciu,
celoživotné vzdelávanie, väčšia zamestnanosť v službách, rovné príležitosti pre všetkých,
zvyšovanie objemu investícií do ľudských zdrojov, rovné príležitosti pre mužov a ženy,
zlaďovanie pracovnej doby a rodinného života. 15
3. Význam sociálnej ochrany v systéme sociálneho zabezpečenia
S priemyslovým rozvojom dochádza k závažnej zmene životných podmienok, spôsobu a
charakteru práce, pracovných podmienok a ku zmene životu človeka vôbec. Tieto zmeny sú
pre jednotlivých občanov, sprevádzané narastaním sociálnych rizík. Človek sa v živote
dostáva stále do nových rizikových situácií, stáva sa zložitejšie a často nemožné, aby
11
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jednotlivec niesol dôsledky sociálnych rizík, respektíve aby bola táto ťarcha iba ňom samom.
Preto sa presadzuje a stále viacej uskutočňuje ich spoločenské odstraňovanie. V každej
vyspelej spoločnosti je týmto otázkam venovaná veľká pozornosť. Štát i organizácie sa snažia
nepriaznivým situáciám predchádzať, zmierňovať, či odstraňovať ich. (Krebsa a kol., 2010).
Sociálnu ochranu na Slovensku tvorí systém sociálneho zabezpečenia, ktorý pozostáva zo
sociálneho poistenia, z dôchodkového sporenia, zo štátnej sociálnej podpory (ide v princípe o
štátne sociálne dávky) a zo sociálnej pomoci – ide najmä o dávky v hmotnej núdzi,
sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, príspevky na podporu náhradnej
starostlivosti, kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a sociálne
služby. (EPI.sk, 2015).
Rozsiahle demografické, ekonomické a sociálne zmeny, ktoré sa uskutočnili v priebehu
posledných 20-25 rokov v Európskej únii, mali závažné dôsledky pre systémy sociálnej
ochrany a budú naďalej tieto systémy ovplyvňovať i v budúcich rokoch. Zvláštny význam
majú v tejto súvislosti štyri hlavné trendy: starnutie populácie vo všetkých členských štátoch,
rastúca účasť žien na trhu práce a meniaci sa pomer v zastúpení oboch pohlaví, pretrvávajúca
dlhodobá nezamestnanosť, zvlášť medzi staršími pracovníkmi a trend smerom k predčasnému
odchodu do dôchodku, ďalej rast počtu domácnosti, kde ľudia žijú samy, a tiež domácností,
ktorých žiaden člen nie je zamestnaný.16
Nová iniciatíva vo sfére sociálnej politiky Európskej únie v priebehu 90. rokov minulého
storočia berie do úvahy meniace sa ekonomické prostredie a potrebu celkovej koordinácie
a spolupráce v tejto oblasti. Vzniká rad dokumentov, v ktorých sa dosiahlo konsenzu medzi
členskými štátmi a inštitúciami Európskej únie v tom, že sa systémy sociálnej ochrany musia
modernizovať, aby mohli i naďalej zastávať svoju tradičnú rolu. Európska komisia preto v júli
1999 navrhla vytvoriť ,,Spoločnú stratégiu modernizácie sociálnej ochrany“, ktorá je založená
na štyroch kľúčových cieľoch: zaistiť, aby sa oplatilo pracovať a poskytovať zaručený príjem;
zaistiť zaručené dôchodky a udržateľné dôchodkové systémy;
podporovať sociálne
integrácie; zaistiť vysokú kvalitu a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti. (Krebs, 2010).
Dokumentom pre stanovenie dlhodobej hospodárskej stratégie EÚ s výhľadom do roku
2020 vznikla: ,,Stratégia Európa 2020“. Európa 2020 je stratégiou EÚ, ktorá má
v nadchádzajúcom desaťročí zabezpečiť hospodársky rast. Vo svete plnom zmien je potrebné,
aby sa v EÚ vybudovalo inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo. Tieto tri
vzájomne sa dopĺňajúce priority by mali pomôcť EÚ a jej členským štátom dosiahnuť vyššiu
mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. EÚ stanovila päť ambicióznych
cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, inovácií, vzdelania, sociálneho začlenenia a oblasti klímy
a energetiky, ktoré by sa mali splniť do roku 2020. Všetky členské štáty prijali vlastné
vnútroštátne ciele v každej z týchto oblastí. Konkrétne opatrenia na vnútroštátnej úrovni a na
úrovni EÚ podporujú naplnenie stratégie. (Európska komisia, 2010).
4. Rozvoj a význam sociálnej kvality naprieč európskym priestorom
Proces zmien sociálnych služieb bol ovplyvnený aplikáciou princípov ochrany ľudských
práv a utváraním právnych štandardov kvality. (Čámsky a kol In Holásová, 2014, s. 50).
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Tabuľka 1
Právne štandardy sociálnej kvality
Deväť princípov excelencie

vedenie,
právo,
etika,
komplexnosť,
(hodnoty pre sociálny sektor)
zameranie na osobu, orientácia na výsledky,
partnerstvo,
kontinuálne
Európska platforma pre rehabilitáciu participácia,
(European Platform for Rehabilitation) 2001 zlepšovanie
EQRM (European Quality in Rehabilitation
Mark)

Akreditácie

EQUASS (Excellence in Social Services)
Základné princípy pre všetky členské štáty
európska sieť neštátnych
organizácií SOLIDAR 2005

neziskových solidarita, ľudskosť, demokracia, participácia
Európskej sociálnej siete (European Social
Network) v roku 2006,
Európskej asociácie pre poskytovateľov
služieb
pre
osoby
so
zdravotným
postihnutím,

Právne dokumenty

Sociálnej platformy (The Social Platform)
v roku 2008,
Európskej
federácie
pre
(Eurodiaconia) v roku 2009,

diakóniu

Dobrovoľný Európsky rámec pre kvalitu
sociálnych služieb v roku 2010,
Európskeho projektu WeDO (Wellbeing and
Dignity of Older People) z roku 2012
Zdroj: vlastné spracovanie podľa MALÍK HOLASOVÁ (2014)

4.1 Ekonomizácia a ekonomická efektivita sociálnej práce a sociálnych služieb
Sociálna práca sa odohráva v určitom prostredí a je ovplyvňovaná sociálnou politikou
daného štátu, ekonomikou, globalizáciou a mnohými ďalšími vplyvmi. Doba postindustriálnej
moderny prináša nové vplyvy a zmeny v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb. Nové
spoločenské podmienky prinášajú zvýšenú orientáciu na ekonomické kritéria v sociálnej
práci. Racionalizácia sociálnej starostlivosti prináša dôraz na ekonomickú efektivitu
a sociálnu prácu, je stále viacej prispôsobovaná ekonomickým hľadiskám. Tento trend je
označovaný ako ekonomizácia sociálnej práce. Ekonomizácia sociálnej práce sa vyznačuje
napríklad tím, že sú do oblasti služieb sociálnej práce zavedené modely práce tržnej oblasti
(podnikanie, outsorcing) a presadzujú sa súkromní (ziskoví) poskytovatelia služieb. Stretávajú
sa tak často odlišné východiská sociálnej práce a ekonómie (tab. 2).17

17
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Tabuľka 2
Východiská sociálnej práce a ekonómie
Sociálna práca
Spoločenská
funkcia
Očakávanie v
jednaní
Východisko
jednania
Ciele
jednania

symbolická reprodukcia cez
sociálne podporujúcu, sociálne
integratívnu a kultúrnu pomoc
kompenzácia ekonomických,
kultúrnych a sociálnych problémov
odborná operacionalizácia
sociálnej pomoci profesionálna
pomoc a podpora
spoločenská participácia
presadzovania sociálnej
spravodlivosti

Ekonómia
materiálne zabezpečenie
obyvateľstva, konštituovanie
materiálneho reprodukčného
systému
sociálny a materiálny
blahobyt
ekonomická efektivita
úsporné jednanie obmedzenými
zdrojmi
maximalizácia zisku

komunikácia a interakcia

peniaze a moc

Typy
jednania

orientované pochopením,
komunikatívne

inštrumentálne

Paradoxy
jednania

dvojitý mandát: pomoc a
kontrola

Nástroje

Hlavné
organizačné
formy
Princípy
produkcie

produkcia sociálnej
nerovnosti v spoločnosti
blahobytu

neziskové

ziskové

spojená produkcia, poskytovanie
a konzumácia služby

možnosť odloženého
skladovania produktu

Zdroj: Thole a Cloos (2000) In Holásová, (2014).

Vplyvom ekonomizácie sú sociálna práca a jej služby stále viacej chápané ako
ekonomické kategórie, sú určitým produktom na trhu. Podľa Göppnera Hämäläinena (2008)
sa sociálne služby už nechápu len v zmysle intervencií v prospech potrebných vecí, ale ako
produkty ktoré sú poskytované zákazníkom. (In Malík Holasová).
4.2 Osobnosť sociálneho pracovníka vo vednom odbore sociálna práca
Sociálnu politiku rešpektuje a v nie malej miere využíva vedný odbor sociálna práca.
Sociálna práca sa vykonáva prostredníctvom sociálneho pracovníka. Podľa § 84 ods. 7
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa určujú kvalifikačné predpoklady sociálneho
pracovníka takto: ,,Sociálny pracovník je fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské
vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca v prvom stupni, druhom stupni alebo má uznaný
doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.“ To, že
škola pripravila absolventa v príslušnom stupni vzdelania, nemusí však zákonite znamenať, že
je pripravený dokonca vhodný profesiu vykonávať. Oláh a kol. upriamuje pozornosť na
osobnosť sociálneho pracovníka, ktorá je prvým, základným a tým najdôležitejším vkladom
do vlastnej profesie. (2009, s. 90). Jediný pracovný nástroj, ktorý sociálny pracovník má, je
často on sám. Matoušek a kol. (2003) udáva niektoré základné osobnostné črty, ktorými by
mal kompaktný sociálny pracovník disponovať, a to: zdatnosť a inteligencia, príťažlivosť,
dôveryhodnosť, empatia, komunikačné schopnosti. Oláh a kol. (2009, s. 90) ďalej uvádza, že
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význam osobnostných kvalít zvýrazňuje aj fakt, že v pomáhajúcom vzťahu sa pracovník pre
klienta môže stať vzorom alebo modelom, ktorý stelesňuje pre neho dôležité charakteristiky. “
5. Ekonomická transformácia sociálnej politiky na prelome storočí
Rok 1989 bol začiatkom mimoriadne ťažkého a komplikovaného procesu ekonomickej
transformácie. Prechod z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú sa dotkol niekoľko sto
miliónov ľudí v strednej a východnej Európe a Ázii. S týmto procesom neexistovali
v svetovej ekonomickej histórii žiadne predošlé skúsenosti. Ekonomická transformácia bola
vo svojej podstate inštitucionálnou zmenou. Jej leitmotívom bola demontáž systému inštitúcii
centrálneho plánovania a ich nahradenie trhovým systémom. Kým prvá časť transformácie
(demontáž centrálneho plánovania) prebehla veľmi rýchlo, jej druhá časť (vybudovanie
fungujúcej trhovej ekonomiky) sa ukázala byť podstatne zložitejšou úlohou. 18
Vývoj ľudskej spoločnosti smeroval k rastu životnej úrovne, a tým aj k rastu potrieb
a možností ich uspokojovania. Okrem iného aj preto sa v bývalej ČSFR udiala zmena
spoločensko-ekonomického a politického systému. V ekonomickej oblasti sa tieto zmeny
realizujú v tzv. transformačnom procese a v procese privatizácie. (Boroš, 2000, s. 7).
Radikálnu ekonomickú reformu realizovanú bývalou federálnou vládou od začiatku roka
1991 charakterizovali: kombinácia vysokej devalvácie bývalej čs. koruny, spontánne
liberalizácie cien a zmrazenia miezd, unáhlené odkrytie vnútorného trhu bez jeho dostatočnej
ochrany voči nadmerným dovozom, násobené rozpadom odbytových štruktúr bývalého
RVHP, roztrieštenie vlastníckych vzťahov spustením kupónovej privatizácie a reštitúciami,
chybné zásahy do viacerých produkčných sfér hospodárstva (zmrazenie výstavby
infraštruktúry a špeciálnej výroby, snahy rozbiť poľnohospodársku veľkovýrobu a pod.).19
Boroš vo svojej publikácií uvádza, že proces privatizácie po roku 1989 bol nevyhnutnou
súčasťou prechodu od celoštátne riadeného národného hospodárstva k trhovému
hospodárstvu. Na vlastnú privatizáciu sa pritom treba pozerať ako na organickú súčasť
celkovej transformácie. Okrem iného bolo cieľom privatizácie vytvorenie fungujúceho
systému priemyselne malých a stredných podnikov, výrobných spoločností a služieb, ktoré by
mali odbyt a fungovali by na základe trhových princípov založených na súťaživosti. (2000, s.
40).
V praxi však poznáme i temnejšiu stránku problematiky privatizácie na území SR, kedy sú
zaznamenané mnohé zneužitia štátnej moci pre vlastné obohacovanie sa na úkor štátu a jeho
občanov.
Privatizácia ako taká však bola myslená dobre a zahájená bola v situácii absentovania
súkromného sektora a s riešením takých problémov ako napr. zvyšovať, čo najrýchlejšie
podiel súkromného sektora tak, aby zabezpečil prevažnú časť hrubého domáceho produktu –
išlo o tzv. šokovú terapiu ako spôsobu transformácie národného hospodárstva s náhlou
globálnou privatizáciou a následným otvorením hraníc konkurencii.20
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BALÁŽ, V. – KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T. – ZAJAC, Š.: Inštitúcie a ekonomická transformácia.
Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 2007. s. 7.
19
MATICA SLOVENSKA A SLOVENSKÁ EKONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ-NEZÁVISLÉ ZDRUŽENIE
EKONÓMOV SLOVENSKA: Dvadsať rokov sociálno-ekonomického rozvoja slovenskej republiky. Martin.
2013. Slovenská ekonomická spoločnosť, s. 208.
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5.1 Súčasný stav ekonomického prostredia sociálnej politiky krajín Európskej únie
Európska únia predstavuje zásadne historickú zmenu Európy – jej novú kvalitatívnu
epochu sociálno-ekonomického rozvoja, vysokú kvalitu života jej obyvateľov, ako aj nové
významné postavenie v terajšom globálnom svete. V súčasnosti sa však Európa dostala do
najobťažnejšej etapy svojho vývoja od konca pádu socializmu v Európe. Sú to predovšetkým
ekonomické a finančné problémy: kríza štátnych dlhov, hlboká kríza spoločnej meny eura,
hlboké rozpočtové krízy, ako aj bankové krízy. Negatívne pôsobí aj značná aktivita
globálneho terorizmu v arabskom svete. Južná časť Európskej únie je výrazne postihnutá
menovou krízou i v dôsledku čoho prichádza k určitej diferenciácií a rozlišuje sa jej severná,
usporiadanejšia časť.
Riešenie súčasnej finančnej krízy Európskej únie spočíva v masívnej finančnej pomoci,
ktorá má zabrániť šíreniu dlhovej krízy. Avšak uvedený záchranný fond kritizoval napríklad
aj významný nemecký ekonóm Hans Werner ako jedno z najhorších rozhodnutí. Krízová
úroveň finančných trhov má za následok silnejúcu obavu, že Európska centrálna banka už
stratila svoju nezávislosť a dostala sa pod politický tlak. V podstate to znamená koniec
fiškálnej zvrchovanosti Európskej únie s nepredvídateľnými dôsledkami v budúcnosti.21
Napríklad podľa Beličkovej, aby sa Európa nestala bezvýznamným západným
polostrovom ázijského kontinentu, musia politici a vlády prevziať na seba zodpovednosť za
celý „európsky projekt“ tak, aby sa Európa stala hospodársky výkonná, dynamická a
prosperujúca. Napríklad, pri boji s pracovnými miestami nemožno prihliadať len na solidaritu,
ale prioritne na zodpovednosť a odbornosť. Iba tak možno dosiahnuť hospodársky rast a
zvýšiť životnú úroveň. Kľúčovým prvkom zachovania prosperity a produktivity nemôže byť
schopnosť pracovnej sily prispôsobovať sa neustálym zmenám, ale istota! Systémy sociálneho
zabezpečenia musia byť odklonené od morálneho hazardu vedúceho k neistote, k chudobe a k
strate zdravia. Všetky postupy v ekonomickom systéme by sa mali riadiť správnymi stimulmi,
zameranými na výsledky, spolu s prísnou kontrolou. Iba ak budú mať občania EÚ pevný
vzdelanostný základ, potom budú inteligentní, tvoriví a zruční, a tak môžu obstáť v
celosvetovej konkurencii. Toto by mohlo Európanov spojiť v myšlienke zotrvať v spoločnom
celku.22
6. Závery
Venovali sme sa aktuálnym otázkam prístupu sociálnych politík na území Slovenskej ako
aj Českej republiky, hľadali spojitosti a rozdiely v prístupe s ostatnými členskými štátmi.
Poukázali na sociálnu službu ako na produkt na trhu, ktorého kvalita je merateľná. Veľký
význam v oblasti sociálnej kvality sociálnych služieb vidíme v osobnosti sociálneho
pracovníka, ktorý sociálnu službu poskytuje alebo je jej garantom. Porovnávali sme nie len
teoretické prístupy, ale i praktické zmeny medzi prechodom národného hospodárstva z
centrálne riadených ekonomík na trhový mechanizmus. Ilustrujeme cestu vzdelanosti
a zodpovednosti v Európe ako riešenie jej prosperity, spoločnej funkčnosti a rastu. Teóriu
poznania sociálnych aspektov súvisiacu so sociálnou prosperitou krajín v európskom
priestore, považujeme za dôležitú pre ďalší výskum v jednotlivých oblastiach.
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Abstract
We analyze in paper the number of active enterprises. The aim of the paper is to analyze the
trend and structure of the number of active enterprises in Slovakia in years 2008 – 2014.
Analyzed is the trend and structure of indicator by region. For the trend analysis are used
selected characteristics of time series. We use the contribution method to analyze which
region the most contributed to the increase in the number of active enterprises. Changes in
structure are analyzed by rates of structural similarity - Suslov coefficient, Gallagher index,
Monroe index, Gatev index, Ryabtes index and Szalai index. We use this rates to find out
whether the structure of the number of active enterprises in individual regions of Slovakia has
changed.
Klasifikácia JEL: C10
Kľúčové slová: aktívny podnik, príspevková metóda, podobnosť štruktúr
1. Úvod
Podniky majú v národnom hospodárstve dôležité postavenie. Vojtková (2015) uvádza, že
plnia mnoho funkcií (napr. exportno – importnú, hospodársku, spoločenskú), podieľajú sa na
tvorbe hrubého domáceho produktu, vytvárajú nové pracovné miesta, zavádzajú inovácie do
výrobného procesu, majú nezastupiteľné miesto na nadnárodnej úrovni – v Európskej únii,
kde pomáhajú naplniť jeden z jej hlavných cieľov – politiku zamestnanosti.
Národné štatistické úrady a takisto aj Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej ŠÚ SR)
vytvárajú súbor tzv. štatistických podnikov, teda ekonomických subjektov, ktoré sú
ekonomicky aktívne a ktoré sú ďalej predmetom štatistického výkazníctva a základom pre
tvorbu a prezentáciu štatistických údajov o vývoji ekonomiky. Tento súbor štatistických
údajov sleduje tzv. demografické udalosti o podnikoch súvisiace so vznikom, zánikom,
prežívaním a zamestnanosťou podnikov v jednotlivých rokoch. Databáza údajov, ktorá je
výsledkom zberu základných ukazovateľov o podnikoch, sa označuje pojmom demografia
podnikov.
Demografia podnikov poskytuje kľúčové informácie pre formovanie podnikateľského
prostredia, pre riadenie podniku, pre politické rozhodovanie a pre ukazovatele na podporu
stratégie Európa 2020. Poskytuje aj kľúčové údaje pre spoločný projekt Eurostatu
(Štatistického úradu Európskej únie) a OECD – projekt EIP (Entrepreneurship Indicators
Programme), v rámci ktorého sa zhromažďujú medzinárodne porovnateľné štatistiky z oblasti
podnikania (Šoltés, 2017).
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Východiskom pre vznik databázy ukazovateľov demografia podnikov je vytvorenie
populácie aktívnych podnikov. Tvorbou tejto databázy sa na Slovensku zaoberá ŠÚ SR od
roku 2000 v závislosti od požiadaviek, ktoré naň kladie Eurostat. Následne v súlade
s metodikou Eurostat-u zaznamenáva ukazovatele charakterizujúce vznik, zánik a prežívanie
podnikov v jednotlivých rokoch. Z databáz Demografia podnikov 2008 až 2014, ktoré nám
poskytol ŠÚ SR, vznikli aj analýzy prezentované v tomto príspevku.
Demografia podnikov sleduje štatistiky o počte aktívnych podnikov, počte vzniknutých
podnikov, počte prežívajúcich podnikov a počte zaniknutých podnikov. Osobitná pozornosť
je venovaná dopadu týchto demografických udalostí na zamestnanosť. Demografia podnikov
poskytuje kľúčové informácie pre politické rozhodovanie a pre ukazovatele na podporu
stratégie Európa 2020. Miera vzniku podnikov, miera zániku podnikov a miera 2-ročného
prežitia podnikov tvoria súčasť štrukturálnych ukazovateľov používaných na sledovanie
pokroku revidovanej lisabonskej agendy.
Spôsob zisťovania novovzniknutých, prežívajúcich a zaniknutých podnikateľských
subjektov vychádza z metodiky Eurostat-u pre Demografiu podnikov (Bolgáč, Sivašová,
2015). Podľa tejto metodiky sú novovzniknuté subjekty definované ako právnické a fyzické
osoby – podnikatelia, ktoré mali v danom roku tržby alebo zamestnancov a v dvoch
predchádzajúcich rokoch nemali ani tržby ani zamestnancov. Zaniknuté subjekty sú
definované ako právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré boli v danom roku aktívne,
ale v dvoch nasledujúcich rokoch nemali tržby ani zamestnancov. Právnické osoby okrem
podnikov zahrňujú aj neziskové inštitúcie.
Tento nový prístup k zisťovaniu vzniknutých, prežívajúcich a
podnikateľských subjektov si vynútil zmenu metodiky Štatistického úradu SR.

zaniknutých

Štatistický úrad SR zisťuje údaje za podnikateľské subjekty podľa metodiky Eurostatu.
Uvedenú zmenu si vynútila hlavne medzinárodná neporovnateľnosť dovtedy publikovaných
údajov.
V oblasti demografie podnikov je cieľom Eurostatu získať porovnateľné dáta
o demografii podnikov v jednotlivých členských krajinách EÚ celkovo ako aj v členení podľa
kategórie ekonomickej činnosti (SK NACE), právnej formy a regionálneho členenia (NUTS2
prípadne NUTS3).
V príspevku sa zaoberáme analýzou počtu aktívnych podnikov. Cieľom príspevku je
analyzovať vývoj a štruktúru počtu aktívnych podnikov na Slovensku v rokoch 2008 – 2014.
Analyzovaný je celkový vývoj ukazovateľa a štruktúra podľa krajov. Na analýzu vývoja sú
použité vybrané charakteristiky časových radov. Pomocou príspevkovej metódy analyzujeme,
ktorý kraj najviac prispel k nárastu počtu aktívnych podnikov. Zmeny v štruktúre sú
sledované pomocou mier podobnosti štruktúr – Suslovov koeficient, Gallagherov index,
Monroeov index, Gatevov index, Ryabtesov index a Szalaiov index. Pomocou týchto mier
chceme zistiť, či sa menila štruktúra počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch
Slovenska.
2. Analýza počtu aktívnych podnikov na Slovensku
V tejto časti príspevku budeme analyzovať počet aktívnych podnikov na Slovensku
v rokoch 2008 – 2014. Najskôr pozornosť upriamime na analýzu celkového počtu aktívnych
podnikov a potom budeme analyzovať počet aktívnych podnikov podľa krajov Slovenska.
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2.1 Analýza celkového počtu aktívnych podnikov
V tabuľke 1 sú uvedené počty aktívnych podnikov na Slovensku v rokoch 2008 – 2014
a absolútna a relatívna zmena analyzovaného ukazovateľa vypočítaná na základe Kotlebovej
(2017).
Na základe údajov v tabuľke 1 o počte aktívnych podnikov na Slovensku v rokoch 2008 –
2014 a vypočítaných charakteristík časových radov môžeme konštatovať, že najviac
aktívnych podnikov bolo počas sledovaného obdobia v roku 2014 (466 839), naopak najmenej
v roku 2008 (381 056). Na základe charakteristík časových radov sme zistili, že najväčší
nárast počtu aktívnych podnikov bol v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010, kedy bol
zaznamenaný nárast o 12,74 %, čo je absolútne o 52 335 aktívnych podnikov viac. Najvyšší
pokles bol zaznamenaný v roku 2012 oproti roku 2011, pokles o 3,9 % (o 18 061 aktívnych
podnikov menej). Pomocou bázického indexu sme zistili, že v roku 2014 v porovnaní s rokom
2008 vzrástol počet aktívnych podnikov o 22,51 %. Pomocou priemerného koeficienta rastu
a priemerného absolútneho prírastku (Sodomová, 2013) sme zistili, že priemerne ročne sa
zvyšoval počet aktívnych podnikov o 3,44 %, čo je absolútne nárast o 14 297 aktívnych
podnikov.
Tabuľka 1
Počet aktívnych podnikov na Slovensku v rokoch 2008 – 2014, absolútna a relatívna zmena
Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
381 056 398 850 410 908 463 243 445 182 431 162
Počet aktívnych podnikov
Absolútny prírastok
17 794 12 058 52 335 -18 061 -14 020
Koeficient rastu
1,0467 1,0302 1,1274 0,9610 0,9685
Bázický index
1,0000
1,0467 1,0783 1,2157 1,1683 1,1315

2014
466 839
35 677
1,0827
1,2251

Zdroj: Demografia podnikov 2008 – 2014, ŠÚ SR, vlastné spracovanie

Vývoj počtu aktívnych podnikov na Slovensku je znázornený na grafe 1, kde môžeme
vidieť, že od roku 2008 do roku 2011 rástol počet aktívnych podnikov, potom nastal pokles až
do roku 2013 a v roku 2014 bol zaznamenaný nárast počtu aktívnych podnikov.
Graf 1
Vývoj počtu aktívnych podnikov na Slovensku v rokoch 2008 – 2014

Zdroj: Demografia podnikov 2008 – 2014, ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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2.2 Analýza štruktúry počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch Slovenska
Počet aktívnych podnikov môžeme skúmať aj v jednotlivých krajoch Slovenska. Bude nás
zaujímať, ako sa vyvíjal analyzovaný ukazovateľ demografie podnikov v jednotlivých krajoch
a či sa menila jeho štruktúra v krajoch v roku 2008 a 2014.
Tabuľka 2 a graf 2 znázorňujú počet aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch
Slovenska v rokoch 2008 – 2014. Môžeme sledovať, že najviac aktívnych podnikov bolo
počas celého sledovaného obdobia v Bratislavskom kraji (najvyšší počet 98 026 aktívnych
podnikov bol zaznamenaný v roku 2014), najmenej v Banskobystrickom (38 555 aktívnych
podnikov bolo v roku 2008).
Tabuľka 2
Počet aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch Slovenska v rokoch 2008 – 2014
Rok
Kraje
SR
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
BA

73 232

76 118

84 057

90 354

90 569

90 878

98 026

TT

40 585

42 366

43 330

47 494

44 485

43 048

47 801

TN

40 402

42 185

42 404

47 444

45 411

43 550

48 139

NR

45 997

48 647

49 150

55 333

52 600

51 426

57 583

ZA

54 257

55 790

55 632

66 762

64 391

61 705

68 085

BB

38 555

40 593

41 589

47 480

44 464

41 773

47 114

PO

48 918

51 001

52 043

59 138

57 441

54 905

51 562

KE

39 110

42 150

42 703

49 238

45 821

43 877

48 529

SR

381 056 398 850 410 908 463 243 445 182 431 162 466 839

Zdroj: Demografia podnikov 2008 – 2014, ŠÚ SR, vlastné spracovanie

Graf 1
Počet aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch SR v rokoch 2008 – 2014

Zdroj: Demografia podnikov 2008 – 2014, ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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Zistíme, ktorý kraj najviac prispel k nárastu počtu aktívnych podnikov v roku 2014
v porovnaní s rokom 2008. Na analýzu použijeme príspevkovú (prírastkovú) metódu.
2.2.1 Príspevková (prírastková) metóda
Hindls et al. (1997) definuje podmienku použitia príspevkovej (prírastkovej) metódy na
analýzu aditívnych (súčtových) veličín Y, ktoré vzniknú súčtom jednotlivých zložiek:
n

Y   yi

(1)

i 1

kde: Y je aditívna veličina,
yi sú jednotlivé zložky.
Postup tejto metódy je nasledovný:
1. Vypočítame relatívny prírastok agregovanej veličiny, ktorý nám vyjadruje, aký relatívny
prírastok mal daný agregát oproti predchádzajúcemu obdobiu:

k dt 

Yt  Yt 1 d (Y )

 (k Y  1)
Yt 1
Yt 1

(2)
2. Vypočítame relatívne prírastky jednotlivých zložiek, ktoré vyjadrujú, aký relatívny
prírastok mali jednotlivé zložky:

k dt 

y ti  y ti1
y

i
t 1



d ( y)
 (k yi  1)
y ti1

(3)

3. Určíme štruktúrne čísla, ktoré vyjadrujú podiel jednotlivých zložiek na danej agregátnej
veličine. Štruktúrne čísla počítame v období t-1, pričom predpokladáme, že sa zachová
analogický podiel zložky na agregáte pri plynulom vývoji agregátu:

s ti1 

y ti1
Yt 1

(4)

55

4. Vypočítame príspevok, ktorým i-ta zložka prispela na relatívnom prírastku agregovanej
veličiny:
 y ti  y ti1  y ti1
i
i

*
 yi
 Y  (k y  1) * s t 1
t 1

 t 1

(5)

Príspevok každej aditívnej zložky je rovný súčinu jej relatívneho prírastku
(porovnávajúceho hodnotu v danom roku oproti predchádzajúcemu roku) a podielu tejto
zložky na agregáte v predchádzajúcom období:

  

 y ti  y ti1  y ti1 d y i

*
 k ti  1 * sti  1
 yi
 Y  Y
t 1
t 1

 t 1

 



(6)

Relatívny prírastok aditívnej veličiny je rovný súčtu relatívnych príspevkov jednotlivých
zložiek:

 y ti  yti1  y ti1
1

*

 yi
 Y Y
i 1 
t 1
t 1
 t 1
n

 y
n

i 1

i
t



 y ti1 

n
1  n i
 Y  Yt 1
  y t   y ti1   t
Yt 1  i 1
Yt 1
i 1


(7)

V tabuľke 3 je uvedený výpočet príspevkovej metódy počtu aktívnych podnikov
v jednotlivých krajoch Slovenska v rokoch 2008 a 2014.
Tabuľka 3
Výpočet príspevkovej metódy počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch Slovenska
v rokoch 2008 a 2014
Počet
Relatívny
aktívnych
prírastok
podnikov

Štruktúrne
číslo

Príspevok

BA
TT
TN
NR
ZA
BB
PO
KE
Spolu

0,1922
0,1065
0,1060
0,1207
0,1424
0,1012
0,1284
0,1026
1,0000

0,0651
0,0189
0,0203
0,0304
0,0363
0,0225
0,0069
0,0247
0,2251

0,3386
0,1778
0,1915
0,2519
0,2549
0,2220
0,0540
0,2408
0,2251

Zdroj: Demografia podnikov 2008 – 2014, ŠÚ SR, vlastné spracovanie
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Zistili sme, že najviac vzrástol počet aktívnych podnikov v roku 2014 oproti roku 2008
v Bratislavskom kraji (nárast o 33,86 %), najmenej v Prešovskom kraji (nárast o 5,40 %).
Najvyšší podiel na celkovom počte aktívnych podnikov mal v roku 2008 Bratislavský kraj
(19,22 %). Na náraste počtu aktívnych podnikov v roku 2014 v porovnaní s rokom 2008
o 22,51 % najviac prispel Bratislavský kraj 6,51 %, Žilinský 3,63 %, Nitriansky 3,04 %
a najmenej Prešovský kraj len 0,69 %.
Budeme sledovať, či sa menila štruktúra počtu aktívnych podnikov v roku 2008 a 2014.
Graf 2
Štruktúra počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch Slovenska v roku 2008
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Zdroj: Demografia podnikov 2008 – 2014, ŠÚ SR, vlastné spracovanie

Na grafe 2 je znázornená štruktúra počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch
Slovenska v roku 2008. Vidíme, že najvyšší podiel na celkovom počte aktívnych podnikov
mal Bratislavský kraj (19 %), Žilinský kraj (14 %), Prešovský kraj (13 %). Najmenší (10 %)
podiel sme zistili v Banskobystrickom a Košickom kraji.
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Graf 3
Štruktúra počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch Slovenska v roku 2014
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Zdroj: Demografia podnikov 2008 – 2014, ŠÚ SR, vlastné spracovanie

Graf 3 zobrazuje štruktúru počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch Slovenska
v roku 2014. Najvyšší podiel na celkovom počte aktívnych podnikov sme zistili v opäť
v Bratislavskom kraji (22 %), Žilinskom kraji (15 %) a v Nitrianskom kraji (12 %). Najmenší
podiel mali Trnavský kraj, Trenčiansky, Banskobystrický a Košický (10 %).
V rokoch 2008 a 2014 sa štruktúra počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch
Slovenska mierne zmenila.
2.2.2 Podobnosti štruktúr
Zmeny štruktúry aditívnych veličín, ktoré vzniknú ako úhrn n zložiek, možno posudzovať
pomocou rôznych mier podobnosti porovnávaných štruktúr. Použijeme nasledovné miery
podobnosti štruktúr: Suslovov koeficient, Gallagherov index, Monroeov index, Gatevov
index, Ryabtesov index a Szalaiov index.
Spoločným znakom všetkých mier je, že pomocou nich porovnávame štruktúry
s rovnakým počtom zložiek n, pričom štruktúru aditívnej veličiny posudzujeme pomocou
štruktúrnych čísiel, ktorých súčet sa rovná 1. Cieľom porovnávania je ukázať, nakoľko sú
štruktúry aditívnych veličín v porovnávaných situáciách (rokoch) podobné, resp. odlišné.
Podmienky analýzy
Kahounová (1994) vo svojej práci vymedzuje podmienku analýzy n-zložkových štruktúr,
ktorou je zadefinovanie štruktúrnych (pomerných) čísiel xi a yi, ktoré sú podielom i-tej časti
(zložky z) na celkovej hodnote aditívnej veličiny (ukazovateľa) v období k a v období j:

xi 

zk

(8)

n

z
i 1

k
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yi 

zj

(9)

n

z
i 1

j

kde: zk je hodnota zložky v k-tom období,
yj je hodnota zložky v j-tom období,
n

 zk , j je aditívna veličina v období k, resp. j,

i 1

n

x

pričom

i 1

i

1

(10)
n

y
i 1

i

1

(11)

Miery podobnosti štruktúr
Karpov (2007) uvádza nasledovné miery na analýzu zmien štruktúry:
 Suslovov koeficient,
 Gallagherov index,
 Monroeov index,
 Gatevov index,
 Ryabtesov index,
 Szalaiov index.
Suslovov koeficient
Suslovov koeficient je analógiou priemernej absolútnej odchýlky. Definuje sa na základe
vzťahu:

d sus 

1 n
 xi  y i
n i 1

(12)

kde: xi a yi sú štruktúrne čísla,
n je počet zložiek štruktúry.
Hodnoty Suslovovho koeficienta sa nachádzajú v intervale 0;2/n. Čím je hodnota
koeficienta bližšia k 0, tým je podobnosť štruktúr väčšia a naopak, čím je bližšia k 2/n, tým je
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podobnosť menšia, resp. odlišnosť štruktúr je väčšia. Po vynásobení dsus * 100
kvantifikujeme, o koľko percentuálnych bodov sa v priemere líši podiel každej zložky na
danej aditívnej veličine v porovnávaných situáciách.
Výhodou použitia Suslovovho koeficienta je možnosť vzájomného porovnania
jednotlivých štruktúrnych čísiel a zistenia, pri ktorej zložke bola zaznamenaná najväčšia
odlišnosť a následne možno podrobiť túto zložku ďalšej analýze.
Gallagherov index
Gallagherov index vypočítame podľa vzorca:

I GALLAGHER

1 n
xi  yi 2


2 i 1

(13)

Gallagherov index môže nadobúdať hodnoty z intervalu 0;1. Ak sa hodnota blíži k 0,
štruktúry sú veľmi podobné. Ak sa hodnota blíži k 1, porovnávané štruktúry sú rozdielne.
Rovnaký definičný obor a interpretáciu majú aj ďalšie štyri miery podobnosti štruktúr:
Monreov, Gatevov, Ryabtesov a Szalaiov index. Nevýhodou týchto mier je, že nemajú
logickú interpretáciu čiastkových výsledkov, pretože výsledná hodnota nemá mernú jednotku,
čiže poskytujú len celkové zhodnotenie miery podobnosti porovnávaných štruktúr.
Monroeov index
Monroeov index kvantifikujeme na základe vzťahu:

n

I MONROE 

 x
i 1

 yi 

2

i

n

1   yi

2

i 1

(14)
Monroeov index nadobúda hodnoty z intervalu 0;1. Čím je hodnota bližšia k 0, tým sú
štruktúry podobnejšie, čím je hodnota bližšia k 1, tým sú porovnávané štruktúry odlišnejšie.
Gatevov index
Gatevov index vypočítame na základe nasledovného vzorca:

n

I GATEV 

 x
i 1
n

 x
i 1

i
2

i

 yi 
 yi

2

2

(15)
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Hodnoty Gatevovho indexu sa môžu nachádzať v intervale 0;1. Ak sa hodnota blíži 0,
štruktúry sú si podobné, ak sa hodnota blíži k 1, značí to odlišnosť porovnávaných štruktúr.
Ryabtesov index
Ryabtesov index definujeme na základe vzťahu:
n

I RYABTES 

 x

i

 yi 

 x

i

 yi 

i 1
n

i 1

2

2

(16)
Ryabtesov index nadobúda hodnoty z intervalu 0;1. Čím je hodnota bližšia k 0, štruktúry
sú podobné, čím je hodnota bližšia k 1, tým je väčšia odlišnosť porovnávaných štruktúr.
Szalaiov index
Na výpočet Szalaiovho indexu používame nasledovný vzorec:
 xi  y i 



i 1  x i  y i 
n
n

I SZALAI 

2

(17)

Hodnoty Szalaiovho indexu sú z intervalu 0;1. Ak je hodnota blízka 0, štruktúry sú
podobné, ak je blízka 1, porovnávané štruktúry sú odlišné.
Vidíme, že nastávali zmeny v štruktúre počtu aktívnych podnikov v jednotlivých
krajoch Slovenska. Preto sme sa rozhodli pomocou mier podobnosti štruktúr zistiť, či sú
štruktúry počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch v rokoch 2008 a 2014 podobné,
resp. odlišné.
Výpočet je uvedený v tabuľke 4. Podobne ako na základe grafického zobrazenia (grafy 2 a
3) aj pomocou štruktúrnych čísiel sme zistili, že najvyšší podiel na celkovom počte aktívnych
podnikov mal v obidvoch sledovaných rokoch Bratislavský kraj (v roku 2008
19,22 %-ný podiel a v roku 2014 21 %-ný podiel). Najnižší podiel mal Banskobystrický kraj
(v roku 2008 10,12 % a v roku 2014 10,09 %). Najväčšia absolútna odchýlka bola zistená
v Prešovskom kraji (1,79 p.b.) a v Bratislavskom (1,78 p.b.), najmenšia v Banskobystrickom
kraji (0,03 p.b.). Suslovov koeficient môže nadobúdať hodnoty z intervalu 0;0,25. V našom
prípade dosiahol hodnotu 0,0085. Z porovnania zmien štruktúry počtu aktívnych podnikov
v jednotlivých krajoch Slovenska na základe Suslovovho koeficienta podobnosti štruktúr sme
dospeli k záveru, že jeho hodnota sa blíži k 0, čo znamená, že zmeny v štruktúre neboli veľmi
výrazné, štruktúra počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch sa v rokoch 2008 a 2014
odlišovala len mierne. Aj pomocou ostatných mier podobnosti štruktúr sme zistili nevýrazné
zmeny v štruktúrach analyzovaného indikátora demografie podnikov.
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Tabuľka 4
Výpočet mier podobnosti štruktúr počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch na
Slovensku v rokoch 2008 a 2014
 xi  y i

 xi  y i





Počet
aktívnych
podnikov

xi

yi

xi  y i

(xi - yi)2

(yi)2

xi2+yi2

(xi+yi)2

BA

0,1922

0,2100

0,0178

0,00032

0,0441

0,0810

0,1617

0,0020

TT

0,1065

0,1024

0,0041

0,00002

0,0105

0,0218

0,0436

0,0004

TN

0,1060

0,1031

0,0029

0,00001

0,0106

0,0219

0,0437

0,0002

NR

0,1207

0,1233

0,0026

0,00001

0,0152

0,0298

0,0596

0,0001

ZA

0,1424

0,1458

0,0035

0,00001

0,0213

0,0415

0,0831

0,0001

BB

0,1012

0,1009

0,0003

0,00000

0,0102

0,0204

0,0408

0,0000

PO

0,1284

0,1104

0,0179

0,00032

0,0122

0,0287

0,0570

0,0056

KE

0,1026

0,1040

0,0013

0,00000

0,0108

0,0213

0,0427

0,0000

Spolu

1,0000

1,0000

0,0504

0,0007

0,1349

0,2665

0,5323

0,0085

dsus

x

x

x

x

x

x

x

0,0063

IGALLAGHER

x

x

x

x

x

x

x

0,0185

IMONROE

x

x

x

x

x

x

x

0,0246

IGATEV

x

x

x

x

x

x

x

0,0507

IRYABTES

x

x

x

x

x

x

x

0,0358

ISZALAI

x

x

x

x

x

x

x

0,0326

2

Zdroj: Demografia podnikov 2008 – 2014, ŠÚ SR, vlastné spracovanie

3.Závery
Z uskutočnených analýz môžeme vyvodiť nasledovné závery:
 najviac aktívnych podnikov bolo počas sledovaného obdobia (2008 – 2014) v roku 2014
(466 839), naopak najmenej v roku 2008 (381 056),
 najviac vzrástol počet aktívnych podnikov v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010, a to
o 12,74 %, čo je absolútne nárast o 52 335 aktívnych podnikov,
 najviac poklesol analyzovaný indikátor v roku 2012 oproti roku 2011, o 3,9 % (o 18 061
aktívnych podnikov),
 v roku 2014 v porovnaní s rokom 2008 vzrástol počet aktívnych podnikov o 22,51 %,
 priemerne ročne sa zvyšoval počet aktívnych podnikov o 3,44 %, čo je absolútne nárast
o 14 297 aktívnych podnikov,
 najviac aktívnych podnikov bolo počas celého sledovaného obdobia v Bratislavskom
kraji (98 026 v roku 2014), najmenej v Banskobystrickom (38 555 v roku 2008),
 najviac vzrástol počet aktívnych podnikov v roku 2014 oproti roku 2008 v Bratislavskom
kraji (nárast o 33,86 %), najmenej v Prešovskom kraji (nárast o 5,40 %),
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 najvyšší podiel na celkovom počte aktívnych podnikov mal v roku 2008 Bratislavský kraj
(19,22 %), na náraste počtu aktívnych podnikov v roku 2014 v porovnaní s rokom 2008
o 22,51 % najviac prispel Bratislavský kraj 6,51 %, Žilinský 3,63 %, Nitriansky 3,04 %
a najmenej Prešovský kraj len 0,69 %,
 z porovnania zmien štruktúry počtu aktívnych podnikov v jednotlivých krajoch
Slovenska na základe mier podobnosti štruktúr sme zistili, že ich hodnoty sa blížia k 0, čo
znamená, že zmeny v štruktúre neboli veľmi výrazné, štruktúra počtu aktívnych podnikov
v jednotlivých krajoch sa v rokoch 2008 a 2014 odlišovala len mierne.
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Ropa ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich mieru chudoby v Nigérii1
The Crude Oil as one of factors which influence rate of poverty in
Nigeria
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Abstrakt v anglickom jazyku
The abundance of natural resources may be in some cases related to negative effects on the
economy. This negative development between natural resources and economic indicators is
knowns as resource curse. Oil can shape economic development. Nigeria is typical case of
resource curse country. On one hand there are important revenues from oil sector, on other
hand there are growth of poverty, inequality and unemployment rate. In the theory, we
recognize different channels how natural resource can be curse for countries more than
blessing. In this paper we focus on Dutch Disease and institutional model, which can explain
negative relationship between oil and poverty. Moreover, we apply it on Nigeria. The aim of
this paper is find out how oil can shape Nigerian economy and present possible ways of
reducing poverty in Nigeria.
Klasifikácia JEL: I30, N50, O13
Kľúčové slová: ropa, chudoba, holandská choroba, inštitucionálny model.
1. Úvod
Ropa, ako žiaden iný prírodný zdroj v zaznamenanej histórii, má významný vplyv na
svetovú populáciu. Prostredníctvom ťažby ropy sú po celom svete ovplyvňované životy ľudí.
V krajinách, ktoré vlastnia veľké množstvo prírodných zdrojov, v tomto prípade ropy, môžu
viesť k zlepšeniu životnej úrovne jednotlivých členov v spoločnosti. Napriek hojnosti
prírodného bohatstva a veľkého objemu populácie, existujú krajiny, ktoré nedokážu premeniť
toto bohatstvo vo svoj vlastný prospech a to hlavne v podobe ekonomického rozvoja.
Príkladom takejto krajiny je Nigéria. Napriek tomu, že ropa patrí medzi hlavný zdroj
vládnych príjmov, exportu a významným spôsobom sa podieľa na tvorbe HDP nigérijskej
ekonomiky, veľká časť populácia Nigérie žije pod úrovňou chudoby. Nízka miera naplnenia
vytýčených cieľov vedúcich k dosiahnutiu zmiernenia chudoby, zaostávajúca infraštruktúra,
nízka sociálna ochrana obyvateľstva, nízka miera vládnych výdavkov v oblasti zdravotníctva
a vzdelania spolu s vysokou mierou korupcie, to sú všetko faktory, ktoré spomaľujú
prijímanie rozhodnutí smerujúcich k zlepšeniu sociálnych pomerov obyvateľov v Nigérii.
V nasledujúcich častiach tohto príspevku sa pokúsime špecifikovať teoretické základy pre
vzťah medzi hojnosťou prírodných zdrojov a chudobou prostredníctvom teórie holandskej

1

Tento príspevok je spracovaný v rámci projektu VEGA (2/0005/16) Ekonomické a geopolitické súvislosti
meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozície EÚ v globálnej ekonomike.
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choroby a inštitucionálneho modelu a charakterizujeme súčasný stav úrovne chudoby
v Nigérii vzhľadom na hojnosť ropy. Taktiež sa v príspevku zameriavame na formuláciu
odporučení pre hospodársku politiku v oblasti dosiahnutia zmiernenia chudoby v krajine.
2. Teoretické vymedzenie holandskej choroby a inštitucionálneho modelu
Do 50. rokov dvadsiateho storočia ekonómovia verili, že hojnosť prírodných zdrojov
môže pomôcť krajinám k ekonomickému rozvoju Ross (2012). Avšak dostupné štúdie
ukazujú, že prírodné zdroje nie sú vždy len "požehnaním" pre krajiny, ktoré disponujú
takýmto bohatstvom zdrojov. Mnoho krajín závislých na exporte ropy a zemného plynu
nedokázali premeniť hojnosť prírodných zdrojov v prospech ekonomického rozvoja. Od
objavenia podstatných nálezísk ropy v Holandsku, na základe ktorej rozlišujeme model
holandská choroba, ekonómovia nachádzajú nie vždy pozitívny vzťah medzi objemom
prírodných zdrojov a ekonomickým rastom.
Hojnosť prírodných zdrojov môže, ale nemusí byť prekliatím pre jednotlivé krajiny. V
prípade, že krajina trpí prekliatím prírodných zdrojov, v tomto prípade má vplyv na kvalitu
domácich inštitúcií a prostredníctvom týchto kanálov vplýva na dlhodobý ekonomický rast,
Sala-i-Martin a Subramanian (2012).
Termín prekliatie prírodných zdrojov (tiež známy ako paradox hojnosti) zahŕňa v sebe
významné sociálne, ekonomické a politické výzvy, ktoré sú jedinečné pre krajiny bohaté na
ropu, zemný plyn a nerastné suroviny. Mnohým krajinám, bohatých na prírodné zdroje sa
nepodarilo dosiahnuť svoj potenciál vo vzťahu k hojnosti zdrojov. Vo všeobecnosti platí, že
tieto krajiny sú viac autoritárske a ekonomicky menej stabilné ako krajiny, ktoré nedisponujú
takým bohatstvom prírodných zdrojov.
Medzi prvé práce, ktoré sa zaoberali teóriou prekliatia prírodných zdrojov patrí aj Gelb
(1988), ktorý analyzoval, že napriek rastu cien ropy počas 70. rokov sa ekonomická situácia
krajín vyvážajúcich ropu zhoršila. Konštatoval, že ekonomická situácia v tých krajinách bude
lepšia, ak ceny ropy zostanú stále. Podľa neho boom ropy a zemného plynu počiatočne zvýši
ceny ropy, ktorá vedie k akumulácii kapitálu a rapídne sa stratí, keď ceny ropy sa znížia.
Iná definícia hovorí, že v prípade prekliatia prírodných zdrojov situácia naznačuje, že ide
o nižší ekonomický rast vedúci k nižším ako optimálnym výsledkom pre obyvateľov krajín
bohatých na prírodné zdroje, obzvlášť sa to týka zdravotnej starostlivosti, vzdelania a prístupu
k základným službám (Medeiros Costa, Moutinho dos Santos. 2013).
Bacon a Tordo (2006) vysvetlili prekliatie prírodných zdrojov ako formu ekonomického
poklesu, ktorý môže vzniknúť zo zvýšenia reálnych výmenných kurzov v závislosti od
príjmov z vývozu prírodných zdrojov znižujúcich úroveň iných ekonomických sektorov ako
poľnohospodárstvo a priemysel v dôsledku nového toku zdrojov (známy ako proces
Holandskej choroby), zvýšenie krátkodobej inflácie, zníženie kapacity domácej spotreby,
ktorá vyplýva zo zvýšenia cien komodít, nedostatočná kontrola verejných výdavkov, zvýšená
politická a hospodárska závislosť na príjmoch poskytovaných z produkcie a exportu
prírodných zdrojov.
Holandská choroba je ekonomický termín, používaný pri zisťovaní korelácie medzi
prírodnými zdrojmi a ekonomickým rastom, ktorý negatívne ovplyvňuje určité odvetvie alebo
ekonomiku vo vnútri. Okrem prípadu krajiny Holandska v období ekonomickej krízy v
rokoch 1970 a 1980 sa tento termín používa aj pre iné krajiny, v ktorých boom v exportnom
sektore vedie k deindustrializácii. Holandská choroba je termínom, ktorý slúži na označenie
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javu, pri ktorom dochádza k deindustralizácii v ekonomike v dôsledku zamerania sa na export
nerastných surovín.
Holden S. (2013) poukazuje na to, že väčšina krajín s väčším množstvom prírodných
zdrojov je vo všeobecnosti spájaná s nižším ekonomickým rastom.
Kojo N.C. (2014) kladie dôraz na identifikovanie faktorov, ktoré spôsobujú holandskú
chorobu ale aj formuláciu politiky na základe teoretického rámca. Podľa neho, krajiny bohaté
na prírodné zdroje čelia vysokému prílivu cudzej meny. Poukázal na opatrenia, ktorými by sa
mali krajiny zaoberať, aby predchádzali vzniku nepriaznivej ekonomickej situácii v krajine
a to prostredníctvom zamerania sa na volatilitu medzinárodných komoditných a kapitálových
trhov ako aj budovaniu inštitúcií, na zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky. Zároveň by
sa mali tieto opatrenia meniť vzhľadom na vyvíjajúce sa dynamické globálne a domáce
ekonomické prostredie.
Iná teória, ktorá sa spája s hojnosťou prírodných zdrojov a chudobou je inštitucionálny
model. V inštitucionálnom modeli sú ako rozhodujúce faktory inštitúcie v zmysle ako
prírodné zdroje reagujú na kvalitu inštitúcií.
Weidmann (1999) spája prekliatie prírodných zdrojov s korupciou v krajinách bohatých
na prírodné zdroje.
Atkinson a Hamilton (2003) poukázali na skutočnosť, že "prekliatie" prírodných zdrojov
môže byť prejavom neschopnosti vlád riadiť príjmy z prírodných zdrojov udržateľným
spôsobom. Zdôrazňujú, že kombinácia prírodných zdrojov, makroekonomická politika spolu s
politikou verejných výdavkov vedie k nižšej miere skutočných úspor.
Arezki, Ploeg (2007) sa vo svojej empirickej práci zaoberali efektom prírodných zdrojov
na ekonomický rast. Hlavnú pozornosť venovali v oblasti možného obmedzenia
ekonomického rastu prostredníctvom inštitúcií a zlej politiky. V kontraste so závermi štúdie
Mehluma, Moenyho a Torvika (2005) je, že prirodzené preklatie prírodných zdrojov sa dá
premeniť v "požehnanie" pre krajiny s dobrou inštitucionálnou kvalitou, nie je však také silné
pri použití rôznych ekonometrických techník.
Bakwena a kolektív (2009) sa zaoberal vzťahom medzi hojnosťou prírodných zdrojov a
kvalitou inštitúcií. Na kvalifikovanie vzťahu využil dynamickú panelovú regresiu, ktorou
potvrdili významnú úlohu kvality inštitúcií v dopade na ekonomický rast. Následne autori
sformulovali hlavné odporúčania pre politických tvorcov, ktoré môžu prispievať k
ekonomickému rozvoju krajín:
a) venovať pozornosť inštitucionálnej kvalite, ako je úroveň korupcie, práv a byrokracie
v krajine,
b) podporiť demokraciu,
c) prijať princíp väčšinového volebného práva,
d) prijať parlamentný režim skôr ako prezidentský systém.
Ďalším opatrením, ktorý do značnej miery môže zvýšiť transparentnosť príjmov z
prírodných zdrojov sú suverejné fondy Matthias Lücke (2010). Prostredníctvom suverejných
fondov možno stabilizovať vládne výdavky a zároveň zabezpečiť príjmy z prírodných zdrojov
pre budúce generácie. Inštitucionálny rámec suverejných fondov môže zvýšiť transparentnosť
a verejnú kontrolu a môže podporovať úspory v dlhodobom horizonte z príjmov prírodných
zdrojov. V tomto prípade ide o to, aby sa časť príjmov získaných z boomu ropy alebo
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zemného plynu uložila v zahraničí na špeciálnych fondoch. Je potrebné, aby sa tieto príjmy
transformovali do ekonomiky pomaly a postupne. Sterilizácia príjmov môže viesť k zníženiu
výdavkového efektu a zároveň môže poskytnúť stabilný zdroj príjmov Grančay, Szikorová
(2012).
Vo väčšine prípadov stabilizačné fondy zefektívňujú fiškálnu politiku prostredníctvom
toho, že vládne výdavky sú menej ovplyvňované boomom v oblasti významných nálezísk
prírodných zdrojov. Zároveň môže dochádzať k tomu, že tieto fondy eliminujú tlaky zo strany
výdavkov a to prostredníctvom príjmov z ropy, ktoré sú uložené v zahraničí na špeciálnych
fondoch. Tým držia tieto príjmy mimo vládnych rozpočtov. Stabilizačné fondy "prírodných
zdrojov" dokážu predchádzať zhodnoteniu reálneho výmenného kurzu. Úspešné stabilizačné
fondy možno nachádzať v Nórsku alebo Čile. Ale, napríklad vo Venezuele a Ománe
stabilizačné fondy neboli úspešné. Dôvodom neúspechu bola časté zmena pravidiel
stabilizačného fondu, ako aj odchýlenie sa od zamýšľaného účelu Fasano (2000). Skúsenosti
krajín so suverénnymi fondmi naznačujú, že stabilizačné fondy v oblasti prírodných zdrojov
nemôžu byť úspešné bez fiškálnej disciplíny a makroekonomického manažmentu jednotlivých
krajín.
Medeiros Costa, Moutinho dos Santos (2013) podčiarkli význam inštitúcií v smere k
dosiahnutiu ekonomického rozvoja. Ich výsledky ukázali, že nedostatočná kontrola v oblasti
inštitúcií a absencia nástrojov v rozvojových krajinách bohatých na prírodné zdroje je spojená
s prekliatím prírodných zdrojov. Zároveň odporúčajú užšie monitorovanie alokácie príjmov z
ropy a verejnú participovanosť, ktorá môže viesť k zmierneniu negatívneho vývoja medzi
prírodných zdrojmi a ekonomickým rastom.
Partridge, Betz a Lobao (2013) sa vo svojom článku zaoberali vzťahom medzi prekliatím
prírodných zdrojov a chudobou v regióne Západnej Virgínie. Pri svojom výskume použili
model chudoby s čiastočným prispôsobením nerovnováhy. Na základe vytvoreného modelu
zistili, že objem prírodných zdrojov je spojený s vyššou mierou chudoby v súvislosti s
prekliatím prírodných zdrojov.
2.1 Analýza súčasného stavu v Nigérií s ohľadom na vývoj chudoby
Ropa hrá významnú úlohu pri tvarovaní ekonomiky v krajine. Objavenie ropy malo
pozitívny aj negatívny dopad na ekonomiku. Negatívne ovplyvnila okolité oblasti, kde sa
využívajú ropné vrty. Niektoré z týchto oblastí trpia degradáciou životného prostredia, čo
vedie k zníženiu možnosti obživy a takisto vedie k iným hospodárskym a sociálnym
dôsledkom. Napriek značnej produkčnej výkonnosti (v roku 2016 patrila Nigéria na
15. miesto v rámci produkcie ropy), v dôsledku výskytu korupcie, nízkej distribúcii bohatstva
a nedostatku infraštruktúry v krajine, veľká časť populácie trpí chudobou. Ak by sme sa
pozreli na praktické príklady krajín, trpiacich prekliatím prírodných zdrojov, jednou z
uvádzaných krajín by bola Nigéria. Nigéria je aj v súčasnosti príkladom krajiny, kde má
kliatba ropy deštrukčný vplyv na sociálno-ekonomický aspekt spoločnosti. V grafe č. 1
môžeme vidieť, že v posledných rokoch krajina dosahuje relatívne vysoký ekonomický rast.
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Graf 1
Ekonomický rast Nigérie
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Zdroj: dáta získané z databázy world bank (najnovšia aktualizácia dát 27.4.2017) vlastné spracovanie.

Napriek silnému rastovému potenciálu nigérijskej ekonomiky, miera nezamestnanosti,
chudoby a nerovnosti má tendenciu k rastu. Nigéria je preto opisovaná aj ako paradox
chudoby.
Nigéria patrí medzi najľudnatejšie miesta sveta. Ročný rast populácie v posledných
rokoch je na úrovni vyššej ako 2,6 % za rok. Podiel osôb mladších ako 15 rokov na celkovej
populácii predstavoval takmer 44% (v roku 2016), pričom celková populácia v roku 2015
prekročila 180 000 000 obyvateľov. Predpokladá sa, že v najbližších desaťročiach bude
Nigéria patriť medzi 5 najľudnatejších krajín sveta. Napriek bohatým zdrojom ľudského a
prírodného kapitálu väčšina obyvateľstva krajiny trpí chudobou. V súčasnosti viac ako 80
miliónov ľudí žije v krajine pod hranicou chudoby. V prípade Nigérie je ropa spojená s
jednou z hlavných príčin nízkej ekonomickej výkonnosti z dlhodobého hľadiska.
Graf 2
Vývoj celkovej populácie v Nigérií
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Zdroj: dáta získané z databázy world bank (najnovšia aktualizácia dát 27.4.2017) vlastné spracovanie.

Mimo energetického sektora hospodárstvo Nigérie nie je veľmi efektívne (Odularu 2008).
Okrem toho ľudský kapitál v Nigérii nie je rozvinutý. Podľa údajov dostupných z databáz
OSN, v roku 2015 sa Nigéria umiestnila na 152. mieste zo 188 pravidelne analyzovaných
krajín, pričom v rámci svojho poradia patrí do krajín s nízkym stupňom rozvoja ľudského
kapitálu.
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Oblasti ťažby ropy v regióne Delta v dôsledku tejto ťažby trpia vážnym poškodením
životného prostredia. Ekologicky nepriaznivé aktivity multinárodných korporácií v tomto
regióne vedú k environmentálnej degradácii a environmentálna degradácia vedie k chudobe
Ebegbulem, Ekpe, Adejumo (2013). V tomto prípade v oblastiach ťažby ropy, kde sa
obyvatelia v týchto regiónoch spoliehali na prírodné prostredie, viedli k mnohým
multiplikačným účinkom na ľudí. Tieto účinky naberajú najmä ekonomický, sociálny rozmer
a dotýkajú sa aj rozmeru zdravia. Ekonomika Nigérie vynakladá na výdavky na zdravie
v celkovom hodnotení menej ako 4 % HDP ročne.
Tabuľka 1
Výdavky na zdravie v Nigérií
výdavky na zdravie (v %HDP)

2010

2011

2012

2013

2014

3,47

3,69

3,30

3,70

3,67

Zdroj: dáta získané z databázy world bank (najnovšia aktualizácia dát 27.4.2017) vlastné spracovanie.

Takéto osoby žijú v deprivácii a sociálnej neistote. Hlad, nedostatočný prístrešok, znížená
kvalita životného prostredia, nedostatočné zdravotnícke služby, nezamestnanosť, nízka dĺžka
života (za rok 2015 sa odhaduje priemerná dĺžka života po narodení približne 53,05 rokov)
a negramotnosť. Kombinované účinky ropy na ekonomiku krajín bohatých na prírodné zdroje
vedú v niektorých prípadoch k zanedbaniu riešenia, tak ako zo strany štátu, tak aj zo strany
nadnárodných korporácií v oblasti ťažby ropy, ktoré sa môžu prejavovať okrem iných
sociálno-ekonomických dimenziách na miere chudoby v krajinách závislých od segmentu
ropy v ekonomike. Preto sa rozvoj ropy môže spájať aj s negatívnym dopadom na ekosystémy
v regiónoch, ktoré sa zaoberajú ťažbou ropy. Táto skutočnosť vedie k zintenzívneniu
degradácie pôdy, rýchlemu poklesu v poľnohospodárskej produkcie, k obmedzeniu rybolovu
ale aj k znečisteniu vody Eteng (1996). Tak ako sme naznačili medzi negatívne aspekty
ťažby ropy patrí aj degradácia životného prostredia. Zníženie kvality životného prostredia sa
týka najmä znečistenia vôd, znečistenia ovzdušia, degradácie pôdy, odlesňovania a
atmosférického znečistenia. Tento multidimenzionálny charakter pôsobenia prírodných
zdrojov v ekonomike má preto do značnej miery vplyv na mieru chudoby v spoločnosti.
Podiel ropy a plynu na tvorbe HDP krajiny Nigérie zostáva silný a je hlavným zdrojom
exportu a rozpočtových príjmov v krajine. V tomto prípade sa jedná o riziko
makroekonomickej a rozpočtovej stability. Sektor ropy v posledných rokoch v Nigérii čelil
rôznym výzvam cez pomalší rast výstupu, nízku úroveň investície cez dlhotrvajúce sporné
okolnosti v súvislosti návrhu zákona o ropnom priemysle (World Bank 2014) V grafe č. 3 je
ilustrovaný vývoj podiel exportu ropy na celkovom exporte. V treťom štvrťroku 2016
dosahoval podľa dostupných údajov exporty ropy až 84 % z celkového exportu.
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Graf 3
Vývoj podielu exportu ropy na celkovom exporte
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Zdroj: Dáta dostupné z oficiálnych dát Nigérie. Dostupné na:˂ http://nigeria.opendataforafrica.org/˃

Aj napriek rastúcej ekonomickej výkonnosti Nigérie dochádza k rastúcej miere chudoby,
čo je v rozpore s medzinárodným trendom chudoby najmä v iných v krajinách s
porovnateľným rýchlym hospodárskym rastom ako je to v prípade Nigérie. V dôsledku rastu
populácie, Nigéria potrebuje redukovať mieru chudoby, aby dosiahla redukciu absolútneho
počtu chudobných v krajine. Počet chudobných v severnej časti Nigérie rastie (pomerne nízka
úroveň mnohých verejných služieb a relatívna vzdialenosť od prístavov) a naopak počet
chudobných v južnej časti Nigérie klesá.
Chudoba je zložitý a komplexný fenomén. Má mnoho príčin a preto ju nemožno zmierniť
jediným konkrétnym nástrojom. V prípade snahy zamedzenia chudoby by preto mal existovať
trvalý a viacrozmerný prístup k jej riešeniu. V nasledujúcej časti poskytujeme niektoré
z faktorov, ktoré ovplyvňujú úroveň chudoby v Nigérii.
Medzi faktory, ktoré vplývajú na úroveň chudoby v Nigérií môžeme zaradiť aj :





vysoké náklady na získanie vzdelania,
korupcia (v tomto prípade za rok 2016 dosiahol index korupcie 28, v celkovom
hodnotení krajín tak Nigéria skončila na 136. mieste zo 176 sledovaných krajín),
nízka úroveň priemyselnej produkcie, ktorá je pod dosiahnuteľnou úrovňou pri jej
možnej kapitálovej vybavenosti,
nízka úroveň rozvoja ľudského kapitálu.
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Graf 4
Vývoj počtu chudobných v Nigérií
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

Počet chudobných
na úrovni $1,90 na
deň (2011 PPP) (v
miliónoch osôb)
1992

1996

2003

2009

Zdroj: Zdroj: dáta získané z databázy world bank (najnovšia aktualizácia dát 27.4.2017) vlastné spracovanie.

Zmiernenie chudoby v Nigérii je možné dosiahnuť len kombináciou rôznych opatrení. Za
primárne opatrenie v oblasti zmiernenia chudoby považujeme diverzifikáciu ekonomiky,
prostredníctvom ktorej by sa znížila závislosť ekonomiky od vývoja na ropnom sektore.
Zároveň by sa mohli podporiť tradičné sektory orientované na poľnohospodárstvo,
(poskytovanie úverov, pomoc malým poľnohospodárom, prijatie opatrení v oblasti podpory
nástrojov, ktoré by zvýšili produktivitu v poľnohospodárstve a pod.) Zlepšená infraštruktúra
by mohla zabezpečiť lepšie spojenie trhov v Nigérii. Iným opatrením je podpora zvyšovania
úrovne vzdelania a zlepšenia prístupu obyvateľov k dosiahnutie určitej úrovne vzdelania. Pre
predchádzanie fenoménu chudoby by bolo účinné poskytovanie sociálnych opatrení.
Korupcia by mala byť riešená na všetkých úrovniach vlády, kde by mali venovať pozornosť
sociálnemu zabezpečeniu, ktoré by odrádzalo občanov, aby sa podieľali na korupčnom
správaní.
V oblasti chudoby by sa mali zaviesť programy sociálnej ochrany, ktoré by sa mohli
rozšíriť aj o sociálne služby najmä vzdelávacie (akademické a odborné) a zdravotné
programy. Tieto a mnoho ďalších opatrení by malo viesť k viditeľnému vplyv na zmiernenie
chudoby v Nigérii.
3. Závery
Úspešné znižovanie chudoby v Nigérii si vyžaduje dôraz na regionálne aspekty
hospodárskeho rastu, zvýšenie prístupu k sociálnym službám a zameranie sa na primárnu
infraštruktúru. Nigéria čelí trom vzájomne previazaným výzvam. Mala by zabezpečiť
vytvorenie stabilného makroekonomického rámca. Ďalej by sa mala zamerať na vytvorenie
priaznivého prostredia, ktoré zabezpečuje kvalitné služby pre obyvateľov. To si bude
vyžadovať dôraz na zodpovednosť a transparentnosť. V neposlednom rade by sa mala
zamerať na prispôsobenie odvetvových politík vo vzťahu podpory efektívneho rastu, zvýšiť
produktivitu a tvorbu pracovných miest. Je potrebné, aby sa Nigéria zamerala na politiku,
programy a inštitúcie, ktoré podporujú udržateľný ekonomický rast a tvorbu pracovných
miest. Preto je podstatné, aby zmiernenie chudoby bolo prioritou pre stratégiu rozvoja. Je
potrebné, aby sa zvýšila efektívnosť zdrojov a politiky, ktorá môže prispieť a podporiť
stabilnú ekonomiku. Politické intervencie sú nevyhnutné pre zníženie chudoby v Nigérii.
Vláda by sa mala takisto zamerať na sociálno-ekonomickú oblasť, aby zvýšila zamestnanosť
v dlhom období.
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Abstract
Youth unemployment is one of the most serious social problems in terms of the European
union and the Slovak republic is no exception. Every year is appearing thousands of graduates
of secondary school and universities, who have problem with finding their employment. EU
as well as SR tries to find a solution to reduce unemployment, respectively measures for
employment support of youth. The main aim of article is analysis of youth unemployment
state in EU and SR, as well as the presentation of theoretical proposals for reduce youth
unemployment. In the first part of article we are dealing with development of youth
unemployment in SR compare to with EU. In the second part of article we are dealing with
theoretical proposals of solutions of unemployment issues in SR and evaluation of measures
taken by EU and SR in youth unemployment area.
Klasifikácia JEL: J6, J64
Kľúčové slová: nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých ľudí, opatrenia proti
nezamestnanosti, absolventi, trh práce, úroveň kvality vzdelania
Key words: unemployment, unemployment of youth people, measures against
unemployment, graduates, labor market, level of quality of education
1. Úvod
Medzi najväčšie výzvy hospodárskej politiky Slovenskej republiky patrí nielen riešenie
otázky nezamestnanosti obyvateľstva, ale aj riešenie dysbalancie medzi dopytom po práci
a ponúkanou prácu na pracovnom trhu, prehlbujúcou sa nezamestnanosťou mladých ľudí
a vytváranie dlhodobo udržateľných pracovných miest.
Vzhľadom na závažnosť, akú predstavuje nezamestnanosť pre hospodárstvo Slovenskej
republiky, je nutné riešiť otázky nezamestnanosti a tvorby pracovných miest na nadrezortnej
úrovni, a teda, je nevyhnutná vzájomná spolupráca ústredných štátnych orgánov, ktoré môžu
(musia) prispieť k riešeniu predmetného problému.
Úroveň zamestnanosti, ako aj nezamestnanosti záleží od aktuálnej úrovne hospodárstva,
t.j. vyššia úroveň hospodárstva, produkcie a technologickej vyspelosti krajiny by mala byť
priamo úmerná s mierou zamestnanosti a nepriamo úmerná s mierou nezamestnanosti.
Paradoxom však je, že HDP Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) za posledné roky dosahuje
najvyšší medziročný nárast z celej Európskej únie (ďalej len „EÚ“), avšak celková úroveň
nezamestnanosti v SR patrila k najväčším v rámci EÚ. Za súčasných podmienok možno
pozorovať skutočnosť znižovania celkovej nezamestnanosti, avšak úroveň nezamestnanosti
mladých ľudí je stále na vysokej úrovni. V dôsledku tejto situácie sa vynárajú dve otázky:
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1. Prečo má SR najvyšší medzi ročný nárast HDP, ale miera nezamestnanosti mladých
ľudí je stále vysoká?
2. Ako riešiť otázku nezamestnanosti, prípadne aké opatrenia by pomohli znížiť mieru
nezamestnanosti mladých?
1.1 Východiská problematiky
Obyvateľstvo môže byť rozdelené na obyvateľov zamestnaných, tí ktorí vykonávajú
platenú prácu, na obyvateľov neaktívnych, dospelé osoby, ktorí nemôžu vykonávať prácu
v dôsledku choroby, vedú domácnosť alebo navštevujú školu, osoby, ktoré nehľadajú prácu
a osoby, ktoré sú nezamestnané.
Nezamestnaným sa rozumie podľa Eurostatu osoba, ktorá je v produktívnom veku
v rozpätí od 15 do 64 rokov, je bez práce, je schopná nastúpiť do práce počas nasledujúcich
dvoch týždňov a aktívne si hľadala zamestnanie v priebehu predchádzajúcich štyroch
týždňov.
Nezamestnanosť sa rozdeľuje podľa rôznych foriem, napríklad frikčná, cyklická, a
dobrovoľná, podľa teoretického prístupu napríklad Keynesovská a klasická. Za príčiny vzniku
nezamestnanosti možno uviesť napríklad dôsledok existencie zákona o minimálnej mzde,
existenciu odborov, nízky dopyt po pracovnej sile, výkonnosť ekonomiky, rigidita trhu práce
atď.
Osobitnou kapitolou v problematike nezamestnanosti je nezamestnanosť mladých ľudí,
ktorá je dvakrát tak vysoká ako nezamestnanosť ostatných dospelých vo veku od 25 do 65.
Nezamestnaným mladým sa rozumie osoba, ktorá je vo vekovom horizonte od 14 – 24 rokov,
aktívne si hľadá prácu, neštuduje alebo neabsolvuje odbornú prax.1 Najčastejšie dôvody prečo
si absolventi stredných a vysokých škôl nemôžu nájsť zamestnanie možno zadefinovať ako:






nedostatočná prax,
nízka úroveň odborných vedomostí,
prevyšujúca ponuka uchádzačov v jednom odbore nad dopytom na trhu práce,
nesúlad v školskom systéme,
nízka úroveň podnikateľského prostredia.

Od roku 2008 v EÚ vzrástla nezamestnanosť mladých ľudí, ktorí sú vo vekom horizonte
14 – 24 rokov zo 16,39% na 24,34% a svoj vrchol dosiahla v roku 2013, kedy bola na úrovni
25,72%, čo môže byť dôsledkom aj ekonomických problémov Grécka a Španielska v tomto
období. SR patrí medzi krajiny EÚ s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí. Na
základe medzinárodnej klasifikácie štandardov vzdelávania (ISCED 2011) sa javí najvyššia
miera nezamestnaných medzi ľuďmi vo veku od 14 do 24 rokov s dosiahnutým vzdelaním na
úrovni 0 až 2, t.j. u ľudí bez akéhokoľvek ukončeného vzdelania, respektíve s ukončeným
nižším stredným odborným vzdelaním (bývalé učilištia bez výučného listu), pri ktorých je
priemerná percentuálna miera nezamestnanosti na úrovni 62,2%. Úroveň nezamestnanosti
mladých ľudí s dosiahnutým stredným odborným vzdelaním s výučným listom až úplným
stredným odborným vzdelaním s maturitou (v rámci klasifikácie ISCED 2011 úroveň 3 až 4)

1

Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, rade, Európskemu hospodárstvu a sociálnemu výboru a výboru
regiónov – „Dostať mladých do zamestnania. 2012. s. 4. Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/ALL/?uri=CELEX:52012DC0727
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je priemerne na úrovni 28,1%, za sledované obdobie 2009 – 2015. Najvyššiu mieru
nezamestnanosti mladých ľudí na 3 až 4 úrovni možno pozorovať v roku 2012, kedy miera
nezamestnanosti mladých dosiahla 31%. Úroveň 5 – 8 tvorí skupiny mladých ľudí, ktorí
dosiahli vyššie odborné vzdelanie až vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, v rámci
ktorého je priemerná miera nezamestnanosti 26,8%. Konkrétnejšie údaje o nezamestnanosti
mladých z hľadiska klasifikácie ISCED 2011 sú uvedené v grafe 1.
Graf 1
Vývoj nezamestnanosti mladých v SR na základe ISCED 201
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Vláda SR s pomocou EÚ sa snaží nájsť riešenia pre existujúci problém nezamestnanosti
mladých ľudí. Pri porovnaní celkovej miery nezamestnanosti mladých v SR vo veku 14 – 24
rokov s európskym priemerom, môžeme pozorovať signifikantný rozdiel najmä medzi rokmi
2013 a 2014, kedy nezamestnanosť mladých klesla o 4 % body.2 Čo môžeme pripisovať
najmä prijatým legislatívnym opatreniam v oblasti politiky zamestnanosti. Za
najvýznamnejšie opatrenia možno považovať opatrenia, prijaté v roku 2013, týkajúce sa
zefektívnenia prechodu mladých absolventov na trh práce, opatrenia zaoberajúce sa tvorbou
legislatívneho rámca na tok informácií o trhu práce medzi školstvom a zamestnávateľmi na
regionálnej a národnej úrovni.3 Avšak ani toto opatrenie nezamedzilo celkovej vysokej
nezamestnanosti mladých ľudí v SR v porovnaní s priemerom EÚ. Detailnejšie hodnoty vo
vývoji nezamestnanosti mladých sú uvedené na grafe 2.

2

World bank, dostupné na:
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.NE.ZS?contextual=default&end=2014&locations=SKEU&start=2009
3
Operačný program ľudské zdroje. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie2014-2020/operacny-program-ludske-zdroje/. s. 56

76

Graf 2
Vývoj nezamestnanosti mladých od 15 – 24 rokov
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V dôsledku situácie nezamestnanosti mladých sa EÚ rozhodla o cielenú a systematickú
podporu zamestnanosti mladých ľudí, financovanú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na
iniciatívu podpory zamestnanosti mladých ľudí.
1.2 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Výsledkom záväzkov EÚ voči nezamestnanosti mladých ľudí je súbor podporných
programov, medzi ktoré patria:
1. Systém záruk pre mladých – cieľom je ponúknuť absolventom zamestnanie,
možnosť ďalšieho vzdelávania prípadne absolventskú prax do štyroch mesiacov od
ukončenia vzdelávacie procesu, respektíve straty zamestnania.
2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí – ide o finančnú podporu
mladých ľudí z prostriedkov EÚ v regiónoch, kde je miera nezamestnanosti
mladých nad 25%.
3. Kvalitné stáže a učňovská príprava – jej cieľom je uľahčiť mladým ľuďom
prechod zo školy do zamestnania.
4. Pracovná mobilita – jej cieľom je pomoc a podpora mladých Európanov nájsť si
zamestnanie, stáž alebo učňovskú prípravu v krajinách EÚ.4
4

PÁLENÍK, M. A kol., 2014. Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko. 1 vydanie, Bratislava: maclix,
s.r.o. 2014. s.15. ISBN: 978-80-970204-6-0. Dostupné na: www.iz.sk/sk/projekty/politika-zamestnanosti
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Cieľom SR je snaha o implementáciu európskych programov podporujúcich zamestnanosť
mladých ľudí. Podporné opatrenia tvoria súčasť operačného programu Ľudské zdroje, ktorých
cieľom je:






Zníženie miery pasivity mladých ľudí
Zvýšenie zamestnanosti mladých
Zvýšenie zamestnanosti mladých, osobitne mladých ľudí s nízkou mierou
kvalifikácie
Zníženie miery dlhodobo nezamestnaných mladých
Zavedenie inovatívnych opatrení pre podporu vzdelávania, hľadania
zamestnania a stáže5

V rámci záruk pre mladých, EÚ v spolupráci so SR poskytuje informačné a poradenské
služby, ktorých cieľom je pomoc pri voľbe povolania, výbere zamestnania, vrátane jeho
zmeny, výbere zamestnanca a jeho adaptácií. Tieto služby sú poskytované na troch úrovniach,
a to pre žiakov:




základných škôl,
stredných škôl,
prostredníctvom burzy informácií.

V rámci týchto úrovní sa poskytujú študentom relevantné informácie, na základe, ktorých
si môžu vyberať povolania, informácie, aké požiadavky treba splniť pre výkon vybraného
povolania, akými vedomosťami musí osoba disponovať.6
V súvislosti s poskytovaním poradenských služieb by bola vhodná spolupráca
psychológov na úrovní základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, ktorí by
pomocou odborného testovania zisťovali, akými schopnosťami jednotliví žiaci disponujú,
resp. hľadali ich silné a slabšie stránky. Na základe zistených informácií, by žiakom
odporúčali, ktoré schopnosti sú vhodné na ich ďalší študijný, prípadne kariérny rozvoj, akým
smerom by sa mali orientovať, čo by mohlo zefektívniť ich výber ďalšej školy a v konečnom
dôsledku aj výber povolania. Prostredníctvom takto nastavenej poradenskej činnosti, by sa
časom mohla vyrovnať nerovnosť medzi ponukou a dopytom na trhu práce.
Podporné opatrenia pre stredné školy by mali byť orientované na intenzívnejšiu
spoluprácu stredných škôl a kľúčových podnikov v podmienkach SR, kde by úzko
spolupracovali školy s vybranými zamestnávateľmi v konkrétnom odbore a spoločne
profilovali študentov pre budúce potreby podniku, aby po skončení strednej školy boli
absolventi pripravení na pracovný proces a mohli tak plnohodnotne vykonávať svoju
pracovnú pozíciu, t.j. je potrebnejšia intenzívnejšia podpora duálneho vzdelávacieho systému,
ktorý mal v minulosti v podmienkach SR značnú podporu aj zo strany vlády SR. Za jednu
z najväčších výhod duálneho vzdelávania možno považovať fakt, že študent prichádza do
5

Informácia o príprave a prijatí Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike. 2015. Dostupné na:
www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-162249
6

Záruka pre mladých v SR. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/podporazamestnanosti/zaruka-mladych-ludi-sr/
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kontaktu s najmodernejšími technológiami, ktoré sa využívajú v praxi, bezprostredne
spoznáva pracovné prostredie zamestnania, má možnosť zvyšovať úroveň svojich pracovných
návykov a odborných zručností, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce. Ďalšou
z výhod duálneho vzdelávania je povinnosť zamestnávateľa znášať všetky finančné náklady,
čo znamená, že školám nevznikajú dodatočné finančné náklady spojené s praktickou výučbou.
Na druhej strane, pre zamestnávateľov predstavuje výučba a príprava študentov menšie
finančné zaťaženie v porovnaní s finančnými prostriedkami vynaloženými na zaškolenie
nových zamestnancov. Jedno z najlepšie fungujúcich duálnych vzdelávacích systémov v EÚ
sa nachádza v Nemecku, kde spolupráca stredných škôl a zamestnávateľov funguje už od
začiatku 19. storočia. V súčasnosti Nemecko patrí medzi krajiny s najnižšou mierou
nezamestnanosti v EÚ. Jedným z podstatných prvkov, ktoré zabezpečujú, že súčasná miera
nezamestnanosti patrí medzi najnižšie v EÚ a výkonnosť ekonomiky patrí k najvyšším,
možno považovať správne nastavený a dobre fungujúci systém duálneho vzdelávania, v rámci
ktorého školy produkujú odborne a vedomostne pripravených absolventov, ktorí majú vysoké
šance uspieť na pracovnom trhu.7
Vhodnou možnosťou ako zvýšiť záujem o účasť na duálnom vzdelávaní by mohlo byť
odmeňovanie študentov za výkon na praktickej časti vzdelávania, ako aj za nadpriemerné
študijné výsledky v odbornej časti vzdelávania, ktoré by mali charakter podporného stimulu,
ktorého cieľom by bola motivácia pre študentov dosahovať kvalitnejšie študijné výsledky.
Burzy informácií predstavujú tzv. veľtrhy, kde sa poskytujú informácie o školách,
študijných a učebných odboroch a najžiadanejších profesiách. Na burzách sa zúčastňujú aj
zamestnávatelia, ktorí poskytujú informácie o tom, čo by mal študent spĺňať, aby bol schopný
byť po skončení školy zamestnaný v danej spoločnosti.
Pri informačných burzách existuje značný priestor pre skvalitnenie a rozvoj
poskytovaných služieb nielen pre žiakov vysokých škôl, ale burzy s informáciami by sa mohli
rozšíriť aj o služby pre žiakov končiacich základné školy, kde by si žiaci vedeli vybrať
konkrétnu strednú školu podľa svojich predstáv a inteligenčných predpokladov. V rámci búrz
by sa mal zámer sústrediť na odborné školy v oblasti remesiel a elektrotechniky, nakoľko
v dnešnej dobe je klesajúci záujem o odborné školy s podobným zameraním a s odstupom
času môže nastať vysoký dopyt práve po tomto type zamestnancov.
Druhou časťou expanzie búrz by mohla byť tzv. zóna pre nezamestnaných absolventov,
kde by spoločnosti poskytovali voľné pracovné miesta a odborné praxe pre čerstvých
absolventov. Bolo by vhodné osloviť nielen tuzemských zamestnávateľov, ale minimálne
zamestnávateľov aj z okolitých krajín. Je veľmi dôležité, aby si mladí ľudia, ktorí práve
skončili školu, osvojili čo najskôr pracovné návyky a čím skôr sa zapojili do pracovného
procesu, nielen z hľadiska finančného zabezpečenia, ale aj sociálneho a psychologického
aspektu.
Jednou z príčin nezamestnanosti mladých ľudí v SR je nízka úroveň požadovaného
vzdelania, ktorou disponujú oproti svojim rovesníkom z iných európskych krajín. Jednou
z možných príčin aktuálnej úrovne kvality vzdelania v SR možno považovať fakt, že na
proces vzdelávania ide jedno z najnižších percent HDP zo všetkých krajín EÚ. Reforma
celého vzdelávacieho systému je preto nevyhnutná. SR sa zúčastňuje medzinárodného
testovania 15 ročných študentov, ktoré realizuje OECD. Cieľom testovania študentov je

7

MEISER.,
B.
2014.
Systém
duálneho
vzdelávania
v Nemecku.
www.dsihk.sk/fileadmin/ahk...2014/Dualny_system_vzdelavania_v_Nemecku.pdf
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Dostupné

na:

zisťovanie matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. V roku 2015 SR dosiahla
podpriemerné výsledky vo vzťahu k priemeru OECD a v porovnaní so susednými štátmi, SR
dosiahla jedny z najnižších hodnôt. Druhou krajinou s najnižšími výsledkami v rámci krajín
susediacich so SR je Maďarsko. Naopak, najlepšie výsledky aj v porovnaní s priemerom
OECD, dosiahlo Poľsko. Detailnejšie hodnoty uvádzame na grafe 3.
Graf 3
OECD testovanie vzdelanostnej úrovne
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Slabá vedomostná pripravenosť študentov základných škôl a nižších ročníkov gymnázií
môže vplývať na výber ďalšieho štúdia prípadne pracovnej oblasti, v ktorej by sa chceli
uplatniť. Z tohto dôvodu je nevyhnutné snažiť sa o zvýšenie úrovne vzdelávacieho procesu, a
to už od základných škôl a nižších ročníkov gymnázií.
Pre skvalitnenie výučby a zvýšenia šancí na pracovnom trhu nielen pre absolventov
stredných škôl, ale aj vysokých škôl sa javí najvhodnejšou alternatívou užšia spolupráca
vysokých škôl s vybranými spoločnosťami, t.j. potenciálnymi zamestnávateľmi. V spolupráci
s nimi, by škola vytvorila vyučovacie predmety o také poznatky a zručnosti, ktoré títo
zamestnávatelia vo vybraných odboroch vyžadujú od svojich zamestnancov. V praxi by to
mohlo mať nasledovnú podobu:
Študent navštevuje na vysokej škole odbor bankovníctvo, konkrétna banka napr. Tatra
banka, a.s, má dobré skúsenosti s absolventmi z tejto vysokej školy, ale častokrát absolventom
chýbajú praktické alebo odborné vedomosti, ktoré by im pomohli rýchlejšie sa asimilovať do
pracovného prostredia. V dôsledku tejto situácie, banka v spolupráci s vysokou školou
vypracuje odborno-praktické tézy, ktorým by sa mali študenti venovať v prípade záujmu o
zamestnanie v Tatra banke, a.s, a škola následne vytvorí predmet (predmety), kde sa študenti
budú venovať tejto problematike.
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Jednou z ďalších signifikantných príčin nezamestnanosti mladých absolventov je
presýtenosť trhu záujemcov o zamestnanie v jednom odbore. Východiskovým riešením by
mohla byť čiastočná regulácia množstva prijatých študentov na vysoké školy a spoplatnenie
vysokoškolského štúdia. V rámci riešenia daného problému sa javia dva možné prístupy
riešenia:
1. Spoplatnenie dlhodobo nežiadúcich vysokoškolských odborov - akými sú napríklad
sociálna práca, politológia. teológia alebo odbory venujúce sa športu.8 Nakoľko
každoročne školy vygenerujú niekoľko tisíc absolventov v odboroch, ktorými je
pracovný trh presýtený. Dopyt po týchto pracovníkoch je minimálny a častokrát títo
absolventi končia na úradoch práce a v konečnom dôsledku na to dopláca štát,
nakoľko musí za nezamestnaných ľudí v produktívnom veku odvádzať poplatky do
zdravotnej a sociálnej poisťovne, pričom situácia by mala byť opačná a títo ľudia by
mali zvyšovať príjmy štátneho rozpočtu vo forme platenia svojich daní a odvodov.
2. Celoplošné spoplatnenie vysokoškolského štúdia – v rámci tohto procesu by bola
potrebná efektívna medzirezortná spolupráca, na základe ktorej by sa stanovili presné
počty potrebných absolventov v konkrétnych odboroch, pre konkrétne budúce roky.
V tomto prípade by bola forma školného nasledovná:


Štátom odporúčaný počet študentov na daný vysokoškolský odbor – „x“
o Školné – „y“
o Štátny grant pre študentov „z“
o Výška školného pre študenta „x“ = y-z



Počet prijatých študentov VŠ pre daný odbor x+1
o Školné – „y“
o Štátny grant = 0
o Výška školného pre študenta x+1 = y

Výška štátneho grantu by súvisela s typom vysokoškolského odboru, ako aj s
požiadavkami pracovného trhu na absolventov. Poskytnutie prostriedkov z grantu by bolo
v podobe nenávratnej pôžičky. Cieľom tejto formy školského systému je zabrániť vysokým
školám generovať absolventov v odboroch, ktoré nie sú žiadané pre súčasné potreby
pracovného trhu. V prípade, ak by napriek tomu chcel študent študovať daný študijný
program, bude si musieť štúdium financovať samostatne.
Naopak, pracovným trhom žiadané vysokoškolské odbory, akými sú napríklad IT odbory
alebo medicína by mohol štát financovať prostredníctvom poskytovania návratných
finančných pôžičiek nad rámec štátneho grantu. Pri vybraných odboroch by výška grantu
spolu so štátnou pôžičkou mohla tvoriť celkovú výšku školného za kompletné 5 ročné
štúdium. Štátnu pôžičku by študent začal splácať až po absolvovaní vysokoškolského štúdia.
Avšak pre poskytnutie týchto služieb by bolo nutné splniť kritéria nad rámec ostatných, ako
napr. zaviazanie sa, že absolvent bude pracovať určitý počet rokov pre štátnu správu (aspoň
po dobu nesplatenia štátnej pôžičky).
8
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V súčasnosti sa realizujú národné projekty na podporu tvorby pracovných miest
u zamestnávateľov, na ktoré prispieva štát maximálne sumou 5 500 EUR po dobu 12
mesiacov na jedno pracovné miesto. Podmienkou pre získanie finančného príspevku je
povinnosť uzatvorenia pracovného pomeru minimálne na 18 mesiacov.9 Toto opatrenie sa
javí ako menej efektívne, nakoľko väčšina zamestnávateľov po skončení povinnej 18
mesačnej doby zamestnancov prepustí, alebo im zmenia status zamestnanca na tzv. dohodára.
Riešením v tomto prípade by bol proces kooperácie medzi mladými absolventmi
a zamestnancami v preddôchodkovom veku, kde by oba typy zamestnancov pracovali
dočasne na skrátený pracovný úväzok. Doba trvania takto nastaveného pracovného procesu
by bola približne 1 - 1,5 roka, kedy by zamestnanec v preddôchodkovom veku, alebo v čase
dovŕšenia dôchodkového veku pomáhal so zaškolením nového zamestnanca na jeho pracovnú
pozíciu, z ktorej on po uplynutí stanovenej doby odíde. Štát by sa spolupodieľal pri takýchto
typoch kooperácie prostredníctvom zníženej odvodovej povinnosti pre oboch zamestnancov,
a to počas doby zapracovania absolventa. Výhodou tohto procesu sú znížené náklady na
zaškolenie nového zamestnanca, nakoľko starší zamestnanec je v úlohe mentora, ktorý
pomôže zabezpečiť potrebné zapracovanie. Zamestnávateľovi sa zníži odvodová povinnosť
voči dvom zamestnancom a voľné finančné prostriedky vie využiť pre iné účely.
Inou vhodnou alternatívou na získanie väčších praktických skúsenosti je odborná,
prípadne absolventská prax, kde uchádzač pracuje priamo vo vybranej spoločnosti. Je dobré,
že tento druh podpory si osvojila EÚ aj vláda SR a finančne ho podporuje a venuje sa mu
prostredníctvom spoločného európskeho opatrenia „Kvalitné stáže a učňovská príprava“.
Ďalším možným opatrením ako zamedziť zvyšujúcej sa nezamestnanosti mladých ľudí, a čo
najskoršieho osvojenia si pracovných návykov, je zaviesť povinnú absolventskú prax pre
absolventov vysokých a stredných škôl, ktorí nie sú schopní zamestnať sa do 3 mesiacov od
skončenia vysokej školy.10 Pre vyššiu efektívnosť využitia stáží a najmä identifikáciu
vykonávaných činností absolventmi, by bolo vhodné zriadiť výkonný mechanizmus, ktorého
úlohou by bola registrácia a kontrola osôb vykonávajúcich odbornú alebo absolventskú prax,
na ktorú bol poskytnutý štátny príspevok. Cieľom by bolo zistiť, či sa neplytvá verejnými
zdrojmi vynaloženými na podporu stáže, či uchádzači vykonávajú činnosti spojené
s predmetom ich odbornej respektíve absolventskej praxe, či samotné osoby pravidelne
nastupujú na výkon praxe a v konečnom dôsledku zistiť, aké poznatky z praxe nadobudli, či
im predmetné spoločnosti ponúkli miesto na trvalý pracovný pomer alebo ako im získané
praktické zručnosti a vedomosti pomohli na trhu práce. V prípade absolventov stredných
odborných škôl by sa dalo toto opatrenie modifikovať do podoby povinných učňovských
praxí, kde by bol proces obdobný ako pri absolventských stážach.
Jedným z dôležitých prostriedkov na podporu zamestnania mladých absolventov, najmä
absolventov stredných odborných škôl, sa javí podpora samozamestnávateľov, t.j.
živnostníkov (najmä v oblasti remesiel). Úroveň samozamestnávateľov je v SR druhá
najhoršia v rámci V4, dokonca v porovnaní s minulými rokmi sa percento
samozamestnávateľov z celkového počtu zamestnaných znížilo. Konkrétnejší pohľad je
uvedený na obrázku 1. Daný stav by mohlo zlepšiť viacero účinných opatrení pre
skvalitnenie
a zefektívnenie
celkového
podnikateľského
prostredia.
Podpora
samozamestnávateľov by v tomto prípade mohla prísť aj so strany samospráv, nakoľko
zákazníci aj dodávatelia malých podnikateľov a samozamestnávateľov pochádzajú zvyčajne
z jeho blízkeho okolia. Finančná podpora by mohla byť poskytovaná najmä zo zdrojov
samospráv. Cieľom opatrenia by bolo posilnenie regionálneho podnikania,
9
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samozamestnávateľov a samotná podpora by bola orientovaná najmä na tradičné remeslá.
Spôsob podpory by mohol byť buď vo forme návratnej alebo nenávratnej pôžičky
a samotným účelom finančnej podpory by bolo krytie nákladov spojených s nákupom
prístrojov a zariadení potrebných na výkon podnikania.
Graf 4
Vývoj podielu a porovnanie samozamestnávateľov
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3. Závery
Pri pohľade na súčasný vývoj nezamestnanosti mladých v EÚ je možné konštatovať, že
má klesajúcu tendenciu. Je však otázne, či je klesajúci trend je dôsledkom prijatých opatrení
EÚ, alebo ide len o sprievodný efekt, ktorý je spôsobený aktuálnou fázou hospodárskeho
cyklu, v ktorom sa ekonomika EÚ nachádza. Avšak EÚ by nemala riešiť problémy
s nezamestnanosťou na globálnej úrovni, nakoľko každý región Európy je špecifický. Preto
by bolo vhodné rozdeliť EÚ do určitých regionálnych častí, ktoré zdieľajú rovnakú alebo
podobnú geografickú polohu, ekonomickú a sociálnu situáciu a vytvárať odporúčania pre tieto
jednotlivé regióny, ktoré by zodpovedali ich možnostiam a podmienkam. Všeobecné
odporúčania pre všetky členské štáty EÚ sú neefektívne a častokrát pre niektoré členské
krajiny nedosiahnuteľné.
V podmienkach SR je nutné zamerať sa hlavne na reformné procesy vzdelávacieho
systému, ktorý je potrebné prepojiť s pracovnou sférou a zintenzívniť komunikáciu
a spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi, ktorá má v SR svoju
históriu a tá dokazuje, že táto kooperácia v minulosti bola veľmi efektívna. Ďalšou oblasťou,
v ktorej má SR signifikantné nedostatky, je podnikateľské prostredie, ktoré je dlhodobo jedno
z najhoršie hodnotených v EÚ. Je nutné posilniť štatút samozamestnávateľov a malých
podnikov, znížiť odvodové a byrokratické zaťaženia, vytvoriť priestor a podporu pre mladých
začínajúcich samozamestnávateľov, nakoľko prevažná väčšina zamestnancov nielen v SR ale
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celej EÚ, pracuje v oblasti malých a stredných podnikov a je nevyhnutné, aby mali tieto
podniky čo najpriaznivejšie podmienky pre svoje podnikateľské aktivity a boli tak
i motivovaní vytvárať nové pracovné miesta pre mladých ľudí.
V rámci súčasných programov podporujúcich zamestnanosť mladých ľudí v SR možno
povedať, že v porovnaní s minulými rokmi sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
venuje viac tejto problematike, čo možno vnímať ako pozitívum, avšak je nevyhnutné
zefektívniť vynakladanie finančných prostriedkov na samotné programy a najmä vytvárať
podmienky pre vznik dlhodobých pracovných miest, ktoré budú existovať aj bez finančných
dotácií so strany štátu a samozrejme za primeranú výšku mzdy. Nakoľko od roku 2016 možno
pozorovať, že celková nezamestnanosť sa znižuje a vo februári prvýkrát od roku 2009 klesla
pod 10% a začína pomaly dosahovať svoju najnižšiu možnú dosiahnuteľnú úroveň (berúc do
úvahy osoby, ktoré sú dobrovoľne nezamestnané), avšak úroveň miezd, resp. tempo rastu
miezd zostáva nemenné a vďaka tejto skutočnosti sa vyskytuje otázka, či mladí ľudia budú
ochotní akceptovať úroveň ohodnotenia a budú ochotní pracovať.
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Abstrakt v anglickom jazyku
In the Slovak Republic we are currently facing the problem of quantitative and qualitative
disparities in the labour market - result of the past neglect of the necessity of linking the
system of education with the needs of society and economy. The disparity between the
structures of labour supply and demand causes problems in the ability of graduates to succeed
in employment, what results in a high level of graduate unemployment as well as relatively
high costs of active labour market policies for retraining and inclusion in the labour market, or
ineffective spending of resources in the educational system as such. Namely, in the past there
was no relevant information in the context of the Slovak Republic at the required level of
granularity detailing the current and future needs of the labour market. Without this
information, it is impossible to set up the system of education and employment policy that
would follow up on these truly needs. One of the key activities and simultaneously objectives
of the labour market policy in the current programming period was therefore to determine the
needs of the labour market and implement them into decision-making processes as the key
factor in elimination of labour market disparities and increasing of decision-making efficiency
at all autonomous levels of the labour market and system of education.

Klasifikácia JEL: J08, J21, J23
Kľúčové slová: zamestnanosť, stratégia zamestnanosti, prognózy, zamestnania (profesie),
kvalifikácie
1. Úvod
V Slovenskej republike čelíme dlhodobejšiemu problému kvantitatívnych a kvalitatívnych
disparít na regionálnych trhoch práce, ktoré sú aj dôsledkom zanedbávania potreby
prepojenosti systému vzdelávania s potrebami trhu práce. Vo všeobecnosti možno
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konštatovať, že výrazné diferencie na trhu práce v regiónoch SR sú spojené so štruktúrnymi
problémami nezamestnanosti, najmä dlhodobej (Pauhofová a kol., 2016).
Nesúlad medzi štruktúrou ponuky a dopytu na trhu práce spôsobuje problémy
v uplatniteľnosti absolventov, čoho dôsledkom je ich vysoká miera nezamestnanosti, ako aj
relatívne vysoké náklady v rámci aktívnej politiky trhu práce na ich školenia a začlenenie sa
do pracovného života, či neefektívne vynakladané finančné zdroje v systéme vzdelávania.
V Slovenskej republike totiž absentovali relevantné informácie v potrebnej podrobnosti
o súčasných a budúcich potrebách trhu práce, bez znalosti ktorých nie je možné nastaviť
systém vzdelávania a politiky zamestnanosti v nadväznosti na tieto potreby. Jednou z veľmi
dôležitých aktivít a cieľov politiky zamestnanosti v Programovom období 2014 – 2020 je
práve preto determinovať potreby trhu práce a implementovať ich do rozhodovacích procesov
ako kľúčový faktor odstraňovania disparít na trhu práce a zefektívnenia rozhodovania
decíznej sféry na všetkých autonómnych úrovniach v oblasti trhu práce a školstva. Významný
pokrok bol dosiahnutý v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v koordinácii
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Národnému projektu Prognózy
vývoja na trhu práce v Slovenskej republike, v rámci ktorého bola vytvorená prognóza
očakávaných budúcich potrieb zamestnancov v horizonte 5 rokov za viac ako 400 podskupín
zamestnaní národnej štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 v regionálnom členení
podľa samosprávnych krajov SR, okresov a v odvetvovom členení podľa divízií
ekonomických činností SK NACE Rev. 2.
2. Metodológia
Metodicky v rámci prognóz vývoja na trhu práce v Slovenskej republike ide o mimoriadne
sofistikovanú kombináciu vyvinutých sústav kvantitatívnych ekonometrických a
stochastických modelov na paneli podnikov, mäkkých kvalitatívnych dát pochádzajúcich od
zamestnávateľov a regionálnych sektorových expertov, ako aj makroekonomických modelov
a oficiálnych prognóz. To vytvára konzistentnosť medzi mikroekonomickými, regionálnymi,
profesijnými, sektorovými a oficiálnymi makroekonomickými očakávaniami v SR
a umožňuje zahrnutie výsledkov do rozhodovacích procesov v oblasti aktívnych opatrení na
trhu práce a vzdelávania na rôznych úrovniach.
Prognózy zahŕňajú profesijné očakávania najdôležitejších zamestnávateľov v SR
v jednotlivých regiónoch, odvetviach, ako aj z hľadiska pokrytia jednotlivých profesií
získaných prostredníctvom rozsiahlych kvantitatívnych a kvalitatívnych prieskumov
o potrebách trhu práce. Výberovú vzorku v rámci celej Slovenskej republiky tvorilo viac ako
500 organizácií, ktoré spolu zamestnávali viac ako 430 000 zamestnancov (viac ako 20 %
všetkých zamestnancov v SR).
Bola vybudovaná úzka spolupráca s podnikmi, ktoré dokážu definovať svoje potreby a
prenášať ich priamo do informácií pre rezort práce, resp. školstva. Množstvo podnikov pri
tom uvítalo túto iniciatívu, pretože sa často stretávajú s problémom nedostatku pracovných síl
v požadovaných profesiách a vyjadrilo želanie budúcej kontinuálnej úzkej spolupráce pri
ďalšom metodickom riadení a definovaní potrieb trhu práce.
Informácie o voľných pracovných miestach v zamestnávateľských organizáciách
prepojené s aktuálnou ponukou pracovných síl vystupujú v prognostickom aparáte taktiež
v porovnaní s absolventmi prichádzajúcimi na trh práce podľa odborov vzdelania a štruktúrou
uchádzačov o zamestnanie, pričom informácie o štruktúre absolventov prichádzajúcich na trh
práce sú výsledkom vyvinutých modelov aplikovaných na údaje zo zdrojov Centra vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) o počte študujúcich a počte
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absolventov jednotlivých odborov vzdelania a škôl. Databázy o uchádzačoch o zamestnanie
pochádzajú z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Pretože mnoho absolventov škôl pokračuje v štúdiu, či už stredoškolskom maturitnom,
nadstavbovom, bakalárskom, inžinierskom a pod., je potrebné rozlišovať medzi počtom
absolventov a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce. Len druhý uvedený pojem
reálne charakterizuje rozšírenia ponuky na trhu práce, na druhej strane, oficiálne databázy sú
dostupné len o počte absolventov. Preto bolo nevyhnutné vyvinúť osobitné modely
determinácie prechodu študentov medzi jednotlivými stupňami vzdelania.
Prognózy vývoja pracovných príležitostí sú tak realizované v takmer 300 000 rôznych
kombinovaných členeniach. Táto prognóza svojimi parametrami kombinácie podrobnosti
členenia výsledkov a ich časového horizontu tak výrazne presahuje doposiaľ realizované
predpovede profesijnej štruktúry zamestnanosti v SR a aj väčšinu prác v zahraničí,
rešpektujúc práce realizované vo vyspelých krajinách EÚ a OECD s dlhodobo etablovaným
predvídaním potrieb trhu práce, napr. Cedefop 2016, Wilson, 2012, Cedefop 2010, Cörvers –
Grip – Heijke, 2002, Neugart – Schömann, 2002, a i.
3. Odstraňovanie profesijných a kvalifikačných disparít prognózovaním vývoja na trhu
práce
3.1 Vývoj na trhu práce
Súčasné rýchle štruktúrne zmeny v dopyte na trhu práce zo strany zamestnávateľov
a nepostačujúce aktivity v oblasti cielenej prípravy na povolanie, resp. ďalšieho vzdelávania,
ktoré by dokázali včasne a operatívne reagovať na túto dopytovú dynamiku, spôsobujú
výrazné disparity na trhu práce. Ich základom sú informačné afinity, teda deficit informácií
o potrebách trhu práce, o uplatniteľnosti absolventov, či potenciáli jednotlivých zamestnaní.
Taktiež dlhodobo zlyháva systém kvalifikovaného odborného a kariérového poradenstva
s osobitným zameraním na budúce potreby trhu práce. V dôsledku tejto situácie sa ponuka
kvalifikácií pre trh práce, resp. konkrétnych odborných vedomostí, odborných zručností
a všeobecných spôsobilostí nedokázala dynamicky prispôsobiť dopytu na trhu práce,
nereagovala aktívne na vývojové zmeny, technologický pokrok a taktiež regionálne zmeny,
ktoré sú kľúčové z hľadiska alokácie pracovnej sily v konkrétnom teritóriu.
Pretrvávajúce problémy na trhu práce v súčasnosti sú v skutočnosti kumuláciou
problémov, ktoré sa začali rozvíjať s prechodom od plánovanej na trhovú ekonomiku. Počas
centrálneho plánovania bol totiž dopyt na trhu práce tvorený rovnakou autoritou akou bol
usmerňovaný vzdelávací systém (štátom). S prechodom na trhovú ekonomiku sa dopytová
stránka postupne presúvala vo väčšinovom podiele do súkromného vlastníctva, avšak riadenie
vzdelávacieho systému ostalo z veľkej časti nezmenené. V rámci prípravy na povolanie
zohralo významnú úlohu prenesenie kompetencií riadenia stredného odborného školstva na
územnú samosprávu, ale aj umožnenie vzniku súkromných škôl na všetkých úrovniach
vzdelávacieho systému. Základný rozdiel spôsobujúci disparity medzi dopytom a ponukou na
trhu práce je rozdielny nositeľ štruktúr dopytu na trhu práce, a teda aj informácií o súčasnom
a budúcom dopyte na trhu práce.
Keďže dopyt na trhu práce je vo väčšej miere tvorený súkromným sektorom ako
verejným, štát stráca znalosť a dosah na to, čo bude na trhu práce v budúcnosti potrebné. Je to
pre štát významná zmena oproti situácii spred troch desaťročí, kedy bol majoritným tvorcom
dopytu aj ponuky na trhu práce. Prechod medzi zriadeniami sa niesol v podpore voľného
a otvoreného trhu a do povedomia sa dostávala myšlienka A. Smithovej neviditeľnej ruky trhu
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„..každý sleduje pouze vlastní zisk a jako v řadě jiných případů ho vede jakási neviditelná
ruka, aby pomáhal dosáhnout cíl, o který mu vůbec nejde…. Tím, že sleduje vlastní zájmy,
nejednou prospěje zájmům společnosti více, než kdyby jim chtěl skutečně prospět“1.
V mnohých prípadoch tak bolo jednoduchšie povedať „trh to vyrieši“. Modelový prípad
fungovania trhu sa však v realite značne odlišuje od zamýšľaných dôsledkov. Súčasná
generácia totiž môže dôsledky trhu vidieť aj v praxi, na rozdiel od A. Smitha, ktorý musel
pracovať len s predstavivosťou a hypotézami. To, že neviditeľná ruka trhu nie je všemocná,
môžeme v súčasnosti vidieť v obrovskej polarizácii bohatstva.2 Ponechanie revolučného
vývoja vo vzdelávacom systéme bez výraznejších zásahov do jeho štruktúry a kvality spôsobil
jeho postupné odlúčenie od trhu práce, čo sa v súčasnosti prejavuje vo významných
disparitách na trhu práce.
3.2 Aktuálne profesijné a kvalifikačné disparity na trhu práce a ich dôsledky na
socioekonomickú situáciu v krajine
Dlhodobo zanedbávaná nutnosť zásahov do systému vzdelávania, ktoré by odrážali vývoj
na trhu práce v SR vyústila do rozsiahlych kvantitatívnych a kvalitatívnych disparít na tomto
trhu. Systém vzdelávania sa tak dlhodobo vzďaľuje od trhu práce a jeho absolventi
nevyhovujú požiadavkám zamestnávateľov na ich kvalitu a kvantitu. Pri mnohých odboroch
vzdelania počty absolventov signifikantne prevyšujú nad dopytom po nich, pri iných je zas
ponuka nedostatočná a trh práce by dokázal absorbovať väčšie množstvo pracovných síl, ako
je v podmienkach SR k dispozícii. V mnohých prípadoch pri tom nejde len o kvantitatívny
štruktúrny problém, ale aj o kvalitatívny aspekt, keď absolventi jednotlivých odborov
vzdelania nespĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon korešpondujúcich zamestnaní. To so
sebou prináša celú škálu priamych a nepriamych negatívnych dôsledkov nielen na trh práce
v SR, ale prejavujúcich sa aj vo všetkých socioekonomických oblastiach. V neposlednom rade
ide o výrazné plytvanie finančných prostriedkov v systéme vzdelávania, ktorý z veľkej časti
produkuje absolventov nevyužívajúcich získané zručnosti a vedomosti na trhu práce,
absolventov s nízkou uplatniteľnosťou často končiacich v evidencii uchádzačov
o zamestnanie, v nekorešpondujúcich zamestnaniach, alebo v zamestnaniach s postačujúcou
nižšou úrovňou kvalifikácie.

1

Smith, A. (1958): Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Sv. 2. Státní nakladatelství politické
literatury. Praha, str. 35.
2
Zatiaľ čo na jednej strane Zeme zomierajú ľudia na nedostatok pitnej vody (stále takmer miliarda ľudí nemá
prístup k pitnej vode), na druhej strane ňou polievajú kvety. Takmer desať miliónov ľudí zomiera každoročne na
vyliečiteľné choroby, pričom na ich záchranu by stačil zlomok financií využívaných pri vývoji zbraní. Mohli by
sme ďalej pokračovať a trhu práce absolútna voľnosť taktiež v mnohých smeroch nepomohla.
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Graf 1
Disparity medzi počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce a dodatočnou potrebou
zamestnancov do roku 2020 v Slovenskej republike (VŠ - vysoká škola, SŠ - stredná škola)

Zdroj: NP Prognózy vývoja na trhu práce v SR , CVTI SR.

Len z agregátneho pohľadu, približne každý 4-tý absolvent vysokej školy v Slovenskej
republike pracuje na pozícii s postačujúcim nižším ako vysokoškolským vzdelaním a takmer
dve tretiny absolventov stredných a vysokých škôl pracujú na pracovných pozíciách
nekorešpondujúcich s vyštudovaným odborom vzdelania. Problematické je aj to, že táto
situácia nesmeruje k lepšiemu, pretože pri nových absolventoch, prichádzajúcich na trh práce
v súčasnosti, sú disparity ešte výraznejšie a v podrobnejších členeniach sa stretávame s
omnoho negatívnejšími charakteristikami. Následkom je rozsiahle plytvanie finančných
prostriedkov na vzdelávanie absolventov v oblastiach bez perspektívy3, nízke využívanie
ekonomického potenciálu krajiny, vysoká miera nezamestnanosti predovšetkým mladých ľudí
a z toho plynúce ďalšie rozsiahle finančné prostriedky vynakladané na riešenie dôsledkov
týchto systematických nedostatkov a množstvo ďalších nepriamych následkov v sociálnej
oblasti.
Na strane podnikov sa tento nesúlad premieta do vysokých nákladov na školenia
zamestnancov, čo sa v konečnom dôsledku často prejavuje aj v znižovaní množstva
3

Na vzdelávanie absolventov končiacich mimo odbor, ktorý vyštudovali je každoročne alokovaných viac ako
300 mil. EUR pri zohľadnení súčasných počtov študujúcich a minimálnych nákladoch na jedného študujúceho
na strednej a vysokej škole.
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finančných prostriedkov alokovaných na mzdy. V konečnom dôsledku problémy
zamestnávateľov pri hľadaní vhodných pracovných síl znižujú ich ekonomický, ale aj
inovačný potenciál. Na druhej strane osoby, ktoré sa nedokážu uplatniť na trhu práce
v korešpondujúcej, alebo vôbec v nejakej profesii sa stávajú frustrovanými. Táto frustrácia sa
premieta v samotnej výkonnosti v pracovnom živote, v mnohých prípadoch vyúsťuje aj do
problémov v osobnom a rodinnom živote. V hraničných prípadoch tieto negatívne faktory
môžu vyvolať rast kriminality.
3.3 Prognózy vývoja na trhu práce ako nástroj riešenia negatívneho vývoja na trhu práce
Súčasné problémy na trhu práce v SR sú dôsledkom neefektívnych a nepodložených
politických rozhodnutí a opatrení, vo významnej miere v oblasti systému vzdelávania v
minulosti. Do realizácie Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej
republike neexistovali relevantné a podrobné informácie o potrebách trhu práce a uplatnení
absolventov stredných a vysokých škôl, ktoré sú nevyhnutným predpokladom k zamedzeniu
ďalšieho vzďaľovania sa systému vzdelávania od reálnych potrieb trhu práce a z toho
plynúcej rozsiahlej špirály problémov. Bez týchto informácií nielen že nie je možné zamedziť
ďalšiemu negatívnemu vývoju, ale ani efektívne riešiť už súčasnú zlú situáciu. Akékoľvek
rozhodnutia a opatrenia v tejto oblasti nepostavené na relevantných informáciách sú tak len
subjektívnym vyjadrením snahy o zmenu s nedostatočným cielenosťou a bez možnosti
zadefinovania jasnej a zreteľnej opodstatnenosti spolu s predpokladanými efektmi na trh
práce v budúcnosti. Nie je totiž možné nastaviť systém vzdelávania v súčinnosti s potrebami
trhu práce bez znalosti týchto potrieb, v súlade s metodickými prístupmi uznávaných autorov,
ako napr. Greene, 2011, Campos – Hughes – Jurajda – Munich, 1999, Heijke, 1994, Willems,
1996, a i.
Ľudská skúsenosť nám hovorí, aby sme sa poučili z predchádzajúcich chýb a neopakovali
ich. Je nepochybné, že rozhodnutia a opatrenia v oblasti systému vzdelávania v posledných
desaťročiach boli zväčša nesprávne nastavené, museli byť, pretože dôsledkom dobrých
rozhodnutí a efektívnych opatrení nemôže byť zhoršujúca sa situácia na trhu práce pri jednom
z najvyšších rastov ekonomiky v Európe, ktorý je v Slovenskej republike evidentný.
Práve podrobné a relevantné výsledky prognóz vývoja na trhu práce priniesli potenciál na
odstránenie a neopakovanie chýb minulosti, a tým aj potenciál výrazného šetrenia finančných
prostriedkov, vedú k ich efektívnemu vynakladaniu a k odstraňovaniu existujúcich problémov
na trhu práce. V konečnom dôsledku tak aj potenciál k zlepšeniu situácie v celom spektre
socioekonomických oblastí, vrátane uplatnenia absolventov, využívania potenciálu krajiny,
znižovania nezamestnanosti, spolu s nepriamymi vplyvmi ako znižovanie kriminality,
sociálnej deprivácie, či zvyšovanie miezd a záujmu investorov o SR a ďalšie.4 Ako už bolo
uvedené, jedným zo základných predpokladov nevyhnutných pre efektívne rozhodovanie
decíznej sféry, sú relevantné informácie. Len na základe analytických a podložených záverov
dokážu byť tieto rozhodnutia cielené a dosahovať požadovaný pozitívny efekt.
Z vyššie uvedených dôvodov bola v Slovenskej republike vytvorená prognóza
očakávaných budúcich potrieb zamestnancov v horizonte 5 rokov za 431 podskupín
zamestnaní národnej štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 v regionálnom členení
podľa samosprávnych krajov SR a v odvetvovom členení podľa sekcií ekonomických
činností. Prognózy vývoja pracovných príležitostí v osobitnom členení na dopyt vyvolaný
4

Prístup charakteru relevantných prognóz má zabezpečiť aj cielený depolarizačný moment, kedy zamedzením
poklesu zamestnanosti a vytváraním nových pracovných miest je možné prispieť k formovaniu domáceho
dopytu na vyššej úrovni (mzdová a príjmová hladina). Je tak spoločensky i individuálne efektívnejšie realizovať
spotrebu v porovnaní so spotrebou, ktorá je založená na rastúcej zadlženosti domácností.
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ekonomickým vývojom a medzigeneračnou výmenou sú teda realizované v takmer 300 000
rôznych kombinovaných členeniach. Z výsledkov prognóz napríklad vyplýva, že v SR
rovnako ako vo väčšine vyspelých krajinách sveta, rastie dopyt v dôsledku ekonomického
vývoja (úroveň zamestnanosti) v zamestnaniach s potrebou vysokej kvalifikácie a na strane
druhej klesá dopyt po zamestnancoch s potrebou najnižšej kvalifikácie. Najvýraznejšie rastúce
tendencie zamestnanosti sa očakávajú v hlavných triedach zamestnaní 2 – Špecialisti a 3 –
Technici a odborní pracovníci.
Mapa 1
Prognóza celkovej dodatočnej potreby zamestnancov v horizonte 5 rokov podľa hlavných
tried zamestnaní v krajoch SR

Zdroj: NP Prognózy vývoja na trhu práce v SR

Podľa prognóz v horizonte 5 rokov vzrastie počet zamestnaných špecialistov o viac ako
29 000 a technikov a odborných pracovníkov o viac ako 17 000. Na druhej strane, pokles
zamestnanosti je očakávaný predovšetkým pri zamestnancoch v hlavnej triede 9 – Pomocní
a nekvalifikovaní pracovníci (pokles o približne 2 300 v horizonte 5 rokov), pričom
výraznejší pokles sa začne prejavovať až po roku 2017, dovtedy bude ich počet mierne rásť,
resp. stagnovať v dôsledku výrazne pozitívneho vývoja na trhu práce v súčasnosti.
Najvýraznejší absolútny nárast zamestnanosti je očakávaný v zamestnaniach Montážni
pracovníci v strojárskej výrobe, Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave,
Strojárski špecialisti, Montážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení, Špecialisti
v ošetrovateľstve a Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly, ktorých počet
vzrastie kumulatívne v horizonte 5 rokov od 2 000 do 3 600.
Štruktúrne zmeny na trhu práce sa čoraz viac dynamizujú, čím rastie a bude rásť aj
význam ich predvídania. Technologický pokrok a automatizácia procesov zasahujú stále viac
do trhu práce. Miera náhrady práce kapitálom sa tak stále zvyšuje a nie je otázkou „či“, ale
otázkou „kedy“ na Slovensku nastane reálna priemyselná revolúcia, ktorá zníži potrebu
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ľudskej práce vo viacerých oblastiach na minimum. Takáto revolúcia však nemusí mať
negatívne dôsledky na trh práce, zamestnanosť a nezamestnanosť, pretože bude rozvíjať iné
oblasti hospodárskeho života. Avšak pokiaľ na to nebude SR pripravená a nebude pripravený
systém vzdelávania, ktorý tieto zmeny dokáže včas predvídať a prispôsobovať sa im, tak to
môže mať výrazne negatívne dôsledky na všetky sféry hospodárstva a života v krajine.
V konečnom dôsledku na prognózach potrieb trhu práce a úspešnosti ich implementácie do
rozhodovacích procesov o trhu práce bude závisieť to, či Slovenská republika bude
v dôsledku týchto zmien výrazne trpieť alebo profitovať.
4. Závery
Implementácia pravidelne aktualizovaných výsledkov prognóz vývoja na trhu práce
a uplatniteľnosti absolventov stredných a vysokých škôl do celej škály oblastí je dlhodobejší
proces, avšak v konečnom dôsledku tieto výsledky prispejú priamo k:















odstraňovaniu súčasných kvantitatívnych disparít na trhu práce, riešeniu
nedostatkových zamestnaní na trhu práce,
zamedzeniu vzniku ďalších kvantitatívnych a kvalitatívnych disparít na trhu práce
v budúcnosti zosúlaďovaním potrieb a požiadaviek trhu práce so systémom
vzdelávania,
zefektívneniu rekvalifikačných a dokvalifikačných kurzov v nadväznosti na
potreby trhu práce,
kapacitnému nastaveniu jednotlivých odborov vzdelania na stredných a vysokých
školách v regionálnom členení v nadväznosti na potreby trhu práce,
výraznému šetreniu neefektívne vynakladaných finančných prostriedkov v systéme
vzdelávania,
šetreniu finančných prostriedkov alokovaných do riešenia problémov
vyplývajúcich z nesúladu medzi ponukou a dopytom na trhu práce,
zvýšeniu informovanosti všetkých aktérov na trhu práce a racionalizácii ich
rozhodovania na tomto trhu,
racionalizácii rozhodovania decíznej sféry vo všetkých oblastiach trhu práce
a školstva,
zadefinovaniu a implementácii trhovej motivácie k zvyšovaniu kvality stredných
a vysokých škôl a následnému rastu kvality stredných a vysokých škôl v SR,
zefektívneniu cielenosti a účinnosti aktívnych opatrení na trhu práce,
zvýšeniu uplatnenia a uplatniteľnosti absolventov stredných a vysokých škôl,
znižovaniu nezamestnanosti predovšetkým mladých ľudí,
a ďalším pozitívnym priamym efektom.

Výsledky prognóz už v súčasnom období využívajú najmä úrady práce, sociálnych vecí
a rodiny, rezorty práce a školstva na základe memoranda o spolupráci, vyššie územné celky,
zamestnávateľské zväzy, stredné a vysoké školy pri optimalizácii nasadzovania Aktívnych
opatrení na trhu práce, vypracovávaní plánov znižovania regionálnej nezamestnanosti,
v oblasti optimalizácie siete a výkonov škôl, aktualizácii zoznamu učebných a študijných
odborov nad rámec potrieb trhu práce a učebných a študijných odborov s nedostatkom
absolventov pre trh práce, v Rade vlády pre odborné vzdelávanie, v sektorových radách
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Národnej sústavy povolaní, vo výboroch pre otázky zamestnanosti, v medzinárodnom
monitoringu európskeho trhu práce, Európskej migračnej siete a ďalšie.
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Abstrakt
The present paper proposes three main objectives: (1) characterize the most important
changes in recent years have been observed in the provision and financing of social services
in the Czech Republic, (2) characterize the current problems that are currently addressed by
service providers and clients of social services, (3) outline the possible adjustments to the
system of financing social services system so that our company is prepared to deal with the
resulting consequences of population aging. It is obvious that the current system of funding
social services, especially providers of dependence on granting subsidies from the state
budget does not contribute to the necessary development of various social services. Executed
analysis suggests that in the coming years is needed to implement a number of changes
especially in the area of financing social services, so that by the involvement of other funds
(eg. in the form of PPP projects) to be able to fulfill the expected needs of social services
clients.
Klasifikace JEL: I38, H75
Klíčová slova: sociální služby – stárnutí populace – příspěvek na péči – financování
sociálních služeb
1. Úvod
Hluboké změny probíhající od počátku 90. let ve všech sférách života naší společnosti si
vyžadují nové pohledy na všechny oblasti hospodářského a sociálního rozvoje naší země.
Rozsáhlé úpravy se dotkly i systému sociální ochrany obyvatelstva, který nebyl připraven na
řešení řady nově vznikajících sociálních situací. K jeho největším nedostatkům patřilo, že v
důsledku paternalistického přístupu státu ex ante nepředpokládal při řešení jednotlivých
sociálních situací iniciativu občanů ani jiných sociálních subjektů. V tomto směru šlo m.j. o
solidární výpomoc mezi občany a aktivitu dobrovolných občanských, hospodářských a
církevních organizací. Proto bylo nutné nově zformulovat základní principy celého sociálního
systému.
Proto byl souběžně se scénářem ekonomické reformy vypracován v roce 1990 i scénář
sociální reformy, který nastínil základní kroky transformace v této oblasti. Prioritním úkolem
přitom byla konstrukce záchranné sociální sítě, jejímž základním cílem byla ochrana širokých
vrstev obyvatelstva před dopady ekonomické transformace v zájmu zabezpečení její sociální
průchodnosti. V tomto smyslu záchranná sociální síť m.j. měla poskytnout sociální zajištění
starým a invalidním občanům a těm občanům, pro které předchozí aktivní funkce nebyly
účinné. K zabezpečení těchto funkcí proto byla koncipována opatření m.j. v oblasti
poskytování sociálních služeb, kdy byla přijata zásada, že ústavní sociální péče na standardní
úrovni bude v případě nezbytnosti po vyčerpání možností mimoústavní péče dostupná
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finančně všem potřebným občanům bez ohledu na jejich příjmovou situaci a že jim po úhradě
nákladů za státní ústavní péči zůstane stanovený minimální zůstatek příjmu, který se bude s
růstem životních nákladů valorizovat. Diferenciace takové náhrady může nastat v případě, že
uživatel služby zvolí vyšší kvalitu či rozsah péče.
První etapa těchto prací byla zakončena v r. 1995, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu
ČR přijala zákon o důchodovém pojištění a zákon o státní sociální podpoře. Změny, které
byly v těchto oblastech v uplynulých letech realizovány, přispěly k vytvoření řady
standardních mechanismů a struktur, které jsou v plném rozsahu kompatibilní s principy
uplatňovanými v zemích Evropské unie. V následujících letech probíhaly rozsáhlé diskuse
nad pojetím systému sociální pomoci, nové právní normy však byly přijaty až v roce 2006,
mezi nimi i zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
2. Nové principy a cíle poskytování sociálních služeb
Od počátku 90. let tedy byly postupně uváděny do života nové principy poskytování
sociální pomoci, které jsou běžně uplatňovány v sociálních systémech vyspělých evropských
zemí. Jedná se o tyto principy (Tomeš, 1991):
-

demonopolizace sociálních služeb,

-

decentralizace státní sociální správy,

-

demokratizace sociální správy,

-

pluralizace financování sociálních služeb,

-

změna postavení člověka při poskytování sociálních služeb,

-

pluralizace forem poskytování sociálních služeb,

-

přiměřenost sociální pomoci sociální potřebě,

-

personifikace sociální pomoci,

-

profesionalizace sociální pomoci.

Tyto principy byly postupně uváděny do života. Jako jedno z prvních opatření v sociální
oblasti byl již v 1. pololetí r. 1990 v rámci novelizace zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, umožněn přístup k realizaci sociálních služeb i obcím, městům a nestátním
neziskovým organizacím a postupně byla jak ve vědomí občanů, tak i v zákonodárné činnosti
uplatňována zásada, že za vlastní životní úroveň je odpovědný především každý občan, resp.
rodina. Nově se tak vytvořila hierarchie subjektů sociální pomoci (Krebs, 2005), každý
subjekt získal postupně svoje nové postavení a roli. Nejvýznamnějším subjektem se přitom
stala rodina jako nejpřirozenější sociální skupina, která je schopna na základě vzájemné
spolupráce jednotlivých členů a jejich vzájemné solidarity zabezpečit péči o své členy a
formovat jejich hmotné i duchovní potřeby od dětských let až do stáří. Rodina poskytuje
základní sociální jistotu a bezpečí, v níž se uspokojují základní životní potřeby jejích členů,
kteří si s přihlédnutím ke svým možnostem a schopnostem poskytují vzájemně ochranu,
podporu a pomoc (Průša, 1992).
V souvislosti se společensko-politickými změnami na přelomu 80. a 90. let byly na řadu
objektů, v nichž byly sociální služby poskytovány, uplatněny na počátku 90. let restituční
nároky, což si vyžádalo nahradit tyto objekty výstavbou nových moderních zařízení. Tento
krok přispěl k tomu, že alespoň část starých – pro účely poskytování sociálních služeb v
naprosté většině nevyhovujících – objektů byla nahrazena novými moderními zařízeními,
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např. v r. 1995 bylo z celkového počtu 290 domovů důchodců umístěno 40,7 % z nich
umístěno v objektech, které byly postaveny do r. 1900, přičemž 9,7 % z celkového počtu bylo
umístěno v objektech postavených do r. 1700 (MPSV, 1997 a).
V souvislosti s realizací II. fáze reformy veřejné správy došlo k převedení zřizovatelských
funkcí k více než 460 zařízením sociálních služeb z bývalých okresních úřadů především do
samosprávné působnosti jednotlivých krajů. Přitom bylo nutno mít na zřeteli především tyto
skutečnosti:
-

sociální služby jsou poskytovány v zařízeních, která by měla sloužit především lidem
v místní lokalitě a obce by proto měly mít dobrý přehled o jejich využití a potřebě – z
tohoto titulu bylo žádoucí, aby tato zařízení byla podle principu subsidiarity převáděna
především na obce a města,

-

v těchto zařízeních je umístěno zpravidla pouze minimum občanů obce, města nebo
regionu, ve kterém se zařízení nachází a s ohledem na systém financování těchto
zařízení zřizovatel musí služby dotovat z vlastních rozpočtů, přičemž domovské obce
nemají k těmto občanům žádné povinnosti (není naplněn princip participace).

Legislativně však byly kompetence jednotlivých krajů upraveny pouze velmi obecně.
Krajům byly v sociální oblasti vymezeny tyto kompetence:
-

pečovat v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní
územní rozvoj, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče,

-

poskytovat dotace z vlastních prostředků občanským sdružením, humanitárním
organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v
oblasti sociálních služeb,

-

poskytovat dotace obcím z rozpočtu kraje a kontrolovat jejich využití.

Obdobně obecně byly vymezeny i role obcí v sociální oblasti podle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (obec v samostatné působnosti ve svém
územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o
vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů).
V obecné rovině byly vymezeny tyto cíle v rámci transformace sociálních služeb. Podle
nich měl být koncipován takový systém, který (Jabůrková – Mátl – Syslová, 2000):
-

bude respektovat důstojnost uživatelů, podporovat jejich nezávislost a zvyšovat jejich
společenskou a ekonomickou participaci,

-

zajistí, že uživatelé budou chráněni proti nízké úrovni sociálních služeb,

-

umožní žít uživatelům bezpečným, plným a pokud možno normálním životem v jejich
vlastním domově, kdykoliv je to proveditelné,

-

zajistí, aby zranitelné skupiny uživatelů byly chráněny před citovým, fyzickým,
sexuálním zneužíváním a nedbalostí a to jak v přirozeném prostředí, tak v institucích,

-

zajistí, aby uživatelům sociálních služeb v produktivním věku byly poskytovány tyto
služby způsobem, který maximalizuje jejich možnost i schopnost nastoupit do
zaměstnání, zůstat v něm nebo se do něj vrátit,

-

včasným rozpoznáním potřeb obcí, měst a regionů a zabezpečením odpovídajících
služeb je bude chránit a tím předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivých osob nebo
skupin,
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-

bude svým působením napomáhat k odstranění znevýhodnění jednotlivců nebo skupin
a podporovat jejich zapojení do života komunity,

-

bude maximalizovat prospěšnost služeb pro uživatele vytvořením dostatečně pestré a
dostupné nabídky a umožněním volby, která bude reagovat na individuální potřeby a
okolnosti.

3. Historie přípravy zákona o sociálních službách
Přestože již na jaře 1995 předložila vláda Poslanecké sněmovně Parlamentu k projednání
návrh zásad zákona o sociální pomoci (MPSV, 1995), návrh zákona o sociální pomoci vláda
následně neprojednávala, neboť – na rozdíl od v zásadách proklamovaných řešení – vzbudil
množství kritiky v řadách odborné i zájmové veřejnosti a podle některých názorů nebyl v
některých pasážích v souladu s ústavním pořádkem ČR (Průša, 1997 a). Na základě kritické
odezvy – především z řad poskytovatelů sociálních služeb – dostalo MPSV za úkol
vypracovat nový model financování sociálních služeb (MPSV, 1997 a), který byl následně
zapracován do návrhu věcného záměru zákona o sociální pomoci (MPSV, 1997 b). Tento
návrh vláda v únoru r. 1998 schválila. Po nástupu sociálně demokratické vlády však bylo na
počátku r. 1999 rozhodnuto přehodnotit tento systém a v zájmu zajištění ochrany uživatele
sociálních služeb eliminovat jeho největší rizika (dostatečná dostupnost sociálních služeb,
vytvoření nástrojů státu pro ovlivňování jejich dalšího vývoje). Současně bylo rozhodnuto, že
jednotlivé formy sociální pomoci budou i nadále upravovány samostatnými právními předpisy
tak, jak tomu bylo od počátku 90. let.
Významný posun v přípravě nové právní úpravy přineslo přijetí tzv. Bílé knihy v
sociálních službách, která charakterizovala základní principy poskytování sociálních služeb.
Na základě hlavních vývojových trendů rozvoje sociálních služeb v evropských zemích
(Council of Europe, 2000) zde byly definovány základní principy rozvoje tohoto systému
sociální ochrany obyvatelstva. K nim patří (MPSV, 2003):
-

nezávislost a autonomie pro uživatele služeb – nikoli jejich závislost,

-

začlenění a integrace – nikoli sociální vyloučení,

-

respektování potřeb – služba je určována individuálními potřebami a potřebami
společnosti, neexistuje model, který by vyhovoval všem,

-

partnerství – pracovat společně, nikoli odděleně,

-

kvalita – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem,

-

rovnost bez diskriminace,

-

standardy národní, rozhodování na místě.

Role samosprávných orgánů při poskytování sociálních služeb se výrazně zvýšila od r.
2003, kdy v souvislosti s realizací II. fáze reformy veřejné správy byly zřizovatelské
kompetence k zařízením sociální péče převedeny z rušených okresních úřadů na kraje do
jejich samosprávné působnosti. Tento krok sice výrazně přispěl k odstátnění sociálních
služeb, základní záměr reformy veřejné správy – přiblížení veřejných služeb občanům – však
v této oblasti nebyl naplněn. Základní příčinou této skutečnosti je fakt, že ministerstvo financí
neposkytlo městům a obcím garance za zachování finanční participace státu při financování
sociálních služeb, a proto byla naprostá většina sociálních zařízení převedena nikoli na
jednotlivé obce a města tak, jak se původně předpokládalo, ale na krajské úřady (Průša,
2003 a).
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Návrh věcného záměru zákona o sociálních službách vláda projednala až na podzim r.
2004, samotný zákon byl přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu na počátku roku 2006 s
tím, že nová právní úprava vstoupila v platnost 1. ledna 2007. V rámci této právní úpravy by
měly být promítnuty do právního systému ty principy transformace sociálních služeb, které
byly vytýčeny na přelomu století.
4. Nové prvky zákona o sociálních službách
Nový zákon o sociálních službách definuje tři typy sociálních služeb – sociální
poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.
Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb,
kterou jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit. Zahrnuje základní sociální
poradenství (tj. poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální
situace osob) a odborné sociální poradenství, které je poskytováno osobám v jednotlivých
typech poraden (občanské, manželské, rodinné, atd.), popř. osobám, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společnostní. Jeho součástí je rovněž půjčování kompenzačních
pomůcek.
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost. Jejich cílem je umožnit těmto osobám v nejvyšší možné míře zapojení do
běžného života společnosti. V případech, kdy to vylučuje nepříznivý zdravotní stav nebo
vysoký věk těchto osob, je cílem těchto služeb zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Ke
službám sociální péče patří např. osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby,
centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním
postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem.
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou
ohroženy pro vlastní krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života, který vede ke
konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných
zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat
osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a
šířením nežádoucích společenských jevů. K službám sociální prevence patří např. raná péče,
azylové domy, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny,
terapeutické komunity, terénní programy nebo sociální rehabilitace.
Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou nový zákon o sociálních službách přinesl, bylo
koncipování nové sociální dávky – příspěvku na péči – která představuje zcela nový nástroj
financování sociálních služeb a která by měla výrazně přispět k potřebným, žádoucím a
očekávaným změnám v této oblasti. Příspěvek na péči je poskytován těm osobám, které z
důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při
péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.
Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní
potřeby – mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (u osob
starších 18 let věku). Při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby se hodnotí
funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat základní
životní potřeby. Pro uznání závislosti v příslušné základní životní potřebě musí existovat
příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu nepříznivého zdravotního
stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu.
Funkční schopnosti se hodnotí s využíváním zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické
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osoby a využíváním běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo
vybavení v domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku
(Vostatek a kol., 2013).
Cílem zavedení příspěvku na péči jako nového nástroje financování sociálních služeb bylo
(MPSV, 1997 a):
- zabezpečit svobodnou volbu způsobu zabezpečení služeb a reverzibilní přechod od
"pasivního závislého pacientství" k "aktivnímu klientství",
- sjednotit podmínky pro získání veřejných prostředků všemi subjekty, poskytujícími péči
za podmínek jejich registrace,
- zvýšit prvek spoluúčasti občana při řešení jeho sociální situace,
- zrušit paušalizaci pohledu na zdravotně postižené občany a starobní důchodce,
- nastartovat proces deinstitucionalizace a individualizace péče.
Příspěvek na péči je určen na krytí zvýšených životních nákladů vyvolaných potřebou
péče o závislou osobu. K základním principům tohoto řešení patří (Průša, 1997 b):
-

jedná se pouze o "příspěvek" určený ke krytí části nákladů na zabezpečení potřebné
péči, předpokládá se, že k úplné úhradě budou využity i jiné zdroje klienta (např.
starobní důchod, vlastní úspory), jeho rodinných příslušníků i další veřejné zdroje
(např. úhrada nákladů zdravotní a ošetřovatelské péče ze systému veřejného
zdravotního pojištění),

-

poskytnutí příspěvku významně zvyšuje možnost samostatného rozhodnutí klienta o
způsobu zabezpečení vlastních potřeb,

-

poskytnutí příspěvku osobě, která péči potřebuje, umožňuje přesnější alokaci veřejných
prostředků tam, kde je potřeba péče a nikoliv tam, kde byly v minulosti vytvořeny
kapacity služeb.

Vedle příspěvku na péči a úhrady od uživatele sociálních služeb nový zákon o sociálních
službách předpokládal, že na zajištění poskytování sociálních služeb těm poskytovatelům,
kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb, budou poskytovány dotace ze
státního rozpočtu. V současné době jsou dotace poskytovatelům sociálních služeb
poskytovány ve formě tzv. vyrovnávací platby tak, aby financování sociálních služeb bylo v
souladu s evropskou legislativou.
Dalším z nových prvků, které přinesl do života zákon o sociálních službách, byl plán
rozvoje sociálních služeb. První úvahy o zpracování dokumentu obdobné povahy se objevily
při projednávání návrhu zásad zákona o sociální pomoci v Poslanecké sněmovně Parlamentu
na jaře r. 1995, tehdy se hovořilo o zpracování sociální analýzy obce, která se měla stát
podmínkou pro poskytování státních dotací na sociální aktivity jednotlivých obcí. V
následujícím období se ukázalo, že charakter takto zpracovaných analýz je podstatně širší než
vyjadřoval její název, a proto se začalo hovořit o zpracování sociálně demografické analýzy a
prognózy, s takovým označením tohoto dokumentu se bylo možno setkat v rámci v rámci
návrhu věcného záměru zákona o sociální pomoci na podzim roku 1997, jedna z prvních
sociálně demografických analýz a prognóz byla zpracována v rámci projektu Phare
"Optimalizace sítě sociálních služeb v Roudnici nad Labem a jejím okolí" (SOCIOKLUB,
1998).
Po nástupu sociálně demokratické vlády však bylo na počátku r. 1999 rozhodnuto
přehodnotit tento systém a využít spolupráci s britskými odborníky, kteří m.j. upozornili na
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nezbytnost kontinuálně aktivně ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty zjišťovat
potřeby ve stanoveném území a hledat způsob jejich uspokojování s využitím dostupných
zdrojů. Tento proces označovali jako "komunitní plánování". Hlavním cílem zpracovaného
komunitního plánu (zákon č. 108/2006 Sb. používá termín "plán rozvoje sociálních služeb) je
přispět ke zvýšení místní a typové dostupnosti jednotlivých forem sociálních služeb a tím
přispět ke snížení rizika sociálního vyloučení handicapovaných skupin obyvatelstva.
Dalším z nových prvků, které uvádí do života nový zákon o sociálních službách, je
povinnost každého poskytovatele sociálních služeb registrovat se na příslušném krajském
úřadě. Tato skutečnost přispěla k tomu, že bude konečně odstraněn dlouhodobý problém, s
nímž se potýkaly především statistické orgány a výzkumná sféra, tj. že statistická data byla
neúplná a prakticky vůbec nezahrnovala aktivity především nestátních neziskových
organizací, zejména v oblasti služeb sociální prevence (Průša, 2001). Poskytovatelé, kterým
bylo vydáno rozhodnutí o registraci, jsou vedeni v registru poskytovatelů sociálních služeb.
Tento registr vedou krajské úřady v listinné podobě a MPSV v elektronické podobě.
Zákon o sociálních službách dále nově upravil:
-

povinnost sociálního pracovníka obnovovat si, upevňovat a doplňovat si svoji
kvalifikaci,

-

poskytování sociálních služeb na základě smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem,
nikoli na základě správního rozhodnutí,

-

povinnost poskytovatelů služeb zpracovat standardy kvality poskytování sociálních
služeb,

-

povinnost státu kontrolovat dodržování těchto standardů v rámci systému inspekcí
kvality poskytování sociálních služeb.

5. Vývoj výdajů na poskytování sociálních služeb – hlavní problémové okruhy
Na charakteristiku stávajícího systému financování a poskytování sociálních služeb má
vliv celá řada kritérií a faktorů, z nichž k nejvýznamnějším patří (Průša, 2010):
-

kritéria pro stanovení míry závislosti,

-

struktura uživatelů jednotlivých typů sociálních služeb z hlediska míry jejich
závislosti,

-

kritéria pro přiznávání dotací ze strany státu a zřizovatele,

-

přístup zdravotních pojišťoven k financování poskytované ošetřovatelské a
rehabilitační zdravotní péče v pobytových zařízeních,

-

kritéria pro stanovení výše úhrad uživatele služby za pobyt a stravu v pobytových
zařízeních sociálních služeb, za jednotlivé úkony ambulantních a terénních služeb a za
poskytování sociálních služeb v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Při hodnocení efektivnosti nelze opomenout ani vliv rozdílné úrovně vybavenosti
jednotlivých regionů službami sociální péče, který významným způsobem determinuje
možnosti optimálního uspokojení potřeb klienta v závislosti na jeho celkové sociální situaci,
opomenout nelze ani skutečnost, že výše provozních nákladů jednotlivých zařízení je
významným způsobem determinována stářím jednotlivých budov a personálním vybavením
jednotlivých zařízení, pozornost je nutno věnovat i velikosti jednotlivých sídel a hlavním
100

vývojovým trendům, které jsou uplatňovány při jejich rozvoji v evropských zemích
(European Commission, 2013).
Výdaje na sociální služby se od počátku 90. let dlouhodobě zvyšují, výrazný nárůst lze
identifikovat zejména po r. 2007, kdy se na jejich financování začal podílet i nová sociální
dávka – příspěvek na péči. V grafu 1 je znázorněn vývoj pouze v letech 2010 – 2015, neboť
za předchozí období nejdou k dispozici data o finanční participaci obcí, měst a krajů na
financování sociálních služeb.
Graf 1
Vývoj výdajů na sociální služby v letech 2010 – 2015

Zdroj:
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech, MPSV, Praha 2010
– 2015
interní data MPSV ČR a MF ČR
vlastní výpočty

Tento vývoj byl ovlivněn zejména (Průša, 2012):
-

prakticky stabilní úrovní státní dotace na lůžko v ústavních zařízeních po celou 2.
polovinu 90. let a na počátku tohoto tisíciletí,

-

výrazným zvyšováním výše úhrad za pobyt a stravování v ústavech sociální péče ve 2.
polovině 90. let, kdy jejich zvýšení bylo vyšší, než kolik činilo zvýšení příjmů
důchodců v rámci valorizace důchodů,

-

zvyšováním úhrad za poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby,
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-

přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který zásadně změnil systém
financování služeb sociální péče (koncipování příspěvku na péči, zavedení úhrad za
ošetřovatelskou a rehabilitační péči ze systému veřejného zdravotního pojištění).

Podíl výdajů na sociální služby na HDP ve sledovaném období vzrostl cca dvakrát, v r.
2015 činil 1,3 %.
Z hlediska struktury výdajů na sociální služby tvoří největší podíl příspěvek na péči, v r.
2015 činil jeho podíl 36,9 % (podrobněji viz graf 2).
Graf 2
Struktura výdajů na sociální služby v r. 2015

Zdroj: vlastní výpočty

Hlavními zdroji pro financování služeb sociální péče jsou příspěvek na péči, dotace z
veřejných zdrojů, úhrady za poskytovanou ošetřovatelskou a rehabilitační péči a úhrady
klientů za pobyt a stravu v pobytových a ambulantních zařízeních sociálních služeb a za
jednotlivé úkony poskytované v rámci terénních služeb.
5.1 Příspěvek na péči
Nejvýznamnější změnou v oblasti financování služeb sociální péče, kterou nový zákon
přinesl, bylo koncipování nové sociální dávky – příspěvku na péči. Tato dávka představuje
zcela nový nástroj financování sociálních služeb, který je uplatňován i v řadě evropských
zemí, např. v Německu (Hauschild, 1998) nebo v Rakousku (Rudda – Marschitz, 2006). Jeho
cílem mělo být přispět k potřebným, žádoucím a očekávaným změnám v této oblasti.
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Po celé období od r. 2007 počet příjemců příspěvku na péči roste, v prosinci 2015 pobíralo
tuto dávku již více než 338 tis. osob. Jejich struktura podle míry závislosti je zřejmá z grafu 3.
Graf 3
Vývoj počtu příjemců příspěvku na péči v letech 2007, 2010 a 2015

Zdroj: vlastní výpočty

Z uvedeného grafu je zřejmé, že výrazně roste počet příjemců příspěvku na péči ve III. a
ve IV. stupni závislosti, zatímco počet příjemců této dávky v I. stupni závislosti klesl o cca 20
tis. osob. Po celé období rovněž ve všech seniorských skupinách v obou pohlaví ve III. a ve
IV. stupni závislosti se zvyšuje podíl příjemců příspěvku na péči na počtu osob v dané věkové
skupině (viz graf 4).
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Graf 4
Vývoj míry závislosti v jednotlivých seniorských věkových skupinách mužů v letech 2007,
2010 a 2015

Zdroj: vlastní výpočty

Obdobné trendy lze identifikovat i v jednotlivých věkových skupinách u žen.
5.2 Dotace ze státního rozpočtu
Poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů, jsou
poskytovány dotace ze státního rozpočtu, o jejich výši od r. 2015 rozhodují jednotlivé kraje.
Vedle toho mohou obce nebo kraje poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace k
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb těm
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.
Za hlavní principy dotační politiky lze i nadále považovat ty, které byly deklarovány
koncem 90. let minulého století v souvislosti s precizací dotačního řízení Ministerstva práce a
sociálních věcí směrem k nestátním neziskovým organizacím při poskytování sociálních
služeb (Průša – Mátl, 1999).
Dříve provedené analýzy výsledků dotačního řízení prokázaly, že míra přiznané dotace je
výrazně diferencována podle typu organizace a jejího zřizovatele (Průša, 2007) a že mezi
výší přiznané dotace na jedno lůžko v domovech pro seniory existující výrazné regionální
rozdíly (Průša, 2009). Tyto rozdíly ukazují, že v rámci dotačního řízení byl porušován princip
rovných podmínek pro všechny příjemce sociálních služeb, neboť rozdíly ve výši poskytnuté
dotace mezi jednotlivými kraji se zcela jistě projevují – i díky poskytování sociálních služeb
na smluvním principu – v rozdílné výši úhrady uživatele služby při čerpání srovnatelného
typu služby v jednotlivých krajích (Průša, 2012).
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Od r. 2015 o výši dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb rozhodují
jednotlivé kraje. První výsledky dotačního řízení z r. 2016 ukazují, že výše přiznané dotace je
i nadále diferencována podle typu organizace a jejího zřizovatele, což potvrdily i některé
názory poskytovatelů sociálních služeb na systém vyrovnávacích plateb (Rezidenční péče,
2016). Graf 5 ukazuje, jaké jsou rozdíly ve výši přiznané dotace na jednu hodinu potřebnou k
zajištění základních činností pečovatelské služby podle typu zřizovatele, obdobné rozdíly jsou
i při hodnocení výše přiznané dotace u jiných typů sociálních služeb.
Graf 5
Výše přiznané dotace na jednu hodinu potřebnou k zajištění základních činností pečovatelské
služby podle typu zřizovatele v r. 2016

Zdroj: vlastní výpočty

V zájmu posílení ekonomické jistoty poskytovatelů sociálních služeb i v zájmu
dynamického rozvoje sociálních služeb je nezbytné přijmout taková opatření v oblasti
financování sociálních služeb, aby jejich poskytovatelé nebyli závislí na přiznání dotace ze
státního rozpočtu, a to bez ohledu na to, že jejich poskytování nebylo dlouhodobě v souladu s
právem EU, neboť nenaplňovalo podmínky tzv. vyrovnávací platby (Holec, Zuska & Partneři,
2011).
5.3 Úhrady za ošetřovatelskou péči
Jedním z dlouhodobě nejvýznamnějších problémů, které musí poskytovatelé služeb
sociální péče v každodenní práci řešit, je otázka poskytování a financování zdravotní péče.
Vzhledem k tomu, že obě otázky – poskytování sociálních služeb a poskytování zdravotní
péče – byly až do přijetí zákona o sociálních službách upraveny samostatnými navzájem
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neprovázanými právními předpisy, byly od r. 1993 hrazeny náklady zdravotní péče
poskytované v pobytových zařízeních sociálních služeb nikoli z rozpočtu jednotlivých
zdravotních pojišťoven, ale z rozpočtu těchto zařízení.
V uplynulých letech bylo realizováno několik šetření, jejichž cílem bylo kvantifikovat
skutečný rozsah poskytované ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
(Langhamrová – Průša, 2016). V rámci posledního šetření, které bylo realizováno na přelomu
let 2014 – 2015 na vzorku 1 899 klientů v 10 pobytových zařízeních sociálních služeb byly
kvantifikovány aktuální náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v
jednotlivých typech pobytových zařízení sociálních služeb v závislosti na přiznaném stupni
příspěvku na péči (viz tabulka 1).
Tabulka 1
Výše nákladů na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v jednotlivých typech
pobytových zařízeních sociální péče podle stupně závislosti (v Kč měsíčně)
příspěvek na péči podle stupně závislosti
typ zařízení
bez
příspěvku I.
II.
III.
IV.
domov pro seniory
5 590
6 001
8 286
15 673 18 618
domov pro osoby se zdrav. post. 5 113
5 228
5 634
7 631
9 191
domov se zvláštním režimem
7 179
4 246
7 176
9 656
14 139
Zdroj: Langhamrová – Průša, 2016

Z uvedené tabulky je zřejmé, že – s výjimkou domova se zvláštním režimem – s rostoucí
mírou závislosti na potřebě péče se zvyšují i náklady na poskytování ošetřovatelské a
rehabilitační péče. Skutečnost, že náklady na poskytování této péče v domovech se zvláštním
režimem jsou u klientů bez přiznaného příspěvku na péči cca o 70 % vyšší než u klientů s
příspěvkem na péči v I. stupni závislosti lze vysvětlit pravděpodobně tím, že u těchto klientů
došlo k radikálnímu zhoršení jejich zdravotního stavu během velmi krátké doby, a vzhledem k
tomu, že průměrná doba trvání jednoho posudkového řízení pro účely přiznání příspěvku na
péči je 56 dní (Sociální služby, 2016), dochází k přiznání této sociální dávky až během jejich
pobytu v tomto zařízení.
Na tomto základě byly celkové náklady na poskytování ošetřovatelské péče v pobytových
zařízeních sociálních služeb kvantifikovány na úrovni cca 7,7 mld. Kč, jednotlivé zdravotní
pojišťovny za tuto péči v r. 2014 podle údajů ze svých výročních zpráv zaplatily pouze 1,2
mld. Kč, tedy cca 15 % (!!!) nákladů ošetřujícími lékaři indikované a ošetřovatelským
personálem poskytnuté péče… Z těchto údajů je naprosto jednoznačně zřejmé, že pokud by
zdravotní pojišťovny řádně plnily svoje zákonem definované povinnosti, nebylo by nutno
poskytovatelům sociálních služeb v pobytových zařízeních poskytovat žádné dotace (resp.
vyrovnávací platby) z veřejných zdrojů, naopak by docházelo k potřebnému rozvoji těchto
služeb tak, aby bylo možno pružně reagovat na očekávané důsledky stárnutí české populace
(Langhamrová – Průša, 2016).
6. Možné úpravy systému financování sociálních služeb
Při koncipování návrhu opatření, která by přispěla ke stimulaci a rozvoji služeb sociální
péče, k zajištění dostupnosti a návaznosti zdravotních a sociálních služeb a k posílení
odpovědnosti obcí za jejich poskytování, je nutno vycházet z toho, že sociální služby je nutno
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chápat především jako ekonomickou kategorii, a proto je nutno nastavit takový systém jejich
financování, který by vytvořil základní předpoklady pro jejich efektivní poskytování.
Je zřejmé, že jiná hlediska je nutno uplatňovat při hodnocení efektivnosti systému
financování a poskytování sociálních služeb z pohledu státu, jiná z pohledu krajů, měst a obcí
jako zřizovatelů jednotlivých zařízení, jiná z pohledu nestátních neziskových organizací, jiná
hlediska při hodnocení efektivnosti uplatňují i klienti jako uživatelé jednotlivých sociálních
služeb (Mertl, 2007), na zřeteli je třeba rovněž mít pojetí efektivnosti v ekonomické teorii
(Samuelson – Nordhaus, 1991). Poznatky získané z různých mezinárodních srovnání
signalizují, že by bylo vhodné přehodnotit stávající diferenciaci příspěvku na péči ze čtyř do
více stupňů závislosti. Již dnes je míra závislosti na potřebě péče diferencována do sedmi
stupňů v Rakousku (Rudda – Marschitz, 2006) nebo do šesti stupňů na Slovensku (Repková –
Brichtová, 2015), o rozšíření ze tří do pěti stupňů závislosti se v současné době uvažuje v
Německu (Bundesministerium für Gesundheit, 2016). Současně je možno zvážit, zda by
podmínky pro přiznání příspěvku na péči neměly být diferencovány podle potřebné doby
poskytované péče tak, jako je tomu v Rakousku.
Současně by bylo vhodné diskutovat o diferenciaci výše příspěvku na péči v závislosti na
formě poskytovaných sociálních služeb obdobně, jako je tomu např. v Německu. Analýzy,
které byly realizovány v posledním období (Vostatek a kol., 2013), prokázaly, že péče, která
je klientům poskytována v jejich přirozeném domácím prostředí, je finančně náročnější než
péče, která je poskytována v pobytových zařízeních. Zatímco náklady na hodinu sociální péče
v pobytových zařízeních podle provedených propočtů činí 192 Kč, náklady na péči, která je
poskytována v domácnosti klienta pečovatelské služby, jsou o cca 29 % vyšší a činí 248 Kč.
Obdobné rozdíly z hlediska výše nákladů na jednu hodinu péče jsou i při porovnání
nákladovosti ošetřovatelské péče – zatímco náklady na hodinu této péče v pobytových
zařízeních činí 321 Kč, náklady na hodinu této péče v domácnosti uživatele jsou o cca 37 %
vyšší a činí 440 Kč.
Současně je nutno zvážit, zda by v případě, kdy je péče klientovi, který je závislý na
pomoci, poskytována pouze rodinným příslušníkem nebo jinou osobou, nebylo vhodné
poskytovat příspěvek na péči (nebo jinou sociální dávku) přímo této osobě tak, jako tomu
bylo před přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Inspiraci v tomto směru lze
např. spatřovat v rakouském systému podpory pečujících osob (Průša, 2016).
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat problematice poskytování dotací z veřejných zdrojů
(resp. vyrovnávacích plateb) poskytovatelům sociálních služeb. Aktuální poznatky získané v
rámci mezinárodních komparací (Horecký – Průša – Tajanovská, 2012) ukazují, že – na rozdíl
od ČR – v řadě zemí dochází k centralizaci přístupů k systému financování sociálních služeb.
V tomto smyslu je proto třeba posoudit, zda je efektivní, aby se stát podílel na financování
sociálních služeb ze dvou zdrojů – prostřednictvím příspěvku na péči a prostřednictvím
vyrovnávacích plateb – nebo zda by nebylo efektivní objem finančních prostředků, který je v
současné době přiznáván poskytovatelům služeb sociální péče z veřejných zdrojů ve formě
dotací, transformovat do příspěvku na péči tak, aby průměrné celostátní náklady daného typu
služby byly financovány z takto navýšeného příspěvku na péči, úhrady klienta z jeho
soukromých zdrojů a z úhrad za poskytovanou ošetřovatelskou a rehabilitační péči z fondu
zdravotního pojištění (Rezidenční péče, 2014).
Přijetí uvedených opatření by zcela jednoznačně vytvořilo motivační prostředí pro rozvoj
všech typů služeb sociální péče a pro širší zapojení nových subjektů (vč. zahraničních) do
systému poskytování těchto sociálních služeb. Došlo by k liberalizaci celého systému služeb
sociální péče, byla by vytvořena poptávka po službách, která by podle tržních principů
vytvořila nabídku nových sociálních služeb, došlo by k jejich diferenciaci (např. v oblasti
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pobytových služeb od chudobinců po moderní jednolůžkové "hotely" s kompletními službami
při samozřejmém dodržování zákonem nově definovaných minimálních standardů). Lze
předpokládat, že výrazně k této diferenciaci přispěje rovněž projekt Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR "Značka kvality", v jehož rámci jsou udělovány hvězdičky (od 1 do 5)
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb v závislosti na tom, jak naplní jednotlivá
kritéria pro jejich přiznávání.
Tato diferenciace si bude vyžadovat poskytování většího spektra informací uživatelům o
službách poskytovaných na území jednotlivých regionů, v souladu s moderními evropskými
trendy by proto na referátech sociálních věcí pověřených obecních úřadů, popř. obcí s
rozšířenou působností, měla vzniknout nová pracovní funkce – care manager – která by
příjemcům příspěvku na péči poskytovala komplexní informace o nabídce sociálních služeb
na daném regionu s přihlédnutím k sociálním důsledkům vyplývajícím z nepříznivého
zdravotního stavu nebo stáří uživatelů a k jejich finančním možnostem.
Z hlediska efektivnosti financování sociálních služeb je rovněž nutno výrazně změnit celý
systém hodnocení míry závislosti. Stávající kritéria umožňují objektivně hodnotit situaci
tělesně postižených osob a seniorů, naproti tomu neumožňují objektivně zhodnotit potřeby
mentálně a psychicky postižených a nevidomých. Se systémem hodnocení míry závislosti
velmi úzce souvisí forma spolupráce sociálních pracovníků s lékaři lékařské posudkové
služby. Stávající dikce ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, způsobuje, že jedním ze stanovisek pro přiznání příspěvku na péči v
příslušném stupni je stanovisko lékaře lékařské posudkové služby, a to přesto, že toto jeho
stanovisko vychází pouze z písemného vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele o příspěvek,
zatímco sociální pracovník svůj návrh opírá o konkrétní posouzení sociální situace žadatele
získané v rámci provedeného sociálního šetření. V důsledku toho existují dodnes značné
rozpory při hodnocení situace konkrétního žadatele, sociální pracovníci cítí ze strany lékařské
posudkové služby pohrdání svojí kvalifikací, dochází k medicinalizaci sociálních služeb. V
tomto smyslu by proto bylo vhodné změnit tuto dikci tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, že
sociální šetření provedou sociální pracovník spolu s ošetřujícím lékařem žadatele.
K rozvoji služeb sociální péče i k posílení role obcí při jejich poskytování by rovněž
přispělo systémové propojení oblastí plánování, registrace a financování sociálních služeb (a
to nejen v oblasti služeb sociální péče pro seniory a zdravotně postižené osoby, ale především
v oblasti poskytování a financování služeb sociální prevence a poradenství). Východisko je
nutno spatřovat v systému plánování sociálních služeb, do něhož by ze zákona povinně měly
být zařazeny i obce s pověřenou působností. V rámci provedení sociálně demografické
analýzy daného územního celku by mělo dojít k podrobnému zmapování potřeby poskytování
jednotlivých sociálních služeb včetně provedení podrobného rozboru očekávaného vývoje
demografické struktury těch věkových skupin obyvatelstva, kterých se jednotlivé sociální
služby nejvíce týkají. Tyto potřeby by v rámci přípravy střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb měly být konfrontovány s názory poskytovatelů a uživatelů (event. i
potenciálních uživatelů) jednotlivých sociálních služeb, následně by měly být stanoveny
priority rozvoje sociálních služeb nejen ve střednědobém, ale i v dlouhodobém horizontu (tj.
na cca 15 let), které by měly být dále rozpracovány do jednotlivých realizačních kroků a
dílčích etap.
Realizace uvedených opatření by ve svém komplexu mohla přispět a k potřebnému
rozvoji služeb sociální péče. Lze předpokládat, že při jejich promítnutí do praxe by došlo k
výraznému rozvoji terénních a ambulantních sociálních služeb, nicméně v žádném případě
nelze očekávat, že by stávající kapacity pobytových zařízení umožnily uspokojit všechny
oprávněné požadavky na umístění od těch seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří
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budou vyžadovat vzhledem ke svému věku nebo nepříznivému zdravotnímu stavu celodenní
komplexní péči. Přestože lze očekávat, že stávající struktura uživatelů pobytových zařízení se
během následujících let výrazně změní, je nutno počítat s tím, že v následujícím období bude
nutno stávající kapacitu těchto zařízení výrazně zvýšit. Nelze očekávat, že bez zapojení
dalších finančních prostředků, např. formou PPP projektů, ze strukturálních fondů, popř. ze
soukromých zdrojů (vč. zahraničních) bude možné očekávané potřeby příjemců příspěvku na
péči naplnit.
7. Závěr
Když byl před deseti lety po cca 15 letech příprav a diskusí schválen v Poslanecké
sněmovně a následně v Senátu Parlamentu ČR dlouho očekávaný zákon o sociálních
službách, očekávala odborná veřejnost, že tento výrazný segment systému sociální ochrany
obyvatelstva je před mohutným rozvojem. Bohužel zkušenosti s aplikací zákonných
ustanovení v praxi ukazují, že tato očekávání nebyla naplněna. Výrazně se zvýšil státní
paternalismus v celém systému, vzrostla závislost poskytovatelů na poskytování státních
dotací, příspěvek na péči pobírá o cca 85 % více osob, než předpokládal zákonodárce, široký
okruh občanů tuto sociální dávku nevyužívá pro zajištění svých potřeb od registrovaných
poskytovatelů sociálních služeb.
Opatření, která jsou v rámci tohoto příspěvku navrhována, mají systémový charakter a
jejich zavedení do praxe by významným způsobem mohlo přispět jak ke zvýšení efektivnosti
poskytování a financování sociálních služeb, tak i k jejich rozvoji. Odstranění závislosti
poskytovatelů sociálních služeb na přiznání dotací ze zdrojů státního rozpočtu přispěje ke
vzniku nových poskytovatelů sociálních služeb – především ze sféry nestátních neziskových
organizací, očekávat lze rovněž příchod zahraničních subjektů.
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Abstrakt v anglickom jazyku
For several years is demographic development in Slovakia characterized by an aging
population, which is mainly the result of low fertility rates and increase life expectancy. On
these facts was not able to adequately react original system, which was the cause of pension´s
reform in Slovakia. The result of the reform is pension system based on three pillars. II. pillar
has undergone since its inception several modifications and changes. Still we can talk about it
as a capitalization system, which is contribution defined and reflects the individual
responsibility on the pension system. In Slovakia, financial resources of savers, now manages
six pension asset management companies that offer different types of pension funds.
Objective of the paper is to closely define II. pillar and its transformation, focusing on the
profitability of individual pension funds.
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1. Úvod
Dlhodobá finančná udržateľnosť dôchodkového systému, bola ohrozená najmä
zvyšujúcim sa počtom obyvateľov v dôchodkovom veku t.j. poberateľmi dávok (dôchodkov),
relatívne vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou motiváciou prispievateľov do systému t.j.
ekonomicky aktívnou populáciou. Na tieto skutočnosti nebol schopný adekvátne reagovať
pôvodný priebežne financovaný systém, ktorý bol založený na medzigeneračnej redistribúcií,
t.j. ekonomicky aktívne obyvateľstvo platilo dôchodky obyvateľom v poproduktívnom veku
(neaktívnemu obyvateľstvu). Bolo preto potrebné uskutočniť reformu, vďaka ktorej by sa
zabezpečila dlhodobá finančná udržateľnosť dôchodkového systému. Dôchodková reforma sa
začala na Slovensku v roku 2003 a zavŕšila sa v roku 2005 zavedením kapitalizačného prvku
do povinného dôchodkového systému (II. pilier). Reforma bola zameraná na zníženie miery
solidarity a zavedenie prvku zásluhovosti s posilnením individuálnej zodpovednosti za výšku
1

Tento článok vznikol vďaka podpore z grantu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – VEGA
1/0216/14 „Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitualizácie sociálnych
služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy“.
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životnej úrovne pri odchode do dôchodku. Po rozsiahlej reforme dôchodkového systému sa
tak na Slovensku jednopilierový systém pretvoril na dôchodkový systém pozostávajúci z troch
pilierov t.j. priebežného, kapitalizačného piliera a tretieho dobrovoľného pripoistenia.
Kombinácia viacerých zdrojov na zabezpečenie dôchodkov pre obyvateľov
v poproduktívnom veku by mala so sebou priniesť dôchodkové úspory (Rievajová, 2013).
1.1 Starobné dôchodkové sporenie (SDS) - II. pilier
Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) predstavuje kapitalizačný (sporivý) systém,
ktorý je príspevkovo definovaný a odzrkadľuje individuálnu zodpovednosť jednotlivca na
dôchodkovom systéme. Hlavnou úlohou II. piliera spolu s I. pilierom je zaistiť sporiteľovi
príjem v dôchodkovom veku a pozostalým v prípade jeho úmrtia. Výška dávky (dôchodku) sa
odvíja najmä od zaplatených príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a ich zhodnotenia.
Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný
dôchodok a pozostalostné dôchodky (vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok).
Dôchodkové správcovské spoločnosti, v skratke ich označujeme ako DSS, sú spoločnosti,
ktoré spravujú finančné prostriedky sporiteľov (v príspevku im bude venovaná samostatná
časť) (Šipikalová, Pongrácz, 2016, s.90-92).
Ak sa osoba rozhodne vstúpiť do II. piliera, povinné odvody na starobné poistenie
v hodnote 18 % sa rozdelia do dvoch častí a to v nasledujúcom pomere: 13,75 % pôjde do I.
piliera t.j. platia sa do Sociálnej poisťovne a zvyšné 4,25 % pôjdu do II. piliera, t.j. sporia sa v
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Bude tak dostávať starobný dôchodok zo Sociálnej
poisťovne - I. pilier (závislí najmä od počtu odpracovaných rokov, príjmu počas celého
pracovného života a od vývoja slovenskej ekonomiky) a súčasne druhú časť peňazí, ktoré si
nasporila a zhodnotila na svojom osobnom dôchodkovom účte v DSS (II. pilier) (Sika, 2013).
1.2 Zmeny v starobnom dôchodkovom sporení
II. pilier upravuje Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Starobné dôchodkové sporenie
prešlo od svojho vzniku v roku 2005 viacerými zmenami a úpravami.2
Od 1. januára 2007 sa zaviedla administratívna a finančná bariéra, ktorej úlohou bolo
zabránenie neodôvodneným a špekulatívnym prestupom medzi DSS. V rovnakom čase sa
znížili aj odplaty DSS za jeden mesiac správy dôchodkového fondu na najviac 0,065 %
priemernej mesačnej číselnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde (predtým 0,07 %).
Súčasne boli stanovené aj obmedzenia na výdavky súvisiace s uzatváraním zmlúv
o starobnom dôchodkovom sporení a na výdavky spojené s propagáciou a reklamou
dôchodkových fondov.
Prvok dobrovoľnosti sa do starobného dôchodkového sporenia zaviedol od 1. januára
2008 a zároveň riešil situáciu tých sporiteľov, pre ktorých bolo sporenie v II. pilieri
nevýhodné. Táto novela sledovala viacero cieľov. Sporiteľom, ktorí pred 1. januárom 2008
uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení bol umožnený návrat do I. piliera.
V rovnakom roku bol systém otvorený do 30. júna 2008 pre fyzické osoby, ktoré sa nezapojili
do II. piliera do 31. decembra 2007. Ďalším cieľom prijatej novely bola zvýšená ochrana

2

Niektoré z dole uvedených zmien sú priamo zapracované v jednotlivých kapitolách práce z dôvodu aktuálnosti
a lepšej zrozumiteľnosti danej problematiky.
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majetku v dôchodkových fondoch a zvýšenie bezpečnosti investícií, a to prostredníctom
minimalizácie možností vzniku konfliktu záujmov a detailnej úpravy riadenia rizík. Dôležitou
zmenou od 1. januára 2008 bolo aj podrobné rozpracovanie postupu v prípade dedenia a
vyplácania majetku po zomretom sporiteľovi/ po zomretom poberateľovi starobného
(predčasného starobného) dôchodku ako disponibilného prebytku.
Druhé otvorenie II.piliera sa uskutočnilo od 15. novembra 2008 do 30. júna 2009, kedy
mali sporitelia opať možnosť vstúpiť alebo vystúpiť z/do II.piliera. Druhé otvorenie malo za
cieľ umožniť výstup sporiteľom, pre ktorých účasť na II.pilieri nebola výhodná najma
z dôvodu vplyvu svetovej finančnej krízy na zhodnocovanie ich úspor.
Nedostatky a problémy v praxi viedli k ďalšej novele zákona. S účinnosťou od 1. januára
2009 sa upravili pravidlá investovania v II. pilieri, ktoré spočívali v prehodnotení limitov
a obmedzení v oblasti nakladania s majetkom v dôchodkových fondoch a zároveň aj
v prehodnotení pravidiel rozloženia rizika. Cieľom novely bolo aj skvalitnenie informácií pre
sporiteľov zo strany DSS o výnosnosti jednotlivých dôchodkových fondov prostredníctvom
internetovej stránky, informačných prospektov či výpisu z osobného dôchodkového účtu. Od
1.1.2009 nastala zmena aj v podmienkach plynutia 6 mesačnej lehoty na vstup do systému
SDS. Jej začiatok vyvolala existencia najmenej 150 dňového nepretržitého obdobia
dôchodkového poistenia. Novelou sa zrušila aj dvojročná lehota na prestup sporiteľa medzi
DSS. Prestupy, ktoré sa uskutočnili po uplynutí menej ako 1 roka odo dňa zápisu predošlej
zmluvy, boli spoplatnené. Vďaka novele z januára 2009 boli ,,zavedené štandardné prvky
občianskeho práva do prevodu majetku zomretého sporiteľa na osoby určené zákonom alebo
zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení. Fyzické osoby, na ktoré sa úspory po zomretých
sporiteľoch prenesú alebo ktoré ich zdedia, dostali možnosť uložiť si tieto prostriedky
na vlastný osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“(goo.gl/he6ytL
30.4.2016).
Od 1. júna 2009 sa znížila odplata za jeden mesiac správy dôchodkového fondu na 0,025
% priemernej mesačnej číselnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde (predtým 0,065 %).
V tomto roku sa uskutočnili ešte dve výrazné zmeny a to: zavedenie garančného účtu
dôchodkového fondu a zavedenie odplaty za zhodnotenie majetku vo výške maximálne 5,6 %
z dosiahnutého výnosu. Tento nový druh odplaty mal slúžiť ako motivácia pre zhodnotenie
úspor DSS.
Výrazný zlom v starobnom dôchodkovom sporení nastal od 1. apríla 2012, kedy sa vstup
do II.piliera stal povinným. Zmeny nastali v tomto období aj v oblasti dôchodkových fondov,
kedy sa menil názov konzervatívneho d.f. na dlhopisný d.f., vyváženého d.f. na zmiešaný d.f.
a rastový d.f. na akciový d.f. V rámci zmeny v tejto oblasti sa naskytla možnosť vytvorenia
4.dôchodkového fondu – indexovaného. V rovnakom období sa ruší ,,povinnosť garantovať
nominálne neznehodnotenie majetku v zmiešanom a akciovom dôchodkovom fonde,
v dlhopisovom dôchodkovom fonde garancie ostávajú zachované, avšak v novej forme (60mesačné porovnávacie obdobie, sledovanie raz ročne).“(goo.gl/he6ytL, 30.4.2016). Viaceré
zmeny nastali aj v oblasti odplát pre DSS3 a v oblasti investovania.4

3

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa nebude určovať v novovytvorenom indexovom
dôchodkovom fonde a mení sa aj spôsob jej výpočtu – nárok na odplatu má dôchodková správcovská spoločnosť
len v prípade, že je prekonané maximum dosiahnuté v posledných troch rokoch predchádzajúcim dňu výpočtu
tejto odplaty (tzv. high water mark). Zmena nastala aj v účtovaní dôchodkovej jednotky a v stanovení
maximálnej odplaty za vedenie dôchodkového účtu vo výške 1%.
4
možnosť investovania do cenných papierov zastupujúcich drahé kovy (20 % čistej hodnoty majetku d.f.
v zmiešanom a akciovom d.f.), podiel dlhopisových a peňažných investícií v akciovom d.f. môže spolu tvoriť
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1. septembra 2012, sa upravila sadzba príspevkov do II. piliera. Pôvodne sa povinné
odvody vo výške 18 % delili nasledovne: 9 % išlo do I. piliera a zvyšných 9 % išlo do II.
piliera. Vplyvom zmeny sa pomer zmenil a to tak, že 14 % zostane v Sociálnej poisťovni a 4
% putujú do II. piliera. Od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 bol vstup a výstup do/ z II.
piliera dočasne opäť možný. Vstúpiť do II. piliera mohli FO, ktoré k 1.9.2012 neboli
sporiteľmi a zároveň pred dňom podpisu zmluvy o SDS im vzniklo aspoň jedno dôchodkové
poistenie t.j. účasť v I.pilieri. Vystúpiť počas otvorenia z II. piliera mohli tie FO, ktoré boli
k 1.9.2012 sporiteľmi. Ich povinnosťou bolo informovať Sociálnu poisťovňu o tomto
rozhodnutí.
Princíp dobrovoľného vstupu do starobného dôchodkového sporenia pre osoby, ktorým
aspoň raz vznikla prvá účasť v I. pilieri sa zaviedol 1. januára 2013. Tieto osoby sa môžu až
do dovršenia 35 rokov rozhodnúť, či vstúpia alebo nevsúpia do II.piliera. Dôležité je však
poznamenať, že ak sa osoba rozhodne vstúpiť do II.piliera, nie je možné z neho vystúpiť. Od
1. januára 2013 došlo k ďalšej zmene prostredníctvom zavedenia dobrovoľných príspevkov.
Ich výška síce nie je obmedzená, ale daňovo zvýhodnené boli len do výšky 2 % zo základu
dane a to len do konca roka 2016.5 V tomto období došlo aj k zmenám v dôchodkových
fondov. Zrušil sa pevne stanovený počet 4 dôchodkových fondov s platnosťou od 1.1. 2013.
DSS sú povinné spravovať 1 dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a 1 akciový
negarantovaný dôchodkový fond. DSS sa môžu rozhodnúť, či si doterajšie zmiešané
a indexové dôchodkové fondy ponechajú alebo sa rozhodnú ich zlúčiť s inými nimi
spravovanými dôchodkovými fondmi. Majú aj naďalej právo vytvárať si nové dôchodkové
fondy so špecifickými stratégiami. ,,Zmeny v oblasti garancií sa dotkli sledovaného obdobia
výkonnosti dlhopisových garantovaných fondov, ktoré sa predĺžilo na 10 rokov . V prípade
iných garantovaných dôchodkových fondov bola maximálna dĺžka sledovaného obdobia
nastavená na 15 rokov.“ (goo.gl/he6ytL, 30.4.2016). Novelou sa zmenili aj výšky poplatkov
a odplát pre DSS. Odplata za správu je stanovená na maximálne 0,3 % p.a. pre všetky
dôchodkové fondy, odplata za zhodnotenie majetku je stanovená na maximálne 10 % z výšky
zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde (predtým 5,6 %), poplatok Sociálnej poisťovni za
transfer príspevkov sa znížil na 0,25 % z postúpených príspevkov (predtým 0,5 %).
Od 1. januára 2015 boli vyplácané prvé dôchodky z II. piliera. 6
V januári 2015 vstúpila do platnosti anuitná novela, ktorá pozmenila niekoľko oblastí:
 Zmeny v oblasti dôchodkov - 3 formy vyplácania dôchodkov z II. piliera: doživotný
dôchodok (vyplácajú poisťovne), programový výber (vyplácajú DSS), dočasný dôchodok
(vyplácajú poisťovne). Podmienky výplaty dôchodku pri doživotnom dôchodku
a programovom výbere boli značne pozmenené. Novela umožnila prístup k úsporám v II.
pilieri pre tie osoby, ktorým by predošlá právna úprava zamedzovala získať svoje
nasporené finančné prostriedky.7
najviac 80 % čistej hodnoty jeho majetku, zavedenie tzv. referenčnej hodnoty, ktorá slúži na porovnávanie
výnosu d.f. so zvoleným benchmarkom.
5
Suma dobrovoľných príspevkov, ktoré sú daňovo zvýhodnené, nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom
Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje
základ dane.
6
Poisťovne, ktoré chcú byť zapojené do vyplácania dôchodkov z II. piliera musia od 1. júla 2014 žiadať
Národnú banku Slovenska o rozšírenie svojej licencie. Národná banka má na rozhodnutie o rozšírení licencie
lehotu 6 mesiacov. Z tohto dôvodu sú niektoré časti zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 183/2014 Z. z. účinné od 1. júla 2014.
7
Ide napríklad o sporiteľov, ktorých nasporená suma je natoľko nízka, že si za ňu nedokážu zakúpiť doživotný
dôchodok.
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 Zmeny v oblasti informačných povinností – spotrebitelia budú dostatočne informovaní
o vyplácaní dôchodkov z II. piliera vďaka webu Sociálnej poisťovne a DDS. Dôchodkové
správcovské spoločnosti budú poskytovať informačný balíček bezplatne svojim
spotrebiteľom ak o to požiadajú.
 Zmeny v oblasti sprostredkovania ponúk - zavedenie Centrálneho informačného
ponukového systému (ďalej len CIPS), ktorý bude spravovať Sociálna poisťovňa. Jeho
úlohou bude sprostredkovanie ponúk dôchodkov pre spotrebiteľov.
 Zmeny v ostatných špecifických oblastiach – ruší sa podmienka minimálneho 10
ročného sporenia. Aby bolo možné vyplatiť starobný dôchodok, je nutné splniť
podmienku dovŕšenia dôchodkového veku. Zmeny nastali aj v úprave podmienok na
vyplácanie predčasného starobného dôchodku (sporiteľ musí získať najmenej 15 rokov
dôchodkového poistenia a chýbajú mu maximálne 2 roky do dovŕšenia dôchodkového
veku). V prípade vyplácania predčasného starobného dôchodku alebo starobného
dôchodku si bude môcť sporiteľ vybrať z niekoľkých možností. Anuitná novela umožnila
sporiteľovi, ktorý dovŕši dôchodkový vek a nebude poberať žiadnu z foriem dôchodku,
požiadať o dávku výnos z investovania. Vďaka novele si bude môcť sporiteľ po dovŕšení
dôchodkového veku, ktorý si platil dobrovoľné príspevky na SDS, vybrať tieto príspevky
formou programového výberu. Umožnené bude aj zmiernenie automatického prevodu
majetku do garantovaného fondu o ½ na žiadosť sporiteľa v preddôchodkovom veku.
Od 15. marca 2016 do 15. júna 2016 sa uskutočnilo v poradí už štvrté otvorenie II. piliera.
Ďalšia významná zmena v starobnom dôchodkovom sporení nastala od 1.1.2017. Sadzba
povinných príspevkov určená do II piliera sa bude od tohto dátumu každoročne zvyšovať
o 0,25 %, t.j. v roku 2017 dosahuje 4,25% z vymeriavacieho základu a v roku 2024 bude
dosahovať 6 % z vymeriavacieho základu. Aby sa zachovala suma odvodov v súčte vždy 18
%, výška odvodov do I. piliera sa bude znižovať (goo.gl/he6ytL, 30.4.2016).
1.3 Faktory vplývajúce na výšku dôchodku v starobnom dôchodkovom sporení
Výšku dôchodkovej dávky vyplácanú z II. piliera ovplyvňujú viaceré faktory, ktorými sú:
vek odchodu do dôchodku, dĺžka sporenia, zaplatená výška príspevkov na SDS, zvolený
spôsob poberania dôchodku SDS a miera zhodnotenia príspevkov.
Vek odchodu do dôchodku je v roku 2017 na Slovensku 62 rokov a 76 dní. Dĺžka sporenia
je jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku dôchodku, ktorý bude poberateľ
dostávať. Počas obdobia sporenia si sporiteľ šetrí finančné prostriedky na osobnom
dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sa mu zhodnocujú. Čím je
doba sporenia dlhšia, tým je vyšší aj zostatok na osobnom dôchodkovom účte, ktorý závisí aj
od miery zhodnotenia dôchodkových aktív (Šipikalová, Pongrácz, 2016, s.90-92).
Existujú 3 formy výplaty dôchodku z II. piliera a to:
 Doživotný dôchodok- vyplácaný poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti.
V zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzavrie sporiteľ so životnou poisťovňou, sa môže
dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku. Sporiteľ môže popri tejto
forme vyplácania dôchodku poberať aj dočasný dôchodok a programový výber.
 Dočasný dôchodok- vyplácaný poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia, ktoré bolo
dohodnuté v zmluve o poistení dôchodku. Túto zmluvu uzatvára spotrebiteľ so životnou
poisťovňou.
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 Programový výber- vyplácaný poberateľovi tohto dôchodku na základe dohody s DSS,
kde sa sporiteľ dohodne na mesačnej výške dôchodku alebo na dobe vyplácania
(http://www.socpoist.sk/dochodok-z-ii-piliera-iwj/59350s, 26.4.2016).
1.4 Dôchodkové správcovské spoločnosti a dôchodkové fondy
Ak sa osoba rozhodla vstúpiť do II. piliera má možnosť vybrať si jednu zo 6
dôchodkových správcovských spoločností:
1. Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
2. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s
3. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
4. AEGON, d.s.s., a.s.
5. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.
6. AXA d.s.s., a.s.
Počet sporiteľov rovnako ako aj percentuálny podiel sporiteľov v jednotlivých
správcovských spoločnostiach znázorňuje tabuľka č. 1.
Tabuľka 1
Prehľad počtu sporiteľov k 30.11.2015 podľa DSS

Počet sporiteľov

% podiel

AEGON, d.s.s., a.s

150 804

11,3 %

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.

415 430

31,0 %

AXA, d.s.s., a.s.

324 957

24,2 %

92 481

6,9 %

NN, d.s.s., a.s.

134 592

10,0 %

VÚB Generali, d.s.s., a.s.

222 048

16,6 %

1 340 312

100,0 %

DSS

DSS Poštovej banky, d.s.s.,
a.s.

Spolu

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/ii-pilierstarobne-dochodkove-sporenie/zhodnotenie-majetku/

K 30.11.2015 bolo v druhom pilieri zapojených 1 340 312 sporiteľov. Spomedzi všetkých
dôchodkových správcovských spoločností, sa najviac sporiteľov rozhodlo pre Allianz –
Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (31 % z celkového počtu sporiteľov). Za
ňou nasleduje AXA d.s.s., a.s. s 324 957 sporiteľmi a VÚB Generali dôchodková
správcovská spoločnosť, a.s. s 222 048 sporiteľmi. Najmenej sporiteľov si sporí svoje
finančné prostriedky na osobnom účte v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej
banky d.s.s., a.s.
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1.4.1 Typy dôchodkových fondov
Rozoznávame niekoľko typov dôchodkových fondov, pre ktoré sa môžu sporitelia II.
piliera rozhodnúť:
1. Garantované - kde zaraďujeme dlhopisový dôchodkový fond.
2. Negarantované - kde zaraďujeme akciový, zmiešaný a indexový dôchodkový fond
Sporiteľ má možnosť zmeniť dôchodkový fond kedykoľvek a bez poplatku. Musí však
byť dodržaná stanovená veková hranica, ktorá sa líši pri jednotlivých typoch dôchodkových
fondov (viac si kritéria veku rozoberieme v nasledujúcej časti práce). Sporiteľ má možnosť
sporiť si v dvoch dôchodkových fondoch naraz, pričom musí byť splnená podmienka, že
aspoň jeden z nich je dlhopisový (http://www.adss.sk/Default.aspx?CatID=75, 26.4.2016).
Sporiteľ sa rozhoduje pre výber jednotlivých fondov/ fondu na základe jeho potenciálneho
rizika a výnosnosti.
Graf 1
Rizikový profil jednotlivých dôchodkových fondov

Zdroj: http://virtualnadss.umb.sk/index.asp?uid=184

Rizikový profil jednotlivých dôchodkových fondov závisí od potenciálneho výnosu v %
na horizontálnej osi a od potenciálneho rizika v % na vertikálnej osi. Na základe nášho grafu,
by sme tak mohli dôchodkové fondy rozdeliť do 3 skupín podľa rizikovosti, a to na fondy s:
 Nízkym rizikovým profilom- dlhopisový dôchodkový fond
 Stredným rizikovým profilom –zmiešaný dôchodkový profil a akciový dôchodkový
fond
 Vysokým rizikovým profilom- indexový dôchodkový fond
O tom, pre aký dôchodkový fond sa sporiteľ rozhodne, závisí najmä od jeho ochoty/
neochoty podstúpiť rôzne veľké riziko. Vysoké riziko znamená vysoké zhodnotenie, ale na
druhej strane možnosť výrazného poklesu hodnoty fondu. Laicky povedané, čím je vyššie
riziko, tým je vyšší možný zisk, ale na druhej strane možná aj tým vyššia strata. Ako môžeme
vidieť aj na grafe, dôchodkové fondy s nízkym rizikovým profilom dosahujú najnižší
potenciálny výnos a naopak dôchodkové fondy s vysokým rizikovým profilom dosahujú
najvyššie potenciálne výnosy, alebo na druhej strane aj najvyššie potenciálne straty
(http://openiazoch.zoznam.sk/dochodkove-sporenie/vyber-dochodkoveho-fondu, 26.4.2016).
Jednotlivé fondy sa od seba nelíšia len tým či sú alebo nie sú garantované, ale aj rôznymi
inými charakteristikami ktorými sú: podmienky vstupu do fondu, rizikovo-výnosový profil,
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garancia dosahovania výnosu, povinnosť DDS dopĺňať majetok v prípade poklesu hodnoty
dôchodkovej jednotky a smerovaním investície. Základné charakteristiky 4 dôchodkových
fondov nám ponúka tabuľka č.3.
Tabuľka 2
Charakteristika 4 dôchodkových fondov
Dôchodkový fond

Dlhopisový
garantovaný

Zmiešaný
negarantovaný

Akciový
negarantovaný

Indexový
negarantovaný

Podmienky
vstupu do fondu

žiadne

vek do 55
rokov

vek do 50
rokov

vek do 50
rokov

Rizikovovýnosový profil

nízky

mierny

vyšší

vysoký

Garancia
dosahovania výnosu

uplatňuje sa

neexistuje

neexistuje

neexistuje

Povinnosť DDS
dopĺňať majetok
v prípade poklesu
hodnoty dôchodkovej
jednotky

áno

nie

nie

nie

Investícia je
smerovaná

len do
dlhopisových a
peňažných
investícií s
ratingom a do
obchodov na
obmedzenie
devízového rizika

len do
dlhopisových a
peňažných
investícií s
ratingom a
akciových
investícií

len do
komoditných a
akciových
investícií, a do
dlhopisových a
peňažných
investícií s
ratingom

do finančných
nástrojov s
vysokou likviditou
obchodovaných na
regulovaných
trhoch do
prevoditeľných
cenných papierov
a finančných
derivátov

Zdroj: vlastné spracovanie podľa http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/zabezpecenie-sa-na-dochodok/iipilier

Dlhopisový dôchodkový fond je jediným fondom, ktorý ponúka garanciu dosahovania
výnosu. Zmiešaný, akciový a indexový fond negarantujú dosahovanie výnosu. Výrazne sa pri
fondoch mení najmä smerovanie investícií, ktoré podrobnejšie opisuje tabuľka č. 3.
O rôznorodosti dôchodkových fondov svedčí aj podmienka vstupu do zmiešaného (do 55
rokov), indexového (do 50 rokov) a akciového fondu (do 50 rokov). Jediný fond, ktorý nemá
limitovaný vek je dlhopisový garantovaný fond s nižším rizikom a z dlhodobého hľadiska
menším výnosom v porovnaní s akciovým fondom.
V prípade, že sporiteľ dovŕši maximálny vek, ktorý je stanovený ako podmienka účasti
v jednotlivých dôchodkových fondoch, DSS informuje o povinnosti zmeny fondu.
Dôchodková správcovská spoločnosť informuje sporiteľa minimálne 2 roky pred dovŕšením
50 alebo 55 roku, aby mal sporiteľ minimálne 2 roky na rozhodnutie o tom, do akého menej
rizikového fondu vstúpi. Ak spotrebiteľ nebude reagovať na takúto výzvu a jeho vek bude 50
rokov, DSS automaticky prevedie prostriedky sporiteľa do zmiešaného fondu. V prípade, že
sporiteľ dosiahne vek 55 rokov postup je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade. DSS opäť
prevedie finančné prostriedky sporiteľa do dlhopisového fondu s nízkym rizikovo-výnosovým
profilom (http://www.fininfo.sk/sk/financne-produkty/zabezpecenie-sa-na-dochodok/ii-pilier,
1.5.2016).
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1.4.2 Porovnanie výnosnosti dôchodkových fondov
Nasledujúca tabuľka nám poskytuje informácie nielen o celkovej hodnote (v mil. eur) ale
aj o percentuálnom zastúpení jednotlivých 4 fondov, ktorými sú dlhopisové, zmiešané,
akciové a indexové. V tabuľke sú spracované aj informácie o výške týchto fondoch pre
jednotlivé správcovské dôchodkové spoločnosti k 22.4.2016. V rámci tabuľky môžeme
sledovať majetok v číselnom ale aj percentuálnom vyjadrení šiestich dôchodkových
správcovských spoločností.
Tabuľka 3
Údaje o dôchodkových fondoch k 22.4.2016
Dlhopiso
vé g.d.f.
DSS8

(mil. eur)

Zmieša
né n.d.f.
(mil.
eur)

Akciov
é n.d.f.

Indexo
vé n.d.f.

Spolu

(mil. eur)

(mil. eur)

(mil.
eur)

% podiel

539,79

0,00

50,64

12,93

603,36

9,27 %

Allianz

1 838,50

0,00

256,91

0,00

2 095,41

32,21 %

AXA

1 380,95

0,00

173,64

134,42

1 689,01

25,96 %

286,57

14,43

40,70

12,07

353,77

5,44 %

NN

554,26

24,08

77,73

40,84

696,91

10,71 %

VÚB

896,00

33,13

63,11

75,72

1 067,97

16,41 %

Spolu

5 496,06

71,65

662,72

275,98

6 506,42

100,00 %

84,47 %

1,10 %

10,19 %

4,24 %

100,00 %

AEGON

DSS
Pošovej
banky

%
podiel

Zdroj: vlastné spracovanie podľa http://www.dsspabk.sk/media/877073/adss_2016_4_22.pdf

Celkový majetok v II. pilieri predstavoval viac ako 6,5 miliárd eur k 22.4.2016. Najvyšší
podiel majetku mala Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., ktorej
majetok predstavuje až 32,21 % z celkového množstva. Allianz pritom neponúka zmiešané
n.d.f. ani indexové n.d.f.9 Druhé najväčšie zastúpenie majetku dôchodcovských
správcovských spoločnostiach pripadalo na AXA d.s.s, a.s. – 25,96 %. AXA d.s.s., a.s. sa
pritom na rozdiel od Allianzu rozhodla poskytovať 3 zo 4 fondov a to dlhopisové, akciové
a indexované. Jediný fond, ktorý AXA d.s.s., a.s. neposkytuje je zmiešaný negarantovaný
dôchodkový fond. Podľa percentuálneho vyjadrenia najnižší majetok zo všetkých DSS má
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s. s celkovou hodnotou 353,7
miliónov eur. Ako sme spomínali v predchádzajúcej časti, DSS poštovej banky má aj
najmenší počet sporiteľov a to menej ako 92 500, čo výrazne vplýva na výšku jej majetku.

8

Pre lepšiu prehľadnosť tabuľky, sme použili skratky jednotlivých DSS.
Zrušil sa pevne stanovený počet 4 dôchodkových fondov s platnosťou od 1.1. 2013. DSS sú povinné spravovať
1 dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a 1 akciový negarantovaný dôchodkový fond. DSS sa môžu
rozhodnúť či si doterajšie zmiešané a indexové dôchodkové fondy ponechajú alebo sa rozhodnú ich zlúčiť
s inými nimi spravovanými dôchodkovými fondmi. Majú aj naďalej právo vytvárať si nové dôchodkové fondy
so špecifickými stratégiami
9
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Ak budeme skúmať tabuľku č. 4 z hľadiska preferencií jednotlivých druhov
dôchodkových fondov, dospejeme k záveru, že sporitelia v najväčšej miere využívajú
dlhopisové fondy, ktorých rizikovo - výnosový profil je veľmi nízky. Pri dlhopisových
fondoch pritom nie je učená veková hranica, ktorá by obmedzovala sporiteľov sporiť si
v takomto type fondu. Ak sporiteľ dosiahne vek 56 rokov je mu automaticky pridelený
dlhopisový dôchodkový fond. Dlhopisové fondy pritom dosahujú až 5,4 miliardy eur
z celkovej sumy 6,5 miliárd, čo predstavuje 84,47 %. Zvyšné fondy, obmedzené výškou veku
sporiteľa, predstavujú menej ako 16 % z celkového majetku II. piliera.
Záver
Nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku charakteristický starnutím obyvateľstva
predpovedá, že dlhodobé finančné udržanie dôchodkového systému na Slovensku bude
v značnej miere náročné. Na tieto skutočnosti reagovala aj reforma, ktorá začala v roku 2003
a vyvrcholila v roku 2005, zavedením kapitalizačného prvku do povinného dôchodkového
systému. Reforma prispela k zníženiu miery solidarity a zavedením prvku zásluhovosti
s posilnením individuálnej zodpovednosti za výšku svojho dôchodku. V súčasnosti tak na
Slovensku možno hovoriť o trojpilierovom dôchodkovom zabezpečení. Od zavedenia II.
piliera – starobného dôchodkového sporenia, sa uskutočnilo množstvo zmien. V súčasnosti je
vstup do II. piliera pre osoby, ktoré sú mladšie ako 35 rokov dobrovoľný, no ak sa rozhodnú
vstúpiť do tohto piliera, sú povinné v ňom zostať. Ak sa osoba rozhodne vstúpiť do II. piliera,
odvody vo výške 18 % budú rozdelené nasledovne: 13,75 % pôjde do Sociálnej poisťovne t.j.
I. piliera a zvyšné 4,25 % pôjdu na osobné dôchodkové účty sporiteľov do jednej nimi
vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorých majetok spolu k 22.4.2016 dosahuje
viac ako 6,5 miliárd eur. Sporitelia II. piliera sa pritom môžu rozhodnúť pre niekoľko typov
dôchodkových fondov, ktoré sa od seba výrazne odlišujú. Sporitelia v najväčšej miere
využívajú dlhopisové fondy, ktorých rizikovo - výnosový profil je veľmi nízky. Pri
dlhopisových fondoch nie je učená veková hranica, ktorá by obmedzovala sporiteľov sporiť si
v takomto type fondu. Dlhopisové fondy pritom dosahujú až 5,4 miliardy eur z celkovej sumy
6,5 miliárd, čo predstavuje 84,47 %. Zvyšné fondy, obmedzené výškou veku sporiteľa,
predstavujú menej ako 16 % z celkového majetku II. piliera. Vstup do II. piliera so sebou
prináša množstvo výhod ako napríklad možnosť ovplyvňovania výšky dôchodku, finančné
prostriedky na osobnom dôchodkovom účte predstavujú súkromný majetok, na ktorý nemá
dosah ani samotný štát, výšku dôchodku neovplyvňuje demografický vývoj a pod. To, či
osoba vstúpi alebo nevstúpi do II. piliera závisí najmä od jej vlastného uváženia. Dôležité je
však poznamenať, že ak sa osoba rozhodne vstúpiť do tohto piliera, bude dostávať finančné
prostriedky z dvoch nezávislých zdrojov, t.j. z I. a II piliera, v tomto prípade je možné
predpokladať väčšiu bezpečnosť spôsobu financovania dôchodkov.
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Abstrakt v anglickom jazyku
The aim of this article is to compare the impact of state tax policy on a subject's willingness to
work in Slovakia and in a selected countries of Northern Europe. The article contents
harmonization of tax policies in EU and comparing of Slovakia and selected countries of
Northern Europe on the basis of tax policy and labour market policy indicators. Slovakia
when comparing based on indicators sucha s the tax wedge, the poverty rate and actual rate of
unemployment is somewhere on the level of the EU counties average.
Klasifikácia JEL: E24, J62
Kľúčové slová: daňová politika, daňový klin, riziko chudoby, miera nezamestnanosti
Keywords : tax policy, tax wedge, poverty rate, rate of unemployment
1.Úvod
Základným pilierom ekonomických zdrojov štátu je uplatňovanie efektívnej daňovej
politiky. Konkrétne princípy daňovej politiky štátu vychádzajú z predpokladu účinného
a predovšetkým čo najspravodlivejšieho daňového systému.2 Sociálna politika predstavuje
nástroj, pomocou ktorého štát zabezpečuje základné sociálne práva občanov a snaží sa tak
zdokonaľovať spôsob života každého jednotlivca žijúceho v ňom, a to vrátane
hendikepovaných osôb. Nemôžeme ju teda chápať ako nástroj sociálnej spravodlivosti.
Zahŕňa politiku sociálneho zabezpečenia ako aj sociálne aspekty rodinnej politiky, zdravotnej
politiky, vzdelávacej politiky a politiky zamestnanosti.3
Prístupy a názory na uplatňovanie daňovo-odvodovej politiky sa v priebehu období
výrazne menili. Najmä koniec 20. storočia v mnohých krajinách so sebou priniesol reformné
úsilia o zmenu daňových systémov. Reformy boli zamerané predovšetkým na vytváranie
prostredia, ktoré motivuje pracovať, podporuje podnikateľskú aktivitu a ochotu zamestnávať.
V súčasnosti sa vzťahu a dopadu daní na trh práce zaoberá Európska komisia ako aj OECD.
Aj napriek skutočnosti, že zo štúdií uvedených organizácií vyplynula len slabá korelácia
medzi nezamestnanosťou a zamestnanosťou na jednej strane a priemernou daňou sadzbou
a daňovou kvótou na druhej strane, predsa možno konštatovať, že existuje vzťah medzi
1

Príspevok je výstupom projektu VEGA 1/0443/15 „Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a
elimináciu daňových únikov“.
2
SCHULTZOVÁ,A. a kol. (2015). Daňovníctvo – daňová teória a politika I. Praha: Wolters Kluwer. 2015.
ISBN 978-80-7478-867-3.
3
MATOUŠEK, O. (2003). Slovník sociálni práce. Praha: Portál. 2003. ISBN 80-7178-549-0.
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rôznymi
opatreniami
nezamestnanosťou.4

daňovej

a sociálnej

politiky

a zamestnanosťou,

resp.

Vyskytli sa však aj názory, v ktorých autori odmetali využívanie daňovej, resp. sociálnej
politiky na ovplyvňovanie situácie na trhu práce. Sú toho názoru, že reformy zamerané na
znižovanie daní a sociálnych dávok nevedú k riešeniu nezamestnanosti v dlhodobom meradle.
Vysokú nezamestnanosť je možné opatreniami v uvedenej oblasti len zmierniť, nie však
vyriešiť jej príčiny5.
Stále viac autorov sa začalo zaoberať vplyvom daní na mieru nezamestnanosti
a zamestnanosti v krajinách EÚ.6 V podstate potvrdili negatívny vzťah medzi vysokým
zdanením práce a zamestnanosťou, a teda pozitívny vzťah medzi nezamestnanosťou a daňou
z práce v 25 členských štátoch EÚ. Na základe výsledkov analýzy navrhli reformy zamerané
na zjednodušenie daňového zaťaženia práce, ktoré by mali viesť k podpore vytvárania
pracovných miest.
Vplyvom jedného z najpoužívanejších mikroekonomických ukazovateľov – daňového
klinu na trh práce sa zaoberali viacerí autori (napr. A. Vork., A. Paulus, R. Leetmee, S.
Anspal.)7. Poukázali na skutočnosť, že vysoký daňový klin znižuje participáciu na trhu práce
a tiež aj mieru zamestnanosti, a to najmä u staršej vekovej skupiny.
Vychádzajúc z metodiky OECD, efektívny daňový klin vyjadruje celkovú daňovú
a odvodovú zaťaženosť práce, pričom zohľadňuje transfery znižujúce skutočné daňové
zaťaženie. Vyjadrujeme ho ako sumu odvodov, ktorá je platená tak zamestnancom ako aj
zamestnávateľom a dane z príjmu (znížená o daňový bonus). Samotný daňový klin je
vyjadrený v percentách celkových nákladov práce zamestnávateľa. Ukazovateľ daňového
klinu je možno sledovať u viacerých skupín zamestnancov v závislosti od výšky ich príjmu,
počtu detí, rodinného stavu alebo typu pracovného pomeru. Na medzinárodné porovnávanie
daňového a odvodového zaťaženie práce sa často používa čistý daňový klin.
Na ovplyvňovanie miery zamestnanosti štát využíva mnohé nástroje. Jedným z nich sú
daňové stimuly, ktoré môže uplatňovať priamo alebo nepriamo.
Medzi nepriame daňové stimuly ovplyvňujúce zamestnanosť môžeme zaradiť napríklad
výšku a spôsob uplatňovania odpočítateľných položiek, ktoré významnou mierou ovplyvňujú
základ dane. Daňový systém SR umožňuje daňovníkom odpočítať od základu dane
odpočítateľné položky akými sú nezdaniteľná čiastka na daňovníka, nezdaniteľná čiastka na
jedného z manželov ako aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Metodika
uplatňovania uvedených nezdaniteľných častí základu dane podporuje práve tie skupiny
daňovníkov, ktoré dosahujú nižšie príjmy. Táto skutočnosť môže do značnej miery ovplyvniť
ich motiváciu pracovať a neuprednostniť možnosť dobrovoľnej nezamestnanosti.8
Nepriamym daňovým stimulom pôsobiacim na zamestnanosť je aj výška daňového bonusu,

4

RIEVAJOVÁ, E. – MARTIŠKOVÁ,A. (2016). Aktuálne otázky daňovo-odvodovej politiky. In: Sociálnoekonomická revue. 2016, roč. 14, č. 1. ISSN 1336-3727. Dostupné na internete:
http://fse.tnuni.sk/fileadmin/veda_a_vyskum/SER/2016/Socialno_ekonomicka_revue_volume_1_2016.
5
MADSEN, J. (1998). General equilibrium macroeconamic models of unemployement: Can they explain the
unemployment part in the OECD. In: The Economic Jaurnal. ISSN 0013-0133, 1988, No. 448,p. 850-867.
6
KOSI, T. – BOJNEC, Š. (2006). The Impact of Labour Taxation on Job Creation and Unemployment. In:
Ekonomický časopis/Journal of Economic. ISSN 0013-3035, 2006, vol. 54. No. 7, p. 652-667.
7
VORK, A. et al. (2007). Tax-benefit Systems in the New Member States and their Impact on Labour Supply
and Imployment. In: PRAXIS Working Papers. 2007, NO 26.
8
SCHULTZOVA, A. (2015). Efekty daňovej politiky – výber. In: Nové výzvy v oblasti verejných financií:
zborník vedeckých statí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015, s. 1-9. ISBN 978-80-225-4184-8.
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ktorá má dobou daňovej úľavy. V Slovenskej republike sa uplatňuje z aktívnych príjmov vo
výške 6 násobku minimálnej mzdy.
Graf 1
Mesačná minimálna mzda v SR za roky 2009-2017 v €
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Ďalším z nepriamych stimulov vplývajúcich na zamestnanosť je spôsob umorovania
daňovej straty, a to tak fyzických ako aj právnických osôb. Od roku 2014 môže daňovník
stratu odpočítať od základu dane len rovnomerne, a to najviac počas štyroch po sebe
nasledujúcich zdaňovacích období. Tieto obmedzenia do značnej miery ovplyvňujú výsledok
hospodárenia subjektu, ako aj udržateľnosť ekonomických subjektov na trhu a zamestnanosť.
Priame daňové stimuly ovplyvňujúce zamestnanosť sú zamerané na také daňové techniky,
ktoré sú schopné pôsobiť na rozhodnutie investora využiť investičné stimuly v danom štáte.
Cielene pôsobia daňové úľavy zamerané na investičnú pomoc regiónom. Dochádza tak
k vytváraniu nových pracovných miest, najmä v znevýhodnených regiónoch Slovenska.9
Graf 2
Miera zamestnanosti celkovej populácie v SR vo veku od 20-64 rokov (v %)
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Priaznivé dôsledky vstupu SR na otvorený európsky trh práce boli sprievodným javom
nárastu zamestnanosti, ktorý pretrvával až do polovice roka 2008. V druhej polovici roka
2008 sa začínali prejavovať negatívne sprievodné javy nastupujúcej globálnej krízy. Pokles

9

Tamtiež.
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ekonomickej aktivity so zreteľom na vývoj zamestnanosti sa naplno prejavil začiatkom roka
2009, kedy došlo k postupnému obmedzovaniu výroby a zamestnanosti. Situácia
v zamestnanosti sa
začala meniť až v roku 2013, keď došlo k miernemu nárastu
zamestnanosti.
2. Čistý daňový klin, miera rizika chudoby a miera nezamestnanosti štátov severnej
Európy a SR – výber
Charakteristickými znakmi Škandinávskych štátov je rozvinutá ekonomika, vysoká
životná úroveň obyvateľstva ako aj štedrý sociálny systém. Na jednej strane sa v uvedených
štátoch aplikuje vysoká progresivita zdaňovania fyzických osôb (najmä v horných daňových
pásmach) a súčasne je uplatňovaná vysoká miera solidarity. Vysoké daňové zaťaženie
fyzických osôb je zmierňované veľkým množstvom daňových úľav, oslobodení ako aj
poskytovaním rôznych typov sociálnych služieb. Vo všeobecnosti daňové systémy štátov
severnej Európy považujeme za zložitejšie, ale efektívne a spravodlivé.
V oblasti sociálneho zabezpečenia štáty severnej Európy vyvíjajú snahy na podporu
rodiny ako jedného z ústredných predpokladov dosiahnutia sociálneho blahobytu. Napriek
uvedenému konštatovaniu sú medzi systémami sociálneho zabezpečenia Škandinávskych
štátov uplatňované rozdiely.10
Pri porovnávaní daňovej a odvodovej politiky v štátoch severnej Európy a SR je našim
smerodajným ukazovateľom miera zamestnanosti, na základe ktorej posúdime efektívnosť
uplatňovania daňovej a odvodovej politiky uvedených štátoch. Vyčíslime čistý daňový klin
(podiel dane z príjmov, odvodov zamestnanca a odvodov zamestnávateľa k celkovej cene
práce) zamestnanca s priemernou mzdou v príslušnom štáte pri určitom statuse fyzickej
osoby.
Graf 3
Podiel jednotlivých zložiek na celkovej cene práce v sledovaných štátoch (v %)
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10

Napríklad Dánsko zapája do sociálnych služieb vo veľkej miere aj súkromný sektor. Uplatňuje tiež model tzv.
flexiistoty na pracovnom trhu ako aj tzv. asimilačnú imigračnú politiku. Fínsko pri poskytovaní starostlivosti
o obyvateľstvo vo vyššom veku využíva skôr dobrovoľnícky sektor.
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Slovensko má spomedzi uvedených štátov jedny z najvyšších odvodov zamestnávateľa
a absolútne najvyššie odvody zamestnanca. Dánsko má najvyššie daňové zaťaženie, avšak
neuplatňuje inštitút odvodov zamestnávateľa. Slovensko uplatňuje najnižší podiel dane
z príjmov na celkovej cene práce (7,4 %).

čistý daňový klin v %

Graf 4
Čistý daňový klin slobodného jednotlivca, bez detí a s priemernou mzdou vo vybraných
štátoch severnej Európy a na Slovensku v rokoch 2008 – 2015 (v %)
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Graf 5
Čistý daňový klin manželského páru s dvoma deťmi a jednou zárobkovo činnou osobou
s priemernou mzdou vo vybraných štátoch severnej Európy a na Slovensku v rokoch 2008 –
2015 (v %)
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Zdroj: spracované z údajov https://www.oecd.org

Porovnaním grafov č. 4 a č. 5 možno vidieť rozdiely, ktoré v čistom daňovom kline
vznikli zmenou statusu fyzickej osoby/osôb. Najväčší rozdiel v čistom daňovom kline nastal
v Írsku v prípade manželského paru s dvoma deťmi, kde je len jedna zárobkovo činná osoba
s hrubým príjmom na úrovni priemernej mzdy. V porovnaní s bezdetnou slobodnou osobou
dochádza k zníženiu čistého daňového klinu o viac ako 75 %. Na základe uvedeného možno
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konštatovať, že systém daňových úľav a bonusov zameraných na podporu sociálnej situácie
rodiny má v Írsku významné postavenie V prípade Švédska, Fínska ako aj Slovenska je tento
pokles viditeľne menší (od cca 10 % - 30 %).
Ďalším porovnávaným ukazovateľom v štátoch severnej Európy a na Slovensku je miera
rizika chudoby. Tento ukazovateľ nemeria bohatstvo alebo chudobu, ale nízky príjem
v porovnaní s ostatnými obyvateľmi v krajine. Miera rizika chudoby sleduje podiel osôb
s vyrovnaným disponibilným príjmom (tento príjem sa nachádza pod hranicou chudoby,
ktorá je stanovená na 60 % národného mediánu disponibilného príjmu pod hranicou chudoby)
stanovený pred prijatím sociálnych transferov a po prijatí sociálnych transferov.
Tabuľka 1
Miera rizika chudoby pred a po prijatí sociálnych transferov v štátoch severnej Európy a na
Slovensku v roku 2015 (% obyvateľstva)
Štát
Dánsko
Fínsko
Írsko
Švédsko
Slovensko
EÚ - 28

Pred prijatím sociálneho
transferu
25,8
26,8
36,2
26,9
19,0
26,0

Po prijatí sociálneho
transferu
12,2
12,4
16,3
14,5
12,3
17,3

Rozdiel
13,6
14,4
19,9
12,4
6,7
8,7

Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat

Z vyčíslených údajov v tabuľke možno usúdiť koľko percent obyvateľstva uvedených
štátov sa nachádza pod hranicou chudoby ešte pred prijatím sociálnych transferov a po ich
prijatí. Nepriamo možno dedukovať silu a efektívnosť systému sociálneho zabezpečenia
v jednotlivých štátoch. Spomedzi sledovaných štátov má Slovensko jednu z najnižších mier
ohrozenia chudobou ešte pred prijatím sociálnych transferov. Ostatné sledované štáty (s
výnimkou Írska) sa približujú úrovni EÚ-28. Iná situácia nastáva v prípade, keď štáty príjmu
sociálne transfery. Vtedy rozdiel oproti pôvodnému stavu je na Slovensku omnoho nižší ako
v sledovaných štátoch severnej Európy. V prípade Írska výška sociálnych transferov
dvojnásobne prevýšila priemer EÚ.
Efektívnosť nastavenia daňovej a sociálnej politiky možno sledovať aj prostredníctvom
vývoja miery nezamestnanosti.
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Graf 6
Miera nezamestnanosti v štátoch severnej Európy a na Slovensku za roky 2007 – 2016 (v %)
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Už na prvý pohľad je zrejme, že obdobie finančnej krízy v roku 2008 sa bez výnimky
podpísalo na vývoji nezamestnanosti v každom sledovanom štáte. Rozdiel je len v intenzite
jej dopadu. Od roku 2014 môžeme pozorovať akési ozdravenie ekonomiky sprevádzané
poklesom miery nezamestnanosti. Najnižšiu mieru nezamestnanosti počas celého sledovaného
obdobia stabilne vykazovalo Dánsko. O niečo nižšia miera nezamestnanosti bola
zaznamenaná vo Švédsku, ktoré najvernejšie kopírovalo priemerný vývoj nezamestnanosti
v celej EÚ. Pravdepodobne najcitlivejšie na globálnu krízu reagovalo Írsko, v ktorom úroveň
nezamestnanosti v rokoch 2011 – 2012 stúpla oproti predkrízovému obdobiu takmer
trojnásobne až na 14,7 %. Írsko zaznamenalo najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi
sledovaných štátov. Ak však odhliadneme od uvedených dvoch rokov, tak najvyššia miera
nezamestnanosti spomedzi sledovaných štátov bola zaznamená práve na Slovensku.
V porovnaní so štátmi severnej Európy má Slovensko ešte veľký priestor na zlepšenie
prístupov v oblasti sociálnej a daňovej politiky, ako aj politiky zamestnanosti.
3. Záver
Daňové systémy štátov EÚ sú charakteristické výraznými rozdielmi a faktormi, ktoré na
ne vplývajú. Podobne ako je tomu v oblasti daňovej politiky, aj zameranie politiky
zamestnanosti/nezamestnanosti si určujú jednotlivé štáty podľa ich preferovaných priorít. Vo
veľkej miere daňovú i odvodovú politiku štátov ovplyvňujú rozdielne historické ako aj
geografické podmienky štátov zohľadňujúce zaužívané a všeobecne akceptované nástroje,
ktoré vyhovujú ich preferenciám. Treba brať do úvahy aj skutočnosť, že členské štáty EÚ pri
uplatňovaní politík zohľadňujú princípy, resp. záujmy EÚ, ktoré v podobe smerníc a nariadení
implementujú do legislatívy svojho štátu.
Vytváranie nových pracovných miest aj naďalej ostáva pre Slovensko výzvou, najmä
v niektorých jeho oblastiach. Do popredia sa dostáva problém Slovenska so štrukturálnou
nezamestnanosťou súvisiacou s nerovnomernosťou medzi ponukou práce a dopytom po nej.
Niektoré odvetvia vykazujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V tom kontexte sa do
popredia dostáva výška daňovo-odvodového zaťaženia subjektu, ktorá nepochybne vplýva na
jej ochotu pracovať. V príspevku sledované štáty severnej Európy sa vyznačujú vysokým
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daňovým zaťažením, ktoré je kompenzované kvalitným a prepracovaným systémom
sociálneho zabezpečenia. Modely sociálnych služieb majú štáty severnej Európy vypracované
na vysokej úrovni so zameraním na dosiahnutie sociálneho blahobytu a na podporu inštitútu
rodiny.
Ukazovateľ čistého daňového klinu zohľadňujúci status daňovníka je často využívaný na
meranie účinkov daňovo-odvodového zaťaženia subjektov. Porovnaním čistého daňového
klinu v štátoch severnej Európy a na Slovensku možno poukázať na rezervy, ktoré u nás
máme v oblasti podpory sociálnej situácie subjektov ako aj rodín. Pri vyčísľovaní
jednotlivých zložiek vchádzajúcich do celkovej ceny práce Slovensko spomedzi sledovaných
štátov uplatňuje najvyššie odvody zamestnanca ako aj zamestnávateľa. Na druhej strane
vykazuje najnižší podiel dane z príjmov na cenu práce.
Na uplatňovanie politiky zamestnanosti významnou mierou vplýva inštitút minimálnej
mzdy. Správne nastavenie minimálnej mzdy môže plniť motivačnú funkciu (aj napriek
skutočnosti, že na uplatňovanie tohto inštitútu sú rôzne, často protichodné názory, najmä zo
strany zamestnávateľov). Výška minimálnej mzdy na Slovensku sa nachádza výrazne pod
priemerom EÚ. Niektoré štáty tento „ochranný“ inštitút zamestnancov vôbec nevyužívajú
a výška minimálnej mzdy ani nie je podkladom pre výpočet ďalších ukazovateľov. V troch
sledovaných štátoch severnej Európy (Švédsko, Fínsko, Dánsko) nie je inštitút minimálnej
mzdy priamo stanovený.
V ukazovateli miery rizika chudoby má Slovensko jednu z najnižších mier ohrozenia
chudobou ešte pred prijatím sociálnych transferov. Reálne uplatňovanie sociálnych transferov
však mení situáciu a poukazuje aké veľké rezervy v tejto oblasti Slovensko má.
Miera nezamestnanosti v sledovaných štátoch bola, okrem Írska, neporovnateľne nižšia
ako na Slovensku. Globálna kríza vplývala na tento ukazovateľ vo väčšej či menšej miere
v každom štáte. Avšak Švédsko, Dánsko ako aj Fínsko udržali mieru nezamestnanosti aj
počas krízy hlboko pod priemerom EÚ.
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Abstrakt v anglickom jazyku
A group of acts which are regulating the financial market are establishing the following
licensing mechanism: from the set of processes going on in the supervised entity within its
activities on the financial market, the legislator has chosen a range of legal acts which are
subject to a prior approval of the National Bank of Slovakia. Subject to the prior approval of
the National Bank of Slovakia is the election of natural persons proposed for selected
functions in the supervised subject. These are primarily members of the statutory and
supervisory body and persons performing key roles in relation to the business subject of the
supervised entity. In this context, the author focuses on the differences in the regulation
regarding the granting of prior approvals of the National Bank of Slovakia related to the
reelection to functions in the statutory and supervisory body of supervised entities for the
subsequent period. The author deals with the issue whether these differences in regulation are
the reflection the specificities of regulation of individual segments of the financial market or a
systematic deregulation.
Klasifikácia JEL: K2, K23.
Kľúčové slová: konanie vo veciach dohľadu, predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska, dohliadaný subjekt finančného trhu, útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej
banky Slovenska
Key words: proceedings in supervisory matters, the prior approval of the National Bank of
Slovakia, supervised subject of the financial market, the Financial Market Supervision Unit of
the National Bank of Slovakia
1. Úvod
Právna úprava regulujúca správnoprocesné konanie vzťahujúce sa vybrané rozhodovacie
procesy v oblasti finančného trhu prešla určitým vývojom, a to od dvojkoľajnosti k integrácii.
Do dňa 31. decembra 2005 Úrad pre finančný trh vykonával správnoprocesné konanie
predovšetkým v oblasti kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Subjekty,
ktoré Úrad pre finančný trh dohliadal, bol oprávnený za zákonných i podmienok
sankcionovať. Pre oblasť bankovníctva bola orgánom dohľadu a uskutočňovala
správnoprocesné konania Národná banka Slovenska.
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S cieľom zamedziť predmetnej dvojkoľajnosti došlo k zrušeniu Úradu pre finančný trh
a jeho pôsobnosť prešla na Národnú banku Slovenska.1 Táto ako nezávislá centrálna banka
Slovenska začala zastrešovať dohľad nad celým slovenským finančným trhom. Odo dňa
1. januára 2006 teda môžeme hovoriť v podmienkach Slovenskej republiky o vzniku
integrovaného dohľadu nad finančným trhom. Podľa Čunderlíka (2014) s organizačnou
integráciou priamo súvisela integrácia procesnoprávna, predtým dve oddelené
správnoprocesné konania a dohliadacie postupy sa integrovali do jednotného dohliadacieho
postupu a jedného konania vo veciach dohľadu, ktoré upravuje jeden predpis – zákon
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“). Predmetná
integrácia sa vzťahovala i na právnu úpravu regulujúcu licencovanie dohliadaných subjektov
finančného trhu, kam patrí i skupina individuálnych správnych aktov, ktorými je udeľovaný
predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
2. Esenciálne pojmy – regulácia a dohľad nad finančným trhom
Právo finančného trhu ako pododvetvie finančného práva je okrem iného tvorené súborom
právnych noriem zaoberajúcich sa reguláciou a dohľadom nad finančným trhom. Predmetné
pojmy je nevyhnutné rozlišovať. Podľa Kopfovej a Tomáškovej (2013) regulácia zahŕňa
stanovenie, kontrolu a vynucovanie si určitých pravidiel. Veselá (2011) definuje, že regulácia
má slúžiť okrem iného na korekciu zlyhávania trhu. Podľa Pavláta et al. (2005) je regulácia
zameraná na dodržanie všeobecne platných vzťahov, ako je napríklad právna a ekonomická
zodpovednosť za výkon stanovených činností, nevyhnutná. Podľa Jopeka (2013) minimálna
úroveň právnej regulácie bude potrebná vždy, pretože časom by niektoré subjekty nemuseli
odolať pokušeniu zlepšenia svojej pozície na trhu poškodením ostatných súťažiteľov. Frach
(2008) definuje, že regulácia zo strany štátu má zabezpečiť fungujúcu súťaž market making
a zároveň má korigovať nežiaduce sociálne a politické vedľajšie efekty fungujúcich trhov
market correction.
Regulácia predstavuje súbor právnych mechanizmov a nástrojov prostredníctvom ktorých
realizuje regulátor svoj vplyv na finančný trh, resp. na určitý jeho segment. Regulácia má
zabrániť potenciálnym negatívnym prejavom trhov.
Ako sme uvádzali, od pojmu regulácia sa odlišuje pojem dohľad nad finančným trhom.
Podľa V. Babčáka et al. (2012) patrí dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska
medzi jeden z druhov finančnej kontroly, pričom za kritérium diferenciácie volí okruh
finančných vzťahov, v ktorých sa kontrola vykonáva.
Podľa V. Pavláta a P. Kubíčka (2010) dohľad je činnosťou dohliadajúceho orgánu
spočívajúca v preverovaní, či regulované subjekty vo finančnej sfére dodržiavajú platné
zákony, predpisy a pravidlá stanovené regulátorom, v ich presadzovaní a nútení subjektov
k ich dodržiavaniu a udeľovaniu sankcií v prípade ich neplnenia. Podľa Tkáča (2014) je
dohľad nevyhnutnosťou, nakoľko sú finančné trhy systémovo dôležitým prvkom vo
fungovaní ekonomiky každého štátu a zlyhania v nej sa vyskytujú s určitou pravidelnosťou.

1

Porovnaj ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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3. Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
Útvar dohľad nad finančným trhom Národnej banky Slovenska je organizačná jednotka
plniaca vymedzené úlohy pri dohľade nad dohliadanými subjektmi v rámci finančného trhu.
Člení sa na Úsek obozretného dohľadu a Úsek regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov.
Úsek obozretného dohľadu sa ďalej delí na Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov,
poisťovníctvom a dôchodkovým sporením, Odbor dohľadu nad bankovníctvom a platobnými
službami a Odbor dohľadu na makroúrovni. Úsek regulácie a ochrany finančných
spotrebiteľov je tvorený Odborom ochrany finančných spotrebiteľov a Odborom regulácie.2
Z uvedeného je zrejmé, že tomuto organizačnému útvaru prislúchajú nasledujúce najmä
kľúčové funkcie:
-

vedenie prvostpuňových konaní;
realizácia dohľadu na mieste;
realizácia dohľadu na diaľku;
príprava sekundárnej legislatívy nadväzujúcej na osobitné sektorové právne predpisy;
ochrana finančného spotrebiteľa.

Podľa Tkáča (2014), zákon o dohľade nad finančným trhom je možné považovať za lex
generalis v oblasti finančno-právnej regulácie, ktorý je zároveň aj procesným predpisom pre
konania (najmä povoľovacie a sankčné konania), ktoré vedie Národná banka Slovenska (ďalej
aj „NBS“). Vo vzťahu k zákonu o dohľade nad finančným trhom možno považovať za legi
speciali súbor osobitných právnych predpisov regulujúcich jednotlivé sektory finančného
trhu. Ide predovšetkým o:
-

2

zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov;
zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení v znení
neskorších predpisov;
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov;
zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov;
zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov;
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. devízový zákon v znení
neskorších predpisov.

www.nbs.sk.
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4. Konanie vo veciach dohľadu
Regulácia obsiahnutá v tretej časti zákona o dohľade nad finančným trhom, zvaná konanie
vo veciach dohľadu, predstavuje súbor právnych noriem upravujúcich procesný postup
Národnej banky Slovenska. Pénzeš (2014) charakterizuje konanie vo veciach dohľadu ako
postup Národnej banky Slovenska, účastníkov konania a tretích osôb zúčastnených na konaní
pri vydávaní, preskúmavaní a realizácii individuálnych správnych aktov, ktorý je upravený
procesnými finančnoprávnymi normami. Predmetná regulácia teda umožňuje Národnej banke
Slovenska plniť úlohu určitého korektívu, a to prostredníctvom konania, ktoré vedie a v je v
ňom oprávnená najmä rozhodovať o sankcionovaní dohliadaných subjektov a o povolení,
resp. nepovolení činnosti subjektu na finančnom trhu. Z uvedeného je zrejmé, že v rámci
konaní vo veciach dohľadu môžeme v zásade rozlíšiť konania povoľovacie a konania
sankčné.
4.1 Prvostupňové sankčné konania
Dôvod existencie sankcií spočíva v skutočnosti, že zaistenie platnosti a efektívnosti noriem
je možné, ak ich porušenie bude sledované a v dostatočnom rozsahu skutočne sankcionované.
Prášková (2013) uvádza, že ak dôjde k porušeniu právnych noriem, ktorých špecifickým
znakom je vynútiteľnosť, je možné za zákonných podmienok použiť štátne donútenie. Od
povoľovacieho konania je teda nevyhnutne potrebné odlíšiť od sankčné konanie, na ktoré sa
taktiež vzťahujú procesné normy ustanovení § 12 až § 34 zákona o dohľade nad finančným
trhom, avšak jeho výsledkom je individuálny správny akt ukladajúci sankciu. Svojím
faktickým pôsobením je teda pre účastníka konania negatívny.
Podľa Práškovej (2013) uložením sankcie vzniká nová právna povinnosť, ide o ujmu,
ktorá je obsahom sankcie. Sankčné rozhodnutia sú druhom individuálnych správnych aktov,
ktorých kreácia je v praxi nevyhnutná, keďže postihujú subjekty podnikajúce na finančnom
trhu a nezohľadňujúce, resp. nedostatočne zohľadňujúce svoje povinnosti stanovené
reguláciou. Průcha (2012) považuje uplatňovanie zodpovednosti za správne delikty za
neoddeliteľnú súčasť výkonu verejnej správy.
4.2 Prvostupňové povoľovacie konania
V povoľovacom konaní prejavuje vôľu Národná banka Slovenska ako orgán verejnej moci
v konkrétnej veci vzťahujúcej sa na individuálne určenú osobu. Povoľovacie konanie,
definujeme ako konanie sui generis vedené v prvom stupni útvarom dohľadu nad finančným
trhom Národnej banky Slovenska, výsledkom ktorého je individuálny správny akt
umožňujúci, zamedzujúci výkonu podnikania či uskutočneniu úkonu na finančnom trhu.
Individuálny správny akt predstavuje podľa Jemelku et al. (2013) individuálny vrchnostenský
a jednostranný akt vydaný vykonávateľom verejnej správy na základe zákona, ako aj
o individuálne a jednostranne zaväzujúce pravidlo vydané ako odraz administratívno-správnej
regulácie vzťahov. Prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa udeľuje
povolenie na vykonávanie činnosti alebo úkonu, má konštitutívne účinky, zakladá právo
vykonať určité aktivity v súlade s osobitnými sektorovými predpismi. A to za predpokladu, že
účastník povoľovacieho konania preukázal splnenie príslušnou právnou úpravou určených
podmienok.
Povoľovacie konanie predstavuje zákonodarcom vytvorený regulačný
mechanizmus, ktorého výstupom je individuálny správny akt umožňujúci vykonávanie
činnosti na finančnom trhu. Máme za to, že povoľovacie konanie predstavuje prostriedok,
ktorý reflektuje okrem iného na potrebu chrániť trh pred subjektmi nepripravenými na
vykonávanie činnosti. Licenčné mechanizmy preto považujeme za jeden z najefektívnejších
nástrojov, ktoré so sebou prináša regulácia. V povoľovacom konaní Národná banka Slovenska
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predovšetkým udeľuje povolenia, licencie, súhlasy a predchádzajúce súhlasy Národnej banky
Slovenska. Z uvedenej skupiny zameriame našu pozornosť na posledné menované. A to
konkrétne na udeľovanie predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska na opätovné
zvolenie fyzickej osoby do štatutárneho alebo dozorného orgánu dohliadaného subjektu
finančného trhu po uplynutí jej funkčného obdobia na bezprostredne nasledujúce.
5. Udeľovanie predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska vo vybraných
sektoroch finančného trhu - aspekt opätovného zvolenia fyzickej osby na bezprostredne
nasledujúce funkčné obdobie v štatutárnom či dozornom orgáne dohliadaného subjektu
finančné trhu
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska predstavuje individuálny správny akt,
výsledok procesu aplikácie práva orgánu na konkrétny prípad. V ďalšom budeme našu
pozornosť venovať jednotlivým vybraným sektorom finančného trhu a regulácii vzťahujúcej
sa na udeľovanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pri opätovnom
zvolení tej istej fyzickej osoby po uplynutí jej funkčného obdobia na bezprostredne
nasledujúce funkčné obdobie v štatutárnom alebo dozornom orgáne dohliadaného subjektu
finančného trhu. Pričom spomedzi predmetných segmentov sa predovšetkým zameriavame na
sektor starobného dôchodkového sporenia, a to z dôvodov relatívne častých legislatívnych
zmien, ktorým je exponovaný.
5.1 Sektor starobného dôchodkového sporenia
Dôchodková reforma sa na území Slovenskej republiky uskutočnila v roku 2003. Systém
„jedného piliera“ bol nahradený trojpilierovou štruktúrou Prvý pilier predstavuje roky
pretrvávajúci model, v ktorom štát na základe medzigeneračnej solidarity a v súlade
s princípom zásluhovosti zabezpečuje svojich občanov v post-produktívnom veku. Autoritou
uskutočňujúcou súbor práv a povinností v predmetnej oblasti je Sociálna poisťovňa. Druhý
pilier tvorí starobné dôchodkové sporenie. V sektore starobného dôchodkového sporenia
pôsobí dôchodková správcovská spoločnosť ako dohliadaný subjekt finančného trhu na
základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného
Národnou bankou Slovenska, Tretím pilierom predstavujúcim doplnkovú zložku k prvým
dvom je doplnkové dôchodkové sporenie. V predmetnom sektore finančného trhu podniká
doplnková dôchodková spoločnosť.
Starobné dôchodkové sporenie patrí medzi oblasti finančného trhu, ktorého právna úprava
podlieha relatívne často zmenám väčšej či menšej intenzity. Meniacemu legislatívnemu
prostrediu sa prispôsobuje dôchodková správcovská spoločnosť ako právnická osoba
pôsobiaca v tomto sektore. Pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť ex lege vyplýva
povinnosť dodržiavať podmienky pre udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej
správcovskej spoločnosti (ďalej len „povolenie“) udeleného Národnou bankou Slovenska
nepretržite. Výkon jej činnosti podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska – a to i
prostredníctvom právneho inštitútu predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o starobnom
dôchodkovom sporení“) predpokladá udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska na uskutočnenie taxatívne stanoveného diapazónu úkonov. Predmetný druh
individuálneho správneho aktu predstavuje jeden zo spôsobov verifikácie, či sú podmienky
pre udelenie povolenia splnené nepretržite. Jeho podstata tkvie v tom, že ide o zákonnú
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podmienku na vykonanie určitých právny úkonov, ako napríklad zmenu depozitára
dôchodkovej správcovskej spoločnosti, či zmenu štatútu dôchodkového fondu a iné.3
Priamo z názvu tohto právneho inštitútu možno odvodiť, že pôsobí ex ante, t. j. ešte pred
vykonaním úkonu je dôchodková správcovská spoločnosť povinná získať predchádzajúci
súhlas Národnej banky Slovenska na jeho vykonanie. Na jeho udelenie musia byť splnené
zákonné podmienky. Ich preukázanie je predmetom konania vo veciach dohľadu, v ktorom sú
aplikované na konkrétny prípad najmä procesnoprávne normy obsiahnuté v zákone o dohľade
nad finančným trhom a hmotnoprávne normy inkorporované v zákone o starobnom
dôchodkovom sporení.4 V súlade s platnou právnou úpravou sú neplatné úkony, na ktoré sa de
lege lata5 vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, ak boli vykonané bez
tohto predchádzajúceho súhlasu.6 Z toho vyplýva, že zákonodarca postihuje absolútnou
neplatnosťou konanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré nerešpektuje zákonné
ustanovenia.
Na tomto mieste si dovoľujeme upriamiť pozornosť na osobitosti pri udeľovaní
predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska v súlade s ustanovením § 52 ods. 1
písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení vzťahujúcich sa na personálny substrát
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zamerajme sa na konkrétne pre činnosť každej
akciovej spoločnosti kľúčové orgány – predstavenstvo a dozornú radu. Osobitne pri členoch
štatutárneho orgánu a dozornej rady, ktorých funkčné obdobie a jeho maximálna dĺžka je
determinovaná ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, vznikala v minulosti otázka ako riešiť voľbu tej istej osoby do rovnakej funkcie po
uplynutí funkčného obdobia. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení v znení platnom a
účinnom do 31. decembra 2012 neobsahoval výslovnú úpravu tohto aspektu činnosti
dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Znenie ustanovenia § 52 ods. 1 písm. c) zákona
o starobnom dôchodkovom sporení platné a účinné do uvedeného termínu zakotvovalo, že
predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
voľbu osôb
navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov
dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej
správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej
pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon odborných činností a na ustanovenie za
zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly. Z činnosti Národnej banky
Slovenska, orgánu aplikujúceho predmetné ustanovenie vyplývalo, že pri opätovných voľbách
fyzických osôb za členov či už predstavenstva alebo dozornej rady dôchodkovej
správcovskej spoločnosti dochádzalo k udeľovaniu predchádzajúcich súhlasov Národnej
banky Slovenska.
Zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
predstavil v článku IV nepriamu novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Išlo
o novelizáciu, ktorá so sebou priniesla mnohé zmeny a novinky do systému starobného
dôchodkového sporenia, časť nadobudla účinnosť dňa 1. septembra 2012 a časť

3

Porovnaj ustanovenie § 52 ods. 1 zákona o starobnom dôchodkovom sporení.
Na uvedené reflektuje i sekundárna legislatíva najmä Opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra
2012 č. 6/2013 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení.
5
Porovnaj ustanovenie § 52 ods. 14 zákona o starobnom dôchodkovom sporení.
6
Výnimku uvádza § 52 ods. 11 zákona o starobnom dôchodkovom sporení pre odsek § 52 ods. 1 písm. a).
4
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1. januára 2013, pod ktorú spadal i novelizačný bod č. 277, ktorému budeme venovať našu
pozornosť. Tento so sebou priniesol zmenu znenia ustanovenia § 52 ods. 1 písm. c) zákona
o starobnom dôchodkovom sporení, ktoré hovorí: „Predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska je podmienkou na zvolenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva
dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej
spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ustanovenie
za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za
výkon odborných činností a na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za výkon
vnútornej kontroly; to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na bezprostredne
nasledujúce funkčné obdobie.“
Z porovnania znení ustanovenia § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom
sporení je zrejmé, že došlo k zmene zákonného znenia zásadného charakteru – a síce pri
opätovnom zvolení osôb navrhovaných za členov predstavenstva a dozornej rady
dôchodkovej správcovskej spoločnosti na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie sa
s účinnosťou od 1. januára 2013 nevyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska. Z čoho vyplynulo, že novelizované znenie ustanovenia § 52 ods. 1 písm. c)
zákona o starobnom dôchodkovom sporení predstavovalo negáciu dovtedajšej aplikačnej
praxe.
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je esenciálnym právnym inštitútom,
účelom ktorého je preveriť, či v čase uplynutia funkčného obdobia člena štatutárneho orgánu,
či dozornej rady nedošlo k zmene zákonných podmienok. Sme si vedomí skutočnosti, že pri
splnení zákonnej podmienky odbornej spôsobilosti (zloženej z ukončeného vysokoškolského
vzdelania druhého stupňa, praxe v oblasti kapitálového trhu alebo v inej finančnej oblasti a
trojročných riadiacich skúseností) je málo pravdepodobné, že po uplynutí funkčného obdobia
dôjde k zníženiu zložiek tvoriacich túto zákonnú podmienku. Nesmieme opomenúť, že
kumulatívne musí byť splnená i podmienka dôveryhodnosti. Podľa ustanovenia § 48 ods. 11
zákona o starobnom dôchodkovom sporení: „Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto
zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch:
a) nepôsobila vo funkcii uvedenej v ustanovení § 48 odseku 3 písm. e) v dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena
štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté
povolenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo
činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b) nepôsobila vo funkcii uvedenej v ustanovení § 48 odseku 3 písm. e) v dôchodkovej
správcovskej spoločnosti spravujúcej dôchodkové fondy, na ktoré bola nariadená nútená
správa, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu
alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to
kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c) nepôsobila vo funkcii uvedenej v ustanovení § 48 odseku 3 písm. e) v dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena
štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorej majetok bol
vyhlásený konkurz, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok
7

V § 52 ods. 1 písm. c) sa slovo "voľbu" nahrádza slovom "zvolenie", čiarka na konci sa nahrádza
bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na
bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie,".
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majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred
vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie,
d) nepôsobila vo funkcii uvedenej v ustanovení § 48 odseku 3 písm. e) v dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena
štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v inej právnickej osobe v čase, keď
dôchodková správcovská spoločnosť alebo iná právnická osoba spáchala úmyselný trestný
čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,
e) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť
podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,
f) spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov
vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na
tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia.“
Predmetná zákonná požiadavka sa môže v čase meniť a je nutné ju overovať.
5.2 Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
So sektorom starobného dôchodkového sporenia súvisí sektor doplnkového
dôchodkového sporenia. Môžeme konštatovať, že naň nadäzuje. Regulácia problematiky
udeľovania predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska pre predmetný sektor je
obsiahnutá v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom
dôchodkovom sporení“) a naň nadväzujúca sekundárna legislatíva, v podobe Opatrenia
Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o
doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Do dňa 31. decembra 2013 bolo platné a účinné ustanovenie § 26 ods. 1 písm. c) zákona
o doplnkovom dôchodkovom sporení so znením: „Predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska je podmienkou na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za
riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie
prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“ Do predmetného termínu bol
predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podmienkou na voľbu, ak sa uskutočňoval
právny úkon. I pri opätovnej voľbe osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, bol
subjekt povinný disponovať právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska, ktorým
bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
Ako bolo uvedené hore, zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony predstavil v článku IV nepriamu novelu zákona o starobnom
dôchodkovom sporení. S účinnosťou od 1. januára 2013 odstránil povinnosť žiadania
o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Novelizácia II. piliera
viedla k disharmónii regulácie pri udeľovaní predchádzajúcich súhlasov Národnej banky
Slovenska pre subjekty pôsobiace v rôznych sektoroch finančného trhu. V čase od dňa
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1. januára 2013 do 31. decembra 2013 regulácia v segmente dôchodkového sporenia
obsahovala určitú „dvojkoľajnosť“. Kým v dôchodkovej správcovskej spoločnosti opätovné
zvolenie tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie v štatutárnom či
dozornom orgáne nepodliehalo predchádzajúcemu súhlasu Národnej banky Slovenska,
naopak v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na tento právny úkon musel byť udelený
predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Vzhľadom na určitý stupeň príbuznosti
týchto sektorov, ktorý potvrdzuje i prax tým, že neraz sa v rámci jednej skupiny nachádza
dôchodková správcovská spoločnosť i doplnková dôchodková spoločnosť, vznikali regulačné
diskrepancie. Určitá paralela v podnikaní je zrejmá z porovnania legálnych definícií týchto
dohliadaných subjektov finančného trhu. Dôchodková správcovská spoločnosť - akciová
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie
a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa
zákona o starobnom dôchodkovom sporení, na základe povolenia na vznik a činnosť
dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. Doplnková
dôchodková spoločnosť - akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej
predmetom činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel
vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, na základe povolenia na vznik a činnosť
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska. Rovnako sa
približujú účely zákona o starobnom dôchodkovom sporení a zákona o doplnkovom
dôchodkovom sporení, ktorých účelom je predovšetkým zabezpečiť príjem v postproduktívnom veku na úrovni umožňujúcej dôstojný život uspokojujúci hmotné potreby aj
v prípade ukončenia zárobkovej činnosti u konkrétnej fyzickej osoby.
Vzhľadom na načrtnutú „príbuznosť“ oboch sektorov, bol (de)regulačný trend rovnaký.
Zákon č. 318/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom
dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2014 inkorporoval ustanovenie § 26 ods. 1 písm. c)
zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zakotvujúce, že predchádzajúci súhlas Národnej
banky Slovenska je podmienkou na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a
členov dozornej rady a na vymenovanie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej
pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca
vykonávajúceho funkciu riadenia rizík, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej
kontroly a prokuristu; to neplatí, ak ide o opakované zvolenie tých istých osôb na
bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie. Ide o identický spôsob právnej úpravy
abstrahujúci od potreby disponovania právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska
pri opakovanej voľbe tých istých členov štatutárneho či dozorného orgánu na bezprostredne
nasledujúce funkčné obdobie.
5.3 Sektor poisťovníctva
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov platný a účinný 31. decembra 2015 v ustanovení § 45 ods. 1 písm. c)
hovoril, že predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na voľbu osoby
navrhovanej za člena predstavenstva, za prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, vedúceho
pobočky a prokuristu zahraničnej poisťovne alebo vedúceho pobočky a prokuristu zahraničnej
zaisťovne; predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska nie je podmienkou na voľbu tých
istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie. Z čoho vyplýva, že zákonná
úprava platná a účinná do 31. decembra 2015 nepredpokladala ingerenciu zo strany orgánu
dohľadu v prípade voľby člena dozorného orgánu. A rovnako pri opätovnej voľbe rovnakého
člena štatutárneho orgánu poisťovne na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie.
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Zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení nikeotrých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), ktorý nadobudlo účinnosť
1. januára 2016, bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transformovaná Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní
poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. ES L 335, 17. 12. 2009) v
znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 (Ú. v. EÚ
L 326, 8. 12. 2011), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/23/EÚ z 12.
septembra 2012 (Ú. v. EÚ L 249, 14. 9. 2012), v znení smernice Rady 2013/23/EÚ z 13. mája
2013 (Ú. v. L 158, 10. 6. 2013), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/58/EÚ
z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 341, 18. 12. 2013), v znení smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2014/51/EÚ zo 16. apríla 2014 (Ú. v. EÚ L 153, 22. 5. 2014). Zákon o
poisťovníctve zakotvil v ustanovení § 77 celý rad úkonov podliehajúcich udeleniu
predcádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Z čoho vyplýva, že absentuje regulácia,
zaktovujúca, potrebu udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pri voľbe
fyzických osôb do funkcií spätých s riadením poisťovne a so zodpovednosťou za kľúčové
funkcie. Dohliadaný subjekt až následne upovedomuje orgán dohľadu o vykonanej voľbe.
V prípade, že ide o opätovné zvolenie tej istej osoby za člena štatutárneho orgánu na
bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie, nie je potrebná žiadna notifikácia orgánu
dohľadu. Ako uvádza Turčanová (2017) Slovenská republika patrí do kategórie štátov
neupravujúcich posúdenie fyzických osôb, ktoré budú riadiť poisťovňu a ktoré budú
zodpovedať za kľúčové funkcie ex ante, v zmysle právnej úpravy je postačujúca notifikácia
ex post.
5.4 Sektor bankovníctva a poskytovania platobných služieb
Podľa Balka et al. (2006) sú banky najvýznamnejšími a najdôležitejšími finančnými
sprostredkovateľmi na finančnom trhu; sú základným článkom bankového systému.
Pre oblasť bankovníctva sú kľúčové informácie obsiahnuté najmä v zákone č. 483/2001 Z. z.
o bankách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o bankách“). Ako uvádza Hajnišová (2014) právo EÚ nepozná pojem banka, ale
operuje s pojmom úverová inštitúcia. Ustanovenie § 9 ods. 4 zákona o bankách hovorí, že
„banka je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska o zmenách podmienok,
ktoré boli podkladom na udelenie bankového povolenia podľa § 7, vopred; na zmeny členov a
zvolenie nových členov jej štatutárneho orgánu, na ustanovenie prokuristu, zmeny členov a
zvolenie nových členov jej dozornej rady, na zmenu vedúcich zamestnancov, na zmenu
vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu a na zmenu sídla banky je potrebný
predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska,....“
V predmetnej regulácii absentuje ustanovenie, ktoré by vylučovalo potrebu udelenia
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska pri opätovnej voľbe tej istej osoby do
funkcie na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie. Z uvedeného je zrejmé, že zákonná
úprava zakotvujúca licenčné mechanizmy v bankovníctve nepodlieha deregulačným trendom,
ako napríklad v sektoroch starobného dôchodkového sporenia či poisťovníctva.
Vzhľadom na neustále napredovanie technického vývoja, bolo nevyhnutné právnymi
mechanizmami na európskej úrovni regulovať problematiku poskytovania platobných služieb,
a to predovšetkým smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES
z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú
smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES, a ktorou sa zrušuje smernica
97/5/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5. 12. 2007). Táto bola do právneho poriadku Slovenskej republiky
transformovaná zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších
predpisov (ďalej spravidla len „zákon o platobných službách“). Do súboru dohliadaných
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subjektov finančného trhu pribudla na základe predmetnej zákonnej úpravy platobná
inštitúcia. Konzistentne, ako i pri iných sektoroch, aj v tomto zakotvil zákonodarca povinnosť
žiadania o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Rozlišujeme
platobnú inštitúciu oprávnenú poskytovať platobné služby bez obmedzenia rozsahu
poskytovania platobných služieb podľa § 2 ods. 1 zákona o platobných službách a platobnú
inštitúciu oprávnenú poskytovať platobné služby v rozsahu obmedzenom výlučne na
vykonávanie platobných operácií pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej
operácie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného zariadenia, digitálneho
zariadenia alebo zariadenia informačných technológií a platba sa vykoná prevádzkovateľovi
telekomunikácií, prevádzkovateľovi systému informačných technológií alebo siete, ktorý
koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru
a služieb.
Podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Predchádzajúci súhlas
Národnej banky Slovenska je podmienkou na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných
za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie a členov dozornej rady platobnej inštitúcie
a na menovanie za prokuristu platobnej inštitúcie, ustanovenie vedúceho zamestnanca a
vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly.“ U platobnej inštitúcie
oprávnenej poskytovať platobné služby bez obmedzenia rozsahu poskytovania platobných
služieb, zákonná úprava predpokladá udelenie predchádzajúceho Národnej banky Slovenska
i pri opätovnom zvolení tých istých osôb na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie.
Podľa ustanovenia § 79a ods. 6 zákona o platobných službách, právny rámec požaduje na
voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej
inštitúcie podľa § 63 písm. b) udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.
Z čoho vyplýva, že zákonodarca žiada verifikáciu, avšak len u štatutárneho orgánu, nie
u dozorného orgánu, vzhľadom na skutočnosť, že činnosť platobnej inštitúcie tohto druhu je
obmedzená na jednu platobnú službu. V zákonnej úprave však zákonodarca ani u tohto druhu
platobnej inštitúcie neabstrahuje od povinnosti získania predchádzajúceho súhlasu Národnej
banky Slovenska pri opätovnom zvolení.
5.5 Sektor kolektívneho investovania
Regulácia kolektívneho invetovania je obsiahnutá predovšetkým v zákone
č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o kolektívnom investovaní“). Ako uvádza Kačaljak (2014) medzi výhody kolektívneho
investovania patrí diverzifikácia rizika, profesionalita investičných správcov a väčšia
dostupnosť.
V súlade s ustanovením § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovnaím
„Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou voľbu osôb navrhovaných
za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej rady správcovskej
spoločnosti a na menovanie prokuristu správcovskej spoločnosti.“ V správcovských
spoločnostiach aj úkony, ktoré sú opätovnou voľbou tej istej osoby na bezprostredne
nasledujúce funkčné obdobie v štatutárnom alebo dozornom orgáne podliehajú
predchádzajúcemu súhlasu Národnej banky Slovenska.
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5.6 Inkoherencia právnej úpravy jednotlivých sektorov finačného trhu
Stotožňujeme sa s myšlienkou, že jednotlivé sektory finančného trhu vykazujú isté
špecifické odlišné črty. Na predmetný fakt reagujú i osobitné právne predpisy a na nich
nadväzujúca sekundárna legislatíva upravujúca podnikanie dohliadaných subjektov na
finančnom trhu. Predovšetkým predmety činnosti dohliadaných subjektov sa odlišujú.
A preto sa na prvý podhľad javí, že rozdiely v regulácii vzťahujúcej sa opätovné
obsadzovanie funkcií vo finančných inštitúciách po uplynutí funkčných období na
bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie, sú prejavom odlišností jednotlivých segmentov
finančného trhu. Pri ďalšej analýze však zisťujeme, že spoločným znakom uvedených entít je
potreba dohľadu nad ich činnosťou. Monitorovanie činnosti dohliadaných subjektov
finančného trhu predstavuje i vedenie konania vo veciach dohľadu, v ktorom Národná banka
Slovenska rozhoduje najmä o právach alebo povinnostiach dohliadaných subjektov. Konanie
vo veciach dohľadu predstavuje individuálne rozhodovanie o právnych pomeroch
právnických osôb.8
Načrtli sme tri rôzne spôsoby regulácie upravujúcej udeľovanie predchádzajúcich
súhlasov Národnej banky Slovenska pri opätovnej voľbe tej istej osoby, ktorá je členom
štatutárneho či dozorného orgánu na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie
v dohliadanom subjekte finančného trhu. Prvá alternatíva predstavuje zavádzanie noviel
osobitných sektorových právnych predpisov, ktoré „odbúravajú“ vydávanie rozhodnutí
Národnej banky Slovenska pri opätovnom obsadzovaní funkcií v štatutárnom či dozornom
orgáne dohliadaného subjektu. Druhý spôsob regulácie, reprezentovaný príkladom zákona
o poisťovníctve, v ktorom nie je udeľovaný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
vzťahujúci sa na personál zastávajúci podstatné funkcie. Orgán dohľadu je o voľbe
upovedomený po vykonaní predmetného úkonu. Posledný, tretí model regulácie, predstavuje
právnu úpravu zakotvujúcu povinnosť disponovať právoplatným rozhodnutím Národnej
banky Slovenska i pri opätovnej voľbe člena štatutárneho či dozorného orgánu.
Platná a účinná právna úprava v jednotlivých sektoroch finančného trhu je nejednotná.
Vedie k nerovnakým podmienkam podnikania u dohliadaných subjektov. Ak orgán dohľadu
nemonitoruje opätovnú voľbu tej istej osoby na bezprostredne nasledujúce funkčné obdobie
v štatutárnom či dozornom orgáne, nedochádza k opätovnému prevereniu jednej zo
zákonných podmienok vykonávania funkcie, dôveryhodnosti. Uvdené možno vykladať ako
dereguláciu. Podľa Fariasa (2009) dereguláciou prenecháva štát trhu výrazný podiel na
ekonomickej moci, umožňuje trhu určovať kritériá distribúcie a alokácie zdrojov. Ako
hovorí Butterwege (2007) štát redukuje svoje funkcie, a to predovšetkým na ochranu
osobného vlastníctva.
Podľa Hopta vzniká pod vplyvom finančnej krízy regulačný cyklus „diera na trhu“ regulácia - deregulácia -„diera na trhu“ - ešte intenzívnejšia regulácia. Momentálne v istých
segmentoch finančného trhu pri udeľovaní predchádzajúcich súhlasov Národnej banky
Slovenska vzťahujúcej sa na opätovnú voľbu tej istej osoby na bezprostredne nasledujúce
funkčné obdobie zaznamenávame dereguláciu, pro futuro sa javí ako vhodné zjednotiť
právnu úprava pri udeľovaní predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska
spôsobom vedúcim k striktnejšj úprave.

8

Od podnikania fyzických osôb na finančnom trhu abstrahujeme, keďže u týchto nevyvstáva potreba
obsadzovanie funkcií v organizačnej štruktúre.
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6. Závery
Osobitné právne predpisy vymedzujú rozsah vzťahov na finančnom trhu patriacich do
pôsobnosti Národnej banky Slovenska. Z množiny procesov prebiehajúcich v dohliadanom
subjekte pri uskutočňovaní jeho aktivít na finančnom trhu vybral zákonodarca diapazón
úkonov podliehajúcich predchádzajúcemu súhlasu Národnej banky Slovenska. Z predmetnej
skupiny úkonov predstavuje „spoločný menovateľ“ normatívnych právnych aktov
regulujúcich finančný trh, zákonná úprava zakotvujúca povoľovací mechanizmus vzťahujúci
sa na schvaľovanie fyzických osôb navrhovaných do vybraných funkcií v dohliadanom
subjekte finančného trhu. Ide predovšetkým o štatutárov, členov dozorného orgánu a osoby
plniace kľúčové úlohy vo vzťahu k predmetu podnikania dohliadaného subjektu finančného
trhu.
Rozhodnutia vydávané Národnou bankou Slovenska, v konaní vo veciach dohľadu,
ktorými udeľuje predchádzajúci súhlas na zvolenie, menovanie či ustanovenie fyzickej osoby
do funkcie, predstavujú procesnú formu jej činnosti. Individuálny správny akt je výsledkom
rozhodovania Národnej banky Slovenska.
Dohliadaný subjekt finančného trhu podlieha nepretržitému monitorovaniu a ako už bolo
spomenuté povoľovacia činnosť pri udeľovaní predchádzajúcich súhlasov Národnej banky
Slovenska predstavuje práve jeden zo spôsobov verifikácie, či sú podmienky pre udelenie
povolenia splnené neustále. Z toho vyplýva, že predchádzajúci súhlas Národnej banky
Slovenska je esenciálnym právnym inštitútom, účelom ktorého je preveriť, či v čase uplynutia
funkčného obdobia člena štatutárneho orgánu, či dozornej rady nedošlo k zmene zákonných
podmienok, ktoré musia byť splnené nepretržite. Ak je personálne rozhodnutie žiadateľa
o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska posudzované v konaní vo
veciach dohľadu pri každom novom obsadení príslušnej funkcie, javí sa ako vhodné
a konzistentné predmetnú voľbu preveriť opätovne po uplynutí funkčného obdobia.
So zreteľom na skutočnosť, že jednou z hlavných úloh vykonávaných Národnou bankou
Slovenska je uskutočňovanie integrovaného dohľadu nad finančným trhom, predstavuje
novelizácia vedúca k vypusteniu právnych noriem požadujúcich udelenie predchádzajúceho
súhlasu Národnej banky Slovenska pri opätovnej voľbe po uplynutí funkčného obdobia, ak
bezprostredne nasleduje ďalšie funkčné obdobie, nežiaducu dereguláciu vedúcu
k nekonzistentnosti právnej úpravy jednotlivých sektorov finančného trhu. Pro futuro sa javí
ako vhodné zjednotiť právnu úprava pri udeľovaní predchádzajúcich súhlasov Národnej
banky Slovenska spôsobom vedúcim k striktnejšj úprave.
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Abstrakt
Social changes in Slovakia after 1989 affected all areas of life, especially the formation of a
market economy has caused fundamental changes in the social composition of the population,
which affected the living standard. With the ownership change it has led to significant
differentiation, which create larger groups of the poor. In Slovakia alone expression of
poverty is not enacted and accession of the SR to the EU brought new challenges for
measuring poverty. Since 2005 the Slovak Republic has been the member of the survey
European Union – Survey of Income and Living Condition (EU-SILC). Since poverty is a
multidimensional phenomenon, we have focused on its regional aspect. The measure of
poverty is important for comparison of regions from the view of area and time. Delimitation
of the extent poverty in regions of Slovakia, is very important in the case of Slovakia
considering the persistent regional disparities. Findings of the regional dimensions of poverty
in Slovakia is a prerequisite as well as the starting point in finding a solution to this serious
socio-economic problem. The intention of this paper is to identify the symptoms of poverty in
various regions of Slovakia and identify regions with the highest levels of poverty based on
available data, and we estimate that in regions with lower economic development there is a
higher risk of poverty and over time the risk of poverty reduces in regions of Slovakia.
Klasifikácia JEL: I32, J31
Kľúčové slová: chudoba, miera rizika chudoby, priestorový aspekt chudoby, EU-SILC
1. Úvod
Ekonomická a sociálna transformácia na Slovensku bola založená na liberalizácii cien,
úspornej menovej politike, vnútornej konvertibilite a rýchlej a rozsiahlej privatizácii, čo
spôsobilo zásadné zmeny v sociálnej skladbe obyvateľstva ako aj v životnej úrovni
obyvateľov. So zmenou vlastníckych vzťahov dochádza k výraznej diferenciácii až polarizácii
príjmov medzi pomerne malou vrstvou osôb s príjmami vysokými až extrémne vysokými
a medzi početnejšou skupinou osôb chudobných alebo chudobou ohrozených. V slovenskej

1

Článok je výstupom riešeného výskumného projektu Vega: 1/0001/16 „Súčasnosť a perspektívy zmien
zamestnanosti a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti“ (50 %) a
projektu OP VaV „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“. (50 %)
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spoločnosti samotný výraz chudoba nie je legislatívne upravený a tiež oficiálne štatistiky
nevykazovali počty chudobných do vstupu SR do EÚ tak, ako tomu bolo v EÚ
prostredníctvom Eurostatu. Skôr sa používali pojmy ako sociálne odkázaní, sociálne slabí
obyvatelia, nízkopríjmové domácnosti alebo obyvatelia v hmotnej núdzi. Vstup SR do EÚ
priniesol pre Slovensko nové výzvy v meraní chudoby a od roku 2005 je súčasťou
štatistického zisťovania o príjmových a životných podmienkach „EU-SILC“ (European Union
– Survey of Income and Living Condition). V rámci EU-SILCu sa používajú na meranie
chudoby a sociálnej exklúzie spoločné ukazovatele EÚ vypočítané na základe spoločných
definícií, ktoré sa dopĺňajú podľa potrieb EÚ. Projekt EU-SILC sleduje v prvom rade
príjmovú chudobu, ale všíma si aj hľadisko materiálnej deprivácie a sociálneho vylúčenia vo
vzťahu k vzdelaniu, zdraviu, pracovným podmienkam, sociálnej participácii a pod. Našim
výskumným zámerom je identifikovať prejavy chudoby v jednotlivých krajoch SR na základe
analýzy a komparácie vybraných štatistických príjmových ukazovateľov EU-SILCu, pričom
predpokladáme, že v krajoch s nižším ekonomickým rozvojom je vyššia miera rizika chudoby
a v priebehu času sa znižuje miera rizika chudoby v krajoch SR.
2. Východiská merania chudoby
Chudoba ako mnohodimenzionálny jav nemá jedinú a správnu definíciu a tak neexistuje
jednotný spôsob jej merania, pričom nemeriame chudobu ako takú ale meriame v spoločnosti
prijatý koncept. Význam merania chudoby spočíva v stanovení počtu ľudí žijúcich v chudobe
a oprávnených na pomoc, v určení rozsahu chudoby ako aj vo vysvetlení príčin chudoby.
Základom je určenie hranice chudoby alebo minimálnej úrovne príjmu, ktorý jednotlivec
alebo domácnosť potrebuje, aby sa vyvaroval/a deprivácii. Hranica chudoby tak predstavuje
hranicu, pod ktorou je chudoba obyvateľov pre spoločnosť neprijateľná. Na stanovenie
hranice chudoby je najvyužívanejším ukazovateľom v medzinárodných štatistických
spoločenstvách príjem domácnosti. Problémom je však určenie príjmu domácnosti, nakoľko
domácnosti využívajú bezplatné verejné služby ako aj spotrebovávajú ďalšie netrhové tovary
a služby. Domácnosti disponujú rôznymi druhmi príjmov, pričom vznikajú medzi nimi
rozdiely. Rozdiely sú medzi krajinami, ako aj v rámci členských krajín EÚ.
Príjem domácnosti najčastejšie tvorí pracovný príjem, ktorý je doplnený kapitálovým
príjmom. Nie každá domácnosť má však pracovný príjem či už z dôvodu nezamestnanosti
alebo vysokého veku. Disponibilný príjem domácnosti je celkový príjem domácností po
zdanení zvýšený o transfery.
V krajinách EÚ sa uplatňuje relatívny prístup merania chudoby založený na súčasných
údajoch o distribúcii zdrojov. Využívanie relatívnej hranice chudoby je postavené na
myšlienke, že chudoba je vždy posudzovaná predovšetkým vo vzťahu ku kvalite života danej
krajiny. Z tohto pohľadu chudoba predstavuje neschopnosť jednotlivca resp. domácnosti
participovať na bežnom živote spoločnosti ako aj nedostatok zdrojov.
Pri stanovení relatívnej hranice chudoby sa najčastejšie používa medián, ktorý je
najstálejším z používaných ukazovateľov, pretože zabraňuje nebezpečenstvu poškodenia dát
od potencionálnych menej odolných krajných hodnôt na oboch stranách príjmovej distribúcie.
Distribúcie sú málokedy symetrické a priemer je vo všeobecnosti vyšší ako medián. Medián
je základným ukazovateľom pre stanovenie hranice ohrozenia chudoby (60 % mediánu
národného ekvivalentného disponibilného príjmu) v krajinách EÚ vrátane Slovenska, ktorý
budeme využívať aj my pri skúmaní regionálnej dimenzie chudoby. Eurostat však stanovuje
a publikuje rozdielne hranice chudoby využívaním rozdielnych percentných mier (40, 50, 60,
70 %).
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Chudoba je spojená so zvýšenou koncentráciou chudobných a sociálne vylúčených
jednotlivcov či skupín v určitých geografických priestoroch, čo bude predmetom nášho
nasledujúceho skúmania.
3. Chudoba v regiónoch SR ako predmet skúmania
Viacerí slovenskí ekonómovia a sociológovia sa zamerali vo svojej vedeckej práci na
skúmanie chudoby v regiónoch SR. Spomenieme niektorých autorov za posledné roky.
Stankovičová – Vlačuha (2014) analyzovali vývoj miery rizika chudoby v regiónoch SR na
základe regionálnej hranice chudoby. Ich analýza potvrdila veľké regionálne disparity na
Slovensku v oblasti monetárnej chudoby. Michálek – Veselovská (2014) sa snažili zachytiť a
analyzovať vývoj a zmeny priestorovej koncentrácie chudoby v regiónoch podľa územného
členenia na NUTS4 a postihnúť tendencie vývoja regionálnych disparít z aspektu rizika
chudoby na Slovensku v sledovanom období rokov 2001 až 2011. Sledovali zmeny
priestorovej diferenciácie a koncentrácie chudoby na určenie počtu chudobných regiónov
(okresov) a stupňa (hĺbky) ich chudoby. Žilinský (2014) zhrnul základné zistenia o chudobe
a deprivácii z regionálneho pohľadu na úrovni krajov SR vo svojej publikácii, pričom
regionálny aspekt chudoby a deprivácie korešponduje s mierou nezamestnanosti a úrovňou
príjmov v daných krajoch. Rochovská – Námešný (2011) doplnili obraz o priestorovej
lokalizácii chudoby na Slovensku o získané hodnoty chudobných pracujúcich na úrovni
krajov NUTS3. Ivančíková a Vlačuha (2010) nazerali na chudobu v jednotlivých krajoch
pomocou agregovaného ukazovateľa chudoby a sociálneho vylúčenia a jeho čiastkových
indikátorov. Džambazovič (2007) okrem regionálnej úrovne aspektu chudoby skúmal aj
priestorový aspekt chudoby z pohľadu medzisídelného a lokálneho charakteru. Michálek
(2004) vo svojej štúdii prostredníctvom výberu sprostredkujúcich indikátorov chudoby
(nezamestnanosť, vzdelanie, veľkosť rodiny, preplnenosť a nevybavenosť bytov) identifikoval
a zhodnotil okresy s najvyššou úrovňou chudoby. Subjektívnym vnímaním chudoby vo
vybraných regiónoch SR sa zaoberali napr. Šoltýs (2014), Šipikalová (2013). My pri skúmaní
priestorovej dimenzie chudoby využívame mieru rizika chudoby v jednotlivých krajoch SR za
obdobie rokov 2004 až 2014.
4. Príjmová nerovnosť v krajoch SR na základe štatistického zisťovania EU-SILC
Skôr ako prejdeme ku skúmaniu chudoby v jednotlivých krajoch SR podľa EU-SILC
zameriame svoju pozornosť na príjmovú nerovnosť v slovenskej spoločnosti, ktorá je jedným
z determinantov miery chudoby. Keďže v našom článku pracujeme s údajmi dotýkajúcich sa
príjmu, ide o ukazovatele príjmu z roku „t-1“ oproti roku „t“ štatistického zisťovania. Keďže
chudoba je spájaná s nedostatkom príjmu, zameriame sa najskôr na analýzu príjmov a ich
nerovnosti v jednotlivých krajoch SR, kde sa veľmi dobre odzrkadľujú regionálne rozdiely.
Na meranie príjmových nerovností sa používa veľké množstvo metód, pričom
najjednoduchšou formou je porovnanie priemeru a mediánu príjmu obyvateľov.
Z výsledkov zisťovania o príjmoch a životných podmienkach na Slovensku vyplýva, že
výška mesačného disponibilného príjmu prepočítaného na ekvivalentný počet členov
domácností sa v roku 2013 zvýšila o 279 eur oproti roku 2004, tj. na 624 eur. Vyšší ako
priemerný ekvivalentný disponibilný príjem dosiahli v roku 2013 domácnosti žijúce
v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Pozitívny je trend zvyšovania
priemerného príjmu na člena domácnosti vo všetkých regiónoch SR, i keď v štyroch
regiónoch SR (Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Košický) je rast od roku 2011
spomalený.
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Tabuľka 1
Priemer ekvivalentného disponibilného príjmu podľa regiónov SR (eur/osoba/mesiac)
Kraj
SR
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Zdroj: EU-SILC.

Ekvivalentný disponibilný príjem
2004 2006 2008 2010 2013
345
347
524
582
624
462
455
682
714
805
359
349
534
610
638
338
328
512
594
660
309
313
497
550
600
342
357
529
606
607
341
326
493
558
586

Index (SR=100)
2004
2006
100
100
134,17
131,12
104,26
100,58
98,02
94,52
89,52
90,20
99,36
102,88
98,80
93,95

2008
100
130,15
101,91
97,71
94,85
100,95
94,08

2010
100
122,68
104,81
102,06
94,50
104,12
95,88

2013
100
129,01
102,24
105,77
96,15
97,28
93,91

289
344

83,84
99,87

87,21
98,66

89,00
93,30

89,90
92,15

309
341

457
517

518
543

561
575

89,05
98,27

V sledovanom období však nedošlo k zásadným zmenám v postavení krajov SR v úrovni
príjmov, pretože naďalej medzi nimi pretrvávajú regionálne rozdiely. Bratislavský kraj sa
nachádza skoro viac ako 30 % percentuálnych bodov (ďalej p.b.) nad celoslovenským
priemerom a Prešovský kraj je viac ako 10 % p.b. pod týmto priemerom. V období rokov
2004 až 2013 okrem Prešovského kraja i Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj
nedosiahli príjmy celoslovenského priemeru. Priemerné ekvivalentné disponibilné príjmy
v Trenčianskom kraji boli do roku 2008 pod priemerom SR a v nasledujúcom období sa
príjmy zvýšili nad celoslovenský priemer. V Žilinskom kraji po prvýkrát priemerný
disponibilný príjem nedosiahol úroveň celoslovenského priemeru v roku 2013. Jedine v dvoch
krajoch (Bratislavský, Trnavský) boli príjmy od začiatku štatistického zisťovania nad
priemerom SR.
Graf 1 znázorňuje medián mesačného čistého príjmu domácnosti, po zdanení a odvodoch,
v jednotlivých krajoch SR. Medián predstavuje strednú hodnotu v príjmovej distribúcii, nad
ktorou sú domácnosti bohatšie a pod ktorou sú domácnosti chudobnejšie. Príjmy sú medzi
jednotlivými krajmi nerovnomerne distribuované. Najvyšší príjmový medián je dlhodobo
dosahovaný v Bratislavskom kraji a najnižší v Prešovskom kraji. Pozitívne môžeme hodnotiť
narastanie príjmového mediánu vo všetkých krajoch SR, pričom najvyšší nárast v roku 2013
oproti roku 2004 dosiahol Bratislavský kraj (+303 eur) a najnižší Banskobystrický kraj (+220
eur).

150

Graf 1
Medián ekvivalentného disponibilného príjmu (eur/osoba/mesiac)
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Zdroj: EU-SILC.

Medián však nevypovedá o príjmoch obyvateľstva na najnižších a na najvyšších stupňoch
príjmového rozdelenia spoločnosti, preto v nasledujúcich častiach využijeme ďalšie
ukazovatele. Na porovnanie miery nerovnosti v distribúcii príjmov v krajoch SR použijeme
Giniho koeficient a ukazovateľ pomeru horného a dolného kvintilu S80/S20.
Gini koeficient v priebehu času nezaznamenáva zásadné zmeny. Od začiatku štatistického
zisťovania EU SILC (rok 2004) dosahuje hodnoty v priemere SR na úrovni približne 25,5.
Najvyššie príjmové nerovnosti merané pomocou Giniho koeficienta boli v roku 2014
v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. V Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji bol Gini
koeficient pod celoslovenským priemerom.
Tabuľka 2
Gini koeficient
Kraj
SR
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

2004
26,2
33,5
24,8
25
23,2
23,8
24,1
23,5
25,1

2006
24,5
29,7
22,3
19,3
23,6
22,5
23,6
24,1
23,4

2008
24,8
27,5
22,5
22,4
24,2
23,9
25,2
22,9
23,5

Zdroj: EU-SILC.
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2010
25,7
25,2
25,4
24
26,2
24,5
26,8
25,7
23,5

2012
24,2
25,3
21,6
21,7
25
24,3
25,1
24,5
21,4

2014
23,7
25,0
20,6
21,4
25,0
23,9
24,7
24,1
21,6

Od roku 2004 do roku 2014 sa zvýšila miera príjmovej nerovnosti meraná pomocou
Giniho koeficienta v Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji, pričom
najvyšší nárast bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji (+1,8). V ostatných krajoch sa znížil
Gini koeficient a jeho najväčší pokles v roku 2014 oproti roku 2004 bol v Bratislavskom kraji
(-8,5). Globálna kríza sa odrazila v poklese príjmov vysokopríjmových skupín obyvateľstva,
čo sa prejavilo najmä v krajoch s najvyššími príjmami.
Ďalším ukazovateľom vypovedajúcim o príjmových nerovnostiach je indikátor S80/S20.
Tento ukazovateľ vyjadruje pomer celkového príjmu, ktorý dosahuje 20 % populácie s
najvyššími príjmami (top kvintil) k príjmu, ktorý dosahuje 20 % populácie s najnižšími
príjmami (najnižší kvintil). Príjmom sa rozumie ekvivalentný disponibilný príjem. V roku
2014 boli príjmy 20 % populácie s najvyššími príjmami v priemere SR 3,5-krát vyššie ako
príjmy 20 % populácie s najnižšími príjmami. Najvyšší pomer S80/S20 bol v roku 2014
v Nitrianskom a Bratislavskom kraji, teda v krajoch, ktoré vykazovali aj najvyšší Gini
koeficient. Najnižší pomer S80/S20 bol v Trnavskom a Trenčianskom kraji.
Tabuľka 3
Príjmová nerovnosť podľa krajov – pomer S80/S20
Kraj
2004
2006
2008
SR
3,9
3,5
3,6
Bratislavský kraj
5,1
4,2
4,1
Trnavský kraj
3,5
2,9
3,1
Trenčiansky kraj
3,4
2,6
3,1
Nitriansky kraj
3,4
3,7
3,5
Žilinský kraj
3,5
3,2
3,4
Banskobystrický kraj 3,3
3,4
3,7
Prešovský kraj
3,4
3,7
3,4
Košický kraj
3,7
3,7
3,3

2010
3,8
3,7
3,6
3,4
4
3,6
4
4,1
3,5

2012
3,6
3,7
3,1
3,1
3,8
3,6
3,9
3,9
3,2

2014
3,5
3,8
3,0
3,0
3,9
3,6
4,2
3,8
3,2

Zdroj: EU-SILC.

Príjmová nerovnosť v krajoch SR meraná pomocou ukazovateľa S80/S20 sa v období
rokov 2004 až 2014 zásadne nezmenila s výnimkou Banskobystrického kraja, kde príjmy 20
% populácie s najvyššími príjmami boli 4,2-krát vyššie v roku 2014 ako príjmy 20 %
populácie s najnižšími príjmami, pričom v roku 2004 to bolo len 3,3. Opačný vývoj môžeme
pozorovať v Bratislavskom kraji, kde sa znížil ukazovateľ S80/S20 z 5,1 v roku 2004 na 3,8
v roku 2014.
5. Regionálna dimenzia chudoby na základe štatistického zisťovania EU-SILC
Výška dosiahnutého príjmu je základným ukazovateľom chudoby, a preto sa pri skúmaní
finančnej chudoby využíva v krajinách EÚ ako hlavné kritérium miera rizika chudoby, ktorá
je definovaná, ako podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod 60 % mediánu
ekvivalentného príjmu. Pre prepočet disponibilného príjmu domácnosti na ekvivalentný sa
používajú ekvivalentné škály, ktoré merajú relatívne životné náklady domácností rôznej
výšky a štruktúry v porovnaní s referenčnou jednotkou. Zvyčajne posudzujú dva prvky:
spotrebiteľskú jednotku (berú sa do úvahy potreby jednotlivých členov domácnosti podľa ich
charakteristík) a úspory z rozsahu (klesanie hraničných nákladov s ďalším členom
domácnosti). Na základe tohto kritéria môžeme znázorniť podiel obyvateľov SR, ktorí sú
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ohrození chudobou. V priemere SR 12,3 % obyvateľov bolo ohrozených chudobou v roku
2014. V sledovanom období na Slovensku mierne stúpa počet obyvateľov ohrozených
chudobou. Ohrozené sú predovšetkým nízkopríjmové domácnosti, ktoré charakterizujú tieto
znaky: sociálny status, počet ekonomicky aktívnych osôb, vek a vzdelanie prednostu
domácnosti, ako i veľkosť obce a región, v ktorom rodiny žijú. Hranica rizika odráža úroveň
dosiahnutých disponibilných príjmov v jednotlivých regiónov, pretože je najvyššia
v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Vývoj miery rizika chudoby v krajoch SR je
rozdielny. Kým od začiatku štatistického zisťovania bola najvyššia miera rizika chudoby
v Prešovskom kraji, tak podľa posledných údajov z EU-SILC 2015 sa zaznamenala najvyššia
miera rizika chudoby nielen v Prešovskom ale aj v Banskobystrickom kraji.
Graf 2
Miera rizika chudoby podľa krajov (%)
12,5
10,9
13

Košický kraj

16,4
16,3

Prešovský kraj
Banskobystrický kraj

13,6

10

Žilinský kraj

12
13,2
12,9

Nitriansky kraj
8,7
8,6

Trnavský kraj

7,9
8

Bratislavský kraj

7,3
6,5
7,8

SR
5

10

2014
16

2008
2004

13
10,9

11
0

16,4

13,4

9

Trenčiansky kraj

21,3

12,3
13,3
15

20

25

Zdroj: EU-SILC.

Najmenej obyvateľov ohrozených chudobou je dlhodobo v Bratislavskom kraji, čo súvisí
s ekonomickou silou tohto regiónu. Za ním nasleduje Trnavský a Trenčiansky kraj. Poradie
krajov SR podľa miery rizika chudoby nie je jednoznačné a postupne sa menilo v sledovanom
období. V roku 2008 sa zvýšila miera rizika chudoby oproti východiskovému roku zisťovania
o 3,6 p.b. v Banskobystrickom kraji, v ostatných krajoch miera rizika chudoby poklesla.
V nasledujúcom období sa odrazili v miere rizika chudoby obyvateľstva dopady finančnej
a hospodárskej krízy, nakoľko sa zvýšila miera rizika chudoby u obyvateľov vo všetkých
krajoch SR s výnimkou Trnavského kraja. Ekonomický vývoj krajiny tak rozdielnou mierou
zasahuje životné podmienky obyvateľov jednotlivých oblastí SR. Môžeme však konštatovať,
že v období štatistického zisťovania EU-SILC (2004-2014) sa znížila miera rizika chudoby vo
všetkých krajoch SR s výnimkou Banskobystrického (+6,4 p.b.) a Žilinského kraja (+1,4 p.b.)
Obraz chudoby môžeme doplniť údajom o rozptyle chudobných okolo hranice chudoby.
Príjem nižší ako 40 % mediánu ekvivalentného príjmu malo v roku 2014 na Slovensku 5,7 %
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ľudí, pod 50 % mediánu ekvivalentného príjmu sa nachádzalo 8,4 % ľudí. Ak by sa hranica
rizika chudoby znížila o 10 p.b., tak by sa najviac znížil podiel osôb pod hranicou chudoby
u obyvateľov Žilinského kraja (-5,8 p.b.). Ak by sa za hranicu rizika chudoby zvolilo 70 %
mediánu ekvivalentného príjmu nachádzalo by sa pod ňou až 18,8 % populácie. Najviac by sa
to dotklo obyvateľov Nitrianskeho kraja, kde by sa zvýšil podiel osôb ohrozených chudobou
o 9 p.b.
Tabuľka 4
Rozptyl chudobných okolo hranice chudoby (2014)
Územie

40 %
mediánu

50 %
mediánu

60 %
mediánu

70 %
mediánu

SR

5,7

8,4

12,3

18,8

Bratislavský kraj

4,8

6,0

7,3

11,8

Trnavský kraj

1,2

5,4

7,9

13,6

Trenčiansky kraj

3,1

4,9

8,7

15,2

Nitriansky kraj

6,3

10,0

13,2

20,2

Žilinský kraj

4,5

7,6

13,4

22,4

Banskobystrický

9,9

12,9

16,4

21,5

Prešovský kraj

9,0

11,0

16,4

24,0

Košický kraj

5,3

8,0

12,5

18,3

kraj

Zdroj: EU-SILC 2015.

Stanovenie hranice rizika chudoby tak zásadným spôsobom ovplyvňuje podiel osôb
ohrozených chudobou a k jej určeniu treba pristupovať zodpovedne. Čím vyššie by bola
stanovená hranica rizika chudoby, tým viac obyvateľov by bolo ohrozených chudobou
v menej vyspelých regiónoch Slovenska.
Rozdielna úroveň príjmov ako aj miera rizika chudoby v jednotlivých krajoch SR je
výsledkom dlhodobých procesov ekonomického vývoja a koncentrácie veľkých
zamestnávateľov ako aj kvalifikovanej pracovnej sily v regiónoch západného a stredného
Slovenska ako aj vybudovanej infraštruktúry. Dôsledkom vyššej nezamestnanosti vo
vybraných krajoch SR je zamedzený prístup obyvateľov k pracovnému príjmu, čím sú
obyvatelia viac ohrození rizikom chudoby.
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Graf 3
Miera rizika chudoby a miera nezamestnanosti podľa krajov SR (%, 2014)
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Nedostatok pracovných príležitostí v menej ekonomicky vyspelých krajoch SR sa
prejavuje aj v nízkej intenzite práce. V priemere SR žilo 7,1 % obyvateľov v domácnostiach
s nízkou intenzitou práce v roku 2014. Aj v tomto ukazovateli pozorujeme výrazné regionálne
disparity. Najväčší podiel osôb žijúcich v domácnostiach s nízkou intenzitou práce bol podľa
posledného štatistického zisťovania v Banskobystrickom kraji, za ktorým nasledoval
Prešovský kraj. Nad celoslovenským priemerom sa ešte nachádzal Košický kraj, v ostatných
krajoch SR bola nižšia ako priemerná nízka intenzita práce. Najnižšia nízka intenzita práce sa
dosiahla v roku 2014 v Bratislavskom kraji, ktorý sa vyznačuje najnižšou mierou
nezamestnanosti, mierou rizika chudoby či najvyššími príjmami.
Graf 4
Nízka intenzita práce podľa krajov SR (%, 2014)
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Pozn.: nízka intenzita práce = podiel osôb vo veku 0–59 rokov žijúcich v domácnostiach s veľmi nízkou
pracovnou intenzitou – tzn. kde dospelí pracujú menej ako 20 % z ich pracovného potenciálu za dané obdobie.
Zdroj: EU-SILC 2015.
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Nedostatok pracovných príležitostí a s tým spojený nedostatok finančných zdrojov sa
u niektorých typov domácnosti prejavuje v neschopnosti platiť zvyčajné výdavky. Viac ako
76 % slovenských domácností uhrádzalo zvyčajné výdavky v roku 2014 s ťažkosťami.
Najväčšie problémy s uhrádzaním zvyčajných výdavkov mali obyvatelia Košického kraja,
v ktorom skoro 84 % obyvateľov platilo zvyčajné výdavky s nejakými ťažkosťami. Za nimi
nasledovali obyvatelia Nitrianskeho a Žilinského kraja, z ktorých viac ako 80 % malo určité
problémy s uhrádzaním zvyčajných výdavkov.
Graf 5
Schopnosť platiť zvyčajné výdavky podľa krajov (%, 2014)
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Najviac obyvateľov
v Bratislavskom kraji.

s bezproblémovým

uhrádzaním

zvyčajných

výdavkov

žilo

Neschopnosť uhrádzať zvyčajné výdavky u niektorých domácností v jednotlivých krajoch
SR ich predurčuje nielen na život v chudobe ale aj k sociálnemu vylúčeniu. Vzhľadom na
neplatenie výdavkov sú domácnosti častokrát vysťahované z pôvodných obydlí a alokované
v oblastiach na okraji spoločnosti, čím vzniká riziko vytvárania zón s neprimeranými
životnými podmienkami.
6. Závery
Pri skúmaní chudoby je potrebné mať na zreteli, že ide o zložitý a viacrozmerný fenomén
a my sme sa v našom článku zamerali na jeho priestorový aspekt. Východiskom pri meraní
chudoby sú príjmy obyvateľstva, pričom od začiatku štatistického zisťovania EU-SILC sú
nadpriemerné ekvivalentné disponibilné príjmy dosahované v Bratislavskom a Trnavskom
kraji. V Žilinskom a Trenčianskom kraji ekvivalentné disponibilné príjmy v období rokov
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2004 až 2014 kolíšu okolo priemeru a v ostatných krajoch sú ekvivalentné disponibilné
príjmy dlhodobo pod priemerom SR. Hoci príjmy sa vyvíjajú v jednotlivých krajoch
rozdielne, príjmový medián rastie vo všetkých krajoch SR. Od mediánu ekvivalentného
disponibilného príjmu sa odvíja miera rizika chudoby v krajoch SR. Najvyššia miera rizika
chudoby sa dlhodobo dosahuje v Prešovskom a Banskobystrickom kraji a naopak najnižšia
miera rizika chudoby v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Ekonomický rozvoj jednotlivých
regiónov sa tak odráža v životnej úrovni obyvateľov. Obyvatelia ekonomicky vyspelejších
krajov SR majú aj menšie problémy s úhradou zvyčajných výdavkov, kdežto naproti tomu
v krajoch ekonomicky slabších obyvatelia zápasia s uhrádzaním bežných výdavkov. V období
rokov 2004 až 2014 sa miera rizika chudoby znížila v priemere za SR a ostatné kraje
s výnimkou Žilinského a Banskobystrického kraja, čím sa náš predpoklad, že so stupňom
ekonomického rozvoja sa znižuje miera rizika chudoby v priebehu času nepotvrdil. Práve
identifikácia tejto priestorovej dimenzie chudoby môže byť významným faktorom pri jej
zmierňovaní a postupnom odstraňovaní v postihnutých krajoch SR. Je však potrebné mať na
pamäti, že ide o priemerné údaje za daný kraj a tak je potrebné pristupovať k riešeniu
chudoby adresnejšie a selektovať medzi jednotlivými územnými jednotkami. Zistené
regionálne nerovnosti v miere rizika chudoby sú však spojené s mnohými historickými,
ekonomickými, politickými či spoločenskými javmi a preto chudobu nemožno obsiahnuť
v celej jej komplexnosti.
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Abstract
The relevant market plays an important role in competition policy. Defining it contributes to
determining the type of market structure for a specific market. Its assessment is based on
traditional indicators but at present, various methods are used, which make it possible for the
market to be defined with the highest precision level possible. This is caused by the fact that
the economic approach in the competition law is becoming more and more important, which
then leads to a wider use of quantitative methods. These methods, their analysis and
importance are the focus of this paper. The methods are sophisticated and their aim is to
assess the restriction of competition more thoroughly.
Klasifikácia JEL: CO, L10, L4
Kľúčové slová: relevantný trh, kvantitatívne metódy, ekonomický prístup
1. Úvod
Relevantný trh má v súťažnej politike veľký význam. Dôležité je jeho vymedzenie, ktoré
sa považuje za významný prvok súťažnej analýzy. Ak sa vymedzí relevantný trh, potom
možno skúmať jeho štruktúru, t. j. posudzovať, ktorí súťažiaci na vymedzenom trhu súťažia,
aký je ich trhový podiel, či niektorý z nich disponuje trhovou silou, prípadne do akej miery sú
jednotliví súťažiaci na vymedzenom relevantnom trhu vo svojom konaní obmedzení. Prístupy
sa z tohto hľadiska delia na kvalitatívne a kvantitatívne. V súčasnosti nadobúdajú na
dôležitosti kvantitatívne metódy; cieľom príspevku je uviesť tak ich charakteristiku, význam
ako aj možnosti ich praktického využívania.

1

Príspevok je výstupom projektu VEGA č. 1/0001/16 „Súčasnosť a perspektívy zmien zamestnanosti
a súvisiacich procesov v kontexte napĺňania cieľov Európskej stratégie zamestnanosti“.
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2. Relevantný trh a jeho vymedzenie
V súťažnej politike je veľmi dôležité vymedzenie relevantného trhu. Je potrebné za
účelom určenia typu štruktúry pre daný konkrétny trh alebo odvetvie. Základom sú tri
ohraničenia daného relevantného trhu, a to geografické hranice trhu, relevantný trh produktu
a časové hľadisko. Tak sa relevantný trh všeobecne chápe ako priestorový (geografický)
a časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, ktoré sú na uspokojenie určitých potrieb
z hľadiska užívateľa zhodné alebo vzájomne zastupiteľné.
Ak chceme určiť trhovú štruktúru existujúcu na danom konkrétnom trhu, je potrebné určiť
tradičné (zdôrazňujeme tradičné) indikátory, ktorými sú:






určenie miery koncentrácie na danom trhu – klasicky ide o určenie trhového podielu
jednotlivých subjektov zoradených v zostupnej hierarchii,
parciálne súvislosti (korelácie) medzi konkrétnym trhovým podielom daného
producenta a vývojom jeho interných, najmä ziskových, rastových a inovačných
charakteristík,
voľnosť a náklady vstupu do a výstupu z trhu (odvetvia), prípadne bariéry vstupu
a výstupu a ich charakter,
faktory umožňujúce hodnotiť dané odvetvie (trh) ako tzv. prirodzený monopol,
súvislosti inovačnej aktivity, jej stupňa a prejavov a konkrétnej trhovej štruktúry
charakterizujúcej trh, resp. odvetvie (Tokárová, 2008).

Tieto tradične vymedzené indikátory relevantného trhu sú pomerne známe. Nebudeme sa
nimi zaoberať, sústredíme sa na novšie prístupy, podľa ktorých sa relevantné trhy vymedzujú.
Pre úplnosť uvádzame, že aj slovenský zákon o ochrane hospodárskej súťaže definuje
relevantný trh ako priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu takých výrobkov, výkonov,
prác a služieb, ktoré sa na uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa zhodné alebo
zastupiteľné. Zahŕňa zhodné alebo zastupiteľné tovary schopné uspokojiť určitú potrebu
užívateľov, pričom zastupiteľnosť tovarov sa posudzuje najmä z hľadiska ich charakteristík,
ceny a účelu použitia. Priestorový relevantný trh je vymedzený územím, na ktorom sú
súťažné podmienky také homogénne, že toto územie môže byť odčlenené od ostatných území
s odlišnými súťažnými podmienkami (zákon o ochrane hospodárskej súťaže).
Základné delenie prístupov, podľa ktorých možno relevantné trhy vymedziť, je delenie na
kvalitatívne a kvantitatívne. Kvalitatívne metódy môžeme označiť ako formu úsudku, teda
zamyslenie sa nad tým, či tovary majú podobné vlastnosti, účel, cenu, spôsob použitia a iné.
Oproti tomu druhou možnosťou sú kvantitatívne metódy, ktoré zásadne pracujú s dátami
a prostredníctvom štatistických a ekonometrických metód a testov skúmajú, či určité druhy
tovarov možno považovať za substitúty, či dve geografické oblasti patria do jedného trhu.
Bolo by chybou snažiť sa preferovať prvý alebo druhý spôsob, pretože oba je potrebné
používať komplementárne, resp. ich kombinovať, aby sme boli schopní s čo najvyššou mierou
presnosti vymedziť relevantný trh pre konkrétny prípad. Postupom času však sledujeme
prikláňanie sa k tzv. viac ekonomickému prístupu v oblasti hospodárskej súťaže, čo vedie
k rozšíreniu používania kvantitatívnych testov. Pri vhodnom výbere kvantitatívnej techniky,
resp. metódy pre určenie relevantného trhu, záleží na type súťažného prípadu, pričom použitie
vhodnej metódy je zásadne ovplyvnené aj prípadnými trhovými špecifikami. Zvláštny
charakter trhu je štandardne zohľadňovaný napríklad v prípade trhov s vysoko
diferencovanými produktmi (t. j. produktmi, ktoré síce slúžia na rovnaké použitie, ale majú
značne odlišné charakteristiky, pričom spotrebitelia ich nemusia nutne chápať ako substitúty),
obojstranných trhov, či trhov s vysokou úrovňou inovácií (Nejezchleb a Hajná, 2014).
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3. Metódy stanovenia relevantného trhu pomocou kvantitatívnych metód
3.1 Charakteristika kvantitatívnych metód
V USA bola v roku 1982 prijatá nová metodika, ktorá slúžila na posudzovanie fúzií
a ktorá predstavila tzv. SSNIP test alebo text hypotetického monopolistu (ďalej len SSNIP
test), ktorý mal umožňovať priame vymedzenie relevantného trhu (US DOJ Merger
Guidelines, 1982). O desať rokov neskôr ho použila Európska komisia (ďalej len EK)
v prípade Nestlé/Perrier (Rozhodnutie EK zo dňa 22.7.1992), ktorá ho v roku 1997 do svojej
praxe zaviedla oficiálne prostredníctvom Metodiky RTEK.
Pri aplikácii SSNIP testu je potrebné mať na pamäti, na akú otázku nám test dáva
odpoveď. Touto otázkou je, či hypotetický monopolista čelí takým obmedzeniam, pri ktorých
by pre neho nebolo ziskové zvýšiť dlhodobo cenu o 5 % – 10 %. Pri aplikácii tohto testu sa
potom pýtame, či konkrétny tovar alebo územie zahrnuté do relevantného trhu čelia takýmto
obmedzeniam zo strany ostatných substitútov alebo iných území. Otázkou testu teda nie je, či
územia a ostatné substitúty do relevantného trhu nezahrnuté, čelia tomuto tlaku zo strany do
hypoteticky relevantného trhu zahrnutých tovarov a území. Nerešpektovanie tohto princípu by
mohlo viesť k nesprávnym výsledkom, a to z dôvodu, že môžu existovať trhy, na ktorých
funguje len tzv. jednosmerná substitúcia. Preto je veľmi dôležité dbať pri aplikácii testu na to,
ktorým produktom alebo územím testovanie začíname. Správne treba chápať aj ziskovosť
zvýšením cien hypotetického monopolistu. Pokiaľ sa totiž pýtame, či by hypotetický
monopolista bol schopný zvýšiť svoj zisk tým, že by zvýšil ceny o 5 % – 10 %, môžeme
dospieť k záveru, že áno. Súčasne môžeme zistiť, že by však svoj zisk maximalizoval pri
zvýšení ceny iba o 3 %. Preto je správne pýtať sa, či by hypotetický monopolista bol schopný
zvýšiť svoj zisk, nie však ho nutne maximalizovať tým, že by zvýšil ceny o 5 % – 10 %.
Praktickú aplikáciu SSNIP testu nie je možné zúžiť na testovanie prechodu spotrebiteľov
k inému typu tovarov. SSNIP test je potrebné vnímať komplexne. Test je síce predovšetkým
ovplyvnený vlastnou cenovou elasticitou dopytu, ale aj ďalšími vplyvmi, napr. obmedzenými
finančnými prostriedkami spotrebiteľov. Sústredenie sa len na analýzu prechodu
spotrebiteľov k iným súťažiacim by mohlo viesť k príliš úzkemu vymedzeniu relevantného
trhu, resp. k preceneniu trhovej sily hypotetického monopolistu, ktorý je obmedzovaný
i ďalšími vplyvmi (Skaličanová, 2015).
Tento systém môžeme charakterizovať tak, že pokiaľ zohľadníme vlastnú cenovú
elasticitu dopytu, krížové elasticity voči všetkým ostatným výrobkom v systéme a elasticitu
príjmu, urobíme ich súčet a výsledkom musí byť „rovnovážna nula“. Platí, že čím je vlastná
cenová elasticita dopytu vyššia, sú vyššie aj krížové elasticity (vyšší prechod k substitútom)
a trh zahrnuje viac výrobkov, medzi ktorými si spotrebitelia pod vplyvom zmien cien
vyberajú.
Ďalším významným aspektom realizácie SSNIP testu je správne pochopiť, o zvýšenie
ceny ktorého produktu ide. V okamihu, kedy prvý najužšie navrhnutý hypotetický relevantný
produktový trh nesplní kritériá testu, je tak potrebné pridať ďalší najbližší substitút a vykonať
nové testovanie. Je potrebné si uvedomiť, že pre účely záveru o vymedzení relevantného trhu
postačí, ak je hypotetický monopolista schopný zvýšiť cenu iba jedného z výrobkov
patriaceho do hypotetického relevantného trhu, o 5 % – 10 %. Pokiaľ by sme skúmali
schopnosť hypotetického monopolistu zvýšiť cenu všetkých, do relevantného trhu zaradených
produktov, mohli by sme v niektorých prípadoch mylne dospieť k vymedzeniu príliš širokých
relevantných trhov.
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Podstatným problémom pri realizácii testu je tzv. „cellophane falacy“, alebo celofánový
klam (Aaron a Burnstein, 2008). Tento jav, ktorý je významný predovšetkým pri
vymedzovaní trhu v oblasti zneužívania dominantného postavenia, sa prvýkrát použil
v americkom prípade z roku 1956, kedy Najvyšší súd USA posudzoval, či spoločnosť du
Pont, vyrábajúca celofán, pôsobí na relevantnom trhu, ktorý zahrnuje iba celofán, alebo je
relevantný trh širší. Súd na základe odhadu krížových cenových elasticít dopytu po celofáne
a po ďalších obalových materiáloch dospel k záveru, že aj malé zvýšenie ceny celofánu
spôsobí významnú zmenu dopytu po celofáne, a z tohto dôvodu hypotetický monopolista
nebol schopný zvýšiť cenu celofánu o 5 % – 10 % oproti pôvodnej úrovni, aby neutrpel stratu.
Hoci bol tento záver správny, širšie vymedzenie relevantného trhu bolo chybné, nakoľko
skúmané ceny celofánu už boli zmonopolizované v okamihu, v ktorom bol tento test
realizovaný. Z uvedeného vyplýva, že celofánový klam vychádza z toho, že v prípade
aplikácie SSNIP testu, ktorý je už zmonopolizovaný, teda sú na ňom účtované značne vyššie
ceny ako v prípade existencie konkurenčného tlaku na tomto skúmanom trhu, bude s vysokou
pravdepodobnosťou záverom testu príliš široko vymedzený relevantný trh, pretože
spotrebitelia budú za substitúty považovať aj tovary, napríklad výrazne nižšej kvality, resp.
produkt prestanú kupovať. Výsledkom testu bude, že pre hypotetického monopolistu nie je
v danej situácii na trhu profitabilné zvýšiť ceny ešte viac. Sú už nastavené na úrovni cien
monopolistu, a zvýšenie ceny by viedlo k príliš širokému vymedzeniu relevantného trhu.
Jedným z odporúčaných postupov pri analýze, či nedochádza pri aplikácii SSNIP testu
k celofánovému klamu, je skúmanie situácie, čo nastane v prípade, ak by sa ceny znížili.
Takýmto prístupom totiž skúmame aj stranu ponuky (Skaličanová, 2015).
4. Praktická realizácia SSNIP testu pomocou kvantitatívnych techník
V nasledujúcej podkapitole poukážeme na základné metódy, ktoré sa používajú pri
realizácii alebo pri kvantitatívnej aplikácii SSNIP testu (Nejezchleb a Hajná, 2014).
4.1 Skúmanie elasticity
Základnou a najdôležitejšou informáciou pre možnosť zodpovedať na otázku SSNIP testu
je elasticita dopytu. Ani elasticita dopytu však nie je použiteľná vo všetkých prípadoch: vo
farmaceutickom priemysle si napríklad pacienti málokedy samy vyberajú lieky, neplatia ani
plnú cenu, preto skúmanie ich dopytu by neprinieslo relevantnú odpoveď. Rovnako môže byť
spoliehanie sa na elasticitu dopytu klamlivé v prípade dvojstranných trhov; napríklad predaj
tlače je zdrojom príjmu pre dve odlišné skupiny, a to pre čitateľov a pre zadávateľov reklamy.
Preto je v takomto prípade nutné analyzovať obe strany trhu, aby sme dospeli k správnym
záverom.
Najdôležitejším druhom elasticity pri realizácii testu je tzv. reziduálna elasticita dopytu
hypotetického monopolistu (vlastná elasticita), ktorá vysvetľuje, akým spôsobom sa mení
objem predaja daného produktu pri zmene jeho ceny. Pri určení elasticity dopytu, marže a pri
predpoklade konštantných marginálnych nákladov môžeme jednoducho vypočítať, či by
zvýšenie cien o 5 % – 10 % viedlo k maximalizácii zisku, a rozhodnúť o vymedzení
relevantného trhu.
Popri vlastnej elasticita skúmame aj tzv. krížovú elasticitu dopytu (miera odklonu,
„diversion ratio“), ktorá vysvetľuje, aké veľké percento objemu predaja sa vďaka zmene ceny
konkurenčného výrobku presunie od, resp. k výrobkom, zahrnutých do hypotetického
relevantného trhu. Úroveň krížovej elasticity indikuje, či je jeden výrobok substitútom
druhého, resp. aké veľké súťažné obmedzenie znamená určitý výrobok pre výrobok zahrnutý
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do hypotetického relevantného trhu (je potrebné brať do úvahy, že neplatí, pokiaľ jeden
produkt predstavuje obmedzenie pre druhý; musí to platiť opačne). Skúmanie krížovej
elasticity je teda vhodné na zisťovanie, ktoré produkty môžeme označiť za substitúty.
Elasticitu získame prostredníctvom regresnej analýzy, ktorú modelujeme dopytovou krivkou.
4.2 Analýza kritickej straty
Do tejto skupiny metód patrí aj analýza kritickej straty, v rámci ktorej posudzujeme, pri
akej veľkej strate objemu predaja, spôsobeného zvýšením ceny, dôjde k zníženiu zisku. Proti
sebe teda stoja dva protichodné efekty, pôsobiace na zisk hypotetického monopolistu.
Negatívnym efektom, znižujúcim zisk, je strata predaja v dôsledku toho, že niektorí zákazníci
budú tovary nakupovať menej, alebo ich vymenia za konkurenčný tovar. Pozitívnym efektom
spôsobujúcim zvýšenie zisku, je vyššia marža pri všetkých predajoch, teda vyšší zisk za jeden
predaný tovar (Skaličanová, 2015).
V rámci analýzy kritickej straty zisťujeme, či je zvýšenie ceny profitabilné, teda
porovnávame hodnotu kritickej straty so stratou skutočnou. V prípade, že vypočítaná kritická
strata (maximálny počet stratových predajov, pri ktorom je zvýšenie ceny ziskové) je menšia
ako strata skutočná (skutočný počet stratových predajov ako je v dôsledku zvýšenia ceny),
dochádza k znižovaniu zisku, to znamená, že takéto zvýšenie ceny by za daných podmienok
nebolo pre hypotetického monopolistu profitabilné, čím prichádzame k záveru, že testovaný
hypotetický trh sme vymedzili príliš úzko. Vypočítať matematicky kritickú stratu nie je
problém, pretože na jej výpočet stačí poznať jedinú premennú, a to výšku hrubej marže, ktorú
však prakticky nie je jednoduché získať. Na jej určenie je totiž potrebné zistiť variabilné
náklady, čo je niekedy problematické. Ďalším, ešte zložitejším, praktickým problémom, je
určovanie skutočnej straty. Vzhľadom na absenciu reálnych dát hypotetického monopolistu
možno určiť len prostredníctvom spotrebiteľského prieskumu, pričom treba mať na pamäti, že
pokiaľ napríklad skúmame trh za účelom posúdenia konania v minulosti, validita
spotrebiteľného prieskumu vykonaného v súčasnosti pre daný prípad je diskutabilná.
Informácie sa dajú získať aj z podnikateľských plánov alebo zo stratégií súťažiacich, ktorí
pôsobia na danom trhu.
Popri analýze kritickej straty skúmajúcej objem predajov môžeme vykonať aj analýzu
kritickej elasticity dopytu, ktorá vychádza zo zhodného princípu ako analýza kritickej straty
a poskytuje odpoveď na otázku, ako elastický, resp. neelastický musí byť dopyt hypotetického
monopolistu, aby boli splnené kritériá SSNIP testu.
Pre aritmetické určenie kritickej straty alebo kritickej elasticity dopytu potrebujeme
poznať iba maržu, chápanú ako percentuálny rozdiel medzi cenou a hraničnými nákladmi
(maržu vypočítame ako m = (P – MC)/P ). Môžeme uvažovať, že čím vyššia je marža pri
danom výrobku, tým vyššia je aj strata zisku pri každom jednotlivom výrobku, ktorý sa
v dôsledku zvýšenia ceny predá. Preto v prípade, keď hypotetický monopolista predáva
výrobky s vysokou maržou, je hodnota kritickej straty nižšia, teda stačí menšia strata objemu
predaja, aby zvýšenie ceny nebolo ziskové. To implikuje, že čím vyššia je marža, tým nižšia
musí byť vlastná elasticita dopytu, aby kritická strata bola vyššia ako skutočná strata (kritickú
stratu vypočítame na základe vzťahu ks = zc/(zc + m); zc je percentuálna zmena ceny a m je
marža) (Nejezchleb a Hajná, 2014).
4.3 Prístupy k analýze kritickej straty
Existujú dva koncepty prístupu k analýze kritickej straty, a to rovnovážny prístup, t. j.
„break even critical loss analysis“ (ďalej BECL) a prístup maximalizácie zisku, t. j. „profit
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maximizing critical loss analysis“ (ďalej PMCL). Rozdiel medzi obidvoma prístupmi spočíva
v tom, kam až je hypotetický monopolista ochotný zájsť pri zvýšení cien (Farell a Shapiro,
2008).
Prístup BECL rieši otázku, aká by mohla byť najväčšia percentuálna strata predajov, aby
bol SSNIP test pre hypotetického monopolistu ziskový, resp. aká by mohla byť najvyššia
hodnota elasticity dopytu, aby bol SSNIP test ziskový. Pri použití prístupu PMCL sa hľadá
odpoveď na otázku, aká by mohla byť najväčšia percentuálna strata predajov, aby hypotetický
monopolista, ktorý maximalizuje zisk, realizoval SSNIP test, resp. aká by mohla byť
najväčšia hodnota elasticity dopytu, aby hypotetický monopolista, ktorý maximalizuje zisk,
realizoval SSNIP test. Vzorce pre výpočet kritickej straty predajov a kritickej elasticity
dopytu podľa BECL a PMCL a súčasne pri konštantných marginálnych nákladoch uvádzame
v tabuľke 1.
Tabuľka 1
Kritická strata predajov a kritická elasticita dopytu
Kritická strata predajov
Dopytová krivka
PMCL
BECL
lineárna

isoelastická

t
––––––
2t + m

t
––––––
t+m

1 – (1 + t)(–1–t)/(m+t)

t
––––––
t+m

Kritická elasticita dopytu
lineárna

1
––––––
2t + m

1
––––––
t+m

isoelastická

1+t
––––––
t+m

log(t + m) – log(m)
––––––––––––––––
log(1 + t)

Zdroj: Brouček, M. (2012). Analýza kritické ztráty a vymezení relevantního trhu. Antitrust, 2012, č. 1, s. 4.

4.4 Cenové testy
Cenové testy sú prostriedkom na vymedzenie relevantného trhu. V podstate všetky cenové
testy sú založené na úvahe, že pokiaľ určité produkty alebo územia patria do jedného
relevantného trhu, teda pôsobia ako vzájomné súťažné obmedzenia, vzájomne znemožňujú
súťažiacim správať sa do značnej miery nezávisle. Ich ceny sa musia vyvíjať podobne
a tendovať k rovnováhe, resp. vývoj cien týchto produktov musí byť systematicky prepojený
(Coe a Krause, 2008).
Nevýhodou cenových testov je skutočnosť, že vývoj cien skúmaných výrobkov, či
geografických oblastí, môže byť často ovplyvnený spoločnými javmi, pôsobiacimi na
skúmané produkty, resp. na oblasti. Preto bez dôkladnej analýzy spoločných aspektov
nemôžeme cenový test vykonať. Ďalšou nevýhodou je, že nedokážu vždy identifikovať
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súťažné obmedzenia, ktoré predstavuje potenciálna konkurencia. V prípade existencie veľmi
nízkych bariér vstupu by sme mohli napríklad zistiť, či určité oblasti patria do rovnakého
relevantného trhu, avšak v prípade pokusu o zvýšenie cien podľa kritérií SSNIP testu by došlo
k tomu, že by na trh boli prilákaní, resp. by vstúpili potenciálni konkurenti. To by spôsobilo
situáciu, že zvýšenie cien by nebolo profitabilné. V tomto prípade, pri nesplnení kritérií
SSNIP testu, má byť relevantný trh vymedzený širšie. Je potrebné mať na pamäti, že podľa
základnej myšlienky SSNIP testu je nutné skúmať, či pri dvoch výrobkoch, ktorých cena sa
síce historicky vyvíjala podobne, by sa vyvíjala aj v prípade, že by jeden z nich zmenil cenu
o 5 % – 10 %. Z tohto pohľadu sa užitočná javí tzv. šoková analýza. Uvádza, že ak na
skúmanom území alebo medzi skúmanými produktmi nastal pri jednom z nich cenový šok,
ktorý ovplyvnil aj druhé územie, resp. produkt, môžeme s vysokou pravdepodobnosťou
povedať, že ide o jeden relevantný trh. Skúmanie reálnych šokov je pri analýze relevantných
trhov potrebné, pretože na reálnych dátach poukáže na reakcie medzi produktmi a územiami.
Kľúčovou výhodou cenových testov je, že na ich vykonanie postačujú informácie o vývoji
cien (nepotrebujeme vedieť množstvo, aby sme mohli modelovať dopyt a zisťovať ich vlastné
a krížové elasticity). Vypovedacia schopnosť testov je vysoká, najmä ak sa použijú
informácie získané od expertov z daného odvetvia. Medzi najznámejšie a najčastejšie
používané spôsoby skúmania ceny a jej vývoja patrí korelačná analýza, Grangerova kauzalita,
testovanie stacionarity alebo kointegračná analýza.
4.5 Grangerova kauzalita
Analýza Grangerovej kauzality skúma otázku, či jedna premenná je príčinou druhej, teda
či v prípade, že pri analýze vývoja skúmanej premennej na základe ich minulých hodnôt
vezmeme do úvahy rovnako minulé hodnoty inej premennej. Vďaka tomu dokážeme lepšie
vysvetliť vývoj skúmanej premennej, ako ho len vysvetliť na základe minulých hodnôt.
Zistíme teda, že zahrnutie minulých hodnôt premennej X do analýzy zlepšuje vysvetlenie
vývoja premennej Y oproti situácii, keby sme použili na jej vysvetlenie iba minulé hodnoty.
Z pohľadu skúmaného relevantného trhu je z hľadiska daného princípu zjavná úvaha, že
pokiaľ je cena produktu X značne ovplyvnená (vysvetlená) vývojom ceny produktu Y, potom
môžeme predpokladať, že produkt Y predstavuje súťažné obmedzenie pre produkt X, resp. že
patria do jedného relevantného trhu. Prakticky sa kauzalita skúma zisťovaním, nakoľko je
variabilita súčasných cien daného produktu vysvetlená jej cenami minulými a následne sa
posudzuje, či pridanie cien ďalšieho produktu (vysvetľujúca premenná) umožní výrazne
lepšie predpovedať vývoj ceny daného produktu. Ak áno, môžeme povedať, že pridaný
produkt je „grange cause“, ceny daného produktu, čo naznačuje, že takéto produkty patria do
jedného relevantného trhu (Skaličanová, 2015).
S Grangerovým testom kauzality ako aj s kointegračnou analýzou sa EK stretla v rámci
prípadu Blackstone/Acetex (2005), v ktorom išlo o spojenie chemických spoločností
(vymedzovanie geografického trhu kyseliny octovej a trhu monomera vinylacetánu – VAM).
EK posudzovala, či sú tieto trhy ohraničené Európskym hospodárskym priestorom (ďalej len
EHP), alebo by mali byť vymedzené širšie. Spájajúci sa súťažiaci tvrdili, že trhy je potrebné
vymedziť ako globálne vzhľadom na presun výroby na Blízky východ a do Ázie a vzhľadom
na existenciu významných globálnych obchodných tokov. K tomu dodali cenovo korelačnú
analýzu, z ktorej vyplynulo, že ceny kyseliny octovej, rovnako ceny VAM v regiónoch na
celom svete sú vysoko korelované, čo svedčí o geografickom vymedzení globálneho
relevantného trhu. Spoločnosti dodali štúdie kointegrácie ako aj Grangerov test kauzality. EK
dospela k záveru, že výsledky štúdií sú nedostatočné, nakoľko tento typ dôkazov má
tendenciu poukazovať na spoločný pohyb medzi cenami, ale neidentifikuje zdroje možných
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obmedzení súťaže. Napriek tomu a na základe ďalších úvah EK dospela k tomu, že oba trhy je
potrebné vymedziť ako globálne.
4.6 Analýza stacionarity
Analýza stacionarity skúma do akej miery sa vývoj dvoch premenných pohybuje rovnako
v dlhodobom období. Pri použití stacionárnej analýzy pre účely vymedzenia relevantného trhu
sa posudzuje, či a ako rýchlo sa v priebehu času relatívna cena dvoch produktov vracia
k určitej konštantnej hodnote. Ak dva produkty majú patriť do jedného rovnakého trhu, resp.
majú pôsobiť ako významné substitúty, ich cena by sa z dlhodobého hľadiska mala relatívne
rýchlo vrátiť k určitej konštantnej hodnote. Výhodou stacionárnej analýzy je, že vývoj cien
nie je ovplyvnený spoločnými vplyvmi, ako sú inflácia, kurz meny, pretože pracuje
s relatívnou cenou, ktorá tieto vplyvy ruší. Problémom tejto analýzy je však nevyhnutnosť,
aby vývoj cien skúmaných produktov bol sám osebe nestacionárny, inak by skúmanie
relatívnych cien nedávalo zmysel. Medzi skutočnosti, ktoré môžu skresľovať výsledky
stacionárnej analýzy patria štrukturálne zmeny, to znamená, že produkt bude na trhu
inovovaný, a preto jeho cena relatívne voči druhému produktu rastie, ale napriek tomu ide
o vzájomné substitúty. Avšak táto úvaha platí len v určitom rozsahu, kedy sa postupne
z dvoch predchádzajúcich substitútov stanú rozdielne výrobky; tento rozsah je ovplyvnený
spotrebiteľmi a ich správaním sa (Skaličanová, 2015).
Konkrétnym príkladom použitia danej analýzy je prípad spojenia Nutreco holding NV
a Hydro Seafoof GSP, ktorý riešila inštitúcia vo Veľkej Británii, a to Office for Trade (ďalej
len OFT). Pomocou cenových analýz sa v tomto prípade riešila otázka, či sú škótsky a nórsky
losos vzájomnými substitútmi, či všetky vyčistené lososy patria pod jeden produktový
relevantný trh a ako široko má byť vymedzený geografický relevantný trh. Výsledky analýzy
stacionarity poukázali na to, že v priebehu troch rokov (1997 – 2000) sa týždenná cena
škótskeho lososa vzhľadom na cenu nórskeho lososa vo Veľkej Británii pohybovala náhodne
okolo konštantnej dlhodobej hodnoty, čo svedčilo o tom, že relatívna cena je stacionárna.
OFT dospel k záveru, že nórsky a škótsky losos tvoria jeden produktový relevantný trh. Za
účelom stanovenia geografického trhu sa porovnávali v rovnakom časovom období týždenné
ceny škótskeho lososa vo Francúzsku a v iných krajinách EÚ vzhľadom na ceny vo Veľkej
Británii. Výsledky porovnaní ukázali, že ceny vo Francúzsku a v ostatných európskych
štátoch sú stacionárne. Môžeme konštatovať, že trh zahrnuje tak územie Veľkej Británie, ako
aj územie Francúzska a ďalších krajín. Preto bol geografický relevantný trh vymedzený pre
celé územie EHP (UK Competition Commission, 2000).
4.7 Kointegrácia
Špecifickou možnosťou skúmania cien je aj tzv. kointegračná analýza. Poukazuje na to, že
v určitých prípadoch môžu existovať dva časové rady, ktoré sú nestacionárne, avšak platí, že
ich možno pri určitom stupni diferencie transformovať na stacionárne. V určitom prípade
potom platí, že lineárna kombinácia týchto dvoch, inak nestacionárnych časových radov, je
stacionárna. Takéto rady sa nazývajú kointegrované. To znamená, že v dlhodobom časovom
horizonte sa nerozchádzajú. Platí, že odklon smerov vývoja týchto časových radov je len
krátkodobý, v priebehu času teda zmizne a vznikne medzera, ktorá sa nedá prekročiť. Za tohto
predpokladu môžeme konštatovať, že časové rady sú v rovnováhe. Ak táto medzera odklonu
neexistuje, časové rady v rovnováhe nie sú kointegrované. Teda ak časové rady nie sú
kointegrované, neobsahujú žiadny spoločný element. Ich analýza ako celku, resp. systému je
bezpredmetná (dlhodobo sa vyvíjali nezávisle od seba). Z pohľadu skúmania hospodárskej
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súťaže, napríklad pri sledovaní vývoja cien dvoch produktov, zistenie, že časové rady
predstavujúce vývoj cien dvoch produktov sú kointegrované, implikuje, že z hľadiska ich
dlhodobej závislosti môžu tvoriť jeden relevantný trh (Artl, 1997).
5. Závery
V súčasnom období sa v oblasti hospodárskej súťaže zdôrazňuje nevyhnutnosť zaviesť
objektivizované prístupy. Tie budú vytvárať argumentačnú základňu pri riešení aj súdnych
sporov. Z tohto dôvodu sa dôraz kladie na prechod od formálneho prístupu k prístupu
ekonomickému.
Základným princípom ekonomického prístupu je uprednostnenie hodnotenia dopadov
konania „effect-based approach“ hráčov na trhu pred hodnotením formy konania „form-based
approach“. V minulosti prevažoval jednoznačne tradičný formálny prístup, dnes oba prístupy
našli optimálny pomer, avšak môžeme konštatovať, že ekonomický prístup je účinnejší.
Výhodou ekonomického prístupu je najmä vytvorenie protiváhy oproti príliš formálnemu
posudzovaniu. Ide predovšetkým o účinnejšie rozlíšenie prosúťažného a protisúťažného
konania. Za týmto účelom sa viac používajú sofistikované kvantitatívne techniky, ktoré je
nutné používať s konkrétnym účelom a pri zohľadňovaní charakteristík príslušného trhu.
S cieľom odhadnúť skutočné, resp. pravdepodobné dopady konania súťažiacich, je vhodné
aplikovať viac rôznych metód. Analytické metódy a výsledky ekonomickej analýzy musia byť
maximálne zrozumiteľne a jasne vysvetlené, aby ich základ bol pochopiteľný pre súťažiacich,
pre odbornú verejnosť a pre súdy. Ekonomický prístup však nie je možné stotožňovať len
s ekonometrickými analýzami. Jeho podstata je omnoho širšia, pričom ide o spôsob
uvažovania a premýšľania o riešených problémoch.
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Abstract
The paper deals with the influence of education and care in children's homes on the ability of
social adaptation of young adults after care and their incorporation into society. Partly it
brings results of researches pointing to the problems of the social adaptation of the target
group in terms of indicators such as education, employment and housing as indispensable
features for self-reliance and the smooth functioning of a young adult after leaving the facility.
Social work with young adults in the facility begins at the time of their arrival at the facility.
Taking into account their intellectual, mental, social and health levels. They all gain their
intensity at the time of adolescence. Gaining independence is a very important moment in life
and its preparation should be carefully planned. Its implementation should take place
gradually, from the child's stay at the facility, as well as during the departure, and also during
the following months after the young adult left the facility.
Klasifikácia JEL: J 13, I 38
Kľúčové slová: Bývanie. Detský domov. Mladý dospelý. Osamostatnenie sa. Trh práce.
Keywords: Housing. Children´s home. Young Adult. Independent. Labor market.
Úvod
Mnohí mladí dospelí nie sú ani po dovŕšení plnoletosti zrelí na samostatný život. Iba
dosiahnutie 18 roku života nepredstavuje skutočnú dospelosť a zrelosť. Takíto mladí dospelí
sú skoro dospelí a neskoro zrelí na život mimo zariadenia. Prejavuje sa to v mnohých
smeroch. Absentuje im dostatočná sociálna a finančná gramotnosť, majú problémy so
socializáciou a pracovnými návykmi, nedokážu si legálnym spôsobom zabezpečiť základné
životné nutnosti, a nie raz sa dostanú do konfliktu so zákonom.
Rozhodne nemôžeme globalizovať na všetkých mladých dospelých, ktorí opúšťajú
zariadenia a odchádzajú do života. Najviac je to u tých, ktorí riešia odchod zo zariadenia
impulzívne, väčšinou po dovŕšení 18 roku života. Napriek dlhoročnej snahe detského domova
a personálu, ktorý je nápomocný mladým dospelým, tak nie sú ochotní a schopní zotrvať. Nie
raz odchádzajú bez potrebného vzdelania ako nevyhnutného predpokladu pre uplatnenie sa na
trhu práce. S pravidelným príjmom bezpochyby súvisí aj otázka bývania. Ak nie sú tieto dva
atribúty uspokojené u mladého dospelého, tak sa poľahky prepadne do roviny
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bezdomovectva. Nakoniec je odkázaný len na pomoc formou sociálnych dávok, ktoré jeho
situáciu neriešia iba prehlbujú.
Cieľom ukončenia pobytu v detskom domove (ďalej len DeD) je úspešné začlenenie
mladého človeka priamo do spoločnosti. Z tohto dôvodu by všetky činnosti detského domova
mali smerovať ku kvalitnej a praktickej príprave na jeho osamostatnenie, pričom má byť čo
najviac schopný sa o sebe postarať a byť čo najviac samostatný.
Forma individuálneho plánovania a podpory významne pomáha úspechu osamostatnenia.
Proces prípravy na odchod z detského domova sa týka nielen detí, ale aj mladistvých v
zariadení, a to v každej vekovej skupine počas celého pobytu v detskom domove. (Holomek,
Harant, 2002).
Veľmi dôležitým cieľom výchovy je pôsobiť na slobodné vytvorenie osobnosti
jednotlivca, tak aby sa mohol rozvíjať ako samostatná biopsycho - sociálna bytosť. Podstatný
je rozvoj jeho telesných a individuálnych vlastností, schopností s cieľom maximálne možného
osobnostného rastu a sociálneho dobra. Súčasťou nie je len výchova ale aj prevýchova
a odstraňovanie nežiaducich zlozvykov predošlej výchovy. Rovnako je podstatné formovanie
pozitívnych vlastností a hodnôt, ktoré smerujú k všeľudským hodnotám.
1.1 Prostredie detského domova
V detskom domove podľa § 49, ods. 1 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a uložení
výchovného opatrenia. Detský domov je také prostredie, ktoré na určitý čas maloletému
dieťaťu nahrádza jeho domáce a prirodzené prostredie, v ktorom sa vytvárajú nanovo akoby
nové rodinné vzťahy.
Na Slovensku je momentálne 67 štátnych a 26 neštátnych detských domovov, z ktorých
každoročne odchádza určitý počet mladých dospelých do života. V zariadení sa môžu ocitnúť
deti už od svojho narodenia a až do dosiahnutia dospelosti.
Ak mladistvý dosiahne plnoletosť, môže požiadať o predĺženie starostlivosti až do jeho
osamostatnenia. O podmienkach predĺženia pobytu a zotrvania mladého dospelého v detskom
domove sa budeme podrobnejšie zaoberať v nasledujúcich častiach práce. Na tomto mieste
spomenieme iba ten fakt, že najdlhšia doba tohto predĺženia je 7 rokov, t. j. do 25 roku života
mladého dospelého.
Umiestnenie dieťaťa do detského domova je moment, ktorý ho sprevádza zväčša celý jeho
život. V porovnaní s deťmi z rodín, je ukrátené o zabezpečovanie rôznych životných a
citových potrieb, ako je láska, pocit niekam patriť, pocit niečo vlastniť a pod. Jeho
umiestením sa výrazne sťažuje jeho východisková pozícia pri sociálnej adaptácii v dospelosti,
po opustení detského domova.
Brajerová (2011) uvádza, že odchodom adolescentov z detského domova a ich začlenenie
sa do spoločnosti sú sprevádzané rôzne problémy, ktoré si mladí dospelí uvedomujú pri
hľadaní práce, bývania alebo pri budovaní partnerských vzťahov. Detailnejšie to vystihuje
Gottwaldová a kol. (2006), ktorá poukazuje na skutočnosť, že títo jedinci nie sú vo väčšine
prípadov schopní hospodáriť s financiami, pretože nepoznajú ceny tovarov, ani právne
rozdiely medzi podnájmom a nájmom. Nie sú schopní zaistiť si z vlastných počiatočných
prostriedkov štandard bývania, na ktorí boli zvyknutí.
V prospech detských domovov a pripravenosti detí a mladých dospelých na skutočný
život stojí naštartovaná transformácia zariadení z internátneho spôsobu života na rodinný typ
a uplatňovanie inštitútu profesionálneho rodičovstva. Je nutné si uvedomiť, že umiestnením
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dieťaťa do ústavnej starostlivosti sa nevyrieši jeho celková situácia. Je to iba krátkodobé
a prechodné riešenie vzniknutej situácie, no je to obdobie, kde by malo dieťa získať potrebné
návyky a skúsenosti pre samostatný rodinný, pracovný a osobný život.
V súčasnosti na Slovensku prebieha transformácia a deinštitucionalizácia detských
domovov. Jej postup, kroky a ciele sú uvedené v dvoch hlavných materiáloch: v Stratégii
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej rodinnej starostlivosti a v
Koncepcii zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na roky 20162020 (plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti).
V tomto smere sa definuje aj postavenie mladého dospelého v zariadení, jeho príprava
začlenenie sa do spoločnosti. V rámci týchto zmien prichádza k zmene priestorov veľkých
centrálnych budov, ktoré sú prebudované na rodinné domy. Detské domovy sa menia na
zariadenia rodinného typu, dnes už nazývané ako domovy detí alebo centrá detí, ktoré sa
zriaďujú podľa § 51, ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele detí
v znení neskorších predpisov.
V stratégii sa poukazuje na ten fakt, že kolektívna forma výchovy, tak ako prebiehala v
minulosti je jednou z príčin nesamostatnosti detí. Jej dôsledkom vznikalo sociálne vylúčenie,
pasivita, sociálna deprivácia a nemožnosť plnohodnotného občianstva.
Koncepcia oboznamuje, že jedným z cieľov transformácie je prednostné umiestňovania
detí do profesionálnych rodín, náhradných rodinných foriem, sanácia rodinného prostredia,
znižovanie času, ktoré musí dieťa tráviť v detskom domove. Súčasne aj humanizácia
podmienok starostlivosti, a to znižovaním počtu detí v skupinách a podpora osamostatňovania
sa mladých dospelých s možnosťami pracovného uplatnenia a samostatného bývania.
Nastupujúce zmeny sa dotýkajú aj výchovných podmienok v zariadeniach na výkon
ústavnej starostlivosti. Do popredia sa dáva individuálny prístup zamestnancov, preferencia
náhradných rodinných foriem, tímová spolupráca pri poskytovaní starostlivosti a znižovanie
času pobytu dieťaťa v detskom domove.
V celom systéme sociálnoprávnej ochrany sa mení postavenie detských domovov. Zmena
vychádza z predpokladu, že ak je sociálnoprávna ochrana vykonávaná kvalitne a efektívne,
tak má smerovať k preferencii starostlivosti detí v náhradných rodinných formách, alebo ak to
umožňuje situácia, uprednostnením pôvodnej rodiny.
Základom obidvoch koncepcií je teda snaha humanizovať starostlivosť o deti a mladých
ľudí v detských domovoch. Alebo inak povedané - nastaviť verejné a sociálne politiky, tak
aby obmedzili reprodukciu neskoršej konfrontácie so sociálnymi rizikami na minimum a
zvýšili úspešnosť ich životného štartu a uplatnenia sa na trhu práce.
2. Legislatívne vymedzenie postavenia mladého dospelého v detskom domove
Mladý dospelý má osobitné postavenie v detskom domove, ktoré mu stanovuje zákon č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Mladý dospelý môže v zmysle § 53 ods. 7 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov zotrvať po skončení ústavnej starostlivosti po dosiahnutí plnoletosti v samostatnej
skupine, špecializovanej samostatnej skupine alebo v profesionálnej rodine, ak o to požiada, a
ak je to vhodné a účelné. Detský domov teda môže utvoriť podmienky na predĺženie pobytu
plnoletej fyzickej osoby, ktorej bola v detskom domove poskytovaná starostlivosť do
dovŕšenia 25. roku veku podľa vyššie citovaného zákona, ak sa táto fyzická osoba sústavne
pripravuje na povolanie štúdiom. Sústavná príprava na povolanie štúdiom sa zohľadňuje
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podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Podmienky zotrvania mladého dospelého dohodne detský domov písomne s mladým
dospelým. Súčasťou písomnej dohody je aj konkrétny plán prípravy na osamostatnenie sa
mladého dospelého podľa § 55 ods. 2 vyššie citovaného zákona vypracovaného pre mladého
dospelého.
Pre ďalšie zotrvanie mladého dospelého v detskom domove musia byť splnené nasledovné
náležitosti zo strany mladého dospelého.
Mladý dospelý podáva písomnú žiadosť zariadeniu na výkon ústavnej starostlivosti, kde
mu doteraz bola poskytnutá starostlivosť nariadením súdu. Žiadosť adresuje priamo
riaditeľovi ako zodpovednému štatutárovi zariadenia. V žiadosti sa uvedie dôvod zotrvania
v DeD, poprípade sa tam uvádza aj predpokladaná doba zotrvania v DeD. Žiadosť musí byť
datovaná, s vlastnoručným podpisom mladého dospelého. O možnosti podať žiadosť, ale
aj o dôvodoch zotrvania v zariadení sa mladý dospelý rozhoduje za pomoci sociálneho
pracovníka, poprípade je mu k dispozícii aj ostatný odborný personál.
Nakoniec sociálny pracovník prevezme žiadosť od mladého dospelého. K žiadosti sa
uvedie podpis a dátum prevzatia žiadosti. Táto predmetná skutočnosť sa uvádza do plánu
prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého. K žiadosti sa vyjadria okrem riaditeľa
zariadenia aj odborní pracovníci zariadenia. Po kladnom zvážení žiadosti sa uzavrie s mladým
dospelým písomná dohoda o poskytovaní ďalšej starostlivosti v detskom domove. Súčasťou
tejto dohody je plán prípravy na osamostatnenie sa. Pod osamostatnením sa chápe v zmysle
daného zákona podľa § 49, ods. 3 zabezpečenie si bývania a súčasne schopnosť samostatne sa
živiť.
2.1 Finančné zabezpečenie dieťaťa/mladého dospelého v detskom domove zo strany štátu
Ide o opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru,
ktoré sledujú úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa
osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a
umiestnené do detského domova v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kurately.
Rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ktorí sú obyvateľmi obce,
môže obec poskytovať príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa
umiestnené podľa § 64, ods. 1, písm. a/ zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a kuratele v znení neskorších predpisov. Rovnako detský domov poskytuje príspevok, ak
sa dieťa zdržiava so súhlasom detského domova mimo detského domova z dôvodu návštevy
rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo určenej fyzickej osoby, ktorým je
poskytnutý príspevok na stravu v zmysle § 64, ods. 1, písm. b/ zákona č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov. Stravná
jednotka sa určuje zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa v zmysle zákona č.
601/2003 o životnom minime v znení neskorších predpisov, a to v súčinnosti s vyhláškou
MPSVaR SR č. 643/2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Vreckové sa poskytuje na účel usmerňovania sociálneho vývinu dieťaťa, a to každý
mesiac v závislosti od veku dieťaťa, najviac vo výške 50 % sumy životného minima.
Vreckové sa poskytuje i mladému dospelému, ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom
domove za predpokladu sústavnej prípravy na povolanie. O spôsobe využitia vreckového
rozhoduje dieťa, dieťaťu musí byť poskytnutá potrebná pomoc zohľadňujúca jeho vek a
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rozumovú vyspelosť. (§ 66 , ods. 1 až 3 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele).
Vecné dary sa poskytujú dieťaťu a mladému dospelému pri dôležitých udalostiach v jeho
živote, ktorými sú najmä deň ich narodenín a menín, významné náboženské udalosti v živote
dieťaťa a mladého dospelého, dosiahnutie školských úspechov, športových úspechov a iných
úspechov v ostatných oblastiach spoločenského života v súlade s naplnením § 68 zákona č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele v znení neskorších predpisov.
2.2 Príspevky na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého
Pri odchode z detského domova mladému dospelému poskytne detský domov jednorazový
finančný príspevok na uľahčenie jeho osamostatnenia sa, a to v sume desaťnásobku životného
minima pre nezaopatrené dieťa v súčinnosti so zákonom č. 601/2003 o životnom minime
v znení neskorších predpisov. V súčasnosti sa jedná o sumu 904,20 Eur podľa § 8, ods. 3
Vyhlášky MPSVaR SR č. 643/2008, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
O finančný príspevok musí mladý dospelý písomne požiadať detský domov, najneskôr
v deň jeho odchodu z detského domova. V žiadosti mladý dospelý uvedie spôsob vyplatenia
finančného príspevku, a to buď v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej forme. Detský
domov môže poskytnúť vecnú formu príspevku na uľahčenie osamostatňovania sa mladého
dospelého alebo vecnú časť kombinovanej formy tohto príspevku. Príspevok na uľahčenie
osamostatňovania sa mladého dospelého sa neposkytne, ak mladý dospelý nepodal žiadosť
o jeho poskytnutie.
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa neposkytuje, ak sa
mladému dospelému poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti alebo v
domove sociálnych služieb pre dospelých po skončení ústavnej starostlivosti alebo ak mladý
dospelý nepodal žiadosť o jeho poskytnutie najneskôr v deň svojho odchodu z detského
domova z dôvodu, že sa v čase skončenia výkonu ústavnej starostlivosti zdržiaval bez súhlasu
detského domova mimo detského domova, podľa § 69, ods. 4 zákona o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 v znení neskorších predpisov.
Tabuľka 1
Počet mladých dospelých, ktorým bol poskytnutý príspevok na osamostatnenie sa podľa § 69
Jednorazový príspevok
2014
2015
2016
a jeho formy
Finančnou formou

315

374

299

Vecnou formou

0

0

0

Kombinovanou formou

7

11

4

322

385

303

Spolu

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ročného výkazu V05 - MPSVaR SR 2014, 2015, 2016

Zo sumarizačnej tabuľky, ktorá sa vytvorila na základe zberu štatistických údajov
MPSVaR SR za uplynulé roky je možné vnímať nasledovné skutočnosti, ktoré si budeme
bližšie klasifikovať. Pre zhodnotenie sme si zvolili obdobie posledných troch rokov, keďže za
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toto obdobie nebola zvýšená suma životného minima, z ktorej sa vychádzalo pri posudzovaní
poskytovaného príspevku.
Je možné vidieť, že v priemere ročne na Slovensku opúšťa detské domovy vyše ako 300
mladých dospelých. Spôsob vyplácania jednorazového príspevku sa poväčšine realizuje
peňažnou formou. Ojedinelá je kombinovaná forma, skoro vôbec sa neuplatňuje vecná forma
vyplácania daného príspevku. Kombinovaná forma platby jednorazového príspevku sa
uskutočňuje zväčša tým, že sa zaplatí trojmesačný nájom a ďalšia časť sa vypláca v hotovosti
alebo na účet mladého dospelého.
Ročne odchádza z DeD viac ako tristo detí dovŕšením 18. roka života. Mnohí z nich
nemajú ani dokončenú strednú školu. A ani nemajú záujem o dokončenie štúdia, lebo to
nepovažujú za dôležité pre svoj ďalší život a budúcnosť.
Pred odchodom zo zariadenia trvajú jedine na vyplatení jednorazového príspevku na
osamostatnenie sa. Výška príspevku je pre nich lákavá, je to pre nich mimoriadny príjem,
s ktorým nedokážu a nevedia hospodáriť. Účel poskytnutého príspevku sa týmto stráca, keďže
je využitý nie raz na kúpu nového mobilu, značkového oblečenia, resp. na zakúpenie motorky.
Na vyriešenie existenčných problémov, akým je, napr. zaplatenie nájmu už nezvýšia financie.
V inom prípade si mladý dospelý vyplatí predchádzajúce dlhy, ktoré si bezmyšlienkovo
vyrobil, často krát od pochybných kamarátov.
Nič nezvyčajné a neobvyklé nie je, ak sa v čase jeho odchodu na neho nakontaktuje
biologická rodina, s ktorou neudržiaval kontakt aj niekoľko rokov. Zo strany rodiny ide
zväčša o premyslenú kalkuláciu získať peniaze od mladého dospelého. Mladý dospelý je
nadšený z kontaktu s rodinou, pretože vo svojom vnútri stále v ňom drieme dieťa, ktoré túži
niekam patriť a byť súčasťou rodiny. Realita je taká, že rodina utratí peniaze, a ako sa minú
peniaze aj vzťahy ochladnú a dostanú sa mŕtvy bod. Mladý dospelý sa dostane do
bezvýchodiskovej a nepriaznivej situácie, ktorú nedokáže sám riešiť.
Do detského domova sú umiestnené aj početné súrodenecké skupiny, o ktoré rodina
stratila záujem vychovávať a mať vo svojej starostlivosti. Postupne, po dosiahnutí plnoletosti
sa mladí dospelí vracajú naspäť do rodín odkiaľ boli vyňatí, lebo predstavujú pre rodinu
prínos v podobe poskytnutého príspevku pri odchode zo zariadenia.
Z tohto pohľadu môžeme posudzovať poskytovanie jednorazového príspevku ako
neúčelné a neefektívne riešenie pomoci mladým dospelým pri odchode zo zariadenia pri ich
osamostatnení sa. Pri novelizácii zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a kuratele by sa malo prihliadať na dané okolnosti a vziať ich do úvahy. Príspevok na
uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého má byť poskytnutý za určitých podmienok,
a to hlavne skrz ukončené vzdelanie. Riadne ukončenie štúdia by sa malo preukázať výučným
listom alebo iným dokladom preukazujúcim ukončenie štúdia. V prípade, ak mladý dospelý
svojvoľne a bezdôvodne zanechá štúdium, tak by nemal vzniknúť nárok na jeho vyplatenie.
Domnievame sa, že týmto opatrením by sme mohli predísť tomu, aby mladý dospelý
neodchádzal zo zariadenia bez potrebného vzdelania, ktoré je predpokladom k jeho zaradeniu
na trh práce. Nezostal by iba na úrovni poberateľa sociálnych dávok, ktoré jeho stav nerieši,
jedine prehlbuje už aj tak nepriaznivú situáciu.
3. Mladý dospelý v procese prípravy na osamostatnenie sa
V nasledujúcej kapitole sú definované jednotlivé aspekty prípravy mládeže na odchod z
detského domova a jeho prípravy na samostatný život. Je tu obsiahnutá sociálno – výchovná
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práca s mladými dospelými a tiež úloha jednotlivých odborných pracovníkov a iných
subjektov, ktorí pomáhajú mladým dospelým s prípravou na ich odchod.
V zmysle § 55 ods. 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele č. 305/2005 je
súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa aj plán prípravy na osamostatnenie
sa zodpovedajúci potrebám a možnostiam dieťaťa, ktorý zahrnie detský domov do
individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, najneskôr rok pred dosiahnutím plnoletosti
dieťaťa. Vypracuje sa pre neho individuálny plán osamostatnenie sa mladého dospelého do
17. veku života a stanovia sa v ňom prvé ciele starostlivosti a podpory. A rovnako aj úlohy,
napr. samostatné cestovanie, hospodárenie s finančnými prostriedkami, pranie a iné
sebaobslužné činnosti. Takáto príprava má prebiehať počas celej doby, kým je dieťa
v inštitúcii. (Rieger, 2009).
Príprava mladých dospelých na odchod z detského domova je najlepšou prevenciou, ako
sa vyhnúť zlyhaniu. Mladý dospelý po osamostatnení sa z detského domova sa môže ocitnúť
v nepriaznivej finančnej a sociálnej situácii, nie sú ojedinelé aj existenčné problémy. Ocitá sa
v prostredí, ktoré je pre neho neznáme, už musí fungovať bez pomocných osôb, ako mu boli,
napríklad vychovávatelia či ďalší personál v zariadení. Klienti detských domovov sú výrazne
obmedzení, čo je dôsledkom adaptácie na ústavné podmienky. Všetky tieto aspekty je nutné
vziať na zreteľ pri celom procese prípravy na odchod mladých ľudí z ústavného zariadenia.
Treba ich systematicky pripraviť na riziká, ktoré samostatný život prináša. (Bĕhounková In
Vojtová, 2012).
3.1 Individuálna práca psychológa v procese osamostatňovania mladého dospelého
V procese osamostatňovania sa mladého dospelého spolupracuje psychológ s
vychovávateľmi, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom, resp. s ďalším odborným
personálom zariadenia. Psychológ pracuje s dieťaťom/mladým dospelým v rámci prípravy na
osamostatnenie, zameriava sa najmä na prežívanie dieťaťa/mladého dospelého spojené s
nastávajúcimi zmenami. Sleduje jeho aktuálny psychický stav, poskytuje mu odborné rady.
Na základe rozhovorov s dieťaťom/mladým dospelým naformuluje odporúčania pre plán pri
zvládaní odchodu z detského domova. Môže pracovať na individuálnej alebo skupinovej
úrovni, vždy to závisí od jednotlivých okolností a osoby mladého dospelého.
Pri práci psychológa s dieťaťom a mladým dospelým je dôležité zamerať sa na konkrétne
činnosti v závislosti od veku, zdravotného stavu a mentálnej úrovne.







Poskytuje psychologickú pomoc na základe individuálnych potrieb
dieťaťa/mladého dospelého, vytvára priestor pre vyjadrenie ťažkostí a problémov,
potrieb, cieľov a spoločné hľadanie možných riešení,
poskytuje poradenstvo pri riešení problémových situácií – konflikty v
medziľudských vzťahoch (vo vzťahu k vychovávateľom, učiteľom, deťom),
vypracuje silné a slabé stránky osobnosti dieťaťa/mladého dospelého, ktoré sú
významné pre prípravu na osamostatnenie sa a integráciu do spoločnosti.
rieši problémové správanie (experimentovanie s návykovými látkami a ich
zneužívanie, závislosti, úteky, prejavy agresie, záškoláctvo, šikanovanie),
rozvíja osobnostné kompetencie (sebaúcta, zodpovednosť, ohľaduplnosť,
motivácia, vytrvalosť),
pracuje spolu s odborným personálom na rozvíjaní sociálnych zručností
dieťaťa/mladého dospelého (kooperácia, asertivita, zodpovednosť, empatia,
sebakontrola a pod.), ktoré sú nutné k uplatneniu sa k životu a sociálnych vzťahov,
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poskytuje poradenstvo zamerané na profesionálnu orientáciu, zohľadňujú sa
záujmy, záľuby, schopnosti a možnosti budúceho uplatnenia mladého človeka,
formuje u dieťaťa pozitívny postoj ku vzdelávaniu, v prípade problémov poskytuje
poradenstvo,
vedie s dieťaťom rozhovory na tému budúcnosť, pomáha mu spracovať obavy z
budúcnosti, zreálňuje jeho očakávania a predstavy o budúcnosti.
organizuje aktivity zamerané na praktické témy - finančná gramotnosť, hľadanie si
práce, ubytovanie, význam vzdelania, osobné plánovanie,
poskytuje poradenstvo k prevencii sociálno – patologických javov (drogové a iné
závislosti, obchodovanie s ľuďmi, kriminalita, šikanovanie a sexuálne násilie),
poskytuje poradenstvo pri výchove k manželstvu a rodičovstvu (sexualita,
partnerské vzťahy, výber partnera, riešenie konfliktov, plánované rodičovstvo).

Po dovŕšení 18. roka života
Ak mladý dospelý požiada o zotrvanie v DeD po dosiahnutí plnoletosti, psychológ v
súčinnosti s ostatnými zamestnancami DeD posudzuje jeho spôsobilosť pre preradenie do
skupiny mladých dospelých alebo zotrvanie v profesionálnej rodine, samostatnej skupine,
samostatnej špecializovanej skupine detského domova, a to v zmysle § 53 ods. 7 zákona č.
305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. V prípade spôsobilosti na
preradenie do skupiny mladých dospelých, psychológ s mladým dospelým pracuje naďalej na
jeho osamostatňovaní sa. Poskytuje mu poradenstvo na základe individuálnych potrieb a
predchádzajúceho súhlasu mladého dospelého, pomáha mu riešiť vzniknuté problémové
situácie.
3.2 Úloha špeciálneho pedagóga v procese osamostatňovania
V procese osamostatňovania sa mladého dospelého sa špeciálny pedagóg zameriava na
systematickú podporu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom prípravy na budúce
povolanie.
Zabezpečuje nasledovné činnosti:







individuálne intervencie, zamerané na zvládanie preberaného učiva v maximálnom
možnom rozsahu a pomoc pri vypracovaní projektových aktivít,
skupinové intervencie, ktorých zameranie záleží od aktuálnych potrieb detí v
skupine, napr. protidrogová výchova, rozvoj životných zručností, získavanie
pracovných návykov cez tvorivé dielne, poradenstvo,
rozhovory zamerané na vhodný výber strednej školy, s dieťaťom preberá a
optimalizuje jeho predstavy o budúcnosti, konzultačná činnosť so školskými a
poradenskými inštitúciami,
v rámci skupinových stretnutí sa zameriava na poznanie občianskych práv a
povinností, platných celospoločenských noriem, plnohodnotné trávenie voľného
času, rozvoj finančnej gramotnosti, hospodárenie, prípravu na partnerstvo a
rodičovstvo, prevenciu sociálno – patologických javov,
pomoc pri vypracovaní plánu prípravy na osamostatnenie sa, príprava na život v
samostatnej skupine mladých dospelých s dôrazom na pravidlá a zvýšenú osobnú
zodpovednosť.
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Po dovŕšení 18. roku života
V prípade, že mladý dospelý prichádza do skupiny mladých dospelých, špeciálny pedagóg
zostáva s ním v kontakte. Organizuje spolu so psychológom a sociálnym pracovníkom
pravidelné stretnutia mladých dospelých. Venuje sa zážitkovou formou ďalšiemu rozvoju
osobnosti a nácviku zručností (vybavovanie úradných záležitostí, finančná gramotnosť,
hľadanie si zamestnania a schopnosť udržať si prácu).
3.3 Úloha vychovávateľa v procese osamostatňovania sa mladého dospelého
Príprava na osamostatňovanie sa mladého dospelého má svoju postupnosť a špecifiká už
do útleho veku dieťaťa. Úloha vychovávateľa v procese osamostatňovania sa dieťaťa/mladého
dospelého sa mení v závislosti od veku dieťaťa/mladého dospelého.
Deti od 15 – 18 rokov
















Cielene sa upevňuje a rozvíjajú získané zručnosti a vedomosti, zameriava sa na
všestrannú prípravu dieťaťa na praktický život v spoločnosti a výber vhodného
povolania.
sústreďuje sa na vhodnú profesijnú orientáciu – pomáha dieťaťu reálne zhodnotiť
svoje schopnosti, poskytuje mu citlivú spätnú väzbu, v prípade nereálneho
zhodnotenia seba samého a svojich očakávaní mu poskytuje poradenstvo pri
voľbe štúdia a podporuje ho pri vzdelávaní,
rozvíja už nadobudnuté pracovné návyky,
formuje sociálne zručnosti – návštevy mesta, oboznámenie s konkrétnymi
inštitúciami, zdokonaľovanie sa v spoločensky želateľnom správaní,
rozvíja finančnú gramotnosť,
osvojovanie schopností v tejto oblasti -samostatný nákup, vydokladovanie,
plánovanie výdavkov, kúpyschopnosť, tvorba úspor,
pomáha v adaptácii na širšie prostredie (napr. nová škola, internát, mesto),
zameriava sa na rozvoj osobnostných kompetencií (rešpektovanie sa v rámci
skupiny),
vedie dieťa k zvnútorneniu potreby zmysluplného trávenia voľného času – šport,
navštevovanie ZUŠ, iné voľno-časové aktivity,
sústreďuje sa na prevenciu sociálno-patologických javov (látkové a iné závislosti,
kriminalita),
poskytuje poradenstvo v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti, práv a povinností
dieťaťa a dôsledkov ich porušovania,
poskytuje informácie a psychickú podporu v období dospievania – v oblasti
vzťahov, zameriava sa na výchovu k zodpovednému partnerstvu a rodičovstvu,
sprevádza dieťa pri plánovaní budúcnosti – predstavy a reálne možnosti po
ukončení ústavnej starostlivosti, resp. poskytovaní starostlivosti a pobytu v
detskom domove,
intenzívne pripravuje dieťa na prechod do skupiny pre mladých dospelých za
predpokladu, že má mentálne, zdravotné a osobnostné danosti na zvládnutie života
v takejto skupine.
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Po dovŕšení 18 roku života
Mladý dospelý sa pripravuje na osamostatnenie v profesionálnej rodine, samostatnej
skupine, samostatnej špecializovanej skupine alebo v samostatnej skupine pre mladých
dospelých, kde je zaradený v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí
a kurately v znení neskorších predpisov.
Pri posudzovaní vhodnosti umiestnenia mladého dospelého do skupiny pre mladých
dospelých sa vychádza zo základných predpokladov - zdravotného a psychického stavu, ako
aj mentálnej úrovne (posudzuje odborný tím detského domova). Po zaradení do samostatnej
skupiny pre mladých dospelých je mu k dispozícii sociálny pracovník.
3.4 Pôsobenie sociálneho pracovníka v oblasti prípravy detí/mladých dospelých na
osamostatnenie sa
Sociálny pracovník je významným činiteľom a osobou, ktorá sa podieľa na príprave
mladého dospelého na osamostatnení sa pri jeho odchode zo zariadenia. V prvom rade
spolupracuje priamo s mladým dospelým i s ostatným personálom zariadenia.
Súčasne hľadá a zvažuje možnosti pomoci od iných subjektov mimo zariadenia.
Spolupracuje s obcou, VÚC, úradmi alebo akreditovaným subjektom pri zabezpečení prijatia
mladého dospelého so zdravotným postihnutím do zariadenia chráneného bývania alebo iného
zariadenia, ktoré poskytuje služby zodpovedajúce jeho potrebám. (§ 59 ods. 5 zákona č.
305/2005).
Sociálny pracovník vedie s mladým dospelým rozhovory zamerané na predstavy v
súvislosti so školou a vzdelávaním, bývaním, prácou a tiež možnosti jeho ďalšieho
smerovania v živote. Mladý dospelý sa vždy písomne vyjadrí k uvedeným predstavám.
Sociálny pracovník sprevádza mladého dospelého i pri pracovných pohovoroch, pomáha mu
pri administratívnych činnostiach, poskytuje mu poradenstvo pri hľadaní vhodného bývania
a usmerňuje ho v predstavách zameraných na ďalšie smerovanie.
Neodmysliteľnou úlohou sociálnej práce v detskom domove je teda aj plánovanie
odchodu mladého dospelého a jeho následné začlenenie do pracovného a samostatného
života. Na splnenie týchto cieľov a úloh je významné, aby bol neustály kontakt, napr.
s podnikateľským sektorom, úradmi práce alebo s inštitúciami s rekvalifikačnými kurzami.
Súčasne sú nutné aj kontakty s ubytovacími zariadeniami a ostatnými inštitúciami. (Mikloško,
2009).
Cieľom plánu s mladým dospelým je príprava na osamostatnenie so zabezpečením
primeraného vzdelania ako základného predpokladu pre jeho ďalšie uplatnenie v živote.
Zároveň aj nadobúdanie a upevňovanie sociálnych zručností potrebných pre samostatný život
po skončení starostlivosti v detskom domove.
Intenzívna príprava na odchod z detského domova prebieha minimálne rok pred
plánovaným odchodom a je sústreďovaná na reálne možnosti mladého dospelého, hľadanie
vhodného bývania a primeraného zamestnania ale i poskytovanie psychickej podpory.
Súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je aj plán prípravy na
osamostatnenie sa zodpovedajúci potrebám a možnostiam dieťaťa, ktorý začlení detský
domov do individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, najneskôr rok pred dosiahnutím
plnoletosti dieťaťa.
Plán osamostatnenia vypracuje sociálny pracovník spolu so sprevádzajúcim
vychovávateľom v spolupráci s dieťaťom/mladým dospelým. Vyhodnotenie plánu s mladým
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dospelým sa realizuje dva krát ročne za účasti sociálneho pracovníka, vychovávateľa mladého
dospelého.
Základné oblasti plánu osamostatňovania zahŕňajú:
 vzťahy s pôvodným sociálnym prostredím a biologickou rodinou,
 vzdelanie, prípravu na trh práce,
 bývanie, ekonomické zabezpečenie a sociálne začlenenie.
Náplňou programu prípravy k odchodu z detského domova počas pobytu v inštitúcii je aj
zahrnutie jednotlivých členov rodiny do procesu rehabilitácie, vykonávanie preventívneterapeutických služieb, zaistenie nadväzujúcich sociálno-psychologických služieb, trénovanie
schopností potrebných pre samostatný život, poskytovanie kariérneho poradenstva,
zvyšovanie informovanosti a motivácie v oblasti prípravy na povolanie a pod. Tieto aspekty
sú dôležité aj z hľadiska pomoci k dosiahnutiu ekonomickej nezávislosti jednotlivca po
opustení detského domova. (Rieger, 2009, Gough, 2001).
V rámci individuálnej práce s mladým dospelým zabezpečuje sociálny pracovník
nasledovné činnosti:










zabezpečuje prípravu na povolanie - získanie vzdelania ako predpoklad
uplatnenia sa na trhu práce, preferencia vzdelávania ako dôležitý faktor pre
začlenenie sa do spoločnosti,
v procese prípravy na pracovný život – vedenie k sebadisciplíne a zodpovednosti
za seba, schopnosť riadiť samého seba, vedieť si určiť priority, neunikať od
problémov, ale riešiť ich,
príprava na rodičovstvo, upevňovanie reálneho záujmu o svoje zdravie, vážiť si
zdravie ako hodnotu, chápať zmysel fyzickej a psychickej pohody, ktorá vo
výraznej miere podmieňuje a určuje kvalitu všetkého ostatného v každodennom
živote,
venuje sa prevencii soc. – patologických javov,
upevňovanie finančnej gramotnosti – chápať hodnotu peňazí, získať hlbší prehľad
o financiách/ekonomike ako takej, vedieť napr., aká je minimálna mzda, do akých
poisťovní sú odvody zo mzdy, mať základný prehľad, vedieť si údaje flexibilne
vyhľadať, porovnávať a skontrolovať si správnosť finančných údajov.
naučiť sa základy finančného hospodárenia - náklady na život, fixné položky, účty,
ktoré musia byť vyplatené, vedieť tvoriť úspory,
získavania reálneho obrazu o sebe – o svojich schopnostiach, zručnostiach,
vedomostiach, resp. kompetenciách, ktoré sú predpokladom k nájdeniu si
vlastného miesta v spoločnosti.

4. Vplyv zamestnanosti a bývania ako dôležité atribúty k osamostatňovaniu sa mladého
dospelého z detského domova
Klient, mladý dospelý spolu s pracovníkmi detského domova rieši aj oblasť bývania a
zamestnania, pričom snahou je, aby každý človek, ktorý odchádza z detského domova, mal
kam ísť, kde bývať a kde spať a aby si mohol zabezpečiť prostriedky na samostatný život.
Pri rozhovoroch s klientom sa preberajú otázky budúcnosti už mimo inštitúcie, pričom
sociálny pracovník a ostatní odborní pracovníci ponúkajú klientovi možnosť podpory a aj
informácie so zoznamom zariadení pre krízové situácie v okolí klienta. Počas poslednej fázy
prípravy na odchod zo zariadenia na samostatný život sa jednanie s klientom zo strany
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personálu domova mení smerom k väčšej slobode a priestoru pre klienta, ale zároveň ten musí
riešiť aj svoju zodpovednosť a samostatné úlohy. Čím viac sa blíži odchod klienta, tým je
aktuálnejšia aj otázka bývania. Okrem toho sa sprostredkujú mladému dospelému kontakty,
napríklad na sociálneho kurátora, ktorý by mal byť k dispozícii po jeho odchode,
predovšetkým v jeho prvej fáze.
Lerch (2009, s. 4) odchádzanie zo starostlivosti opisuje ako „proces prípravy mladých
ľudí na úspešný prechod zo systému náhradnej starostlivosti do samostatného života.“ Je tu
už možnosť získať nové schopnosti, plánovať a riešiť problémy. V rámci schopností ide
najčastejšie o schopnosti postarať sa sám o seba z pohľadu varenia, upratovania, nakupovania
či hygieny, ale aj o interpersonálne schopnosti, ktoré zaručujú zvládnutie neformálnych aj
formálnych vzťahov.
Mnohí mladí dospelí nie sú ani po dovŕšení plnoletosti zrelí na samostatný život, chýba im
dostatočná sociálna a finančná gramotnosť, majú problémy so socializáciou a pracovnými
návykmi, nedokážu si legálnym spôsobom zabezpečiť základné životné nutnosti, a preto sa
dostávajú do konfliktu so zákonom.
Ako zásadná vzhľadom ku skutočnosti sa ukázala nevyhnutná potreba spolupráce
detských domovov s domovmi na polceste, ktorá by mala fungovať dlhšie obdobie pred
odchodom mladého dospelého zo zariadenia. Mal by ísť o prechod v živote mladého človeka,
ktorý by nemal zabrzdiť proces jeho osobného rozvoja.
Viacerí odborníci a osoby, ktorí pracujú s mladými dospelými, najmä z
prostredia detského domova poukazujú na fakt, že drvivá väčšina mladých dospelých po
odchode zo zariadenia sa vracajú naspäť do pôvodného rodinného prostredia. Do toho
prostredia, z ktorého boli pre jej nefunkčnosť vyňatí ako maloleté deti. Pokiaľ sa s rodinou
nepracovalo a naďalej sa tam nachádzajú rovnaké patológie ako v čase jeho vyňatia, tak sa
mladý dospelý opätovne ocitá v začarovanom kruhu ako pred rokmi. Preberá rovnaké vzorce
správania a patológie aké boli a sú v rodine.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny si túto tému veľmi naliehavo uvedomuje. Snaží sa
motivovať detské domovy k tomu, aby úradom napomáhali pri sanácii biologických rodín, a
to hneď v prvotnom období po umiestnení dieťaťa do zariadenia, aby sa deti mohli čím skôr
vrátiť späť k svojim príbuzným. Čo sa týka detí, ktoré sú v ústavnej starostlivosti
dlhodobejšie, ústredie má záujem na tom, aby detské domovy pracovali intenzívnejšie aj s ich
pôvodnými rodinami. Práve z toho dôvodu sa majú posilňovať stavy sociálnych pracovníkov
v detských domovoch.
Istá alternatíva pomoci k mladým dospelým sú neziskové organizácie. Spolupráca s nimi
zväčša začína v období, keď sa mladí dospelí ešte nachádzajú v zariadení. Neziskové
organizácie ponúkajú aj modelovanie a rôzne tréningy sociálnych schopností, psychoterapiu a
ďalšie informácie pri zvládaní praktických situácií bežného života, na ktoré pripravujú
mladých dospelých odchádzajúcich z detských domovov. (Běhounková In Vojtová, 2012).
Úspešné začlenenie mladého dospelého z detského domova je vyjadrené v jeho
zamestnanosti i v otázke samostatného bývania. V tejto časti práce sa viac sústredíme na tieto
dve oblasti. Ostatným stránkam života mladého dospelého sa nebudeme venovať aj vzhľadom
k možnostiam príspevku.
Zamestnanie mladého dospelého odchádzajúceho z detského domova je nevyhnutným
predpokladom pre jeho úspešné začlenenie sa do spoločnosti. Na rozdiel od detí z bežných
rodín, u neho absentuje podporné rodinné zázemie a vzťahy, ktoré by mu boli oporou.
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Medzi determinanty, ktoré sa podieľajú na zvyšujúcej krivke nezamestnanosti mladých
dospelých z detského domova zaraďujeme nasledovné skutočnosti:



skorý odchod z detského domova bez ukončenia vzdelania,
existencia formálnej diagnózy (najmä poruchy správania alebo zdravotné
postihnutie),
 absolvovanie špeciálnej školy,
 etnicita vyhodnotená ako rómska,
 absencia kontaktu s pôvodnou rodinou a mnohé ďalšie dodáva Fico (2012) z
Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Medzi návyky potrebné pre samostatný život mimo zariadenia dozaista patria aj pracovné
návyky. Veľa mladých dospelých si tieto zručnosti počas pobytu v detskom domove nedokáže
osvojiť a bez nich v pracovnej praxi neobstojí. Niektoré domovy na polceste pracujú
s mladými dospelými takým spôsobom, že majú zriadené vlastné pracovné prevádzky,
v ktorých sa mladí dospelí môžu postupne pod dozorom zaúčať sa a naučiť sa pracovať.
Bývanie v živote mladého človeka z detského domova je nemenej významnou podstatou
jeho začlenenia do spoločnosti. S bývaním úzko súvisí nájdenie si prvej práce a udržanie si
jej.
Fico (2012) uskutočnil výskum, ktorý sa sústredil na skúmanie závislosti
zamestnanosti/nezamestnanosti mladých dospelých z detských domovoch vo vzťahu
s otázkou bývania. Rozdiely medzi skupinami mladých ľudí, odchovancov detského domova
delil podľa kategórie – zamestnanosti/nezamestnanosti a ku skutočnosti, ktorou bolo hľadanie
si prvého bývania. Takto špecificky zameraný výskum sa nerealizuje každý rok, ale približne
každý piaty rok, preto môžeme poskytnúť údaje iba z roku 2012. Schopnosť nájsť si prácu a
dostupnosť bývania úzko súvisia. Bývanie je dôležitým predpokladom toho, ako sa mladému
človeku darí na trhu práce. Veľmi nepriaznivou okolnosťou pri prechode do samostatného
života je odchod do nestabilného alebo nevhodného bývania. Pre tých, ktorí sa nemôžu vrátiť
späť do rodiny a nie je ani šanca odchodu do núdzového bývania, hrozí prepad do stavu
bezdomovectva. Ak je bývanie po odchode zo zariadenia stabilné, môže pomôcť k lepšiemu
plánovaniu si vlastnej budúcnosti. Súčasne aj k udržaniu si statusu pracujúceho mladého
človeka.
Pre mnoho mladých ľudí, ktorí opúšťajú detské domovy je táto cesta veľmi ťažká. Je to
pre nich náhla a oveľa ťažšia zmena (najmä v hľadaní si zamestnania, ak ho nemajú
zabezpečené v čase odchodu) v porovnaní s tými, ktorí vyrastajú vo svojich pôvodných
rodinách. To, či sa im v neskoršom živote bude dariť alebo nie je pripisované komplexným
súvislostiam, kde akékoľvek zjednodušenia a jednoduché odpovede nie sú na mieste.
Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že otázka bývania, tak u zamestnaných i
nezamestnaných mladých dospelých, tzv. odídencov zo zariadenia bolo zabezpečené
väčšinou intervenciami detského domova, z ktorých odchádzali. V určitej miere bolo
zabezpečené prvé bývanie na základe odporúčania a pomoci od kamarátov, rodiny a známych.
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Tabuľka 2
Pomoc pri získaní prvého bývania

Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny

V otázke prvého bývania Fico (2012) pokračoval vo svojom výskume tým smerom, aké
formy prvého bývania sa najviac osvedčili u mladého dospelého po jeho odchode zo
zariadenia. Aj tu vychádzal z toho, či bol mladý dospelý zamestnaný alebo nezamestnaný.
Početnou mierou bolo zastúpené bývanie formou podnájmu a prenájmu priestorov. Ako
ďalšia bola najčastejšia využívaná forma - pôvodná rodina, kam sa mladý dospelý vrátil po
ukončení pobytu. Viac sa to prejavilo u mladých dospelých, ktorí boli nezamestnaní.
Tabuľka 3
Forma prvého bývania po odchode z detského domova a (ne)zamestnanosť

Zdroj: Inštitút pre výskum práce a rodiny

Závery
Zmyslom výchovy a socializácie je pripraviť dieťa, resp. mladého človeka na vstup do
samostatného života v dospelosti, zabezpečiť mu priaznivé podmienky pre jeho úspešnú
sociálnu adaptáciu.
Pre väčšinu detí je samozrejmosťou, že im túto prípravu zabezpečujú ich najbližší –
milujúci rodičia. Títo na svoje deti výchovne vplývajú, učia ich rozpoznávať dobré a zlé,
odovzdávajú im spoločensky prijaté normy a hodnoty správania. Nadväzujú s nimi pevné
emocionálne väzby, ktoré sú východiskom pre schopnosť nadväzovať ďalšie interpersonálne
vzťahy so širším okolím.
Pre všetky deti nie je fungujúca a vôbec rodina samozrejmosťou. O mnohé sa rodičia
nevedia, nemôžu alebo jednoducho nechcú primerane postarať. Dôsledkom tejto situácie je
ich umiestnenie do rôznych foriem náhradnej starostlivosti. Väčšina z nich je umiestnená do
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ústavnej starostlivosti, kde i pri najlepšej snahe a vôle všetkých zainteresovaných nie je
možné hodnoverne vytvárať a napodobňovať rodinnú výchovu a atmosféru.
Deťom v detských domovoch absentujú prirodzené identifikačné vzory otca a matky,
preto majú ťažkosti s prijatím rodičovskej roly. Tým, že počas detstva nemajú dostatočne
saturovanú potrebu lásky, sú náchylné za lásku považovať aj malý prejav záujmu o ich osobu,
čo môže viesť práve k narušenej schopnosti vytvárať si pevné a trvalé partnerstvá. Môžeme
konštatovať, že sociálna adaptácia mladých dospelých je aj v oblasti rodičovskej spôsobilosti
do značnej miery narušená.
Príprava dieťaťa a následne mladého dospelého na život v spoločnosti je dlhodobým a
cieleným procesom, počas ktorého sa sleduje formovanie žiaducich vlastností, korigovanie
nevhodných prejavov správania, osvojovanie praktických zručností a nadobúdanie vedomostí
s cieľom úspešne ukončiť prípravu na povolanie, ako aj byť schopný vytvárať a udržiavať
primerané sociálne vzťahy. Ide o komplexnú pomoc a podporu v procese osamostatňovania
sa, aby mladý dospelý po odchode z detského domova disponoval potrebnými
kompetenciami, ktoré sú predpokladom integrácie do spoločnosti a na trh práce.
Kvalitná príprava na osamostatnenie si vyžaduje zodpovednú spoluprácu všetkých
kompetentných zamestnancov – vychovávateľa, profesionálneho rodiča, psychológa,
špeciálneho pedagóga, sociálneho pracovníka, poprípade aj ďalšieho odborného personálu,
ktorý je v zariadení k dispozícii.
Nízke vzdelanie je jednou z častých charakteristík mladých ľudí opúšťajúcich detské
domovy. Veľa detí prichádza do starostlivosti z veľmi chudobných, sociálne znevýhodnených
rodín a so zlou výchovou a skúsenosťami. Poväčšine traumy a problémy z detstva
pretrvávajú aj naďalej v jeho živote. Do značnej miery vplývajú na jeho osamostatnenie sa
a prípravu na samostatný život. Najviac je to viditeľné u detí, ktoré sú umiestnené do
zariadenia, vo veku 10 až 15 rokov. Dosť dlhé obdobie boli v prostredí, kde preberali
nevhodné vzorce správania a boli konfrontovaní s nejednou patológiou či javom, ktorý
nepriaznivo vplýval na ich osobnostný a ľudský rozmer. Zásah a intervencie detského nie sú
u takéhoto dieťaťa veľmi prijímané a akceptované. Po odchode zo zariadenia má zväčša ešte
väčšie problémy ako ostatní mladí dospelí, a to v hľadaní si bývania, na trhu práce,
nepripravenosti na riešenie problémov, zakladanie si vlastných rodín.
Našim prvoradým záujmom je, aby všetci mladí dospelí sa úspešne začlenili do
spoločnosti. Bez rozdielu, či boli umiestnení, krátko po svojom narodení alebo v čase
neskoršieho detstva. Pre všetkých zostáva prvoradý cieľ, a to ukončenie vzdelania ako
nevyhnutný odrazový mostík pre začlenenie sa do spoločnosti.
Bez ukončeného vzdelania je pre nich minimálna šanca uspieť na trhu práce a nájsť si
stabilné bývanie pre udržanie si práce, vďaka čomu sa často krát dostávajú na ulicu a sú bez
akýchkoľvek finančných, pracovných a osobných kontaktov.
I napriek pomoci rôznych neziskových organizácií, detského domova ako východiskového
bodu, odkiaľ vychádza mladý dospelý, podpory štátu formou vyplácania jednorazového
príspevku je nutné vštepovať do mladých dospelých pocit vlastnej zodpovednosti
a samostatnosti za svoj život.
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Informácia
Dovoľujeme si Vám predstaviť novú knižnú publikáciu s názvom Sociálne služby v
pôsobnosti obcí - inštitucionálny vývoj na Slovensku, ktorej autormi sú bývalí a súčasní
členovia Katedry sociálneho rozvoja a práce: Stanislv Konečný, Jaroslava Szüdi a Gábor
Szüdi .
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