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Námety na formovanie spoločenského uznania mladých výskumníkov
Suggestions for Shaping the Social Appreciation of Young Researchers
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Národohospodárska fakulta
Dolnozemská 1
852 35 Bratislava
Slovensko
e-mail: maria.antalova@euba.sk

Abstract
The White Paper on Youth of the European Commission predicts the young people and their
professional development as a top priority. The recommendations from this document are also
concerning the young researchers whose the social status is constantly decreasing in posttotalitarian countries. That is why we have set our goal to create a new approach to the societal
appreciation, that would allow it’s forming and also would visible of the young researchers. For
this purpose, the social appreciation is considered as a part of the social status, but also as a
specific phenomenon, reflecting the results of work of the young researchers from aspect of
professionals and lay public, which are currently under dimensioned. The evaluation
methodology quantifies the individual outputs, judges their quantity and quality and serves as
a basis for the process of making the young researchers visible through a system of the positive
sanctions.
Klasifikácia JEL: A14, C82, D63, D78
Kľúčové slová: spoločenské uznanie, sociálny status, mladí výskumníci
1. Úvod
Biela kniha Európskej komisie o mládeži (2002) predvídavo považuje mladých ľudí a ich
profesionálny rozvoj za hlavnú prioritu. Ich zodpovednou prípravou sa zabezpečuje spôsobilosť
profesionálne reagovať na nové civilizačné výzvy. Odporúčania z nej vyplývajúce sa týkajú
i mladých výskumníkov, ktorí predstavujú jednu z problematických skupín. Vo všetkých
posttotalitných krajinách sa postupne znižoval ich sociálny status, čoho dôkazom je i vážne
narušenie procesu reflektovania výsledkov ich práce, ako aj ich využitie na spoločenský rozvoj.
Taktiež považujeme za potrebné konštatovať, že napriek spomínanej skutočnosti,
spoločenským uznaním mladých výskumníkov sa doteraz nik systematicky nezaoberal, či už
na národnej, alebo medzinárodnej úrovni. Z toho dôvodu veríme, že náš príspevok napomôže
k riešeniu, prípadne k eliminácii závažných problémov spätých s riadením vedy a výskumu
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v SR. Cieľom nášho príspevku je predstaviť nový prístup k spoločenskému uznaniu, ktorý by
umožnil jeho formovanie a taktiež navrhnúť jednoduchú metodiku hodnotenia výstupov
mladých výskumníkov, ktorá by podporila ich zviditeľňovanie.
2. Referenčný rámec spoločenského uznania
Spoločenské uznanie sa nesporne viaže k sociálnemu statusu, ktorého význam je širší
a ktorého obsah, tak ako u iných vedeckých kategórií, sa postupne vyvíjal. V literatúre možno
nájsť rôzne prístupy, ktoré je možno zhrnúť do dvoch hlavných prúdov (Cetina (2005, 546560):
1. Status získaný buď narodením alebo individuálnym úsilím, ktorý je založený
predovšetkým na ekonomickom bohatstve a majetku. V tomto zmysle bol vnímaný napríklad
T. Parsonsom, ktorý ho dokonca začlenil do „pattern variables“. Podľa neho hlavnú úlohu
zohráva „diferenciálne hodnotenie“. Stratifikáciu pokladá za usporiadanie jednotiek do
stupnice relatívnej prestíže, zakladajúcej sa na prístupe k bohatstvu a moci, a viaže sa na
špecifický životný štýl (Holton, 2006, 115-127).
2. Druhé vnímanie, reprezentované M. Weberom, zdôrazňuje sociálny aspekt. Status,
podľa neho, je previazaný na životný štýl a na komunitu, ktorou je poskytované spoločenské
uznanie. Zdôrazňuje, že v modernej spoločnosti je do istej miery získaná pozícia v spoločnosti
určovaná majetkovým zázemím a mocenským vplyvom, ale nielen nimi. V bežných osobných
stykoch nemôže byť bohatstvo ostentatívne demonštrované, ako tomu bolo v spoločnostiach
tradičných (International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2001). Prestíž
sa postupne osamostatnila od ekonomického a mocenského zázemia. Bezprostredne sa dáva
najavo len postavenie získané vlastným úsilím, ktorého silným indikátorom je vykonávaná
profesia (Veľký sociologický slovník, 1996).
M. J. Charon, sa podobne ako M. Weber, upriamil na pojem prestíže, ktorú chápal ako
subjektívne hodnotenie pozície jednotlivca alebo skupiny. Vyššia prestíž prináleží k vyššej
pozícii a menšia k nižšej pozícii. „Moc a privilégiá ovplyvňujú prestíž a prestíž ovplyvňuje moc
a privilégiá. Podľa neho sociálny status determinuje dokonca i našu perspektívu“ (Charon,
1989, 197). Samotnú prestíž vníma ako množstvo úcty, a tá je spätá, podľa vžitej stupnice
hodnôt, s určitou pozíciou v sústave rozvrstvenia. V podstate sa rozlišujú tri druhy prestíže:
osobná, ktorá je určená hodnotením individuálnych vlastností jednotlivca, funkčná založená
na hodnotení pozície jednotlivca v organizačnej hierarchii a viažuca sa na vykonávanie istej
roly a pozičná prestíž, ktorá vyplýva zo stupnice prijatých spoločenských hodnôt (Bauman,
1966, 235).
R. K. Merton rozvinul status o termíny „status-set“ a „role-set“, na základe ktorého
okupujeme súčasne niekoľko statusov a vykonávame niekoľko rolí (Reader´s Guide to the
Social Sciences, 2001). Pri tomto prístupe rozlišujeme syntetický alebo celkový status
a čiastkové statusy, pri kvantifikácii ktorých sa vytvorilo viacero odlišných postupov ako
napríklad v Socio-Economic Index of Occupation, v Standard International Occupational
Prestige Scale – SIOPS, v International Socio-Economic Index of Occupational Status ESEI
a pod. (Duncan, 1961, 109-138).
V sociálnom statuse sa teda odráža naše vzdelanie, povolanie, možnosť žiť istým štýlom
a majetkové pomery, niekedy sa viaže na vykonávanú prácu a tiež na psychosociálny proces,
predstavujúci v danej realite hodnotiaci a komunikačný systém.
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Práve spomínaný psychosociálny proces, zdôrazňovaný M. Weberom a R. K. Mertonom,
v nás evokoval vnímať spoločenské uznanie ako stav reflektovaný laickou a odbornou
verejnosťou (Merton, 1968, 56-63).
Podľa nás spoločenské uznanie predstavuje špecifický sociálny fenomén prejavujúci sa
sociálnym priestorom, v ktorom vystupuje ako základný element mladý výskumník (prípadne
skupina mladých výskumníkov) a jeho (ich) vedecko-výskumná aktivita a na druhej strane
spätná väzba (laickej a odbornej verejnosti) ako reakcia na prejavené úsilie.
Daný priestor vnímame ako dvojdimenzionálny, pozostávajúci:
a) z dimenzie úspechu a
b) z dimenzie spoločenského uznania.
Oba sú vzájomne previazané, pretože úspech sa zakladá na spoločenskom uznaní a naopak
spoločenské uznanie znamená úspech.
Z hľadiska riešenia nášho problému je popísaný prístup k spoločenskému uznaniu
prijateľný, pretože vytvára priestor pre prejav aktivity a zároveň reflexiu na realizovanú
aktivitu.
Kategóriou „úspechu“ sa na Slovensku vedné disciplíny, ako sú sociológia, psychológia,
sociálna psychológia, filozofia a pod., doteraz systematickejšie nezaoberali. Bola rozoberaná
len v rámci self-managementu ako špecifický druh aktivít, ktoré keď indivíduum realizuje, tak
prostredníctvom daných aktivít stanovený cieľ aj dosiahne. Vo všeobecnosti ho môžeme
považovať za pozitívne prežívanie nejakej životnej udalosti.
Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa úspech chápe ako kladný výsledok úsilia
(1989, 483). Teda vystupuje ako dôsledok, či výslednica predchádzajúcich činností.
V každom prípade je potrebné o ňom uvažovať ako o správaní sa jednotlivca, ale i o jeho
vnútornom prežívaní. Vonkajšia stránka daného fenoménu sa prejavuje formou aktivizácie a
realizácie stanoveného cieľa a vnútorná – uspokojením alebo neuspokojením potreby. Pritom
a priori môžeme predpokladať, že čím väčšia úspešnosť, tým je i silnejšie vnútorné
uspokojenie.
Na vzájomnú previazanosť úspechu a prostredia poukazuje I. Pružinec, ktorý považuje za
„úspech stav toho, ako naše okolie a my sami vnímame pocit byť spoločensky užitoční,
prospešní, ak pre komunitu tvoríme hodnoty, ktoré sú prínosom a zároveň sú cenené a vážené.
Úspech prichádza vtedy, ak to, čo tvoríme, je v rovnováhe s tým, čo sa od nás očakáva a čo od
seba očakávame sami“ (Pružinec, 2005, 12).
Čiže na jednej strane vystupuje jednotlivec a jeho prejavované úsilie a na druhej strane
reakcia prostredia na realizované aktivity. Prostredie môže nadobúdať dve formy: formálnosť
a neformálnosť.
Pod formálnym prostredím rozumieme organizáciu, komunitu, región, spoločnosť, pod
neformálnym rodinu, priateľské skupiny a pod.
Kombináciou neformálneho a formálneho úspechu a reakcie na tento úspech zo strany
neformálneho a formálneho prostredia možno vytvoriť typológiu úspechu.
Úspech možno považovať za výsledok ľudského snaženia sa v podobe dosiahnutia
stanoveného cieľa, čo v skutočnosti znamená realizáciu konkrétnych sociálnych aktivít.
V prípade mladých výskumníkov ide o vedecko-výskumné aktivity.
Na chápanie sociálnej aktivity sa historicky vyhranili rôzne názory. Vo všeobecnosti sa
chápe ako akt, čin, úkon, skutok alebo správanie. Je predpokladom akýchkoľvek sociálnych
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procesov a celého sociálneho života. B. Geist v Sociologickom slovníku sumarizuje jej význam
podľa jednotlivých východísk:
1. vo všeobecnom význame sociálna aktivita určuje funkcie v organizme, pretože
vyžaduje výdaj istej energie,
2. predstavuje proces fyziologického charakteru,
3. vyznačuje sa psychickým charakterom,
4. vytvára odpoveď organizmu na vonkajší podnet,
5. je druhom, istou formou správania.
V našom prístupe k sociálnej aktivite zohľadňujeme axiomatické vnímanie, podľa
ktorého je človek „neopakovateľnou hodnotou, primárne a spontánne aktívnou, sebariadiacou,
sebamotivujúcou a sebakontrolujúcou“ (Geist, 1992, 21). Sociálna aktivita, ktorú človek
prejavuje, sa z tohto pohľadu považuje za cieľovo zameraný primárny, spontánny a virtuálny
prejav (vnútornú silu) človeka, prostredníctvom ktorej uspokojuje potrebu zachovania svojej
existencie.
Prezentované konštatovania sa zakladajú na celej rade výskumov, ktorými bolo
dokázané, že spontánna aktivita je primárna, ktorej evolučne predchádza vytvorenie reflexného
oblúka, ako i reakcia na vonkajšie podnety. (Bertalanffy, 1972, 407-426, Arnold, 1960 a i.)
Čo sa týka samotnej sociálnej aktivity, jej vnímanie možno zhrnúť do dvoch základných
tendencií:
1. Chápanie aktivity ako jednodimenziálneho javu, ktoré vychádza z premisy, že
aktivita predstavuje množstvo činností, ktoré môžeme spočítať a táto suma predstavuje
kvantifikovaný indikátor.
2. Vnímanie aktivity ako dvojdimenziálneho javu je problematickejšie. Predpokladá, že
každá aktivita sa prejavuje dvomi stránkami, ktorými sú: kvantita a kvalita. V každej sociálnej
aktivite môžeme odkryť na jednej strane množstvo činností a na druhej strane kvalitu daných
činností (Antalová, 1980).
Podstata jednodimenziálneho chápania sociálnej aktivity spočíva v tom, že zahŕňa
akúkoľvek činnosť, teda i tú, ktorá nie je aktívna. Ide v nej o vonkajší prejav činnosti a zároveň
i o jej vnútornú dimenziu, ktorou je motivácia alebo pocit uspokojenia. Vonkajší prejav je
pomerne ľahko dostupný bádaniu – teda priamo pozorovateľný, kým skúmanie vnútorných
aktivít vyžaduje aplikáciu špecifických metód a techník.
V intenciách druhého chápania sa každá sociálna aktivita vyznačuje šírkou a intenzitou.
Šírka znamená počet, teda v koľkých oblastiach je človek aktívny, intenzita zasa stupeň aktivity
vo vymedzených oblastiach (Woleková, 1973, 10-20).
Úspech predstavuje aktivizáciu jednotlivca a realizáciu vybraných sociálnych činností
spätých so spoločenským uznaním a budovaním osobnej prestíže. Jeho základným kritériom je
naplnenie stanoveného cieľa.
U mladých výskumníkov, vo veku do 35 rokov, nadobúda špecifickú formu. Na základe
pozorovaných skutočností vo vedeckom priestore možno predpokladať, že ich výstupy aktivity nebudú také časté ako u výskumníkov vyššieho veku. Ich úsilie sa nebude sústreďovať
na riešenie podstatných a závažných problémov. Formy ich sociálnych aktivít sa budú viac
posúvať do oblasti aplikovaného výskumu. V ich výstupoch bude viac dominovať opis nad
analýzou a ojedinelá kreativita nad systémovosťou.
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Na všeobecnej úrovni výstupy mladých výskumníkov môžu nadobúdať rôznu podobu:
publikácie, výskumné správy, články, eseje uverejnené v tuzemských alebo zahraničných
odborných či iných časopisoch, v novinách, mestského, regionálneho národného alebo
medzinárodného charakteru, verejné vystúpenia, projekty, licencie, patenty, dizajn a pod.
Spoločenské uznanie chápeme ako „opak mince“ vyvíjaného úsilia. Z jednej strany tu je
jednotlivec alebo skupina ľudí, ktorí sa snažia o dosiahnutie istého cieľa, s väčším alebo
menším významom pre bezprostredné spoločenské prostredie, a z druhej strany ohlas, reakcia
pracoviska, rodiny, komunity, v ktorej žijú, alebo i celej spoločnosti na dané aktivity. Ide o
pozitívnu sankciu, ktorá stabilizuje sociálne vzťahy, motivuje k výkonu a zároveň posilňuje
tendenciu k odmeňovanému správaniu (Jandourek, 2001, 267).
Ak jednotlivci alebo skupiny vyvíjajú isté aktivity, tak by mali byť tieto aktivity nejakým
spôsobom reflektované. Práve v danej reflexii spočíva základ pojmu spoločenského uznania.
V „mapovaní“ úspešnosti mladých výskumníkov nám teda pôjde o vedecko-výskumné
aktivity, ktoré by mali byť bezprostredne späté so spoločenským uznaním a budovaním osobnej
prestíže. Čím väčšia úspešnosť – tým širšia alebo intenzívnejšia je ich výskumná aktivita
a, samozrejme, silnejšie pozitívne vnútorné prežívanie jednotlivca alebo skupín.
Z nášho uhla pohľadu považujeme spoločenské uznanie za spätnú väzbu pracoviska,
spoločnosti, regiónu, komunity na vyvíjané úsilie a realizáciu výskumných aktivít zo strany
mladých výskumníkov. Ide v podstate o reflektovanie, prípadne nereflektovanie výsledkov ich
úsilia.
V spoločenskom uznaní ide o aplikáciu takého spoločenského mechanizmu objektivizácie
a formalizácie, prostredníctvom ktorého sa:
•

šíria pozitíva dosiahnutých výsledkov,

•

ovplyvňujú postoje,

•

buduje osobná, skupinová či spoločenská prestíž, alebo
sociálny status jednotlivcov, skupín.
Môžeme ho rozdeliť do niekoľko oblastí:
a)
b)
c)
d)

spätná väzba zo strany vedenia organizácie,
zhodnotenie úsilia zo strany hlavných predstaviteľov komunít a municipalít,
postoj verejnosti (odbornej, laickej),
formalizovanie, objektivizovanie dosiahnutých výsledkov zo strany vedeckej obce,
vlády, prezidenta, príp. iné.

Spoločenské uznanie sa teda zakladá na posudzovaní významu (dôležitosti, kreatívnosti,
inovatívnosti, osožnosti) výsledkov, ku ktorým sa dopracovali mladí výskumníci. Nefunguje
ako „zázračný“ spoločenský mechanizmus, ktorý sám od seba vznikne a keď je už nefunkčný,
zanikne. Predstavuje fenomén, ktorý je potrebné systematicky formovať a prostredníctvom
pozitívnych sankcií, posilňovať očakávané a žiaduce správanie.
Pri tvorbe referenčného rámca spoločenského uznania mladých výskumníkov vychádzame
teda z predpokladu, že spoločenské uznanie je špecifický sociálny fenomén, v ktorom
vzájomne na seba pôsobia dve zložky:
- verejnosť (odborná verejnosť, laická verejnosť a verejní činitelia) a
- konkrétni výskumníci, ktorí vytvárajú výstupy rôznej kvantity a kvality.
9

Ak zoberieme do úvahy verejnosť, ktorá by mala poskytovať spätnú väzbu na vynaložené
úsilie mladých výskumníkov, potom daná reflexia môže nadobúdať rôzne formy.
Môže ísť o úplné reflektovanie, teda jeho optimálnu mieru, ktorá predstavuje jednoduchú
rovnicu má dať a dal. V tomto prípade je spoločenské uznanie úmerné realizovaným
výskumným výstupom. Nevzniká žiadne napätie z nedoceňovania práce a zároveň neslabne
aktivizácia jednotlivcov a tímov.
Čiastočné reflektovanie znamená poddimenzované spoločenské uznanie, ktoré so sebou
prináša i poddimenzovaný sociálny status a nespokojnosť zo strany realizátorov výstupov a
následne ich vyššiu pasivitu alebo reorientáciu na iný druh činností a nie v oblasti vedy a
výskumu.
Žiadne reflektovanie vytvára krajný variant nulovej spätnej väzby, v rámci ktorej nevzniká
žiadny hodnotiaci proces, a teda žiadne spoločenské uznanie zo strany verejnosti. „Verejnosť
je hluchá k výsledkom práce mladých výskumníkov“. Pri danej forme reflektovania je vysoká
pravdepodobnosť silnej demotivácie a redukcie ich úsilia a činností.
Akým spôsobom môžeme dosiahnuť silnejšiu spätnú väzbu? Odpoveď znie:
prostredníctvom vytvorenia špecifického mechanizmu, ktorý by umožnil hodnotenie výstupov
mladých výskumníkov a zároveň poskytoval dostatočné formy zviditeľňovania a oceňovania.
3. Referenčný rámec hodnotiaceho procesu
Podstata spoločenského mechanizmu teda spočíva v metodike evidencie mladých
výskumníkov a súčasne v hodnotení ich výstupov v jednotlivých výskumných organizáciách
a inštitúciách. Informácie z nich možno kumulovať na ministerstve. Samotný proces
hodnotenia sa týka dvoch oblastí:
1. profesionality mladého výskumníka (jeho profesijných kompetencií na základe
vzdelania, praxe, prípadne získaných ocenení a pod.),
2. výskumných aktivít, resp. výstupov.
Čo sa týka profesionality mladého výskumníka, máme ňou na mysli dosiahnuté vzdelanie,
kurzy, školenia, certifikáty, diplomy, navrhujeme pri nej zohľadniť aj časovú dimenziu, ktorá
umožňuje kariéru mladého výskumníka rozčleniť do jednotlivých stupňov:
1. stupeň: profesionálna príprava – štúdium,
2. stupeň: profesionálna dráha,
3. stupeň: doktorandské štúdium,
4. stupeň: post-doktorandská profesionálna dráha.
Hodnotenie výskumných aktivít je možno realizovať na základe dvoch hlavných
ukazovateľov, a to: na základe kritérií hodnotenia a foriem hodnotenia (schéma 1). Za kritériá
sme identifikovali: vednú disciplínu, stupeň kariéry, vedeckovýskumnú dimenziu,
vedeckovýskumné zameranie, náročnosť riešenia, verejné aktivity, iné výstupy ako napríklad
licencia, patent, dizajn a pod. a ocenenia.
Za formy hodnotenia možno považovať: kategorizáciu vedných disciplín, kategorizáciu
stupňov kariéry mladého výskumníka, kategorizáciu vedeckovýskumnej dimenzie,
kategorizáciu vedeckovýskumného zamerania, kategorizáciu náročnosti riešenia, kategorizáciu
publikácií, vystúpení, kategorizáciu iných výstupov a kategorizácia ocenení.
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Schéma 1
Hodnotenie výstupov mladých výskumníkov

Kritériá

Formy hodnotenia
Kategorizácia vedných disciplín
- prírodné vedy,
- technika a technológia,

Vedná disciplína

- medicínske vedy,
- pôdohospodárske vedy,
- spoločenské vedy,
- humanitné vedy
- špeciálne vedy*
Kategorizácia stupňov kariéry
1. stupeň: profesionálna príprava – štúdium

Stupeň kariéry

2. stupeň: profesionálna dráha
3. stupeň: doktorandské štúdium
4. stupeň: postdoktorandská profesionálna dráha
Kategorizácia vedeckovýskumnej dimenzie

Vedeckovýskumná
dimenzia

- teoretické,
- metodologické,
- implementácia teórie do praxe
Kategorizácia vedeckovýskumného zamerania

- teoretické aktivity,

- metodologické aktivity,
Vedeckovýskumné
zameranie

- empirické aktivity,
- implementácia vedomostí do praxe,
- riadiace aktivity,
- administratívne aktivity
Kategorizácia náročnosti riešenia
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Náročnosť riešenia
- výstup z jednej vednej disciplíny,
- výstup z viacerých vedných disciplín,
- úroveň teoretického riešenia problému,
- úroveň metodologického riešenia problému,
- úroveň praktického riešenia problému,
- náročnosť úlohy na kooperáciu,
- potreba tvorivosti
Kategorizácia publikácií, výstupov

Verejné aktivity

- výstupy publikačného charakteru,
- verejné vystúpenia,
- projektové riešenia
Kategorizácia iných výstupov

Iné výstupy

- licencie,
- patenty,
- dizajn a pod.
Kategorizácia ocenení
- ocenenie univerzitného charakteru,

Ocenenia

- ocenenie vedeckého charakteru,
- ocenenie štátneho charakteru,
- ocenenie umeleckého charakteru.

* (policajné vedy, vojenské vedy, metrológia a skúšobníctvo)
Zdroj: Vlastné spracovanie.

4. Závery
Formovanie spoločenského uznania, prezentovaného z aspektu našej teórie, si rozhodne
zaslúži viac pozornosti zo strany verejných činiteľov, keďže jeho súčasná poddimenzovanosť
súvisí so samotnou pozíciou mladých vo vedecko-výskumnom priestore.
Vo svojom pracovnom prostredí sa musia vysporiadať nielen s materiálnymi
nedostatkami alebo slabým odmeňovaním, prípadne neistým pracovným miestom, ale musia
čeliť konkurencii erudovaných „seniorov“, ktorým sa nemôžu vyrovnať skúsenosťami,
vedomosťami prípadne i zručnosťami. (Pozri bližšie: Antalová, Tkáčiková, 2006, 22-30). Na
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druhej strane nízky plat im neumožňuje sa plne osamostatniť od svojich rodičov a zakladať si
vlastné rodiny (Ondrejkovič, 1997).
Skupina mladých výskumníkov v SR je teda značne nestabilná a tí najschopnejší z nej
odchádzajú za vidinou lepšieho zárobku do obchodnej sféry alebo do zahraničia. Slabé
spoločenské uznanie podporuje ich radikálne rozhodnutia.
Východisko z danej situácie vidíme v posilnení spätnej väzby na ich realizované aktivity zo
strany odbornej ako i laickej verejnosti. Dané reflektovanie môže nadobúdať rôznu podobu, no
musí smerovať k jedinému cieľu: od pozitívnych sankcií a zviditeľňovania ich výsledkov práce
k posilneniu ich sociálneho statusu prostredníctvom vyššieho platového ohodnotenia.
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Abstract
The paper deals with the financial position of Slovak households, which in recent years has
become a serious economic, social and ethical problem. Many different factors have a
significant impact on the development of the financial position of Slovak households. The
relatively low level of indebtedness in the past, typical of Central and Eastern European
countries, is the first important factor in the growth of household liabilities. In addition to the
low level of indebtedness of Central and Eastern Europeans in the past, a significant decline in
interest rates on the financial market is also contributing to the growth in indebtedness of Slovak
households. However, this rapid growth rate of Slovak households' indebtedness may be a
significant source of economic imbalances at both microeconomic and macroeconomic levels
in the future.
Klasifikácia JEL: I 32, D 14, R 13
Kľúčové slová: domácnosť, bohatstvo, zadlženosť, financie obyvateľstva, financie domácností
1. Úvod
Ešte pred vstupom do EÚ sa Slovensko radilo ku krajinám s najnižšou mierou zadlženia
domácností (20% k NDI). Na markantný rast zadlžovania a potenciálne hrozby už začiatkom
roka 2016 upozornil Medzinárodný menový fond a NBS už v roku 2014 publikovala
odporúčania postupného limitovania úverovej aktivity. Domácnosti v SR v priemere disponujú
finančnými aktívami vo výške zhruba dvojnásobku dlhu a veľká časť z nich je držaná na účtoch
v komerčných bankách (62%). Primárnym dôvodom v prípade Slovenska je konzervatívny
investičný prístup obyvateľstva, ale aj pozostatok z nefungujúceho kapitálového trhu v krajine
pri malej možnosti reálne investovať. Čisté finančné imanie krajiny je tak najmenšie zo
všetkých ekonomík EÚ. No treba brať do úvahy, že veľkú časť majetku občanov SR tvoria
Príspevok je výstupom projektu VEGA (2018-2020) 1/0215/18 „The financial position of the household sector
in relation to the gender-sensitive budgeting and social inequality “.
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práve nehnuteľnoti, čo vyplýva aj z najväčšej miery vlastníctva aktív v držbe v pomere k ich
disponibilnému príjmu, a čo vypovedá o ich konzervatívnom prístupe na finančnom trhu, čo
vypovedá o nízkej finančnej gramotnosti, ale taktiež o obmedzených možnostiach. Strop
zadlženia ale nelimitujú iba finančné aktíva, ktorými subjekty disponujú, ale taktiež samotný
príjem, keďže ten vypovedá o schopnosti splácať a o schopnosti tvoriť si úspory.
1.1 Financie obyvateľstva versus financie domácností SR2
Pokiaľ sa chceme zaoberať problematikou financií obyvateľstva, je potrebné vychádzať
z ujasnenia si bohatstva domácností v širších súvislostiach ako len ekonomických. Demografia,
sociálne faktory, politické prostredie, právne zázemie, kultúra, tradície – to všetko vplýva na
finančnú pozíciu obyvateľstva. Každá domácnosť disponuje bohatstvom – stavovou veličinou,
ktorá odráža peňažnú hodnotu všetkých aktív, ktorými domácnosť disponuje k určitému
časovému okamihu. Spotreba3, úspory4 a investície5 sú základné ekonomické faktory
ovplyvňujúce bohatstvo domácností. Prikláňame sa k názoru, že bohatstvo domácností je
bohatstvo finančné, bohatstvo nefinančné a bohatstvo ďalšie (napríklad kvalita života).
Finančné bohatstvo možno rozdeliť na hrubé a čisté, kde hrubé finančné bohatstvo
predstavuje všetky finančné úspory, teda finančné aktíva, ktorými domácnosti disponujú; čisté
finančné bohatstvo vyjadruje čistú peňažnú hodnotu aktív vlastnenú domácnosťou v určitom
časovom okamihu, teda to je rozdiel medzi celkovými finančnými aktívami a celkovými
finančnými pasívami. Nefinančné bohatstvo – hmotné časti, ktoré sú napr. nehnuteľnosti,
automobily, predmety dlhodobej spotreby a pôda. Napokon dnes sa do popredia pozornosti
dostáva vo výskume bohatstvo ďalšie – v ekonomike sa využívajú ukazovatele bohatstva,
respektíve kvality života6. Zachytiť zmeny v kvalite života je možné na základe vývoja
jednotlivých ukazovateľov kvality života. K najvšeobecnejším ukazovateľom kvality života
patria čistý ekonomický blahobyt (Net Economic Welfare) a index bohatstva národa (Wealth
of Nations Triangle Index). Treba poznamenať, že je taktiež potrebné vziať do úvahy aj súčasné
ekonomické myslenie, ktoré však má aj nové teoretické prúdy – nová ekonómia (Ekins, Max –
Neef, Conaty...), humanistická ekonómia (Lutz, Lux), ekonómia reálneho života (Ekins, Max
– Neef, Daly, ...), ekologická ekonómia (Ekins, Conaty, Parkinová,...), ekonómia ustáleného
stavu, geonómia, bioekonómia, socioekonómia, regeneračná ekonómia, finančná psychológia7.
Predstavitelia týchto prúdov na rozdiel od konvenčných ekonómov sa snažia spolu vo

K 30. septembru 2015 mala Slovenská republika 5 443 120obyvateľov, 2 656 514 mužov a 2 786 606 žien.
Rozvrstvenie spoločnosti, ktoré odráža značnú polarizáciu domácností, naznačuje výrazne rozdielnu úroveň
spotreby.
4
Podľa prieskumu pre Spoločnosť KRUK 22.10.2018 na Slovensku rozmýšľa o odchode zo zamestnania až 46
percent ľudí. Keby však po výpovedi zostali bez práce, môžu mať problém s úsporami. Až štvrtina
zamestnancov by totiž s našetrenými peniazmi vydržala iba jeden mesiac.
5
Slováci sú konzervatívni. Do roku 1989 im všetko (predškolskú opateru, vzdelávací systém, zamestnanie,
bývanie, sociálne dávky i dôchodky) garantoval štát. Garancie sa zakorenili do finančného správania a garancie
Slováci vyhľadávajú dodnes.
6
Kvalita života je podmienená výkonnosťou ekonomiky. Je to však niečo viac než hmotný blahobyt. Kladie sa
tu dôraz na estetický a etický rozmer života .Nová hodnotná orientácia sa odráža v takejto preferencii hodnôt:
sloboda, pravda, tolerancia, radosť zo života, úcta k životu druhých, tvorivosť, podnikavosť, prosperita. Nová
kvalita života sa spája s pocitom potreby sebarealizácie s pocitom významu vlastnej užitočnosti, potreby
aktívneho životného postoja, potreby dosiahnuť určitú úroveň kultúrnej vyspelosti, aktívne využívať voľný čas.
7
Bližšie pozri napríklad: Stríženec, M.: Úvod do finančnej psychológie. Uverejnené 6/12/2015. Dostupné na
http://psychologia.sav.sk/upload/strizenec.pdf.
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vzájomnej interakcii zlepšiť život na zemi a hľadajú cesty k riešeniu sociálnych problémov
v spoločnosti.8
1.2 Vybrané odborné názory na finančnú pozíciu slovenských domácností
V našom príspevku sme ako inšpiráciu zvolili prácu Vraveca, ktorého diskusia smeruje
k otázke splácania úverov obyvateľmi Slovenska. Konštatuje, že pri výbere úveru by mali ľudia
vždy banky medzi sebou porovnávať. Aj malé rozdiely v úrokovej sadzbe dokážu spôsobiť
veľké rozdiely v celkovom preplatení, pri hypotékach dokonca aj v tisícoch eur. V prvom rade
by si potenciálni klienti mali vyžiadať ponuky čo najväčšieho počtu bánk a následne si vybrať
tú najvýhodnejšiu. Samozrejme, zvyšovanie zadlženosti vytvára väčší tlak na rodinné rozpočty
domácností a vznik sociálnych a psychických problémov obyvateľstva.
Ďalej sme sa inšpirovali Príležitostnou štúdiou NBS 1/2013, kde bol vykonaný Prieskum
finančnej situácie a spotreby domácností Eurosystému – výsledky z prvej vlny v 15 krajinách
eurozóny a jej 62 000 domácností. V nadväznosti na výsledky prvej vlny zisťovania sme
v našom príspevku analyzovali aj Výsledky druhej vlny zisťovania finančnej situácie a spotreby
domácností vychádzajúc z Príležitostnej štúdie NBS 2/2015.
Príčiny a dôsledky rastu zadlženosti slovenských domácností sme analyzovali podľa
Fabovej. Nadviazali sme na jej závery, v ktorých poukázala na skutočnosť, že Národná banka
Slovenska upozorňuje, že rýchly rast zadlženosti domácností je rizikový nielen pre domácnosti
samotné, ale aj pre finančný sektor ako celok. Domácnostiam hrozí, že nebudú mať dostatok
prostriedkov na splácanie úverov v prípade nepriaznivého vývoja ekonomiky v budúcnosti a
rast zlyhaných úverov domácností môže zase ohroziť stabilitu finančného sektora. Na
zmiernenie uvedených rizík preto prijala NBS opatrenia na obozretnejšie poskytovanie úverov
slovenským domácnostiam9.
Dôležitá pre náš príspevok bola taktiež charakteristika pociťovanej a skutočnej finančnej
gramotnosti zachytená v práci Baláža. Cieľom každého prieskumu finančnej situácie a spotreby
domácnosti je získať spoľahlivé údaje o aktívach, pasívach, príjmoch a výdavkoch slovenských
domácností.
1.2.1 Splácanie úverov v slovenských domácnostiach – tlak na domáce rozpočty
Zadlženosť slovenských domácností je determinovaná veľkým množstvom rôznych
faktorov. Relatívne nízka úroveň zadlženia, typická pre krajiny strednej a východnej Európy
v minulosti, umožnila prudký rast ich zadlžovania v nových ekonomických podmienkach. V
ostatnom období je hnacím motorom rastu zadlženosti domácností aj významný pokles
úrokových sadzieb v peňažných ústavoch. Dôležitým faktorom zvyšovania zadlženosti
slovenských domácností, najmä v období pred finančnou krízou, bola aj silnejúca dôvera
domácností, pokiaľ ide o ekonomický vývoj. Pred krízou väčšina slovenských domácností
očakávala kontinuálny rast príjmov, znižovanie nezamestnanosti a rast sociálnych istôt. Pred
krízou rástol najmä objem hypotekárnych úverov, ako jeden z dôvodov sa často uvádza prudký
rast cien nehnuteľností, najmä v období rokov 2005 až 2009. Rast cien nehnuteľností spojený
s očakávaniami ich ďalšieho zvyšovania bol nielen dôvodom na rýchlejšie investičné
rozhodovanie domácností, ale aj dôsledkom veľkého objemu úverov nasmerovaných na tento

Pauhofová, I., Hudec, O., Želinský, T. (2010) Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch
Slovenska. Zborník statí. Ekonomická fakulta, TU Kočice 2010, str. 88. ISBN 978 – 80 – 553 – 0573 – 8.
9
Fabová, Ľ. (2017): Príčiny a dôsledky rastu zadlženosti slovenských domácností The causes and consequences
of the growth of debt of Slovak households. JOURNAL OF KNOWLEDGE SOCIETY /international scientific
journal/ ISSN 2336-2561. Dostupné na: http://jks.euin.org/sites/default/files/jks_2017_01_034-043_Fabova.pdf
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trh. Pozitívom pre banky je najmä fakt, že zadlženosť slovenských domácností v porovnaní s
viacerými inými štátmi EÚ vykazuje menej rizikových parametrov. Týka sa to najmä celkového
objemu dlhu, ktorý v tejto fáze nie je zdrojom makroekonomickej nerovnováhy, no v
budúcnosti môže spôsobiť problémy na mikro aj makro úrovni. Analýza finančných aktív
domácností predstavuje dôležitý komponent chápania ich finančnej pozície. Viacerými
zmenami prešli aj finančné aktíva slovenských domácností. Dynamika ich rastu bola síce
pomalšia ako v prípade finančných záväzkov, z hľadiska objemu ich však stále prevyšujú
pasíva. Za najvýznamnejšiu zmenu v štruktúre finančných aktív možno považovať vznik
dôchodkových fondov, ktoré sa postupne stávajú veľmi dôležitou časťou úspor domácností.
Dôležitým faktorom meniacej sa štruktúry bol aj rozvoj produktov životného poistenia a
kolektívneho investovania. Určitý vplyv na štruktúru finančných aktív domácností mala aj
finančná kríza. Pokiaľ sú záväzky pre domácnosti v istom zmysle ťarchou a tiež zdrojom
špecifického, ale veľmi významného rizika, finančné aktíva môžu predstavovať ochranu pred
prípadným negatívnym vývojom, ako je napríklad strata zamestnania. Aj keď agregovaný
pohľad na aktíva a pasíva vôbec nevypovedá o finančnej pozícii jednotlivých domácností.
Objem celkových aktív domácnosti však zatiaľ v priemere prevyšuje nad celkovými pasívami.
Ak prijmeme predpoklad, že typická domácnosť nemá dôvod držať napríklad na účte v banke
väčšiu sumu, ako je hodnota jej úverov, potom táto situácia je výsledkom relatívne nízkej miery
úverového zaťaženia v tomto segmente. Dlhy slovenských domácností rastú rýchlejším
tempom ako ich úspory, čo môže do budúcnosti so sebou priniesť veľké ekonomické, sociálne
a etické problémy. Z hľadiska štruktúry sa finančné aktíva slovenských domácností vyznačujú
niekoľkými významnými aspektmi:
1. Prvým aspektom je relatívne silná orientácia slovenských domácností na hotovosť.
Držanie hotovosti je u nás vyššie nielen v porovnaní s krajinami západnej Európy, ale aj
v
porovnaní so susednou Českou republikou. Táto skutočnosť sa prejavila aj pred prechodom na
euro, keď domácnosti v priebehu pár mesiacov vložili do domácich bánk okolo 120 mld. SKK,
pričom väčšina z toho sa vo forme novej meny vrátila do peňaženiek domácností ešte počas
roka 2009.
2. Druhým významným aspektom sú nízke investície domácností do akcií a iných cenných
papierov. Napriek tomu, že takúto možnosť ponúkajú napríklad niektoré fondy kolektívneho
investovania, slovenské domácnosti sa v tomto kontexte javia ako veľmi konzervatívne.
Z
hľadiska prevládajúcich teórií finančného trhu takto síce prichádzajú o možnosť vyššieho
zhodnotenia svojich úspor, na druhej strane to minimalizovalo priamy dopad finančnej krízy na
konci roka 2008 a v roku 2009. Investície v akciových fondoch ponúkaných domácimi
správcovskými spoločnosťami vtedy v priemere stratili 50% hodnoty.
3. Tretím dôležitým aspektom je fakt, že slovenská populácia je veľmi šetrná a aj
z
relatívne nízkeho disponibilného príjmu dokáže ušetriť. Na Slovensku sa priemerná mesačná
nominálna mzda v roku 2018 vyvíjala nasledovne (štvrťročne – 1. Q. 955 €; 2. Q. 1004 €; 3. Q.
992 €; 4. Q. 1101 €10). Šetrenie bolo veľmi dôležité najmä pre strednú a staršiu vekovú skupinu
obyvateľov Slovenska. Mladšie vekové ročníky sú už menej šetrné a viac otvorené zadlžovaniu
sa.
4. Štvrtým aspektom je podiel v životnom poistení a v dôchodkových fondoch. Starobné
dôchodkové sporenie vytvorené v roku 2005 sa stalo najrýchlejšie rastúcou zložkou finančných
Dostupné na http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgibin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i94C7052B240A492FB3BE8C7
A487D337B%22)&ui.name=Priemern%C3%A1%20mesa%C4%8Dn%C3%A1%20mzda%20v%20hospod%C3
%A1rstve%20SR%20%5Bpr0204qs%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL
=%2Fcognosext%2Fcps4%2Fportlets%2Fcommon%2Fclose.html&run.outputLocale=sk (citované 2.5.2019)
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aktív domácností. Spolu s doplnkovým dôchodkovým sporením predbehlo poistné produkty už
v polovici roka 2008. Treba však pripomenúť, že jeho nárast nebol vždy dôsledkom aktívneho
rozhodovania domácností, ale súvisel aj so sériou legislatívnych zmien. Skutočnosťou zostáva,
že práve dôchodkové sporenie postupne znižuje koncentráciu úspor domácností v bankovom
sektore.
1.3 Bohatstvo alebo chudoba slovenských domácností?
Otázky prieskumu vždy zachytávajú demografiu, vlastníctvo hmotných aktív, finančné
aktíva, pôžičky, zamestnanie, príjem, spotrebu, budúce penzijné nároky, medzigeneračné
prevody a dary domácností. Údaje každého prieskumu následne prechádzajú procesom
dôkladného spracovania, v ktorom sa z nich odstránia všetky nedokonalosti, doplnia sa
chýbajúce hodnoty kľúčových premenných a každej domácnosti sa priradia váhy na celkovú
populáciu Slovenska, čo zaručuje reprezentatívnosť výberovej vzorky na úrovni celej krajiny.
Údaje sú formálne validované ECB a následne sprístupnené interným užívateľom na účely
ďalšieho štatistického spracovania a empirického výskumu. Slovenský prieskum finančnej
situácie a spotreby domácností bol súčasťou európskeho projektu Household Finance and
Consumption Survey (ďalej len HFCS), ktorý koordinuje ECB. Zisťovanie HFCS umožňuje
vďaka svojmu obsahu a navrhovanej frekvencii (každé 3 roky) odpovedať na otázky v oblasti
rozdelenia a zmien v bohatstve, dlhu, príjmoch a spotrebe domácností. Tieto otázky sú dôležité
pre porozumenie dôsledkov makroekonomických šokov, vplyvu politík a inštitucionálnych
zmien na rozdielne skupiny domácností. Prieskum HFCS poskytne Eurosystému porovnateľné
údaje týkajúce sa finančnej situácie domácností v celej eurozóne. Umožní tým získať dôležitý
pohľad na ekonomické správanie rozličných typov domácností, ktorý je nevyhnutný v mnohých
hospodársko-politických oblastiach. Viacero centrálnych bánk uskutočňuje podobné
prieskumy, ktorých výsledky ovplyvňujú hospodársko-politické rozhodovanie a komunikáciu
s verejnosťou. Výskumy zakladajúce sa na takýchto údajoch sú dôležité pri tvorbe analýz
potrebných na výkon menovej politiky, ako aj na podporu finančnej stability. Možno
konštatovať, že prieskumy o bohatstve sú náročné z dôvodu, že bohatstvo je často považované
za citlivú tému, o ktorej sa ťažko hovorí s neznámymi ľuďmi. Najmä veľmi bohatí ľudia sa
môžu zdráhať zúčastniť sa na takýchto prieskumoch. Niektorí ľudia môžu mať zase slabý
prehľad o ich vlastných financiách. Navyše sa medzinárodné aj národné prieskumy stretávajú
s radom problémom kvôli kultúrnym a inštitucionálnym rozdielom. Pravdepodobnosť, že
domácnosť bude čeliť úverovým obmedzeniam, závisí rozhodným spôsobom od bohatstva a
príjmu. Jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete je chudoba, a to
vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Pred takmer štvrťstoročím sa Organizácia spojených
národov rozhodla venovať jeden deň v roku práve tomuto negatívnemu celospoločenskému
javu. Výber padol na 17. október11.

Členovia Slovenskej siete proti chudobe dňa 17.10.2018 uviedli, že chudoba na Slovensku ohrozuje viac ako
desatinu obyvateľov. S príjmami sú na tom podľa štatistických údajov Európskej únie zle najmä jednorodičovské
domácnosti, teda každá štvrtá domácnosť na Slovensku. Chudoba postihuje aj rodiny, kde dospelí pracujú.
Materiálnou depriváciou sú najviac ohrození seniori. Nemôžu si dovoliť tri a viac z deviatich položiek životných
podmienok, ktoré sa považujú za štandardné. Viac ako tretina slovenských domácností zase pociťuje veľkú záťaž
nákladov na bývanie či splácanie pôžičiek a úverov. Rizikom chudoby bolo podľa údajov zo zisťovania o
príjmoch a životných podmienkach domácností EU SILC 2017 ohrozených 12,4 % obyvateľov Slovenska, čo je
približne 650 tisíc osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o mierny pokles o 0,3 percentuálneho bodu.
Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla hodnotu 4 310 eur na rok. Medziročne vzrástla o 139 eur.
11
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1.4 Finančná gramotnosť podľa Baláža12
V spoločnosti, kde sa závažné finančné rozhodnutia presúvajú zo štátu na jednotlivcov a
domácnosti je nedostatočná úroveň finančnej gramotnosti problémom nielen pre samotné
domácnosti, ale aj pre štát. Zlé finančné rozhodnutia môžu domácnosti posunúť bližšie
k hranici chudoby a tým aj zvýšiť nároky na sociálne a dôchodkové výdavky štátu. Podstatnú
časť strategických finančných rozhodnutí vykonával v minulosti za jednotlivcov štát, ktorý
zabezpečoval pre občanov dôchodkové, zdravotné a sociálne poistenie, či bytovú výstavbu. V
súčasnosti je podstatná časť týchto rozhodnutí presunutá na jednotlivcov, resp. domácnosti. Na
tvorbu dlhodobých úspor na dôchodok či zabezpečenia rodiny vplývajú komplexné
rozhodnutia.
Vybrané demografické a psychologické indikátory finančnej gramotnosti sú: vzťah veku a
finančnej gramotnosti podobajúci sa zvonu, pohlavie a vzdelanie. Najvyššie znalosti
o finančnej gramotnosti sa preukázali osoby vo vekovej skupine 35-50 rokov. Mladšie vekové
skupiny (do 25 rokov) majú relatívne nízke znalosti, pričom najnižšie znalosti o finančnej
gramotnosti vykázala veková skupina nad 65 rokov. Ženy vykazovali v priemere nižšiu úroveň
finančnej gramotnosti ako muži. Napriek tomu však bola skutočná finančná gramotnosť u žien
o niečo nižšia ako u mužov. Najvýraznejším prediktorom finančnej gramotnosti je dosiahnuté
vzdelanie.
Popri skutočnej finančnej gramotnosti môžu byť pre pociťovanú finančnú gramotnosť
dôležité aj deklarované a skutočné skúsenosti s finančnými produktmi, sociálno-demografické
premenné (rod, vek, vzdelanie a veľkosť sídla) a psychologické premenné, najmä ochota
tolerovať riziká. V súčasnosti v krajinách EÚ a OECD si získali veľkú popularitu programy
zamerané na finančné vzdelávanie, ktoré implicitne predpokladajú, že lepší prístup
k informáciám automaticky spôsobí skvalitnenie finančného správania spotrebiteľov. Väčšina
týchto programov je určená mladým ľuďom, ktorých čaká vstup na trh práce. Iný typ programov
sa snaží vzdelávať populáciu plošne, prostredníctvom populárno-náučných relácií v médiách či
marketingových aktivít finančných inštitúcií. Prvé kroky vo finančnom vzdelávaní nastali aj na
Slovensku. Ministerstvo školstva schválilo Národný štandard finančnej gramotnosti. Jeho
cieľom je vybudovanie kompetencií pre prijímanie finančných rozhodnutí u žiakov základných
a stredných škôl. Okrem štátneho vzdelávania sa na zlepšenie finančnej gramotnosti
zameriavajú aj rôzne popularizačné programy súkromných finančných inštitúcií, predovšetkým
bánk, najmä Slovenskej bankovej asociácie. Úspech či neúspech programu možno najlepšie
vyhodnotiť na základe porovnania finančného správania jednotlivcov, ktorí finančné
vzdelávanie absolvovali a ktorí nie. Podobných výskumov na zistenie efektívnosti finančného
vzdelávania je nedostatok. Empirické poznatky z niekoľkých porovnávacích prieskumov však
naznačujú, že plošné programy finančného vzdelávania majú len čiastkový úspech. Výsledky a
poznatky z výskumov o finančnej gramotnosti naznačujú, že plošne zamerané programy
finančného vzdelávania by bolo vhodné nahradiť špecializovanými programami pre špecifické
sociálno-demografické skupiny. Tieto skupiny majú nielen odlišné úrovne finančnej
gramotnosti, ale aj špecifické finančné ciele a potreby praktických otázok osobných financií.
1.5 Vybrané ukazovatele slovenskej ekonomiky
Niektoré hodnoty v tejto analýze slovenskej ekonomiky ešte nie sú štatisticky uzavreté a sú
predikované (predpokladané/prognózované). Pri analýze sme vychádzali z predikcií a prognóz
týchto inštitúcií: Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska,
Baláž, V.: (2012) Pociťovaná a skutočná finančná gramotnosť. (Perceived and Actual Financial Literacy).
Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 60, no. 7 (2012), p. 681-697.
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Inštitút finančnej politiky pri MF SR, EUROSTAT, ARDAL, Európska komisia a Európska
centrálna banka.

Makroekonomický
ukazovateľ

Jednotky

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Hrubý domáci produkt
SR (ŠÚSR)

mld.
EUR

72,13

74,655

76,521

79,199

81,179

84,02

86,121

%

1,4

3,5

2,5

3,5

2,5

3,5

2,5

Hrubý domáci
produkt – v bežných
cenách (ŠÚSR)

mld.
EUR

72,13

74,655

76,521

79,199

81,179

84,02

86,121

Hrubý domáci
produkt – v stálych
cenách
predchádzajúceho roku
(ŠÚSR)

mld.
EUR

71,76

74,272

76,128

78,793

80,763

83,589

85,679

Hrubý domáci
produkt (MFSR)

mld.
EUR

72,13

74,655

76,521

79,199

81,179

84,02

86,121

Ročná zmena HDP
(MFSR)

%

1,4

2,6

2,8

3,4

3,2

3,5

3,8

Miera
nezamestnanosti v SR
(NBS)

%

14,2

12,3

12

11,5

11

10,7

10,2

Spotrebiteľské ceny
CPI (NBS)

%

1,5

-0,1

1

0,7

0,5

0,9

1,2

Nezamestnanosť
(ŠÚSR)

%

14,2

12,3

12

11,5

11

10,7

10,2

Inflácia (HICP)
(ŠÚSR)

%

1,5

-0,1

1

0,7

0,5

0,9

1,2

Medziročná zmena
HDP (ŠÚSR)

21

Priemerná mesačná
nominálna mzda (ŠÚSR)

Ročná miera inflácie
(MFSR)

EUR

824

837

853,7

870,8

888,2

906

924,1

%

1,5

-0,1

1

0,7

0,5

0,9

1,2

Vlastné spracovanie: Zdroj Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska, Inštitút
finančnej politiky pri MF SR, EUROSTAT, ARDAL, Európska komisia a Európska centrálna banka.

1.6 Zisťovanie o príjmoch a chudobe EU SILC13
„Zisťovanie o príjmoch a chudobe EU SILC 2019 ŠÚ SR uskutoční v 350 obciach
a mestách. Komplexný obraz o chudobe, sociálnom vylúčení a životných podmienkach na
Slovensku začína realizovať Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) priamo
v domácnostiach. Výstupom budú aktuálne doplnenia dát o príjmoch a životných podmienkach
domácností s názvom EU SILC (EU SILC 2019). Cieľom je vytvoriť harmonizovaný zdroj
údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení domácností na Slovensku,
aj v ostatných krajinách Európskej únie. „Získané údaje sú podkladom pre analýzy životnej
úrovne obyvateľstva a pre realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych
politík, ktoré budú smerovať k zvyšovaniu kvality života obyvateľov,“ spresnila Ľudmila
Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcia sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR. Zisťovanie
EU SILC sa uskutočňuje podľa jednotnej medzinárodnej metodiky (v 28-ich krajinách EÚ, v
Nórsku a na Islande), čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie chudoby na
Slovensku v rámci Európskej únie. EU SILC 2019 nadväzuje na zisťovania v rokoch 2005 2018. Zber údajov sa uskutoční v čase od 4. februára do 28. júna 2019 v približne 6 700 náhodne
vybraných domácnostiach, celkovo v 354 obciach, mestách či mestských častiach v rámci
Slovenskej republiky. Domácnosti navštívia vyškolení opytovatelia (domácnosti dostali list s
jeho menom) s dotazníkmi. Pri návšteve si obyvatelia môžu overiť totožnosť opytovateľa jeho
preukazom ŠÚ SR a občianskym preukazom. Rovnako si možno vopred overiť dáta o
opytovateľovi aj fakt, či bola domácnosť vybraná do zisťovania, na krajských pracoviskách ŠÚ
SR.14“

Zhrnutie
Podiel dlhu slovenských domácností na ich disponibilnom príjme patrí ešte vždy
k najnižším v EÚ. No tempo zadlžovania je na Slovensku oveľa rýchlejšie ako v iných
európskych krajinách. Treba si však uvedomiť, že slovenský úverový trh na rozdiel od západnej
Európy ešte nie je úplne nasýtený. V posledných rokoch sa stále častejšie objavujú problémy
so splácaním úverov obyvateľmi Slovenska. Nový úver z banky klienti veľmi často využívajú

13

www.statistics.sk
Základné informácie o zisťovaní budú zverejnené v prvej polovici roka 2020 formou dát v centrálnej databáze
ŠÚ SR v DATAcube na web stránke ŠÚ SR www.statistics.sk v časti 1. Demografia a sociálne štatistiky,
v kapitole 1.6 Príjmy a spotreba. Rovnako budú k zisťovaniu vydané aj dve publikácie: "Zisťovanie o príjmoch
a životných podmienkach domácností v SR" a "Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia."
14
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aj na to, aby si ním výhodnejšie refinancovali nejaký starý úver. Dlžníci tiež veľmi často spájajú
viac úverov do jedného, a teda konsolidujú svoje úvery. Banky vidia ďalší priestor na
zvyšovanie zadlženosti obyvateľov Slovenska a tomu prispôsobili úverovú politiku - na jednej
strane klesajúce úrokové sadzby, na druhej strane uvoľňovanie kritérií pri schvaľovaní úverov.
Táto politika bánk môže byť v budúcnosti veľmi nebezpečná a spôsobiť nielen ekonomické,
ale aj sociálne a etické problémy.
Miera nesplácaných úverov môže do budúcna narastať a vytvárať nestabilné sociálne a
etické prostredie. Pokiaľ ide o financovanie nehnuteľnosti a ich cena nie je nadhodnotená, tak
zadlžovanie domácnosti v rozumnej miere je možné považovať za prijateľné.
Slovenská republika je jediným štátom v rámci EÚ, v ktorom zadlženosť domácností
meraná podielom ich zadlženosti na disponibilnom príjme rastie nepretržite od roku 2003.
Slabinou zostáva závislosť zamestnanosti slovenských občanov od exportne orientovaných
podnikov a ich dodávateľov. Najlepším spôsobom ako predchádzať nesplácaniu úverov, je ak
si klient banky zabezpečí rezervu vo výške 3 - 6 mesačných splátok. Ak už problém vznikne a
klient nemá rezervu, klient a banka by mali nájsť najvhodnejšie riešenie. Konkrétne možnosti
závisia od viacerých okolností, ako je napríklad finančná a sociálna situácia v domácnosti.
Najčastejším riešením, ktoré klienti využívajú, je dočasné zníženie splátky úveru na obdobie
do 6 mesiacov. Novú výšku splátky vtedy banka prispôsobuje aktuálnym možnostiam klienta a
jeho konkrétnej životnej situácii. Aj pre klienta je však dobré, aby splátka neklesla pod 30%
pôvodnej splátky. Klient tak platí aspoň časť svojho úveru a vie, že zníženie splátky je len
dočasné riešenie, ktoré treba nahradiť trvalým.
Prečo je na Slovensku taká nízka miera úspor? Ako je možné, že v krajine, ktorá vyrába
najviac automobilov na jedného obyvateľa na svete, si ľudia nedokážu zo svojej mzdy ušetriť?
V súčasnosti dosahuje miera úspor na Slovensku takmer 10%, čo je menej než priemer
eurozóny. V minulosti sa však bežne pohybovala ešte nižšie, okolo 6-7%.
V
niektorých bohatých štátoch, akými sú napríklad Švédsko a Nemecko, sa miera úspor
domácností pohybuje okolo 17-18%. Podiel miezd na HDP je u nás nižší než vo väčšine štátov
EÚ. Výkonnosťou ekonomiky vyjadrenej v HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily už
dosahujeme 80% priemeru Európskej únie, pričom v roku 1995 sme dosahovali len 47%. Do
roku 2020 by sme sa vďaka investíciám v automobilovom priemysle mohli priblížiť až
k 85%. Slovensko patrí z hľadiska tempa ekonomického rastu dlhodobo k najúspešnejším
európskym krajinám vôbec. Náš doterajší model ekonomického rozvoja má však aj svoju
odvrátenú stránku, a tou je nízka úroveň miezd, nízka miera úspor domácností a nízka miera
akumulácie kapitálu v rukách domáceho obyvateľstva. Ľudia na Slovensku sú zvyknutí tvrdo
pracovať za nízku mzdu, a v obave o svoje pracovné miesto sú nútení ustupovať
zamestnávateľovi. Typická je vysoká závislosť našej ekonomiky od zahraničného kapitálu a
zahraničných trhov.
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Abstract
The indebtedness of Slovak households reached the highest rates among Central and Eastern
European countries. Slovak clients are often granted higher debt allowance than the limits set
in other European countries. The high level of indebtedness brings several risks; it increases the
vulnerability of households to potential risk events (loss of income, loss of employment, etc.).
Excessive levels of debt also increase the likelihood of financial crises and reduces the potential
for economic growth. The growth of indebtedness in Slovakia far exceeds the growth of
favorable economic fundamentals. At the same time, the year-on-year growth in loans to
households has been a double-digit number for several years, according to which the economic
theory suggests that this can lead to the creation of a so-called "double-digit" loan bubbles. The
most significant risk is associated with a possible overvaluation of assets, mainly due to a long
period of low interest rates and quantitative easing.
Klasifikácia JEL: G28, G21, H31
Kľúčové slová: Finančná stabilita. Rast zadlženosti. Domácnosti.
1. Úvod
Hlavným skeletom skúmania v predkladanom príspevku, je rozbor príčin významného rastu
úverov domácnostiam na našom území, so zameraním na vplyv a možné dopady tohto
fenoménu pre spoločnosť a náš hospodársky priestor. Za cieľ si kladieme poukázanie dôsledkov
jeho vzniku, rozbor vývoja v čase, aktuálny stav problematiky s predikciou ďalšieho vývoja
ako aj komparáciu s krajinami Európskej únie. V príspevku pracujeme aj s nástrojmi
zameranými na zmiernenie rastu úverov a poukazujeme na odporúčania.
Slovenská republika dokázala behom pár rokov diametrálne zmeniť svoju pozíciu na poste
zadlženosti domácností. Ako býva zvykom, v rôznych rebríčkoch porovnaní členských štátov
sme na chvoste EÚ v náš neprospech. Pre zmenu tak bolo i v ukazovateli zadlženosti
domácnosti, čo bolo relatívne v náš prospech. Behom posledných rokov sme sa však
z posledných priečok v tomto rebríčku posunuli a získali stabilné prvenstvo, keď sme
najrýchlejšie zadlžujúca sa krajina v EÚ a zároveň krajina s najväčšou zadlženosťou
domácností v strednej a východnej Európe.
Súčasná dynamika na bankovom trhu s úrokovými sadzbami a takisto dynamika na trhu s
nehnuteľnosťami, má značnú prepojenosť s domácnosťami. Doba opäť označovaná ako

Publikovanie príspevku je podporené projektom VEGA č. 1/0215/18 ,,Finančná pozícia sektora domácností vo
väzbe k rodovo citlivému rozpočtovaniu a sociálnej nerovnosti“.
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hypotekárny boom, sa priaznivo podpisuje na vznik nových domácnosti, zároveň však jej dopad
na bankový sektor je špecifický, skôr nepriaznivý a rizikom môže v budúcnosti byť aj pre
domácnosti. Dôvodom pre tieto okolnosti je bezprecedentná dostupnosť hypoték. Kvalifikovať
sa na získanie hypotekárneho úveru či úveru na bývanie, nebolo nikdy v histórii SR také
jednoduché a z hľadiska ceny za ponúkanú službu pre žiadateľa také lacné, ako v nami
popisovanej dobe.
Na priebeh historicky bezprecedentného javu nazývaného ako hypotekárny boom, ktorý tak
výrazne ovplyvňuje našu spoločnosť, nazeráme z pohľadu všetkých zainteresovaných strán.
Pod drobnohľad si berieme sektor bankovníctva, ako hlavného aktéra zvýšeného dopytu po
úveroch, pričom skúmanie bude prebiehať vo viacerých rovinách.
Prostredníctvom nástroja hypotekárneho úverovania má bankovníctvo nesmierny vplyv na
domácnosti v jej najzákladnejších úrovniach. Podobne kolosálny je vplyv na realitný trh, ktorý
akceleruje v závislosti od marketingových ponúk bánk. V súhre daných aspektov dotknutý
sektor zaznamenáva aj významný dopad na národné hospodárstvo. V prípade nadmerného rastu
úverov a s tým súvisiacej realitnej expanzie či realitnej bubliny, bankovníctvo predstavuje
významný podiel rizika pri prepuknutí finančnej či ekonomickej krízy. Práve spomenutá
kombinácia a bankový sektor uvrhol svet do poslednej celosvetovej hospodárskej krízy,
ktorej účinky len nedávno dozneli.
Pri analýze sa významným spôsobom opierame o viac ako 12 ročné pracovné skúsenosti
autora v bankovom a poistnom sektore, z ktorých 10 rokov je v oblasti stredného manažmentu
medzinárodných bankových skupín pôsobiacich na našom území. Taktiež dlhoročného
pozorovania správania domácností.
1.1 Stručný prierez poslednou dekádou vývoja svetového hospodárskeho priestoru
Svetová finančná kríza z počiatku rokov 2007-2009 ukázala, že ekonomický rast krajín nie
je samozrejmosťou a po dlhom období expanzie môže dôjsť aj k ekonomickým prepadom
veľkých rozmerov. Do popredia sledovania svetových ekonómov sa tak opäť dostáva
hospodársky cyklus. Aj keď mnohí ekonómovia považovali jeho sledovanie za zbytočné,
odvolávajúc sa na tvrdenie, že vo svete vyspelých ekonomík, v ktorom žijeme, je
nepravdepodobný vznik globálnych kríz či ekonomických prepadov na úrovni tridsiatych rokov
20. storočia. Z nedávneho vývoja v ekonomikách mnohých vyspelých štátov však vidíme, že
opak je pravdou. Svetová finančná kríza sa prejavila nie len vo finančnom sektore, ale
transformovala sa do podoby globálnej krízy.16
Na niekoľko rokov pretrvávajúce nepriaznivé dopady globálnej krízy reagovala ECB
stimulmi v rámci uplatnenia menovej politiky. Postupným znižovaním trhových úrokových
sadzieb sa dostala základná (kľúčová) ÚS na rekordnú hranicu 0% a sadzba pre depozitné
produkty do konca na mínusových -0,14%. Keď ešte v októbri 2008 bola kľúčová ÚS na úrovni
4,25% už v marci 2016 bola jej hodnota 0,00%. Pričom táto hodnota stále platí a podľa
posledného vyjadrenia ECB by sa v období jedného roka meniť nemala.

DUGASOVÁ, B. - FRENDÁKOVÁ. A. : Hospodársky cyklus Slovenska s dôrazom na trh práce. 2011. s.
90. Dostupné na internete:http://www3.ekf.tuke.sk/mladivedci2011/herlany_zbornik2011/dugasova_barbora.pdf
16

26

Graf 1
Základné úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ľavá os) a monetárna báza eurozóny
(pravá os)

Zdroj: ECB In Ekonomický ústav slovenskej akadémie vied, 2018

Zmena trhových úrokových sadzieb uvádza v krátkom období do pohybu, viacero
mechanizmov a reakcií zo strany ekonomických agentov. Zmena v zásade ovplyvňuje vývoj
ekonomických premenných, akými sú produkt alebo ceny.17
Monetárna politika ECB na zotavovanie následkov po kríze bola účinná. V Európskom
hospodárskom priestore zavládla mimoriadne priaznivá situácia. Situáciu v externom prostredí
formovalo zrýchlenie svetovej ekonomiky, ktorá zaznamenala najrýchlejšiu dynamiku rastu od
finančnej a ekonomickej krízy. Pod zvýšenú ekonomickú aktivitu sa podpísal hlavne nárast
investičného dopytu a tiež akcelerácia spotreby.

NBS: Menová politika. Dostupné na internete: https://www.nbs.sk/sk/menova-politika/menova-politika-ecbod-roku-2009
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Graf 2
Vývoj na americkom akciovom trhu

Zdroj: Bloomberg In NBS, 2018

Ekonomike Slovenska sa takisto darilo, keď už štyri roky rastie na medziročnej báze
tempom prevyšujúcim 3 %, dokonca v roku 2018 dosiahlo HDP Slovenska medziročne nárast
4%.
V ekonomických debatách na Slovensku v poslednom období silno rezonovala téma
nedostatku pracovných síl, čo je zásadná zmena po rokoch nedostatku pracovných príležitostí.
Miera nezamestnanosti tak pokorila historické minimum. Rástli aj nominálne mzdy. V priemere
za rok 2017 vzrástla nominálna mesačná mzda v ekonomike z 912 eur na 954 eur, čo
predstavuje nárast priemernej nominálnej mzdy o 4,6 %, po roku 2008 tak ide o najvyššie tempo
mzdového rastu.18
K ekonomickej nálade prispievali i pozitívne prognózy do ďalšieho obdobia, ktoré podporili
ďalšiu expanziu spotreby domácností. Mimoriadne priaznivá situácia bola doplnená
o významné zlacnenie úverov. Tento mix udalostí motivoval domácnosti i podnikový sektor
k odvážnemu apetítu po úveroch.

EKONOMICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2017 a
výhľad do roku 2019. Bratislava : VEDA, 2018. s. 54.
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Graf 3
Štvrťročný vývoj zamestnanosti a HDP v SR (počet pracujúcich vtis. osôb; zmena
zamestnanosti a zmena HDP v %)

Zdroj: ŠÚ In Ekonomický ústav slovenskej akadémie vied, 2018

1.2 Rozborom aktuálneho vývoja ekonomiky o možných hrozbách
Obzvlášť priaznivé podmienky či už v domácej, alebo vo svetovej ekonomike však so sebou
nesú riziká, pokiaľ ide o ich dlhodobú udržateľnosť. Podstatný je vplyv poklesu úrokových
sadzieb na rast zadlženosti. Zadlženosť slovenských domácností dosiahla najvyššie hodnoty
spomedzi štátov strednej a východnej Európy. Pričom slovenskí klienti pri poskytnutí úveru
veľakrát dosahujú vyššiu úroveň dlhu, ako umožňujú limity v zahraničí. Vysoká miera
zadlženosti prináša viaceré riziká; zvyšuje sa zraniteľnosť domácností voči prípadným šokom
(pokles príjmu, strata zamestnania, a pod.). Nadmerný rast zadlženosti taktiež zvyšuje
pravdepodobnosť finančných kríz a znižuje potenciál ekonomického rastu. Rast zadlženosti na
Slovensku ďaleko presahuje rast priaznivých ekonomických fundamentov. Medziročný rast
úverov domácnostiam zároveň po niekoľko rokov tvorí dvojciferné číslo, kedy podľa
ekonomickej teórií môžeme hovoriť o tvorbe tzv. bubliny. Najvýznamnejšie riziko je spojené s
možným nadhodnotením aktív, predovšetkým v dôsledku dlhoročného obdobia nízkych
úrokových sadzieb a kvantitatívneho uvoľňovania.
,,Slovensko viac ako šesť rokov zaznamenávalo najvyšší medziročný rast úverov v celej
EÚ. V priebehu tohto obdobia sa objem úverov takmer zdvojnásobil. Ďalšie štáty v poradí
zaznamenali podstatne nižší nárast objemu úverov.“ 19

KALMÁN. J. – BIATEC: Finančná stabilita, Hlavné riziká a trendy z pohľadu stability slovenského
bankového sektora, Bratislava : NBS, 2018. Ročník 26, 3/2018. s. 15.
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Graf 4
Rast úverov domácnostiam v EÚ - relatívny nárast objemu úverov domácnostiam medzi
februárom 2012 a februárom 2018

Viaceré ukazovatele za eurozónu indikujú, že hospodárstvo EÚ sa spomaľuje. Ekonomiku
v recesii za rok 2018 už oznámilo Taliansko a na pokraji recesie sa prekvapivo ocitla aj
najväčšia ekonomika EÚ, ktorou je Nemecko. ,,Prvým dôvodom možného ochladenia je
postupné odznievanie podporných pro-rastových programov, najmä v oblasti menových politík
v rozvinutých krajinách. Po druhé, viaceré ekonomiky sa priblížili k úrovni svojho potenciálu,
takže ďalší udržateľný rast je možný len prostredníctvom štrukturálnych faktorov, akými sú
napr. zvyšovanie produktivity práce alebo demografický rast. Táto skutočnosť sa týka aj
slovenskej ekonomiky, ktorá postupne začína vykazovať znaky prehrievania.“ 20
Nálada sa prejavila aj v indikátore ekonomického sentimentu, ktorého významný pokles
môžeme zaznamenať aj začiatkom roka 2019.

KALMÁN. J. – BIATEC: Finančná stabilita, Hlavné riziká a trendy z pohľadu stability slovenského
bankového sektora, Bratislava : NBS, 2018. Ročník 26, 3/2018. s. 14.
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Tabuľka 1
Indikátor ekonomického sentimentu

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2019

O spomalení hospodárskeho rastu v SR sa otvorene rozpráva; náš doposiaľ najväčší
zamestnávateľ VW Slovakia, a.s. predznamenáva postupné zrušenie viac ako 3000 tis.
pracovných miest z čoho realizáciou už začal. Zároveň vedenie tohto automobilového koncernu
ohlásilo záujem obmedzovať výrobu dieselových a zážihových motorov a postupne prejsť na
výrobu automobilov len na elektrický pohon respektíve hybridného pohonu. Pričom o tom, aby
takáto výroba prebiehala opäť v SR musí naša vláda s koncernom aktívne rokovať. Je
všeobecne známe, že naša republika je jeden z najväčších výrobcov automobilov v svetovom
meradle a teda tento priemysel v oblasti výroby je aj našim najväčším ťahúňom ekonomiky.
Výpadok výroby koncernu VW Slovakia, na ktorého sú navyše naviazané desiatky
subdodávateľských firiem, by mal preto pre našu republiku mohutné následky. Takto
poškodené ekonomické prostredie by malo vplyv aj na domácnosti, ktoré sa v posledných rokov
rapídne zadlžovali a vďaka významne uvoľnenej politike úverovania sa významnejšie
k úverom dostali aj domácnosti so slabou finančnou gramotnosťou.
Dlhodobo prítomný rast zadlženosti domácností vedie k nárastu zraniteľnosti slovenských
domácností. Rastúca zadlženosť domácností zvyšuje ich citlivosť na prípadné zhoršenie
makroekonomického vývoja. Toto riziko je zvlášť výrazné v krajinách ako Slovensko, kde je
makroekonomický vývoj pomerne volatilný. Navyše úrokové sadzby sú historicky nízke a
splatnosti nových úverov pomerne dlhé. To znamená, že v prípade ťažkostí klienta zostáva len
malý priestor na úpravu splátkového kalendára. Citlivosť slovenských domácností zvýrazňuje
aj najnižší pomer finančných aktív a záväzkov EÚ. Pričom práve finančné aktíva sú prvou
líniou obrany v prípade ťažkostí so splácaním úverov.21

KALMÁN. J. – BIATEC: Finančná stabilita, Hlavné riziká a trendy z pohľadu stability slovenského
bankového sektora, Bratislava : NBS, 2018. Ročník 26, 3/2018. s. 14.
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Graf 5
Pomer finančných aktív a záväzkov v EÚ (rozdiel finančných aktív a finančných pasív
domácností v pomere k HDP)

Zdroj: Eurostat In NBS, 2018

Gourinchas vo working paper zameranom na globálne nerovnováhy a globálnej likvidity,
na základe štúdii, prideľuje veľký význam likvidite alebo likvidnosti, teda schopnosti plniť
(pohotovo) platobné záväzky. Cez tento ukazovateľ vieme určiť, ako je daná krajina zraniteľná.
I keď dostatočná likvidita nemusí znamenať odvrátenie krízy, je potrebným ozdravovacím
receptom, vyzýva preto k tvorbe úspor. (2009).
2. Trend úverovania: Od ochoty zadlžiť sa po davovú psychózu
Ochota zadlžiť sa je ekonomický pojem, ktorým sa poukazuje na sentiment a vzťah
obyvateľstva k úverovaniu svojich potrieb, zvyčajne vo vzťahu s určitým časovým úsekom.
Čerstvo prežité obdobie na našom území však nesie prvky stádovitosti, kedy v spoločnosti
panuje predstava, že teraz je ten jediný a najlepší čas, požiadať o úver na bývanie.
Počiatky zvýšeného záujmu obyvateľstva o úverovanie prisudzujeme jednak prirodzenému
progresu rozvoja, kedy sa domácnosti snažia zvýšiť svoju životnú úroveň, aktuálnym trendom
a zlepšujúcim sa makroekonomickým ukazovateľom, v neposlednom rade skutočnosti, že
slovenské domácnosti patrili k tým najmenej zadlženým v európskom hospodárskom priestore.
Priaznivý makroekonomický vývoj, zvyšovanie disponibilného príjmu domácností,
zvyšovanie tržieb podnikov, pozitívny sentiment v ekonomike, ako aj výhľad ďalšieho
stabilného vývoja ekonomiky. Ďalej sú to tiež pretrvávajúce nízke úrovne úrokových sadzieb,
silná konkurencia na slovenskom bankovom trhu a akcelerujúci trh nehnuteľností. To všetko
sú faktory pôsobiace na zvýšený dopyt súkromného sektora po úveroch. (Makúch, 2017).
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Zvýšený záujem obyvateľstva o úverovanie je teda súhrou viacerých skutočností. Za hlavnú
príčinu rastu úverov na bývanie od 1. kvartálu 2016, ktorá nesie aj prvky stádovitosti či davovej
psychózy označujeme rekordne nízke úrokové sadzby.
,,Rýchly rast úverov bol podporovaný silnými dopytovými a ponukovými faktormi. Rast
úverov slovenských domácností bol podporovaný mimoriadne dobrým makroekonomickým
prostredím, predovšetkým postupným prehrievaním na trhu práce. Ako podstatný faktor silného
rastu úverov sa ukazuje najmä nízka úroveň úrokových sadzieb. Potvrdzuje sa to najmä pri
porovnaní rastu úverov na Slovensku a v okolitých krajinách. Makroekonomické prostredie
sa zlepšovalo aj v okolitých krajinách, neviedlo však k takému vysokému rastu úverov
ako na Slovensku. Slovensko sa od zahraničia odlišuje práve vývojom úrokových sadzieb,
ktoré sa od roku 2010 posunuli z takmer najvyšších v regióne na najnižšie.“ 22
Hlavným motorom aktivity je teda rekordne nízka úroková sadzba na hypotekárnom trhu.
Ročný úrok, ktorým sa hypotéka úročí v dohodnutom fixovanom období sa i v máji 2019
pohybuje na komunikovanej úrovni 1% či dokonca i menej. Treba poznamenať, že ÚS pre
poskytovanie HÚ komerčnými bankami sa neodvíja výhradne iba od kľúčovej ÚS ECB, ale jej
cenotvorba by mala zohľadňovať aj ďalšie indikátory, ako napr. podiel nesplácaných úverov,
kondíciu podnikateľského prostredia, rizikovú prirážku spolu so zodpovedajúcou maržou, ktorá
kompenzuje banke náklady spojené s poskytovaním HÚ a udržuje produkt naďalej profitabilný.
Musíme preto konštatovať, že tento úrok nie je obrazom prirodzeného vývoja, neodzrkadľuje
ani kondíciu lokálneho ekonomického prostredia, ale je výsledok vyeskalovanej, až nezdravej
konkurenčnej súťaže bánk pôsobiacich na slovenskom trhu. O čom svedčí aj jedinečnosť tejto
situácie v porovnaní s ďalšími štátmi EÚ, z pomedzi ktorých sú ÚS na našom území najnižšie.
Najväčší rozdiel medzi výškou ÚS sme zaznamenali v porovnaní s ČR, kde najnižšia ÚS pre
úročenie HÚ v Čechách, bola z nášho prieskumu vo februári 2019 vo výške 3,13% p.a.. Túto
sadzbu zároveň niektorí lokálni ekonómovia označujú ako nízku a vyzývajú ČNB k zvýšeniu
kľúčovej sadzby.
Dôležité v tomto prípade je podotknúť, že pri súčasných ponukách extra nízkych ÚS na
našom území sa aj ich RPMN vo väčšine prípadov rovná či len málo líši od výšky samotnej
marketingovej ponuky. To znamená, že banky sa boli ochotné vzdať aj podmieňovania
zvýhodnenia ÚS, naviazaného na potreby podpisu ďalšieho krížového predaja rôznych
pridružených bankových produktov, ako napr. poistenia, čo patrí dlhodobo k ich praktikám.
Banky pre motiváciu klientov dokonca boli ochotné zájsť i ďalej a zľavili klientom z poplatkov,
za ktoré si bežne účtujú. K týmto motivačným faktorom patrí napríklad vedenie bežného účtu
na rok zdarma.
Poštová banka a UniCredit Bank ponúkali dokonca sadzbu pod 1%. V tomto prípade
však už naviazanú na potrebu špecifických podmienok, ktorá bola v prípade UniCredit bank:
potreba uzavretia drahého životného poistenia, ktoré navyšovalo RPMN niekoľko desatín nad
jedno percento. Česká banka Fio, pôsobiaca aj na našom území, i v máji 2019 s ponukou ÚS
1% p.a. má zároveň špeciálnu možnosť znížiť si úročenie HÚ až na nulu. V jej aktuálnej
marketingovej ponuke sa uvádza: ,,Vložte si svoje voľné financie (minimálne 2 000 EUR)
na Hyposporiace konto, ktoré je úplne zadarmo, a istinu hypotéky vo výške aktuálneho
zostatku na konte vám nebudeme úročiť. V prípade, že by ste mali počas celého splácania na
Hyposporiacom konte sumu vo výške istiny, bude váš úrok 0 % p.a. a budete tak splácať iba

KALMÁN. J. – BIATEC: Finančná stabilita, Hlavné riziká a trendy z pohľadu stability slovenského
bankového sektora, NBS, 2018. Ročník 26, 3/2018.
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istinu. Tým pádom nepreplatíte vôbec nič navyše. Svoje úspory pritom máte neustále k
dispozícii a môžete s nimi ľubovoľne nakladať, prípadne ich všetky kedykoľvek vybrať.“ 23
2.1 Fenomén hypotekárny boom, jeho príčiny a jeho dôsledky
Hoci to bolo len jedno spresňujúce číslo v novele zákona o úveroch na bývanie, zásadne
zmenilo podmienky na trhu. Nová legislatíva pôvodne implementovala európsku hyposmernicu
a to vrátane účtovania oprávnených nákladov. Avšak doslova na poslednú chvíľu sa
zástupcovia bánk dozvedeli, že poplatok za predčasné splatenie úverov na bývanie nebude
ohraničený „skutočnými nákladmi priamo súvisiacimi so žiadosťou o predčasné splatenie“, ale,
že ,,zároveň nesmie byť vyšší ako jedno percento“. Čo odporuje predchádzajúcej vete a dnes je
jasné, že pri dlhších fixáciách môžu byť banky pri predčasnom splatení v strate.24
Objektívne treba uznať, že banky nesú svoj diel zodpovednosti. Dovtedy si, až na výnimky,
za predčasné splatenie pýtali poplatok vo výške štyroch až piatich percent. A to aj pár týždňov
pred refixáciou. Výsledkom mohli byť kuriózne situácie. Napríklad klient s úrokovou sadzbou
tri percentá mal do konca fixácie pol roka a 50-tisícový úver by tak preplatil na úrokoch o 750
eur. Ak by sa však rozhodol dlžnú sumu splatiť okamžite, nevyhne sa pokute až 2000 eur, čo
je bežná štvorpercentná sankcia. Práve takéto absurdnosti boli argumentmi za ohraničenie
poplatku.25
Nič to však nemení na tom, že tak ako pri každej legislatíve, aj pri tej, ktorá je mierená za
dobrom spotrebiteľa, by nemali v parlamente veľké zmeny prichádzať na poslednú chvíľu. Ak
by prešiel návrh riadnym konaním a pripomienkovaním, mala by NBS priestor na riziká
upozorniť skôr a tie sa mohli obmedziť. I keby bol výsledkom napríklad vzorec na výpočet
férovej odplaty pri predčasnom splatení, klient by ostal víťazom.

FIO BANKA. Fio Hypotéka, 2019. Dostupné na internete: https://www.fio.sk/bankovesluzby/uvery/hypoteky#content
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Novinka, ktorú do zákona o úveroch na bývanie dostal v marci 2016 v parlamente poslanec Miroslav Beblavý,
výrazne posilňuje zmeny, ktoré bankám v posledných rokoch prinášajú nízke úroky. Tie im spôsobujú výpadky
úrokových príjmov, ktoré pre Beblavého percento (ako sa hovorovo prijatý návrh nazýva) budú ešte väčšie.
24

TREND špeciál Financovanie bývania. 2016. Dostupné na internete: https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok2016/cislo-14/vub-si-poradila-s-beblaveho-percentom.html
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Graf 6
Vplyv legislatívneho opatrenia na výšku úrokov

Zdroj: Beblavy.sk In Trend, 2016

Zmeny, ktoré sa odohrali na našom území na konci prvého kvartálu 2016 na finančnom
trhu v oblasti poskytovania úverov domácnostiam na nehnuteľnosti, sú historicky
bezprecedentné.
Regulácia podmienok odplaty klienta za predčasné splatenie úveru a politika VÚB banky,
naštartovala obrovský konkurenčný boj bankových domov v oblasti poskytovania
hypotekárnych obchodov, po ktorých nastal ohromný dopyt na strane obyvateľstva. VÚB
banka, v tom čase podľa trhového podielu v oblasti úverov, ale i počtu klientov, ako druhá
najväčšia banka na našom území, prišla s nečakanou ponukou úrokovej sadzby 1,49% p.a. pre
všetkých žiadateľov a bez poplatku za poskytnutie hypotéky. Dovtedy najnižšie komunikovaná
miera ÚS na trhu, ktorá už bola charakterizovaná ako nízka, bola vo výške 2,4% p.a. s príznakom podľa ďalšieho klasifikovania bonity klienta.
V kombinácii s novými, pre klienta výhodnými legislatívnymi podmienkami odplaty za
predčasné splatenie splácaných úverov, VÚB rozpútala obdobie nazývané aj úverová vojna či
hypotekárny boom. Toto obdobie trvá od marca 2016 a spôsobilo obrovský nápor na banky,
ktoré na to v mnohých oblastiach neboli pripravené.26

26

Poznámka autora na základe pracovných skúseností v bankovníctve
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Graf 7
Dopad na nárast úverov objem poskytnutých úverov v mil. eur (od 1,000 – 1,400 miliárd)

Zdroj: NBS In Trend

Ako sme spomenuli marketingová ponuka VÚB banky a jej načasovanie bolo cielené
a možno ho označiť za špekulatívne. Čo potvrdzujeme aj nasledovnou analýzou:
Dlhoročná politika VÚB v poskytovaní HÚ bola založená na prísnej cenotvorbe ÚS a jej
konečná výška podliehala striktnej optike skúmania. K základnej ÚS publikovanej vo
výveske úrokových sadzieb banky, ktorá nebola nikdy nižšia ako niekoľko desatín nad dvoma
percentami sa ďalej prihliadalo aj na:
-

Segmentáciu klienta

V dnešnom vysokonkurenčnom prostredí je samozrejmosťou investícia do systémov a
databáz umožňujúcich segmentáciu klientov do skupín s rovnakými znakmi. K vytvoreniu
segmentov sa používa niekoľko štandardných štatistických algoritmov, ktoré identifikujú
charakteristiky zákazníkov, podľa ktorých sa významne odlišujú, a zároveň podľa zvolených
charakteristík zákazníkov zlučujú do segmentov. Tie umožňujú zadávateľovi uľahčiť prácu so
zákazníkmi a poskytnúť mu ich základnú typológiu. (napr. štandardní klienti - mass segment
vs. nadštandardní – affluent)
-

Bonitu klienta

Bonita klienta môže súvisieť so segmentáciou hlavne z hľadiska aktív a pasív klienta, tiež
jeho príjmu. Ďalej však bonitu klienta ovplyvňujú jeho socio-demografické údaje, jeho
spoločenské postavenie. Pozitívny vplyv na bonitu klienta má tiež napríklad VŠ, ak je klient
v manželskom zväzku či jeho platobná história. Naopak, nižší stupeň vzdelania, rizikový sektor
zamestnania bonitu zhoršovali. Riziková prirážka navyšovala výšku ÚS, vďaka čomu sa
mnohokrát klientom s nižším príjmom na úver nepodarilo kvalifikovať.
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-

LTV – Loan to value

Je finančný pojem, ktorý vyjadruje pomer medzi veľkosťou sumy poskytovaného
hypotekárneho úveru a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti. V princípe platí, čím väčší pomer
úveru k hodnote založenia klient žiadal, tým je menšia pravdepodobnosť, že získal najnižšie
komunikovanú sadzbu. Zlomová bola 80% hranica z hodnoty nehnuteľnosti, kde spravidla
končila možnosť kvalifikovania sa na najnižšie vyhlásenú sadzbu.
-

Účel úveru

Účely úveru na bývanie sú definované zákonom. Ak sa klientove zámery nekvalifikovali
do danej skupiny účelovosti, mohol využiť od banky ponuku bezúčelovej hypotéky. Tá mala
zvýhodnenú sadzbu oproti spotrebnému úveru, pretože klient zakladal nehnuteľnosť, nemusel
však dokladovať účel. Tento produkt pozná trh aj pod pojmom americká hypotéka. Od účelovej
hypotéky mala však ÚS vyššiu napríklad o dva percentuálne body.
-

Predmet a lokalita zabezpečenia

Bonita nehnuteľnosti a lokalita mohla taktiež ovplyvniť prisúdenie konečnej ÚS. Banky
taktiež rozlišovali typy nehnuteľností ako predmet zabezpečenia. Spravidla k financovaniu bytu
bola najlepšia bonifikácia ÚS, ďalej nasledovali rodinné domy a stavebné pozemky. Ostatné
typy nehnuteľností, ako napr. rekreačné chaty, záhrady boli odstupňované s pridelenou maržou.
-

Inštitút výnimky

Slúži na ovplyvnenie štandardne schválených podmienok úverovania. Ak napríklad klient
nebol spokojný so schválenou výškou ÚS, argumentuje tiež konkurenčnou ponukou. Poradca
v banke má možnosť vyhotoviť formulár, kde podrobne vypíše všetky osobné údaje klienta,
vlastnené produkty klienta, jeho príjmy, ročnú výnosnosť pre banku, opíše jeho spoločenské
postavenie. Ďalej podrobne popíše dotknutý zámer, vypočíta dopad žiadanej zľavy na úkor
výnosov. Takto pripravený formulár pracovník zasiela na svojho nadriadeného. Formulár musí
byť schválený v línii: riaditeľ pobočky – regionálny riaditeľ – riaditeľ odboru retailové
bankovníctvo. Takto prebraný dokument sa vracia k vyhotoviteľovi s vyjadrením. V prípade
schválenia žiadosti pobočkový pracovník zasiela schválený formulár na odbor schvaľovania
úverov, ktorý úver preschváli s novou ÚS, ktorá zohľadňuje pridelenú zľavu.
Všetky tieto oblasti, menovite segment klienta, bonita klienta, LTV, účel úveru, predmet
a lokalita zabezpečenia, inštitút výnimky, išli pri novej marketingovej ponuke do úzadia,
pretože sadzba VÚB 1,49% p.a. platila pre každého, kto splnil základné požiadavky a
kvalifikoval sa tak o úver. V druhom kvartáli 2019 táto nezvyčajne liberálna politika bánk
pretrváva, ako príklad uvádzame ponuku VÚB, kde jej bezúčelový hypotekárny úver (hovorovo
i “americká hypotéka”) so sadzbou 1,19% p.a., je rovný sadzbe jej účelovej hypotéky (úveru
na bývanie).27

Pojem hypotekárny úver (HÚ) je definovaný zákonom. Okrem iných charakteristík, je banka povinná
k objemu poskytnutého formou HÚ emitovať hypotekárne záložné listy (HZL). Ďalšou črtou je, že HÚ môže byť
poskytnutý iba do výšky 70% k hodnote predmetu zabezpečenia (LTV). Tento model vnímame ako proaktívne
riešenie, ktorým regulátor už v začiatkoch rozvoja HÚ na našom území myslel na finančnú stabilitu. Posledné roky
sa však skoro v 100% prípadoch komerčnými bankami volí jednoduchšia cesta a tie poskytujú na financovanie
bývania produkt klasifikovaný ako spotrebný úver na bývanie (založený nehnuteľnosťou), ku ktorému nemá
banka v zmysle zákona povinnosť vydať emisiu HZL a pomer LTV si určuje sama (máme za sebou niekoľko ročné
“rozdávanie“ úverov na bývanie, ktoré boli vydané na 100% hodnoty - navyše nových hodnôt nehnuteľností,
ktorých rast vykazuje prvky realitnej bubliny).
27
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Jednotlivé oblasti, až na mierne rozdiely, využívajú pri schvaľovacom procese všetky
banky poskytujúce HÚ na území SR.28 Považovali sme za potrebné poukázať, ako si banky
chránili svoje marže a aké náročné bolo z nich získať úľavu, tento princíp sa vyvíjal
a posilňoval počas celej éry fungovania retailového bankovníctva a zrazu šiel do úzadia do
slova ,,zo dňa na deň“.
Zo dňa na deň získala VÚB aj monopol ponuky, ktorej nové podmienky v marci 2016
nemali na trhu konkurenciu. To však ostatné komerčné banky nemohli dopustiť, navyše ak tento
úrok samozrejme neoslovoval len novo-žiadateľov. Ale s novým poplatkom na úrovni max 1%
za predčasné splatenie by logicky nastal masový presun splácaných úverov z ostatných bánk do
VÚB, čo sa nakoniec i začalo diať.
Bola to naozaj neštandardná situácia, vyžadujúca krízový režim na dennej báze. Napríklad
v ČSOB banke zriadili krízový výbor, zložený zo zástupcov oddelení a príslušných odborníkov,
ktorí sa dennodenne po dobu niekoľkých mesiacov stretávali v extra pracovnom čase a rokovali
o možných rizikách, priebehu a stratégii banky.
Po niekoľkých mesiacoch tieto preteky bánk vyústili až do ponuky, ktorú si zástupcovia
bánk či samotní klienti, vedeli len ťažko predstaviť. Prima Banka, ktorá je na našom trhu známa
práve tým, že jej marketingová stratégia je priniesť ÚS pre hypotéky vždy o niečo nižšiu
v porovnaní s konkurenciou a zároveň najnižšiu na trhu, ako prvá prelomila tabu magického
1%. Keď prišla s ponukou 1% p.a. pre každého. Okrem ponuky úročenia 1% p.a. a hypotéky
bez poplatku za jej poskytnutie, pridala Prima Banka aj možnosť preplatenia pokuty
poplatku za predčasné splatenie v inej banke, v prípade prenosu úveru. Tieto podmienky
v samotnom konci apríla 2019 stále platia. Pre lepšiu predstavivosť mimoriadne lacných úverov
v dnešnej dobe sa pozrime späť, keď ešte v apríli 2014 sa Prima Banka pýšila veľkou číslicou
3 na svojich výkladoch v pobočkovej sieti. Toto číslo predstavovalo trojpercentné úročenie HÚ
pre každého (3% p.a.). Pričom s týmto číslom boli klienti mimoriadne spokojní a považovali
ho za priaznivý.
2.1.1 Retenčný program bánk pre stabilizáciu klientskej základne – význam a dopady
Pokiaľ uvádzame, že spomínaný vývoj na hypotekárnom trhu nemá (nie len) na našom
území obdobu, tak sa žiada poukázať aj na ďalší špecifický vývoj. Ten významne ovplyvňuje
rozpočet domácností, znižuje výnosy sektoru bankovníctva a svojimi konzekvenciami
ovplyvňuje i národné hospodárstvo. Týmto špecifikom je retenčný program, ktorého princíp
vysvetlíme v nasledovnej kapitole.
Hypotéka sa poskytuje s dohodnutou dobou fixácie, počas ktorej platí ÚS, na ktorej sa
klient a banka dohodli. Pred uplynutím prvej doby fixácie, banka v predstihu oznámi klientovi
novú sadzbu, ktorú mu prisúdi. Jej výšku však už s klientom nediskutuje. Až doposiaľ platilo,
že pridelená ÚS sa počas fixovaného obdobia nemôže meniť. Je to svojim spôsobom ochrana
pre obe strany. Pre klienta ako stabilná splátka a ochrana pre prípad náhlej zmeny politického
prostredia a z nej vyplývajúcej potreby zvýšenia sadzieb. Ale tiež pre banku,
ktorá
si pri poskytnutí produktu hypotéky, požičala danú tranžu za určitú cenu peňazí a tá v prípade
poklesov úrokov na trhu, zostane fixovaná. Banka tak môže plnohodnotnejšie profitovať na
výnosoch z produktu. Všeobecne u klientov je fixácia ÚS vnímaná ako pozitívna služba.
Po marci 2016 a krízových zasadnutiach výborov bánk, však pristúpili banky
k bezprecedentnému kroku - úpravám ÚS a ich zatraktívneniu pre existujúcich klientov na
Prima Banka Slovensko dlhodobo v rámci svojej stratégie a princípu rovnosti uplatňuje jednotnú sadzbu pre
všetkých, bez vplyvu bonity klienta na jej výšku. Taktiež v rámci boja s byrokraciou nevyužíva inštitút výnimky.
Ostatné spomenuté oblasti pri schvaľovacom procese využíva.
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konkurenčné úrovne, aj počas obdobia dohodnutej fixácie. Nerobili tak celoplošne, ale na
žiadosť klienta, ktorý prejavil záujem o presun hypotéky. Službu klasifikovali ako zmenu
zmluvných podmienok, za ktorú mala každá banka v cenníku položku okolo 150 eur, ktorou
danú žiadosť spoplatnili. Prostredníctvom poradcov v pobočke banky tak presvedčili klienta
zotrvať v jeho pôvodnej banke. Túto službu nazvali retenčný program.
Záujem klientov o službu bol enormný. Tí oslovili banku o službu buď priamo, pretože
informácia sa rýchlo šírila alebo pohrozili banke s konkurenčnou ponukou a záujmom prenosu
úveru. Pre vyeskalovanie danej situácie si dovoľujeme použiť nasledovné prirovnanie:
V podstate neexistuje aktívny klient, ktorý ak splácal do vtedy existujúci HÚ s úrokom
zodpovedajúcim predchádzajúcej dobe, teda akýkoľvek úrok nad 2% p.a., ktorý by neoslovil
banku so záujmom o zníženie sadzby na aktuálne komunikované hodnoty. Predchádzajúce
prirovnanie je pravdaže iba metaforické, slúžiace pre lepšie uvedomenie si dramatickosti
situácie. Banky vo svojej hlbšej štatistike samozrejme môžu evidovať klientov, ktorí z nejakého
špecifického dôvodu banku v tejto veci neoslovili – veď napr. história a banková štatistika
traduje i prípady, keď klienti nechali ležať na účte v banke peniaze, ku ktorým sa už nik
neprihlásil.
Treba však zdôrazniť, že v prípade hypotekárneho úveru či spotrebného úveru na bývanie
ide spravidla o vyššie sumy a tie pri volatilite ÚS generujú značné rozdiely v mesačnej splátke.
Pri “bratislavských hypotekách“ ľudia po úprave ich kontraktov, zrazu šetria na mesačnej báze
aj niekoľko stoviek eur, v porovnaní s predchádzajúcou splátkou.
Ak spomíname, že ,,ľudia oslovili banku“ tak či onak, osobný kontakt na pobočke bol
nevyhnutný. Tento nápor klientov prebehol v pomerne krátkej dobe, pretože “všetci“ chceli
mať samozrejme úsporu čo najskôr. Bankové domy neboli na takéto stádovité správanie
pripravené ani v tom najdivokejšom sne ich vedenia. Poznačené nedostatkom pracovnej sily
prešli do módu jednaní s klientmi z pomenovaného davového vzplanutia.
Po jednaní na pobočke, nastupovala úloha spracovateľského centra a back Office pracoviska ústredia, ktoré štandardne s obmedzeným počtom pracovníkov spracováva agendu
z pobočiek z celej SR. Tieto pracoviská, ktoré robili technické úpravy v zmluve museli byť
preto nejakým krízovým režimom posilnené a pracovali taktiež nadčasy, vrátane víkendov.
Avšak čím bližšie boli konkurenčné ponuky ÚS k úrovni 1% p.a., tým bolo pre banku
ťažšie udržať klientskú základňu už splácaných úverov z predchádzajúcich období. Banky preto
začali úpravu úrokových sadzieb mimo výročia fixácie na žiadosť klienta vykonávať zdarma.
Prišli tak i o tú malú kompenzáciu, ktorú si účtovali poplatkom za zmenu zmluvných
podmienok. Navyše, aby klienta udržali, boli pripravené pridať i ďalší benefit, najčastejšie rok
vedenia účtu zdarma.
Keďže búrka refinancovania, ktorú znížené sankcie za predčasné splatenie rozpútali,
prehĺbi tlak na úrokové marže bánk, podľa Národnej banky Slovenska (NBS) to celé
nakoniec môže viesť k vytvoreniu určitých rizík pre finančnú stabilitu bankového sektora.
,,Banky budú viac motivované poskytovať úvery na bývanie s čo najkratšou fixáciou úrokovej
sadzby. Klient tak nemusí byť víťazom – negatívny vplyv prípadného nárastu úrokových
sadzieb v budúcnosti pocíti silnejšie. A s ním aj banky.“ 29
2.1.2 Aktuálne výzvy a faktory ovplyvňujúce podnikanie v bankovom sektore
V príspevku poukazujeme na významný podiel bankového sektora na stabilite finančného
systému ako celku. Bankovníctvo podlieha v posledných rokoch turbulentným zmenám. Efekt
29
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hypotekárnej vojny a obdobia retencie klienta navyše zastihol banky v dobe, keď sa musia
vysporiadavať so súhrou najväčších zmien.
Ako sú napríklad:
-

pokrízové obdobie v bankovníctve,

-

digitalizácia bankovníctva,

-

nedostatok pracovnej sily a nezáujem o prácu v bankovom sektore,

-

nekompetentné ohodnotenie pracovnej sily,

-

presýtenosť trhu bankových produktov a konkurencie,

-

strata marží v dôsledky zmien v podnikateľskom prostredí,

-

legislatívne intervencie, regulácie ECB a NBS, Basel III, Proticyklický kapitálový
vankúš.

Ďalším míľnikom, ktorý ovplyvňuje súčasné bankovníctvo sú legislatívne zásahy z úrovne
štátu, NBS či ECB. Ich hlavným zámerom je zabezpečenie finančnej stability. Na druhej strane
treba uznať, že s ich právnou a metodologickou prípravou sa v mnohých prípadoch začalo
v dobe, keď banky zaznamenávali rozmach a rekordné výnosy, no k ich aplikácii začalo
prichádzať už v časoch, kedy sa banky musia vysporiadavať so všetkými ďalšími menovanými
zmenami. Myšlienkou týchto opatrení a regulatívnych opatrení bolo priviesť banky
k vytváraniu vlastných rezerv v čase, keď sa im darí a byť lepšie pripravení na prípadné riziká
v horších časoch. Čiže ide o skvelú myšlienku, avšak z pohľadu bánk jej veľmi bolestivé
načasovanie.
3. Centrálne banky ako nositelia menovej politiky
V rámci systému riadenia spoločnosti zohráva jednu z kľúčových úloh aj centrálne
bankovníctvo. Centrálne banky v rámci právneho postavenia vystupujú pri určitých aktivitách
ako orgány verejnej správy, pri iných aktivitách, ako napríklad nadobúdanie a správa vlastného
majetku, majú postavenie podnikateľa. Menové autority vždy vystupovali ako sofistikované,
verejnosťou uznávané inštitúcie. Z hľadiska plnených cieľov, ako aj im zverených funkcií sú
popri vláde danej krajiny najdôležitejším subjektom v krajine. V rámci eurozóny má kľúčové
postavenie Európsky systém centrálnych bánk (Eurosystém). 30
V rámci Eurosystému (ESCB) vystupuje ako hlavný stratég Európska centrálna banka
(ECB). V eurozóne sú potom národné centrálne banky vykonávateľmi jednotnej menovej
politiky, ktorú formuje ECB. Prvoradým cieľom Eurosystému je dosiahnuť a udržiavať cenovú
stabilitu.31
3.1 Stabilita systému pomocou politiky obozretnosti na makroúrovni a jej nástrojov
Jednou z odpovedí na globálnu finančnú krízu bol aj vznik politiky obozretnosti na
makroúrovni. Na rozdiel od dovtedajšieho chápania dohľadu zameraného na stabilitu
jednotlivých finančných inštitúcií, politika obozretnosti na makroúrovni sa zameriava na
stabilitu finančného systému ako celku. Tento cieľ sa politika snaží dosiahnuť najmä:

30
31
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•

vytváraním dodatočných rezerv na krytie rizík v dobrých časoch, ktoré sa použijú v čase krízy
na pokrytie strát, čím sa zmierni jej dopad,

•

zmierňovaním rizík plynúcich z nadmerného rastu úverov a časového nesúladu aktív a pasív,

•

znižovaním morálneho hazardu, najmä zo systémovo významných inštitúcií.32
Stabilita finančného systému je nevyhnutným predpokladom fungovania ekonomiky. Ide o
široký koncept od bezpečnosti bankových vkladov a iných podobných produktov až po plynulé
fungovanie trhu úverov postavené na zodpovednom prístupe finančných inštitúcií a ich
klientov. Cieľom politiky obozretnosti na makroúrovni je prispievať k finančnej stabilite najmä
budovaním vyššej odolnosti finančného sektora v dobrých časoch, keď sa riziká spravidla ešte
len formujú. Jej cieľom môže byť aj predchádzanie kumulácii systémových rizík, čo následne
zmierňuje zraniteľnosť ekonomiky v čase krízy. Politiku obozretnosti na makroúrovni
vykonáva predovšetkým Národná banka Slovenska, formálne jej táto povinnosť vyplýva zo
zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom. Národná banka Slovenska môže pri
výkone politiky obozretnosti na makroúrovni použiť viaceré nástroje (od zmiernenia
špecifického rizika, až po plošné zvýšenie požiadavky na kapitál), ako aj formy ich použitia (od
upozornenia na riziko, až po zákonnú povinnosť). Dodatočné sprísňovanie nástrojov politiky
obozretnosti na makroúrovni je aj v kompetencii Európskej centrálnej banky.
Schéma 1
Základná vizualizácia výkonu politiky obozretnosti na makroúrovni

Zdroj: NBS

Dôležitou časťou výkonu politiky obozretnosti na makroúrovni je pravidelné štvrťročné
hodnotenie vývoja v oblasti finančnej stability, ktorého súčasťou je aj rozhodnutie Bankovej
rady NBS o prípadnom použití jednotlivých nástrojov. Napĺňanie základného cieľa, teda
NBS: Dohľad nad finančným trhom. 2017. Dostupné na internete: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nadfinancnym-trhom/politika-obozretnosti-na-makrourovni2
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udržiavanie finančnej stability, je hodnotené prostredníctvom sledovania piatich predbežných
cieľov:
1. Zmiernenie a zabránenie nadmernému úverovému rastu a dlhovému financovaniu
2. Zmiernenie a zabránenie nadmernému nesúladu splatností a strate trhovej likvidity
3. Obmedzenie koncentrácie priamych a nepriamych expozícií
4. Obmedzenie systémového vplyvu nedostatočne zladených stimulov s cieľom znížiť
morálny hazard
5. Zvýšenie odolnosti finančných infraštruktúr.33
Legislatívne nástroje politiky obozretnosti na makroúrovni sú v súčasnosti k dispozícii
v bankovom sektore. Väčšina nástrojov je priamo definovaná v rámci nariadenia CRR
a smernice CRD IV, ktorá je implementovaná v SR v rámci zákona o bankách. Legislatívne
nástroje zahŕňajú najmä:
•

Vankúš na zachovanie kapitálu

•

Proticyklický kapitálový vankúš

•

Vankúš na krytie systémového rizika

•

Kapitálové vankúše pre systémovo významné inštitúcie

•

Sprísnenie požiadaviek na obozretné podnikanie úverových inštitúcií, ako napríklad
oblasť úrovne vlastných zdrojov, rizikových váh na úvery na nehnuteľnosti, majetkovej
angažovanosti, likvidity, expozícií vnútri finančného sektora a zverejňovania
informácií.34

3.1.1 Proticyklický kapitálový vankúš a jeho metodika tvorby
Proticyklický kapitálový vankúš v angličtine Countercyclical capital buffer (ďalej aj CCB)
je prudenciálnym nástrojom, ktorý sa zaviedol v dohode Bazilej III na odvrátenie účinkov
hospodárskeho cyklu na úverovú činnosť bánk.
V čase prosperity, keď dochádza k vysokému úverovému rastu, sa na jeho základe od bánk
vyžaduje, aby mali dodatočný kapitál, a v prípade, že sa hospodársky cyklus otočí a
hospodárska činnosť spomalí alebo dokonca zaznamená pokles, sa tento vankúš môže uvoľniť,
čím sa banke umožní naďalej úverovať reálnu ekonomiku. Ak banka tento vankúš nezabezpečí,
bude musieť obmedziť alebo zastaviť vyplácanie dividend alebo prémií.35
Výška CCB berie do úvahy rast úverov a zmeny podielu úverov na HDP a akúkoľvek inú
premennú relevantnú pre finančnú stabilitu. Bazilejský výbor pre bankový dohľad vytvoril
metodiku postavenú na dlhodobom trende podielu úverov na HDP. Toto má slúžiť ako
východisko pre národné orgány, ale nemá viesť k automatizácii rozhodnutí o stanovovaní výšky
jeho miery. Nástroj CCB má zmysluplne odrážať kreditný cyklus a riziká vyplývajúce z
nadmerného rastu úverov, pričom v plnej miere zohľadní špecifiká národnej ekonomiky.
Rozhodnutie má podobu riadeného úsudku a okrem povinnej metodiky Credit-to-GDP, je
možné použiť aj iné premenné. Vzhľadom na problémy s fungovaním Credit-to-GDP v prípade
Slovenska a v kontexte skúseností iných krajín so zavádzaním CCB existuje silný predpoklad,

NBS: Makropolitika, štvrťročný komentár. 2017 s. 3. Dostupné na internete:
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/WEB_Stvrtrocny_komentar_2017_januar.pdf
34
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35
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že práve „ostatné premenné“ budú v centre rozhodnutia. V tomto prípade je kľúčové, aby sa ich
analýza vždy vykonávala na pozadí rastu úverov. Inými slovami, aj v prípade ekonomickej
nerovnováhy indikovanej „ostatnými premennými“ je nevyhnutnou podmienkou pre zvýšenie
požiadavky na CCB prítomnosť nadmerného rastu úverov.36
Graf 8
Zadlženosť domácností v krajinách strednej a východnej Európy (%, december 2015 – február
2016)

Zdroj: ECB In Eurostat, 2018

Rozhodnutie o výške miery CCB je záväzné pre všetky banky, ktoré majú vystavenie voči
domácnostiam alebo podnikom v rámci Slovenska bez ohľadu na to či ide o domácu banku,
pobočku zahraničnej banky, alebo zahraničnú banku vykonávajúcu obchody na cezhraničnom
princípe.37
Aktuálna výška miery proticyklického kapitálového vankúša je 1,25% k pomeru rizikového
aktíva banky, s projekciou zvýšenia od 1. februára 2020, kedy by sa mala zvýšiť na 1,5%.
Predmetné je ukotvené v rozhodnutí Národnej banky Slovenska č. 1/2019 zo dňa 29.01.2019.
Národná banka Slovenska rozhodne o určení miery proticyklického kapitálového vankúša
štvrťročne, pričom zohľadňuje:
a) vypočítanú referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš
b) všetky príslušné usmernenia vydané Európskym výborom pre systémové riziká,
c) iné ukazovatele, ktoré Národná banka Slovenska považuje za dôležité.
Národná banka Slovenska štvrťročne vypočítava referenčnú hodnotu pre proticyklický
kapitálový vankúš. Pri určení referenčnej hodnoty zohľadňuje špecifiká národného
hospodárstva Slovenskej republiky s prihliadnutím na:
a) ukazovateľ rastu úverov a z neho vyplývajúcich rizík, najmä na odchýlku pomeru objemu
poskytnutých úverov k hrubému domácemu produktu od jeho dlhodobého trendu,

NBS: Nástroje politiky obozretnosti na makroúrovni. Dostupné na internete:
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/Nastroje_politiky_obozretnosti_na_makrourovni.p
df
37
NBS: Nástroje politiky obozretnosti na makroúrovni. Dostupné na internete:
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/Nastroje_politiky_obozretnosti_na_makrourovni.p
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b) všetky príslušné usmernenia vydané Európskym výborom pre systémové riziká.
Národná banka Slovenska určuje mieru proticyklického kapitálového vankúša vyjadrenú
ako percentuálny podiel celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu od
0 % do 2,5 %, a to v násobkoch po 0,25 percentuálneho bodu. Po zohľadnení vyššie uvedených
faktorov môže určiť mieru proticyklického kapitálového vankúša vyššiu ako 2,5 % celkovej
rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu na účely podľa § 33j ods. 2. Zákon
č. 483/2001 Z. z.
Ak Národná banka Slovenska prvýkrát určí mieru proticyklického kapitálového vankúša
vyššiu ako nula alebo ak zvýši existujúcu jeho mieru, určí aj dátum, od ktorého budú banky
povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického kapitálového vankúša. Ten môže byť
určený skôr ako 12 kalendárnych mesiacov od dátumu oznámenia o určení zvýšenej miery
proticyklického kapitálového vankúša iba vo výnimočných prípadoch.
Národná banka Slovenska oznamuje štvrťročné určenie miery proticyklického kapitálového
vankúša Európskemu výboru pre systémové riziká a na svojom webovom sídle. Oznámenie
obsahuje:
a) platnú mieru proticyklického kapitálového vankúša,
b) príslušný pomer úverov k hrubému domácemu produktu a jeho odchýlku od dlhodobého
trendu,
c) referenčnú hodnotu pre proticyklický kapitálový vankúš vypočítanú podľa odseku 2,
d) odôvodnenie určenej miery proticyklického kapitálového vankúša,
e) dátum, od ktorého budú banky povinné uplatňovať zvýšenú mieru proticyklického
kapitálového vankúša na účely výpočtu proticyklického kapitálového vankúša špecifického pre
banku, ak sa miera proticyklického kapitálového vankúša zvyšuje,
f) odôvodnenie skrátenia lehoty, ak je dátum uvedený v písmene e) v lehote kratšej ako 12
kalendárnych mesiacov po dátume oznámenia,
g) obdobie, počas ktorého sa nepredpokladá zvýšenie miery proticyklického kapitálového
vankúša a jeho odôvodnenie, ak sa miera proticyklického kapitálového vankúša znižuje.38
4. Závery
V príspevku sme sa venovali aktuálnemu trendu vývoja nášho hospodárstva so zameraním
na rast zadlženia domácností. Pri porovnaní s okolitými krajinami je tento jav skôr opačný, kde
sa trend zadlžovania už pred niekoľkými rokmi spomalil a má skôr klesajúcu tendenciu o čom
svedčí aj aktuálny pomer úverov domácnostiam na HDP. Jedinečný a historicky
bezprecedentný je aj vývoj na našom hypotekárnom trhu, kde okrem iných špecifík sme sa
behom 3 rokov v porovnaní so zahraničím dostali na najnižšie úrokové sadzby. Okrem aktuálne
vydaných opatrení regulátorom pre zmiernenie rizík vyzývame aj k ďalším intervenciám.
V prvom rade obmedzenie provízneho systému finančných sprostredkovateľov
(viazaný/neviazaný finančný agent vystupujúci ako SZČO), ktorí sú dlhodobo nadštandardne
odmeňovaní za sprostredkovanie v tomto prípade hypotekárnych obchodov a veľmi aktívne
podnecujú obyvateľstvo k maximalizácii ich úverového zaťaženia. Tento bod obmedzenia má
NBS v rámci politiky obozretnosti vo svojom programe, avšak na základe lobingu stále neprišlo
k jeho želanému nastaveniu. Ako ďalší dôležitý prvok s pevnými základmi ako prispieť
38
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k finančnej stabilite našej spoločnosti, je zaradiť predmety výučby ako aj záujmové aktivity
zamerané na zvýšenie finančnej gramotnosti do všeobecnej osnovy výučby školstva.
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Analýza podmínek odměňování zaměstnaných osob při výkonu trestu
odnětí svobody v České republice v letech 2017 až 2018
The Analysis of The Conditions of Employed Prisoners Remuneration
in the Execution of their Punishment in the Czech Republic in 2017/2018
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Abstract
The contribution analyzes the conditions of employment and remuneration of employed persons
in the execution of punishment. It describes the fundamental problem of the Czech prison
system with regard to the economy of the Czech republic and the impact on the state budget.
Furthermore, it is a temporarily valid and newly effective in regard to the legislation on this
issues. By means of the comparison method, the aggregated impacts of legislative changes on
the state budget, employers of persons in prison, and the convicts themselves are captured. The
results of the quantitative research suggest that current employers of persons serving a sentence
express satisfaction with the execution of the work of convicts and evaluate positively the
legislative conditions of employment and remuneration of prisoners. The majority of prisoners
employers are against deregulation of the prisoners remuneration and the majority of those, who
would prefer deregulation of remuneration, would not increase the prisoners remuneration in
this type of situation.

Klasifikace JEL: L51, K14, H72
Klíčová slova: vězeňství, recidiva, odměňování vězňů, deregulace, státní rozpočet

1. Úvod
Vězeňství a výkon trestu jsou neoddiskutovatelně jednou z důležitých oblastí pro sociální a
národohospodářské pole působnosti státu. Česká republika dlouhodobě patří k evropským
zemím s největším počtem vězněných osob na obyvatele. Kapacita českých věznic je přeplněna.
V současnosti můžeme pozorovat snahy o změnu systému a úpravy v nastavení legislativy z
oblasti vězeňství. V této práci se blíže zaobíráme zaměstnáváním a podmínkami odměňování
osob ve výkonu trestu. Jejich zaměstnávání, respektive následná tvorba dostatečné finanční
rezervy, je totiž jedním z nejdůležitějších základů pro pozdější resocializaci a prevenci v rámci
recidivního chování. Na základě nového návrhu nařízení vlády a novelizace vyhlášky
Ministerstva spravedlnosti se s rokem 2018 a následně i v roce 2019 zvýšily legislativně
stanovené výše odměn, které musí zaměstnavatel za práci osobám ve výkonu trestu vyplácet.
Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit změny legislativy převážně s dopadem na hospodaření
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státu a sociální kontext. V příspěvku je odměňování osob ve výkonu trestu podrobeno i jinému
pohledu, konkrétně diskusi nad částečnou deregulací odměňování vězňů a ponechání
kompetencí k určování výše pracovních odměn především na zaměstnavatele osob ve výkonu
trestu.
Je nutné sledovat agregované dopady navržených legislativních změn na oblast vězeňství
České republiky, dále na státní rozpočet i dopad na odměny a zaměstnávání odsouzených.
I proto byl proveden kvantitativní výzkum zaměřený na soukromé zaměstnavatele osob ve
výkonu trestu. Naším cílem je analyzovat trh práce odsouzených, zhodnotit spokojenost a
připomínky zaměstnavatelů k nastavení podmínek pro zaměstnávání vězňů a jejich zkušenosti
a názory na výkon práce odsouzených. Výsledkem nemá být pouze hodnocení dopadů
současných legislativních změn, ale také vybídnutí k další diskusi a hodnocení alternativního
směru odměňování a možných dopadů deregulace skrz stanovení výše odměn zaměstnávání
vězňů na základě tržních sil.
2. Vězeňství České republiky ve statistice
Česká republika dosáhla v dlouhodobém srovnání Eurostatu z roku 2013 nelichotivého
postavení: ze zemí Evropské unie v období 2010−2012 patří v oblasti vězeňství na čtvrté
nejvyšší hodnoty s počtem 217 vězněných osob na 100 tisíc obyvatel. Průměrem přitom bylo
128 osob (první příčku v této statistice zaujímá Lotyšsko: 312 osob na 100 tisíc obyvatel,
poslední pak Finsko: 60 osob na 100 tisíc obyvatel).
Graf 1
Počty vězňů pro země EU, roční průměr pro období 2007−2009 a 2010−2012

Zdroj: Eurostat (2013), Prison population, average per year, 2007–09 and 2010–12 (per 100 000 inhabitants).

Od té doby se v Česku příliš nedaří celkový počet vězňů snižovat. Dlouhodobě nepomohl
ani začátek roku 2013 a amnestie prezidenta Václava Klause. Ačkoli bylo s tímto rozhodnutím
spojeno propouštění tisíců osob z věznic, trvalo pouze čtyři roky, než se kapacity nápravných
zařízení opět naplnily. Tento vývoj počtu vězňů znázorňuje následující graf 2. Jen lehce
pozitivně může vyznít nejnovější dostupné číslo z konce let 2017 a 2018, kdy se podařilo
zastavit rostoucí trend a počet vězněných osob se mírně snížil. Nicméně ani dle aktuálnějších
dat se naše postavení v rámci Evropské unie dlouhodobě nezlepšuje. V roce 2016 obsadila
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Česká republika v počtu osob ve výkonu na počet obyvatel čtvrtou nejvyšší příčku (Eurostat,
2018).
Graf 2
Počet vězněných osob v letech 2006−2018 k 31. 12.

Zdroj: Mäsiarová, Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2017, Vězeňská služba České
republiky 2019, vlastní úprava

K takovému stavu nedospělo vězeňství České republiky vlivem jednoho determinantu,
ale dá se to považovat za souhru několika z nich. Samotné kriminální chování je velkým
tématem pro psychology. Například Fischer a Škoda (2009) uvádějí, že motivace k páchání
trestné činnosti patří mezi velmi složité otázky – záleží totiž na vzájemné interakci vnějších a
vnitřních faktorů působících v danou chvíli. Jednak je to legislativní nastavení, poté také
sociální podmínky (např. socializace a vstup na trh práce odsouzených po výkonu trestu) a také
samotný způsob výkonu trestu, kde se mnohdy projevuje efekt tzv. prizonizace. Na základě
zadluženosti odsouzených, nedostatku finančních prostředků a neschopnosti zařadit se zpět do
společnosti sílí tendence k recidivnímu chování a opětovnému návratu za mříže. Tento stav není
ideální jak pro společnost, tak pro stát, který na výkon trestu vydává každoročně vysoké
finanční prostředky.
Momentálně je v České republice celkem 35 věznic. Deset z celkového počtu jsou vedeny
jako vazební věznice. Dva ústavy pro výkon zabezpečovací detence slouží jako věznice pro
mladistvé. Průměrná celková ubytovací kapacita, která počítá pro jedno místo na čtyři m2, byla
20 947 míst a její využitelnost činila přibližně 108 procent. Objem odsouzených ve výkonu
trestu je tedy nadkapacitní (Mäsiarová, 2018).

2.1 Recidiva odsouzených v České republice
Recidiva je jeden ze zásadních problémů pro současnou oblast vězeňství České republiky.
Její hodnota v penologickém pojetí dosahovala v posledních letech zhruba 60 až 70 procent.
V trestně právním pojetí v roce 2014 bylo evidováno 53,2 procent recidivistů. Nejčastěji se
páchají opakovaně krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a zanedbání povinné výživy
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(Ministerstvo spravedlnosti, 2016). U posledně zmíněného trestného činu odborníci diskutují
nad otázkou dekriminalizace a nalezení jiných prostředků civilního práva k nápravě pachatelů.
Dle statistik výkon trestu odnětí svobody u tohoto trestného činu nepomáhá k dostatečné
nápravě pachatele, ba spíše zhoršuje postavení k tomu, aby povinnou výživu začal odsouzený
platit. Během výkonu trestu mnohdy vznikají odsouzeným další dluhy jak vůči soukromým
subjektům, tak vůči státu např. v podobě neplacení nákladů za jejich pobyt ve věznici. Tento
stav určitě nepomáhá v boji s recidivním chováním, ba naopak (Marešová, 2016). Význam má
samozřejmě i nesrozumitelný legislativní systém v České republice. Trestní řád počítá s
necelými dvěma stovkami trestných činů, jež lze potrestat odnětím svobody.
K nejúspěšnějším zemím s velikostí recidivy se řadí Norsko, kde se vrací do věznic jen asi
17 procent propuštěných vězňů. Otázkou je, jak moc můžeme na základě nastavení podmínek
při výkonu trestu přispět k tomu, abychom dosáhli podobného čísla i v České republice.
Zkušenost z Norska hovoří o speciálním typu věznice bez mříží, kde jsou vězni izolováni na
ostrově a učí se zde 12 až 18 měsíců před svým propuštěním základním návykům pro další část
života po výkonu trestu. Výběr odsouzených pro tento typ výkonu trestu samozřejmě vyžaduje
určité vstupní předpoklady odsouzeného. Dle odhadu Vladimíra Zimmela, náměstka sekce
trestní politiky Ministra spravedlnosti, by se v České republice jednalo maximálně o stovky
jedinců (Trusinová, 2016).
V současné době sledujeme zavádění elektronických náramků, které mají monitorovat
odsouzené během jejich trestu domácího vězení. Probační a mediační služba (dále „PMS”) již
uzavřela smlouvu s konkrétní společností, která bude tato sledovací zařízení dodávat. Soudci
by tak měli začít více využívat tohoto alternativního trestu, jelikož dosavadní nedůvěra z jejich
strany byla založena na absenci dostatečné kontroly nad odsouzeným, kterou elektronické
náramky přináší. Dosud prováděli kontrolu pachatelů s trestem domácího vězení příslušníci
PMS namátkovými kontrolami. Stát si od zavedení této novinky slibuje také celkovou úsporu
nákladů. Rozdíl je velký, náklady na odsouzeného v domácím vězení jsou vypočteny na 120
korun a na odsouzeného ve věznici zhruba na 1 100 korun. PMS zase uvítá větší prostor pro
práci přímo s pachateli namísto povinnosti provádět namátkové kontroly (ČTK, 2017).
Ministerstvo spravedlnosti ČR by si přálo, aby soudci více ukládali peněžité tresty. Zatímco
v Německu s nimi odchází asi 80 procent odsouzených, v Česku to v roce 2017 bylo 14 procent.
Nejčastěji se takto trestalo řízení pod vlivem drog či alkoholu. V současnosti se připravuje
novela, která by měla ukládání peněžitých trestů v Česku zjednodušit. Přeplněnost věznic se
stát dále snaží vyřešit i výstavbou nové věznice, o což se Vězeňská správa ČR pokouší v obci
Všechov u Tábora. Vůbec poprvé v novodobé historii by se mělo stavět takzvaně na zelené
louce. Na místě by mohlo být až 800 vězňů. Tamní radnice i část obyvatel to ale odmítají.
Ministerstvo spravedlnosti chce místním „vysvětlit pozitiva postavení nové věznice“ (Štefan,
2019).
2.2 Hospodaření Vězeňské služby České republiky
Je důležité zmínit, že na oblast hospodaření vězeňské služby má vliv převzetí a respektování
několika nadnárodních úmluv, které se týkají vězeňství a v nichž se Česká republika zavazuje k
plnění podmínek, jako je např. minimální počet zaměstnanců vzhledem k počtu vězňů a
obviněných, předepsaná minimální výměra prostor určených pro jednoho vězně (4 m2),
požadované výchovné prvky uplatňované vůči odsouzeným, které s sebou nesou náklad
v podobě vyškolení personálu, uznání mezinárodních standardů pro hygienu a ubytování vězňů
apod. (Rektořík, 1999).
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V rozpočtu Vězeňské služby ČR převládá výdajová část. Na nejnovější dostupné výsledky
hospodaření za celý rok 2018 poukazují následující tabulky. Tabulka 1 znázorňuje celou
příjmovou část rozdělenou i na jednotlivé podoblasti, graf 3 pak poukazuje na pozitivní vývoj
celkových příjmů.
Tabulka 1
Celkové příjmy rozpočtu Vězeňské služby ČR za rok 2018 (v tis. Kč)
Rozpočet 2018
Organizace

Příjmy celkem

Skutečnost

SKUT/UR
(v %)

1 401
630,02

1 512 132,68

107,88

217
800,00

217
800,00

375 598,12

172,45

1 183
830,02

1 183
830,02

1 136 534,56

96,00

1 052
293,35

1 052
293,35

1 010 536,69

96,03

Schválený

Po
změnách

1 401
630,02
v tom:

Nedaňové příjmy, kapitálové
příjmy a přijaté dotace celkem
Daňové příjmy
z toho:
Pojistné na důch. poj.

Zdroj: Vězeňská služba České republiky, 2019, vlastní úprava

Graf 3
Vývoj příjmů Vězeňské služby ČR v letech 2014−2018 (v tis. Kč)

Zdroj: Mäsiarová, Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2017, Vězeňská služba České republiky,
2019, vlastní úprava

Dle vykázaných statistik rozpočtu Ministerstva spravedlnosti za rok 2018 činily celkové
příjmy tohoto resortu, pod který Vězeňská služba ČR spadá, 3 029 834 tis. Kč. Na Vězeňskou
službu tak z této částky připadá více jak třetina (Ministerstvo financí, 2018). Část z nich tvoří
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např. poplatek uvězněného za jeho pobyt za mřížemi. Pokud od platby není dotyčný/á
osvobozen/a, hradí za pobyt za mřížemi 1 500 Kč za měsíc, což je daleko menší částka než
průměrně vynaložené náklady potřebné k jeho uvěznění.
Tabulka 2
Celkové výdaje rozpočtu Vězeňské služby ČR za rok 2018 (v tis. Kč)

Ukazatel

Výdaje celkem

Skutečnost
2017

Schválený rozpočet
2018

9 798 679,17

10 907 596,61

9 504 166,445

10 491 240,88

4 567 347,27

5 333 961,48

Rozpočet po
změnách 2018
11 048 856,51

Skutečnost
2018
10 799 329,03

v tom např.:
Běžné výdaje

10 611 961,57

10 367 043,55

v tom např:
Platy zaměstnanců
a ostatní platby za
provedenou práci

5 333 273,79

5 126 123,05

Program
protidrogové
politiky

7 964,37

8 000,00

8 000,00

7 967,40

Program sociální
prevence a
prevence
kriminality

8 965,62

9 000,00

9 000,00

8 961,84

294 512,59

416 315,73

429 894,94

432 285,48

Kapitálové výdaje

Zdroj: Vězeňská služba České republiky, 2019, vlastní úprava
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Graf 4
Vývoj výdajů Vězeňské služby ČR v letech 2014−2018 (v tis. Kč)

Zdroj: Mäsiarová, Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2017, Vězeňská služba České republiky,
2019, vlastní úprava

Jak již bylo zmíněno, výdaje Vězeňské služby jsou daleko vyšší než příjmy. Výdaje za celý
resort Ministerstva spravedlnosti za rok 2018 činily 28 065 474 tis. Kč. Na vězeňskou část šla
tedy stejně jako u příjmů více než třetina ze všech výdajů tohoto resortu (Ministerstvo financí,
2018).
Vzhledem k náplni příspěvku je zajímavé zaměřit se i na jednu z konkrétních položek
hospodaření Vězeňské služby, a to sice pohledávky za současnými a bývalými odsouzenými
vězni. Přesná čísla za rok 2017 nám říkají, že bylo celkem 9 937 počtu dlužníků z aktuálních
osob ve výkonu trestu a 26 668 dlužníků z řad bývalých odsouzených. Objem těchto
nevymožených pohledávek za obě skupiny činil ke konci roku 292 083 tis. Kč. Z hlediska
úspěšnosti vymáhání pohledávek pozorujeme mezi těmito skupinami velký rozdíl. Zatímco za
současnými vězni je úspěšnost vymahatelnosti zhruba 41 procent, za bývalými trestanci jsou to
jen čtyři procenta. Ke srovnání s předešlými lety můžeme konstatovat, že se absolutní hodnota
pohledávek zmenšuje, viz tabulka 3, která nám znázorňuje jednotlivé absolutní hodnoty všech
pohledávek vedených za současnými a bývalými odsouzenými v rozmezí let 2012−2018.
Tabulka 3
Absolutní výše pohledávek Vězeňské služby ČR za současnými a bývalými osobami ve
výkonu trestu v letech 2012−2018 (v tis. Kč)
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Částka

416 014

336 068

292 083

285 191

279 499

275
017

292 083

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2012−2017; Vězeňská služba České republiky,
2019, vlastní úprava
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Graf 5
Vývoj absolutní výše pohledávek v letech 2012−2018 (v tis. Kč)

Zdroj: Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2012−2017, Vězeňská služba České republiky,
2019, vlastní úprava

3. Zaměstnávání a odměňování osob ve výkonu trestu
Práce ve vězení je jedním z hlavních prvků výchovy vězňů. Je důležitá hned z několika
pohledů, ať už ekonomického, sociálního a psychologického. Současná legislativa ukládá
povinnost každému vězni pracovat. To však nutně neznamená, že jsou všichni vězni
zaměstnaní. Závisí to totiž na tom, zda je odsouzený práceschopný a není k jejímu výkonu
uznán zdravotně nezpůsobilým. Věznice mají za povinnost vytvářet podmínky buď pro
zaměstnávání vězňů v rámci svého provozu, vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti. Dle
zákona 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících
zákonů, potřebuje Vězeňská služba k zaměstnání u soukromých subjektů písemný souhlas
odsouzeného, bez kterého nemůže takovou práci vykonávat, i když je k ní způsobilý. K
zaměstnání u státních institucí tento požadavek zákon neukládá. Pracovní podmínky, pracovní
doba aj. se řídí zvláštními pracovními předpisy vztahujícími se na zaměstnance v pracovním
poměru.
3.2 Statistika a legislativní nastavení zaměstnávání a odměňování osob ve výkonu trestu
Ve výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 2018 pracovně zařazeno za finanční odměnu
průměrně 8 858 osob (dále jen „odsouzení“) z celkového počtu 15 026 zaměstnatelných
odsouzených způsobilých k vykonávání práce. Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet
zaměstnaných odsouzených o 409 osob. Zaměstnanost vězněných osob v roce 2017 činila 56,23
procenta a v roce 2018 se zvýšila na 59,89 procenta (Vězeňská služba České republiky, 2019).
Důležité je zmínit, že výše odměny a podmínky pro odměňování za vykonanou práci
jsou stanoveny legislativním nařízením. Samotné výše částek, které odsouzení v zaměstnání
obdrží, tak nepodléhají tržnímu stanovení na základě vztahu nabídky s poptávkou na tomto trhu
práce. Způsob rozdělení po vyplacení odměny stanovuje vyhláškou Ministerstvo spravedlnosti.
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Následující tabulky 4 a 5 představují předchozí a nově platné legislativní podmínky pro výši
odměňování a srážky z odměn odsouzených za vykonanou práci.
Tabulka 4
Diferenciace skupin pro výkon zaměstnání a související výše měsíčních odměn dle Nařízení
vlády č. 365/1999 Sb. (účinná k 31. 3. 2018) a dle Nařízení vlády č. 361/2017 Sb. (účinná od
1. 4. 2018)
Skupina - charakteristika

Výše měsíční
odměny
k 31.3.2018

Výše měsíční
odměny od
1.4.2018

I. skupina - pro výkon práce není potřeba odborné kvalifikace

4 500 Kč

5 500 Kč

II. skupina - pro práce je potřeba vyučení v oboru nebo jiná
odborná kvalifikace

6 750 Kč

8 250 Kč

III. skupina - pro zvláště náročný a specializovaný výkon
práce vyžadující vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné
vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
programu

9 000 Kč

11 000 Kč

Není zahrnuta

13 750 Kč

IV. skupina - pro výkon práce je potřeba vysokoškolský
magisterský stupeň vzdělání

Zdroj: Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., vlastní úprava

Velká většina vězňů pracuje v rámci odměn pro I. skupinu. Mají nárok na příplatky za práce
přesčas, ve svátek, v noci a ve ztíženém pracovním prostředí. Mohou být také odměněni za
vyšší pracovní výkon v požadované kvalitě až o 50 procent výše jejich měsíční odměny. Pro
zaměstnavatele je výhodné zaměstnat vězně zejména proto, že za ně nemusí platit sociální a
zdravotní pojištění. Vězni nemají nárok na dovolenou a v případě nemoci mohou být ihned
nahrazeni jiným zaměstnancem bez nároku na náhradu mzdy či nemocenskou dávku. Výše
tarifních odměn se neměnila od roku 2000, přestože průměrná mzda do roku 2017 vzrostla o
více než 108 procent a inflace činila za stejné období 39 procent (Ministerstvo spravedlnosti,
2017).
Průměrná měsíční mzda zaměstnaných osob ve výkonu trestu za rok 2018 činila 4 345 Kč,
což nedosahuje ani I. tarifní výše. Je to dáno zejména rozšířenými částečnými úvazky
odsouzených. V diferenciaci přibyla skupina pro zaměstnance s vysokoškolským vzděláním na
magisterské úrovni. Všem předchozím skupinám se pak zvýšila odměna shodně o 22 procent.
Zvýšení je přirozená reakce vývoje ostatních mezd na trhu práce. Aby ovšem toto navýšení
bylo efektivní s ohledem na lepší finanční stav odsouzených a případné omezení recidivy,
probíhá současně změna i v oblasti srážek z odměn.
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Tabulka 5
Srážky z čisté odměny zaměstnané osoby ve výkonu trestu dle vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 10/2000 Sb. (účinné k 31. 3. 2018) a dle novelizace vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 10/2000 Sb. (účinné k 1. 4. 2018)
Účel srážky

Hodnota srážky z čisté
odměny k 31.3.2018

Hodnota srážky z čisté
odměny od 1.4.2018

Srážky k úhradě výživného
nezaopatřených dětí

30 %

30 %

Srážky k úhradě nákladů výkonu trestu

32 %

26 %

Další srážky prováděné na základě
nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo
orgánu státní správy (pohledávky)

12 %

12 %

Ostatní srážky

4%

4%

Celkem srážky

78 %

72 %

Kapesné

20 %

17 %

Úložné

2%

11 %

Celkem

100 %

100 %

Zdroj: Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., Vyhláška č. 10/2000 Sb., vlastní úprava

Největší změna nastala dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách
z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí
srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších
nákladů, u položky „úložné“. Hodnota srážek z odměn se vůči tomuto „povinnému spoření
vězňů“ zvedla ze dvou procent na jedenáct procent. Důležité je dodat, že se také současně
zvyšuje částka, do které mají povinnost odsouzení spořit, z původních 2 000 korun na 35 tisíc
korun. Trend je zřejmý. Stát se touto změnou snaží o zajištěnější a lépe finančně připravené
odsouzené, kteří se dostávají z věznic na svobodu. Má-li odsouzený po naspoření povinné
výměry úložného dluhy vůči Vězeňské službě České republiky nebo jinému věřiteli, používá
se tato část srážky k jejich financování.
3.2 Agregované dopady legislativních změn
Dle odhadů a aktuální míře zaměstnanosti odsouzených se předpokládalo, že změny
přinesou do státního rozpočtu v roce 2018 příjmy v hodnotě 45,9 mil. Kč. Důvodem je
očekávané zvýšení výběru sociálního a zdravotního pojištění ve výši 27 042 854 Kč (sociální
pojištění), respektive 11 589 795 Kč (zdravotní pojištění). Změna si vyžádá logicky i díky růstu
odměn o 22 procent rostoucí náklady pro zaměstnavatele, tedy stát i soukromé podnikatele.
Předpokládaný dopad do výdajů státu v roce 2018 byl kalkulován na 45 932 520 Kč. Stát navíc
evidoval jednorázové náklady na změnu informačního systému vězeňské služby v hodnotě
dva mil. Kč. Pro podnikatele činil předpokládaný růst výdajů za stejné období 96 150 360 Kč.
Při navyšování odměn bylo třeba zohlednit faktor atraktivnosti zaměstnávání
odsouzených osob, který by se mohl snížit a zmenšit tak poptávku externích subjektů po práci
odsouzených. I tak se ale jejich výše mzdových nákladů stále bude pohybovat kolem 55–60
procent minimálních nákladů u „běžných zaměstnanců“. Návrh nakonec podpořila i
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Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.
Nevyčíslitelnou položkou budou ale zejména dopady sociální. Zvýšení finančních
prostředků napomůže k placení výživného a většímu umoření ostatních dluhů. Dle statistik až
dvě třetiny dluhů osob ve výkonu trestu vzniká v období těsně před nebo během výkonu trestu.
Sníží se také riziko recidivy, což přináší další úsporu nákladů na uvěznění odsouzených. Růst
odměn povede ke zvýšenému zájmu o práci mezi odsouzenými. Se zaměstnáním se posilují
další pozitivní aspekty jako pocit z dobře vykonané práce, pozitivní sebehodnocení nebo další
seberozvíjení. Celkově se tak dají veškeré dopady na rozpočet Vězeňské služby jen těžko
vyčíslit, ale můžeme dle předpokladů konstatovat, že si odsouzení v krátkém a stát zejména
dlouhém období polepší (Ministerstvo spravedlnosti, 2017).
K významnému posunu došlo 18. března 2019, kdy Vláda České republika vydala nové
nařízení, které zvyšuje odměny odsouzeným ve výkonu trestu za práci. Odměna za práci pro
odsouzené ve výkonu trestu bude nově pevně navázána na výši minimální mzdy, a to na
hodnotu 50 procent této částky. U prací zařazených do I. skupiny bude nově činit 6 675 Kč, ve
II. skupině 9 345 Kč, ve III. skupině 12 683 Kč a ve IV. skupině 16 020 Kč.
Dosud vláda zvyšovala odměnu za práci vězňům svými nařízeními, naposledy 1. dubna
2018, viz předchozí. I tak se ale vzhledem k růstu mezd ve společnosti neustále rozevíraly
příjmové nůžky mezi vězeňskou a mimovězeňskou populací a bylo nutné pokračovat ve
změnách. Po posledním navýšení minimální mzdy na 13 350 korun od 1. ledna 2019 klesla
hrubá pracovní odměna odsouzených jen na 41,2 procenta minimální mzdy. Aktuálně jsme tak
svědky opětovného zvyšování odměn a zejména procedurální změny a navázání odměn na
minimální mzdu. Do budoucna tato změna přinese jistotu v boji proti prohlubování rozdílů mezi
odsouzenými a společností. „Vláda si od opatření slibuje mimo jiné opětovné snížení
zadluženosti odsouzených, což je jeden z rizikových faktorů recidivy. Zároveň také zvýší
percentuálně podíl, který je odsouzeným srážen na úhradu výživného nezaopatřených dětí,“
(Vláda ČR, 2019).
4. Výzkumná část: pohled soukromých zaměstnavatelů na zaměstnávání a odměňování
osob ve výkonu trestu
4.1 Teoretické východisko
Teorii významu vězeňské práce pro společnost i trestaného jedince popsal již E. Danjou
(1821). Mzda podle něj vštěpuje „lásku a návyk“ k práci; ukazuje osobám trestaným za škodu
na majetku a krádeže smysl vlastnictví. Ty, kteří žili marnotratně, seznamuje s prozíravostí. Již
v tomto období je významně akcentována další perspektiva vězně − trestanec díky práci myslí
na budoucnost, vězeňská práce „předkládá měřítko vykonané práce, umožňuje kvantitativně
vyjádřit píli vězně a pokrok v jeho polepšení“. Foucault (1975) však upozorňuje, že „mzda za
trestní práci neodměňuje produkci; slouží jako pobídka k proměně jedince a měřítko jejího
uskutečňování“. V důsledku je to právní fikce, neboť nereprezentuje „svobodné“ poskytování
pracovní síly, ale úskok, u něhož se předpokládá, že bude účinný při technikách nápravy. Tlak
na zásadnější zavedení určitých tržních mechanismů do vězeňské práce lze považovat za
poměrně nový fenomén. Souvisí s eklektickým přístupem a změnou náhledu na obsažení a podíl
jednotlivých složek ve významu trestu, přičemž zohledněna jsou nová sociální rizika (Keller,
2011), jež jsou s vězni stále častěji spojena, jako je zadlužení, předlužení coby důsledek nízké
právní a finanční gramotnosti. Vězeňská práce tak kombinuje nejen význam coby kognitivněbehaviorální terapie v sociálním pojetí, ale i přístup orientovaný na úkoly z pohledu
psychologického. Ve výsledku je tak zvyšováno vzdělávání a pracovní kvalifikace
odsouzených v souladu s potřebami trhu práce v rámci politiky zaměstnanosti státu. Vzhledem
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k současným podmínkám na trhu práce se nabízí předložit i teoretické předpoklady, které se
váží k samotnému odměňování. Základní ekonomický model trhu práce deklaruje, že růst
poptávky po práci, kterou v posledních letech zaznamenáváme, ceteris paribus tlačí na vyšší
úroveň i cenu práce. Současná cena práce však díky regulovaným podmínkám výše
odměňování nemůže plně odrážet tyto tržní podněty.
4.2. Typ výzkumu a respondenti
Zvolen byl kvantitativní výzkum s technikou dotazníkového šetření. Respondenty byli
soukromí podnikatelé – živnostníci a firmy na území celé České republiky, kteří v době
výzkumného šetření (2018) spolupracovali s Vězeňskou službou a využívali pracovní síly
odsouzených ve svém provozu. Seznam spolupracujících subjektů byl vyžádán u Ministerstva
spravedlnosti ČR a porovnán se zveřejněným výpisem Vězeňské služby ČR. Elektronický
dotazník byl rozeslán jednatelům či zástupcům personálních oddělení. O vyplněné dotazníků
jsme dále žádali telefonicky. Ačkoli výběr respondentů byl záměrný a jasně identifikovaný,
poskytnuté údaje byly pro účely výzkumu anonymizovány.
Využitý dotazník byl pro přehlednost rozdělen do tří částí. První část byla identifikační.
Zjišťován byl například počet a charakteristika samotných zaměstnaných osob ve výkonu trestu
u těchto zaměstnavatelů. Výsledky umožnily získat přehled o struktuře a velikosti trhu, který
byl výzkumem pokryt, využito bylo zejména uzavřených otázek.
Druhá část se věnovala názorům, zkušenostem a motivaci respondentů k procesu
zaměstnávání vězňů a k výkonu jejich práce. Otázky také zachycovaly hodnocení dotazovaných
na podmínky a systém, ve kterém spolupráce mezi odsouzeným, Vězeňskou službou ČR a
zaměstnavateli probíhala. V tomto případě měly výsledky poskytnout obraz skutečných stimulů
zaměstnavatelů o poptávku práce na trhu odsouzených osob a přinést pohled na negativa,
kterým zaměstnavatelé čelili jak nastavením podmínek, tak při samotné práci s odsouzenými.
Využito bylo jak uzavřených, tak otevřených i polouzavřených otázek.
Třetí část dotazníku sloužila k získání zpětné vazby na podmínky odměňování a
zaměstnávání osob ve výkonu trestu a k legislativním změnám. Využity byly pouze uzavřené
otázky.
Kontakt se podařilo navázat s 68 ze 75 firem obsažených v seznamu Ministerstva
spravedlnosti ČR. Návratnost správně vyplněných dotazníků činila 43 z 68, tedy 63 procent.
4.3. Výsledky výzkumu
Do výzkumu se zapojily většinou střední a velké podniky působící na trhu delší dobu, 70
procent firem působí na trhu již více jak 16 let. Nejčastějším odvětvím, ve kterém dotazovaní
zaměstnavatelé odsouzených působí, bylo potravinářství, strojírenství, nakládání s odpady,
automobilový průmysl apod. Část šetření potvrdila dostupné statistiky, kdy se ukázalo, že firmy
ve výzkumu nejvíce zaměstnávají osoby v první platové skupině. Jedná se tedy o odsouzené,
kteří vykonávají lehké práce bez nároků na vyšší vzdělání. Najímají je zejména z důvodu
nízkých mzdových nákladů, ale je potřeba zmínit, že kladně hodnotí i jejich výkon práce.
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Graf 6
Diferenciace zaměstnaných osob ve výkonu trestu dle odpovědí respondentů

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní úprava

Odsouzení jsou pro zaměstnavatele spolehlivou pracovní silou. Hodnotí je často lépe než
pracovníky, kteří nejsou ve výkonu trestu, nebo pracovní sílu ze zahraničí. Přes možný
počáteční ostych si zaměstnavatelé později odsouzených cení natolik, že si je někdy v provozu
nechávají ihned po propuštění z vězení, což je pro úspěšnou resocializaci vězně velmi důležitý
krok (Mareš, 2017).
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Graf 7
Ilustrace spokojenosti zaměstnavatelů s vykonávanou prací vězňů

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní úprava

Stejně jako výkon práce odsouzených se většině zaměstnavatelům zamlouvá také
legislativní nastavení a nevadí jim ani zvyšování odměn o 22 procent od 1. 4. 2018 (výzkum
ještě nepracoval s rozhodnutím Vlády ČR o zvýšení odměn z 18. 3. 2019, viz část 3.2.). I přes
poměrně razantní zvýšení nákladů budou odměny stále dosahovat nízké úrovně při porovnání
s mzdovými náklady na „běžné zaměstnance“, jejichž odměna je např. ovlivněna úrovní
minimální mzdy. Odsouzení budou více motivováni a zvýšení výdělků může pozitivně ovlivnit
kvalitu odvedené práce. Minimální množství zaměstnavatelů odsouzených bude reagovat na
zvyšování odměn propouštěním zaměstnanců z věznic. Většina dle svých plánů zachová
současný stav nebo dokonce zvýší poptávku po práci odsouzených. Aby jejich zvýšená
poptávka mohla být uspokojena a projevila se kladně na zmírnění míry nezaměstnanosti
českých vězňů, musí Vězeňská služba České republiky realizovat projekty a vybudovat či
rekonstruovat nové výrobní haly přímo v areálu věznic. Téměř polovina respondentů má
problém najít ve věznicích dostatečný počet pracovníků, které by chtěli zaměstnat. Je to
zejména z důvodu, že odsouzených, kteří mohou práci vykonávat mimo prostor věznice, je
omezený počet.
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Graf 8
Největší nevýhody v rámci zaměstnávání odsouzených dle pohledu současných zaměstnavatelů

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní úprava

S procesem zaměstnávání odsouzených se samozřejmě váží i určité nevýhody, které
musí zaměstnavatel zohlednit. Především jsou to vyšší náklady na zajištění bezpečnosti, což
ukazují i výsledky výzkumu, kde tuto možnost zvolilo téměř 35 procent zaměstnavatelů jako
největší překážku při zaměstnávání vězňů. Problém nastává v okamžiku, kdy firma musí na
vlastní náklady přemístit zaměstnance z věznic do svých výrobních prostor, které přizpůsobuje
potřebným požadavkům. To by mohlo vyřešit více výrobních hal uvnitř věznic. Zaměstnavatelé
ale potom zaznamenávají dodatečné náklady s přemístěním své techniky a zajištění přepravy
konečných výrobků. Ať tak či tak, zaměstnavatelé musí počítat s tím, že si jinak levná práce
odsouzených vyžádá dodatečné náklady.
Druhý největší problém, který vyplynul z odpovědí na tuto otázku, je na první pohled
protichůdný k výsledku té předchozí. I když je valná většina zaměstnavatelů celkově spokojena
s prací odsouzených, 30 procent z nich hodnotí i tak jako největší nevýhodu kvalitu jejich
odvedené práce. Určitě se na zmíněném výkonu práce podepisuje i to, že jsou to z velké části
lidé, kteří nebyli doposud zvyklí pracovat, pochází z problematičtějších sociálních skupin a trvá
jim déle, než se zapracují a zvyknou si na pracovní režim. I tak jsou s nimi ale zaměstnavatelé
celkově spokojeni, což může ukazovat na nízkou kvalitu zaměstnanců na současném českém
trhu práce obecně. Jinak řečeno, „laťka není nasazena vysoko“, a ačkoli by zaměstnavatelé
uvítali ještě kvalitnější pracovní výkony, čeští odsouzení si nevedou ve srovnání s ostatními
zaměstnanci na trhu práce špatně.
Dalším problémem, který zvolilo 18,6 procenta zaměstnavatelů jako nejzávažnější, je nízká
kvalifikace odsouzených. Vězeňská služba i stát by měly věnovat úsilí a prostředky k zajištění
vzdělanosti a rekvalifikačních kurzů odsouzených. Tyto náklady by se do rozpočtu měly vracet
ve vyšším odvodu sociálního a zdravotního pojištění, ale i v dalších úsporách.
60

Graf 9
Dostupnost zaměstnanců z věznic očima zaměstnavatelů

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní úprava

Firmy mají problém sehnat dostatečný počet odsouzených k zaměstnání ve vlastním
provozu, jak ostatně ukazuje i výsledek odpovědí na otázku dostupnosti práce vězňů pro
zaměstnavatele. Téměř 47 procent z nich se vyjádřilo, že by zaměstnalo více odsouzených, ale
věznice nemají dostatečné zastoupení těch, kteří mohou pracovat mimo areál věznic. Je to jeden
z nejpalčivějších problémů současného stavu. Jak konstatuje náměstek ředitele Vězeňské
služby ČR Simon Michailidis, řešením by mohlo být dostat práci pro soukromé zaměstnavatele
přímo do věznic. Zaměstnanost by mohla být daleko větší. Věznice musí často odmítat mnoho
nabídek od firem, jelikož nemají dostatek vězňů, kteří by mohli opustit prostory věznice.
Střednědobým plánem je vystavět nebo rekonstruovat výrobní haly přímo v areálu věznic.
Momentálně se buduje střežené pracoviště například ve Věznici s ostrahou v Horním Slavkově.
I tak je ale důležitá snaha o podporu výkonu zaměstnání přímo v prostorách soukromého
zaměstnavatele. Někdo by mohl namítnout, že je tento proces rizikový i třeba z hlediska
svévolných odchodů odsouzených z pracoviště, ale Česká republika je co do statistiky hluboko
pod evropským průměrem počtu útěků z věznic a pracovišť (Vlková, J., Řezníčková A., 2017).
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Graf 10
Názor zaměstnavatelů osob ve výkonu trestu na deregulaci odměňování odsouzených
zaměstnanců

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní úprava

V dotazníkovém šetření nebylo prokázáno, že by většina zaměstnavatelů byla pro
deregulaci odměňování a ani většina z těch, kteří deregulaci nakloněni jsou, by v takovém
případě nezvýšila odsouzeným odměny za práci. Určitě je dosavadní nízká cena práce
odsouzených zárukou atraktivity najímání pracovní síly z věznic, můžeme ji vnímat jako
ochranný prvek k zajištění vyšší poptávky po práci odsouzených. Výsledky ale nebyly
jednoznačně pro volbu zachování současného stavu a nezvyšování odměn. Poměrně značná část
firem s těmito možnostmi sympatizuje. Dle odpovědí i zhodnocení současného stavu české
ekonomiky a trhu práce docházím k závěru, že by si za deregulovaných podmínek zaměstnání
vězni nepohoršili, ba dokonce je zde reálný předpoklad, že by se jejich odměny vlivem vysoké
poptávky po jejich práci zvýšily. Nemůžeme s jistotou tvrdit, že by část zaměstnavatelů, kteří
odpověděli v dotazníku pro ponechání stejné výše odměn za deregulovaných podmínek, tento
postoj hájila, i kdyby k deregulaci skutečně došlo (Mareš, 2017).
5. Závěr
V příspěvku jsme blíže analyzovali legislativní nastavení zaměstnávání vězňů v České
republice, zaměřili se na statistické údaje a příčiny problémů českého vězeňství. Dlouhodobě
se jako nedostatečná jeví dosavadní předepsaná výše úložného, kdy jsou odsouzení povinni
spořit ze svých výdělků během výkonu trestu jen do výše dvou tisíc korun. Tato částka, kterou
dostanou vězni v případě naspoření při opuštění věznice, nezaručuje dostatek prostředků pro
počáteční období po výkonu trestu a úspěšné zařazení do společnosti. Část z odsouzených si
kvůli nezaměstnanosti, ale i nízkým odměnám a současně vysokým srážkám z odměn není
schopna uspořit ani tuto základní výši úložného. Pro změnu trendu je tak důležité zajistit i vyšší
zaměstnanost a odměny pro osoby ve výkonu trestu, které jsou stanoveny direktivně
legislativním nařízením.
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Zaměřili jsme se také na předpokládaný vliv legislativních změn na státní rozpočet. Ze
srovnání je patrné, že si změna v počáteční fázi vyžádá téměř stejné zvýšení jak výdajů, tak
příjmů do státního rozpočtu. Z dlouhodobého hlediska je však pravděpodobné při udržení
dostatečné míry zaměstnanosti odsouzených snížení recidivy a tedy menší návratnost
propuštěných osob zpět k výkonu trestu do věznice, což se projeví mimo jiné na ušetřených
nákladech státního rozpočtu. Jelikož však proces zaměstnávání osob ve výkonu trestu závisí
také mimo jiné na stavu české ekonomiky, je obtížné predikovat v dlouhém období přesné
dopady na státní rozpočet, které by byly číselně podložené, nicméně snaha o zefektivnění
oblasti vězeňství České republiky je zřejmá.
Dle výsledků výzkumného šetření docházíme k závěru, že zaměstnané osoby ve výkonu
trestu jsou mezi zaměstnavateli hodnoceny kladně. Zaměstnavatelé získávají při zaměstnávání
odsouzených levnou a relativně stabilní pracovní sílu, zejména pokud porovnáme vězně
s jinými pracovníky z agentur práce.
I přes zvyšování odměn legislativním nařízením hodlá valná většina zaměstnavatelů
pokračovat ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky a nadále zaměstnávat osoby ve
výkonu trestu. Zhruba třetina dotazovaných jich dokonce plánuje zaměstnat větší počet než
doposud. I přes nemalou část zaměstnavatelů většina není pro deregulaci odměňování
zaměstnaných osob ve výkonu trestu a většina těch, kteří se k otázce deregulace staví pozitivně,
by za takového stavu nepřistoupila ke zvýšení pracovních odměn odsouzeným. V tomto ohledu
tedy bude zajímavé sledovat další změny a reakce pro tuto specifickou oblast trhu práce, neboť
Vláda ČR v březnu 2019 odměny opět navýšila. Provedený výzkum tento krok nepokryl, jako
velmi žádoucí v tomto ohledu spatřujeme sledovat situaci i nadále a po určitém čase některé
části výzkumu zopakovat, případně jej rozšířit.
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Abstract
The paper was elaborated on the topic of emigration of Slovak nationality for work in
historical context. The main aim of this paper is to examine the emigration of Slovaks to work
through various historical milestones. To accomplish this goal, the following tasks have been
identified: to explore emigration at the end of the 19th and early 20th centuries, to study
emigration after the Second World War. Research methods used in the paper: theoretical
general methods of scientific knowledge - analysis, synthesis of available bibliographic
references, their comparison.
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1. Úvod
Z historického hľadiska prišlo k mnohým veľkým presunom obyvateľstva pri hľadaní
lepších životných podmienok. Ľudia putovali najprv ako súčasť kočovných spoločenstiev,
neskôr bol ich pohyb závislý od sociálnych, ekologických a rôznych iných faktorov. Rozmach
priemyselnej výroby a impérií v priebehu 18. a 19. storočia priniesol éru presunu obyvateľstva
z dediny do mesta v rámci regiónov a hlavne nútenej migrácie za prácou. Začiatkom 20.
storočia sa migrácia zrýchlila, geograficky sa rozšírila na celý svet. Spoločnosť urbanizáciou
prispela k tomu, že ľudia časť svojho života strávia v cudzine (Manning, 2015). USA sú
krajinou, ktorá je asi najviac zo všetkých spomínaná ako cieľ emigrantov (Daniels, 1991).
Podľa štatistík prišlo do USA do roku 1860 celkom 4 652 187 ľudí, závratné množstvo ľudí
začalo do USA prúdiť v 19. storočí, kedy pohyb do krajiny ešte nebol natoľko regulovaný.
Americké prostredie sa stalo prostredím imigrácie. Odhaduje sa, že medzi rokmi 1880 až 1920,

Uvedený príspevok bol vytvorený v rámci projektu ,,Bilancia ekonomických strát a prínosov z migrácie
pracovnej sily´´, podporovaný Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(VEGA) [1/0679/19].
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teda do zavedenia kvót, sa prisťahovalo 20 668 563 Európanov (Thernstrom, Orlov, Handlin,
1980).
2. Historické míľniky slovenského vysťahovalectva (koniec 19. a 20. storočie)
V novoveku mala Európa jednoznačne emigračný charakter. Premena kontinentu v
imigračnú oblasť nastala v druhej polovici 20. storočia. Masová migrácia sa objavuje v Európe
už v 4. storočí, kedy sa Európa stáva súčasťou pohybu obyvateľstva nazývaného tiež veľké
sťahovanie národov. Takýto masový presun obyvateľstva z dôvodov klimatických zmien na
zemi či vyschnutia pastvín pre stáda dobytka sa už v danej podobe nezopakoval, ale
obyvateľstvo sa z rôznych príčin sťahovalo aj v nasledujúcich storočiach (Jakešová, 2006).
Slovenské vysťahovalectvo je neodmysliteľnou súčasťou našej minulosti, má vonkajší aj
vnútorný význam pre celé národné dejiny, súčasnosť aj budúcnosť. Sťahovanie Slovákov na
Dolnú zem od konca 17. storočia do 19. storočia bolo dlhotrvajúcim migračným pohybom v
rámci vtedajšieho Uhorska a je teda neodmysliteľnou súčasťou našich dejín. Rozpad Rakúsko–
uhorskej monarchie a vznik nástupníckych štátov rozdelil dolnozemských Slovákov do
Maďarska, Srbska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska a Rumunska (Baláž, Bilik,
Mikolaj, 2014). Osobitné miesto v tomto procese zaberá 19. storočie. Keď sa presadila
priemyselná výroba, podstatne sa zdokonalili dopravné prostriedky a zliberalizovali sa
podmienky usadzovania, migrácia sa stala celospoločenským javom (Ilek, 2009 I.). Masový
charakter vysťahovalectvo nadobudlo od 40-tych rokov 19. storočia v troch vlnách. Prvá
vysťahovalecká vlna (1846-1850) – v porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami sa ročný
priemer odchodov zvýšil až na päťnásobok (hrubá emigrácia 256 000), v rokoch 1851-1855
dokonca na sedemnásobok (hrubá emigrácia 342 000). Druhá vlna prebehla v rokoch 18661875 a v rokoch 1871-1875. Priviedla do zámoria v priemere 372 000 ľudí ročne. Tretia vlna
prebehla v rokoch 1880-1890 a priviedla z Európy do zámoria v priemere 779 000 osôb ročne
(Bade, 2005).
Slovenské etnikum nemalo aktívny priebeh ranného vysťahovalectva. Vysťahovalectvo
Slovákov až do konca 70. rokov 19. storočia bolo skôr ojedinelé. Jednalo sa hlavne o drotárov,
oknárov alebo plátenníkov (Bielik, 1980). Prvou väčšou zachytenou skupinou boli sezónne
prichádzajúci drotári v oblasti Philadelphie, v roku 1840, ktorí dorazili z trenčianskej župy
(Čulen, 1942). Inak ešte smerovali do baníckych oblastí okolo Pittsburghu. Jednalo sa
o vysťahovalcov z oblastí, u ktorých sa neskôr masová migrácia spustila: Spiš, Šariš a Zemplín.
Ku koncu 70. rokov 19. storočia sa začínajú v dokumentoch Ministerstva vnútra objavovať
upozornenia na hromadné vysťahovalectvo z niektorých oblastí, hlavne Šariša (Bielik, Rákoš,
1969). S určitosťou možno povedať, že vysťahovalectvo celkovo postihlo najviac východné
Slovensko. Avšak medzi rokmi 1869 – 1910 zaznamenala najväčší úbytok obyvateľstva
Oravská župa, a to až o 4,4% (Šálka, 2017).
Pri skúmaní migrácie existuje viacero problémov. Jedná sa napr. o určovanie počtu
migrantov v jednotlivých národoch. Mnoho dnešných európskych národov bolo súčasťou
rôznych mnohonárodnostných celkov. Napr. prisťahovalci z monarchie Rakúsko-Uhorsko boli
vedení až do roku 1899 v štatistikách USA ako prisťahovalci z Rakúsko-Uhorska bez ohľadu
na národnostnú príslušnosť (Bade, 2005). Na základe Dillinghamovej komisie počet
prisťahovalcov, ktorí uviedli ako svoju národnosť slovenskú, sa pohyboval v rokoch 1899-1910
na čísle 377 527 tzn. 4% z celkového počtu prisťahovalcov do USA. Určenie počtu
vysťahovalcov je problémové aj v súvislosti s tým, že často dochádzalo k zamieňaniu pracovnej
migrácie s vysťahovalectvom (emigráciou). Na základe migračných štatistík sa dá
predpokladať, že viac ako tretina emigrantov smerujúcich do USA sa vrátila naspäť (Jakešová
2006). O rozdieloch v štatistikách môžeme hovoriť dokonca aj pri vysťahovalectve jedného
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štátneho celku. Zoberme si napr. Rakúsko-Uhorsko, Česi väčšinou v cudzine zostávali, zatiaľ
čo Slováci a Rusíni, sa z veľkej časti po získaní finančných prostriedkov opäť vrátili do vlasti
(Vaculík, 2006/2007). Navrátilci so skúsenosťami získanými vo svete sa menili na inovátorov
a tak v lokalitách, do ktorých sa vrátili nemali pomery postfeudálnych čias šancu na prežitie
(Jakešová, 2006). Zaradenie podľa národnosti bolo viac než problematické. Záležalo od toho,
ako imigranti rozprávali. Pokiaľ Slovák rozprával po nemecky, zaradili ho k nemeckej
národnosti. Oblečenie zavádzalo tiež. V ovčej koži chodili oblečení skôr pastieri z dnešných
oblastí Slovenska. O nevedomosti o slovenskom etniku sa môžeme dočítať nasledovne:
„Vyhladovaní imigranti bez peňazí v kabátoch z ovčej kože, ktorí nedávno pristáli v Castle
Garden a koho reportéri nazývajú Maďarmi, sú v skutočnosti Slováci, etnikum počítajúce asi
1 000 000 duší, ktoré obýva severozápadnú časť Uhorska a nemá žiadnu príbuznosť v jazyku,
predkoch alebo zvykoch k Maďarom. Slováci sú pravdepodobne najignorantnejším
a najúbohejším roľníctvom kresťanskej Európy. Ich krajina je drsná a chudobná, a oni sami žijú
hlavne na zemiakoch. Ich jazyk patrí k slovanskej vetve a má blízko k češtine viac ako
k akémukoľvek inému jazyku. Nemá literatúru. Skupiny Slovákov opúšťajú svoje farmy a idú
do rakúskych a maďarských miest, kde vykonávajú tie najhoršie práce. Maďari, s ktorými si
týchto úbohých ľudí pletú, emigrujú len zriedka. Majú úrodnú krajinu, a sú inteligentní,
pracovití a silne patriotickí“ (New York Evangelist, 01.04.1880). Na druhej strane „je často
vyzdvihovaná chuť Slovákov pracovať a ich nejasné zotrvanie v krajine, nakoľko ich rodiny
museli z finančných dôvodov zostať v Európe“ (The New Orleans Daily Democrat,
23.03.1880). Je zaujímavé, že v oficiálnych štatistikách a dokumentoch sa slovenská národnosť
zatiaľ takmer vôbec nevyskytuje, v novinových článkoch sa už s pojmom slovenská národnosť
operuje. Dá sa teda usudzovať, že skupina emigrantov zo severných častí Uhorska sa sama za
Slovákov považovala.
Slovenské vysťahovalectvo bolo súčasťou migračných vĺn, ktoré zasiahli Európu koncom
19. storočia a začiatkom 20. storočia. Slovenské vysťahovalectvo do zámoria od 80-tych rokov
19. storočia nadobudlo masový charakter a trvalo až do začiatku 1. svetovej vojny. Najviac
slovenských vysťahovalcov smerovalo v rámci tretej vysťahovaleckej vlny do USA. Práve v
tomto období sa do popredia dostávajú vysťahovalci z južnej, strednej a východnej Európy.
(Ilek, 2010 II.) Prvým známym Slovákom, ktorý navštívil Ameriku bol Štefan Štitnický –
Parmennius, ktorý sa v roku 1583 zúčastnil na výprave objavenia ostrova New Foundland. K
ďalším známym Slovákom slovenského vysťahovalectva patria: Andrej Jelik, bratia Beňovský,
Ján Ladislav Polerický, Gejza Mihalóci, Ján Fiala, Anton Pokorný. Slováci prichádzali do
Ameriky spočiatku len za vidinou dobrého zárobku v amerických oceliarňach, železiarňach,
uhoľných baniach bez úmyslu usadiť sa nastálo (Dobrotská, 2001). Až postupom času pribúdalo
takých, ktorí mali v úmysle usadiť sa trvalo. Pokiaľ ide o sociálne zaradenie vysťahovalcov, je
nutné zdôrazniť, že pochádzali zo stredných a nižších vrstiev, ale nie úplne pauperizovaných,
lebo migrácia si vyžadovala značné finančné prostriedky na dopravu a zaistenie existencie v
novom prostredí, zvlášť v prípade roľníkov a živnostníkov (Vaculík, 2006/2007). Z hľadiska
kvalifikácie išlo vo väčšine o nekvalifikované pracovné sily. Až 80% slovenských
prisťahovalcov do USA bolo v rokoch 1899-1910 zaradených k robotníkom. Aj napriek tomu,
že väčšina slovenských prisťahovalcov patrila k nekvalifikovanej pracovnej sile, 4 osoby
uviedli ako svoje zamestnanie herectvo, 1 osoba bola zaradená medzi spisovateľov a vedcov,
medzi sochárov a maliarov bolo zaradených 16 osôb, 2 osoby boli zaradené k architektom, ďalší
Slováci boli zastúpení v odboroch ako hudobníctvo, učiteľstvo, inžinierstvo a i. Medzi
kvalifikovanými profesiami sa Slováci objavovali v odboroch ako kováči, tesári, stolári, murári,
zámočníci, železiarski a oceliarski robotníci, mäsiari a pekári (Dillinghamova komisia). Podľa
veku sa dá na základe predvojnových uhorských štatistík určiť, že najpočetnejšou skupinou
prisťahovalcov boli osoby vo veku 20-29 rokov. Vysťahovalectvo bolo spočiatku doménou
mužov, platilo to najmä pre východné Slovensko (Belej,1997). Ak zoberieme do úvahy vyššie
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spomenuté údaje (muži v zrelom veku), tak tento fakt výrazne ovplyvnil vývoj hrubej miery
sobášnosti, najmä vo východoslovenských župách (Tajták, 1975). Napríklad v Šarišskej župe
poklesol v rokoch 1866-1900 počet sobášov o 28% (Šálka, 2017). O príčinách slovenského
vysťahovalectva sa mnoho môžeme dozvedieť z článkov v súdobej tlači. Národné noviny z
roku 1881 alebo Úvodník z roku 1882 hovoria o nemožnosti sa zamestnať v rodnom kraji, o
nedostatku škôl v tej dobe, s čím súvisí nevzdelanosť obyvateľstva (Bielik, Baláž, 1989).
Ďalším počinom, ktorý upozorňoval na problematiku vysťahovalectva boli petície, ktoré začali
organizovať župné úrady i spolky maďarských veľkostatkárov. Pomenovali príčinu, činnosť
vysťahovaleckých agentov, ktorí vyvíjali svoju agitačnú činnosť v zastúpení rôznych
lodiarskych spoločností. K najznámejším patrili firmy Timmel v Hamburgu a Missler v
Brémach. Napr. Timmelova agentúra poslala každému záujemcovi podrobné inštrukcie spolu s
lodným cestovným lístkom. Zaujímavosťou tejto agentúry bolo, že vydávala propagačný
materiál v slovenčine. Spoločnosť mala k dispozícii 11 lodí, ktoré premávali na linke HamburgNew York, cestovné bolo odstupňované podľa rýchlosti spojenia a pohodlia. Na parníkoch sa
za cestovný lístok platilo 83 zlatých a cesta trvala 9-10 dní, na expresných lodiach stál lístok
89 zlatých a cesta trvala 6-6,5 dňa (Ilek, 2010 III.). Existovali dva typy vysťahovaleckých
agentov. Prví „verbovali“ v zastúpení amerických banských a priemyselných podnikov.
Zameriavali sa na nábor pracovnej sily pre americké podniky. Samotný vysťahovalec nemusel
zaplatiť náklady na cestu vopred, ale mohol si ich odpracovať priamo v USA (nábor pracovnej
sily na základe kontraktu). Americký kongres však zakrátko takýto nábor pracovnej sily zakázal
(Hanzlík, 1970). Druhí boli agenti lodných spoločností. Malo to súvis so stále sa zväčšujúcou
konkurenciou paroplavebných spoločností, ktoré chceli zaplniť lode čo najväčším množstvom
pasažierov. Agenti lodných spoločností sa častokrát dopúšťali rôznych klamstiev a podvodov
na miestnom obyvateľstve. Oni mali často na svedomí „optimistické listy“, prichádzajúce z
Ameriky do starej vlasti príbuzným a známym vysťahovalcov (Šindelář, 1970). Ľudia, ktorí
hľadali lepší život sa vydali do prístavov. Najčastejšími boli nemecké prístavy a to konkrétne
Brémy a Hamburg. Mohlo to byť spôsobené aj faktom, že pri ceste na nemecké územie nebol
podľa Drážďanskej konvencie potrebný pas, ale len nejaký preukaz totožnosti. Ak sa niekto
najprv presunul do Veľkej Británie, najpravdepodobnejšie potom cestoval do Liverpoolu.
Medzi ďalšie frekventované prístavy patrili Dublin, Glasgow, Antverpy alebo Stavanger
(Handlin, 1973). Drvivá väčšina ľudí si mohla dovoliť cestovať len v medzipalubí, čo bol
vlastne pôvodne priestor pre uskladnenie nákladu pod hornou palubou. Podmienky tam boli
drsné, často tam dochádzalo k pôrodom, vypukali epidémie a mnoho ľudí na ceste zomrelo
(Čulen, 1942). Najviac príchodov zaznamenal prístav New York City, kam smerovala väčšina
cestujúcich, z ďalších viac frekventovaných môžeme menovať napríklad prístavy vo
Philadelphii, Baltimore, Bostone, Charlestowne a New Orleans (Thirring, 1904). New York
City má pred nimi však masívny náskok.
Etnická súdržnosť doviedla ľudí k združovaniu sa. Usídľovali sa v oblastiach, v ktorých
boli najmä bane a továrne spracujúce oceľ a železo. Sprvu to fungovalo okolo kostolov, ktoré
slúžili omše v národnom jazyku. Prvým spolkom, na ktorom sa Slováci podieľali, bol Československý podporujúci spolok založený v roku 1854 v St. Louis. Skutočne vedúcu
a zjednocujúcu rolu po prelome storočí získala Slovenská liga (1907). Jej významnými
predsedami boli napríklad Štefan Furdek a Ivan Daxner. Ak by sme mali menovať konkrétne
mestá a obce, do ktorých Slováci najviac smerovali, menovali by sme Pittsburgh, Hazleton,
McKeesport, Bridgeport, Passaic. Z veľkých miest to boli hlavne New York City, Minnesota
a Cleveland. V mnohých oblastiach vznikali noviny v národných jazykoch, prvým bol
litografovaný časopis Bulletin vychádzajúci od roku 1855 v Pittsburghu, ktoré podnietili o rok
neskôr vydávanie Americko-slovenských novín (Ference, 1993).
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S rastúcim počtom imigrantov sa začínajú objavovať zmienky aj v dobových periodikách
a dá sa teda predpokladať, že do istej miery odzrkadľovali názor väčšiny. Ako dôvody pre
odchod Európanov za oceán považujú vyhnutie sa povinnej vojenskej službe a hľadanie lepších
podmienok. Články upozorňovali aj na prínos imigrácie vo forme talentu, umenia a znalostí
napríklad vo vinohradníctve. V niektorých novinách sa tiež uverejňovali oznamy pre
imigrantov, ktoré opisovali miestnu krajinu a výhody usadenia sa v nej.
Masové vysťahovalectvo a udalosti 20. storočia – rozpad Rakúsko-Uhorska, pád maďarskej
komunistickej vlády, druhá svetová vojna a sovietska intervencia v roku 1956 prispeli k tomu,
že do USA vycestovalo široké spektrum ľudí. Výsledky 2. svetovej vojny predurčili začiatky
politickej emigrácie a komunistický prevrat vo februári 1948 vznik novej emigračnej vlny.
Udalosti v roku 1968 a okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy ovplyvnili
ďalšiu veľkú vlnu politickej a ekonomickej emigrácie. Československo sa z historicky
emigračnej krajiny zmenilo po roku 1989 na imigračnú. Po dlhých rokoch produkcie
migračného úbytku sa Československo zmenilo na krajinu oficiálne migračne ziskovú. Objavila
sa aj tzv. reemigrácia bývalých občanov Československa, zväčša kvôli majetkovým reštitúciám
(Vaňo et al., 2001). Intenzívna bola aj migračná výmena, ktorá vrcholila v období delenia
spoločného štátu (1990–1993). Išlo obzvlášť o rodiny zmiešaných párov českej a slovenskej
národnosti. Prisťahovaní z Českej republiky do Slovenskej republiky predstavovali v roku 1993
80% všetkých prisťahovaných do krajiny a do Českej republiky zas smerovala takmer celá
emigračná vlna zo Slovenska, v tom roku 7 276 osôb, t.j. 99% (Vaňo et al.,2003). Vznikom
suverénnej Slovenskej republiky v roku 1993 prevzal štát do svojej kompetencie realizáciu
politiky a vzťahov štátu k slovenským menšinám, komunitám a jednotlivcom v zahraničí. V
roku 1994 vyhlásila Národná rada Slovenskej republiky 5. júl ako Deň zahraničných Slovákov,
v roku 1997 prijala Národná rada Slovenskej republiky prvú osobitnú legislatívnu normu –
Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí v znení neskorších predpisov. Tento
zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach týkajúcich sa vzťahov Slovenskej
republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí a štátnu podporu Slovákov žijúcich v zahraničí.
Uvedený zákon od 1.1.2006 zriadil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom v
Bratislave. Úrad je orgánom štátnej správy, je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená na
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Úrad sa podieľa
na zabezpečovaní tvorby štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí,
vypracúva návrhy koncepcií na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí, koordinuje a
zabezpečuje dokumentačnú činnosť o Slovákoch žijúcich v zahraničí a i. Slováci patrili k
tradičným európskym vysťahovaleckým národom, dôsledkom exodu slovenského národa sú
súčasné slovenské komunity v zahraničí.
Kvôli zahraničnej migrácii si krajiny čoraz viacej uvedomujú nutnosť zasahovať do
migračných procesov a usmerňovať migračné toky cez ich územia. Prijímajú migračné politiky
ako súbor inštrumentov na regulovanie zahraničnej migrácie. Individuálny prístup je tu
nedostatočný, efektívne a pozitívne riešenia sú možné iba v spolupráci s ostatnými krajinami.
Migračná politika Slovenskej republiky sa vyvíja v rámci migračnej politiky Európskej únie.
Sú unifikované napr. pravidlá udeľovania azylu (Dublinský protokol), voľný pohyb občanov
Európskej únie, pravidlá týkajúce sa občanov tretích krajín, napr. právo na zlúčenie rodiny.
Pred rozšírením Európskej únie v roku 2004 boli vypracované odhady najmä použitím
ekonometrických modelov a týkali sa prevažne obdobia bezprostredne po zavedení voľného
pohybu pracovníkov. Napr. Sinn a kol. (2001) odhadovali pomerne vysokú hodnotu
migračného potenciálu 5 krajín – Poľska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska,
Rumunska – pre migráciu do Nemecka – a to na 4-5% populácie krajín pôvodu (odhadované
na základe podielu tureckých prisťahovalcov v Nemecku). Podobne ročný migračný potenciál
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smerom na západ krajín, Poľska, Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska a
Slovinska odhadli Franzmeyer, Brűcker (1997) na 340–680 tisíc osôb (Heinz, Ward–
Warmedinger, 2006). Fassmann a Hintermann (1998) odhadli migračný potenciál Poľska,
Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska (smerujúci do západnej Európy dokonca
„niekde medzi možnými 4 miliónmi a najpravdepodobnejšími 700 tisícami osôb“ (osoby, ktoré
chcú odísť a plánujú krátkodobý alebo dlhodobý pobyt v západnej Európe).
Skutočne už pred rozšírením Európskej únie v roku 2004 sa ukazovalo, že nižšie odhady
migrantov do krajín EÚ15 by mohli byť reálnejšie (na základe štúdií o Španielsku, Portugalsku
a Grécku). Dokumentujú to aj Eurobarometre (Krieger, 2004), ktoré odhadli, že vážny záujem
odísť do zahraničia malo v prístupových a kandidátskych krajinách 1% obyvateľstva 15
ročného a staršieho. Najväčší migračný potenciál bol odhadnutý medzi 3% - 4,5%. Bahna
(2007) však v súvislosti s hodnotením migračného potenciálu dodáva, že v týchto odhadoch
treba doceniť medziregionálnu migráciu, ktorá má vplyv aj na rozsah medzinárodnej migrácie.
3. Závery
Ľudia cestovali a sťahovali sa na menšie, ale aj väčšie vzdialenosti počas celých dejín.
Slovenské vysťahovalectvo do Spojených štátov amerických a iných krajín bolo súčasťou
migračných vĺn, ktoré kvôli hospodárskej nestabilite prešli Európou na konci 19. storočia
a začiatkom 20. storočia. Najvýraznejšie ubúdalo obyvateľstvo pred 1. svetovou vojnou a po
nej. Ľudia plaviaci sa do USA boli takmer výlučne roľníci a nevzdelaná trieda. Je zachovaný
vyšší podiel mužov vo vysťahovalectve. Vekovo sa vzorka postupne omladzuje a narastá podiel
sezónneho vysťahovalectva. Nakoniec dochádza k prechodu vysťahovalectva celých rodín.
Zhotovenie štatistík odrážajúcich skutočnosť komplikuje národnostná situácia v Uhorsku.
Americké oficiálne dokumenty spravidla neodlišujú Slovákov od Maďarov, slovenské etnikum
sa pomerne rýchlo začína vymedzovať prostredníctvom rôznych spolkov. Ich existencia
prispela k rozšíreniu národného povedomia a priaznivo ovplyvnila vznik samostatného
slovenského štátu. Začiatkom 20. storočia sa rozbehla masová imigrácia Slovákov do USA
z ekonomických dôvodov.
Koniec 20. storočia je poznačený očakávaným vstupom Slovenskej republiky do Európskej
únie. Slováci si za cieľové krajiny migrácie za prácou vyberajú krajiny na európskom
kontinente. V roku 2004 sa Slovenská republika stala členom Európskej únie. Jedným zo
základných princípov Európskej únie je otvorený trh práce v rámci jednotlivých členských
štátov. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa postupne začal trh práce štátov
Európskej únie slovenským občanom otvárať. Migrácia po vstupe Slovenskej republiky do
Európskej únie výrazne prispela k vyrovnávaniu nesúladu ponuky a dopytu na trhu práce a
slúžila ako mechanizmus vyrovnávania ekonomických výkyvov na pracovných trhoch
Európskej únie. Po rozšírení Európskej únie sa uskutočnil Eurobarometer zameraný na
geografickú a pracovnú mobilitu. Z výsledkov vyplýva, že úroveň geografickej mobility
Európskej únie je vo všeobecnosti nízka. Obavy z masívnej migrácie nie sú reálne.
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Abstract
The labor market is a specific market where the job supply meet the demand for the
work.The job supply is represented by the employees looking for the suitable jobs. In the labor
market is every year a group of jobseekers who have finished the school and want to join the
work life. These graduates are disadvantaged because they lack the practice and the employers
want the higher demands from them.This results mainly from the scientific and technological
progress and from the changes in thesociety which also affect the labor market.The article deals
with the unemployment analysis ofthe secondary school graduates.The highest number of the
unemployed graduates is in the Business Academy. One of the measures to reduce the
unemployment is the introduction of the dual education in which pupils develop their work
habits directly in the selected company.
Klasifikácia JEL: I21, J24
Kľúčové slová: trh práce, absolventi, nezamestnanosť, duálne vzdelávanie
1. Úvod
Výchova a vzdelávanie absolventov sú trvale spojené s rozvojom a prehlbovaním poznania
v oblastiach teórie i praxe. Dnešná hospodárska prax vyžaduje, aby boli absolventi stredných
škôl komplexne pripravení do reálneho života a dokázali v ňom využiť teoretické a praktické
vedomosti, zručnosti a návyky, získané počas štúdia. V dôsledku toho má vzdelávací proces
rastúce požiadavky na profesionalitu a odbornosť, ako aj na uspokojovanie vnútorných potrieb
vzdelávajúcich sa pri získavaní vedomostí a zručností.
Napriek tomu, že miera nezamestnaných absolventov výrazne súvisí s celkovou
ekonomickou situáciou v krajine, a teda i s celkovou mierou nezamestnanosti a s ponukou
voľných pracovných miest, nie je len ich odrazom. Absolventi patria do skupiny uchádzačov
o zamestnanie, ktorí sú do určitej miery handicapovaní absenciou praktických skúseností. Ich
šance nájsť si zamestnanie ovplyvňuje aj skutočnosť, že ich vedomosti veľakrát nezodpovedajú
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požiadavkám praxe, čo je dôsledkom chýbajúceho prepojenia škôl s hospodárskou praxou.
Pritom kvalitne spracované kurikulum môže výrazne prispieť k väčšej flexibilite pri uplatnení
absolventov stredných škôl na trhu práce. Dôležitou požiadavkou na vzdelanie sa stáva rozvoj
kľúčových kompetencií, ktoré predstavujú univerzálne použiteľný súbor vedomostí, zručností,
postojov a hodnôt, ktoré potrebuje každý človek na aktívne zapojenie sa do spoločnosti
a úspešnú zamestnanosť. Podľa úradov práce, sociálnych vecí a rodiny majú absolventi
s rozvinutými kompetenciami oveľa variabilnejšie uplatnenie.
1.1 Príprava absolventov stredných škôl na trh práce
Trh práce je špecifickým trhom, jeho špecifiká vyplývajú z toho, že práca je funkciou
pracovnej sily, a teda je úzko spätá s osobnosťou človeka. V trhovej ekonomike je
rozhodujúcou inštitúciou, od ktorej sa očakáva, že zabezpečí ekonomiku požadovanými
pracovnými silami v požadovanej štruktúre (odborovej, vzdelanostnej, profesionálnej, vekovej
a i.), umožní pracovný proces, a tým i produkciu statkov a služieb, a tiež zabezpečí pracovné
sily zodpovedajúcimi prostriedkami, najmä pracovnými príjmami, a to v miere, ktorá
zodpovedá ich podielu na produkcii (Winkler&Wildmannová, 1999). Je to priestor, v ktorom
dochádza k interakcii medzi zamestnávateľmi, resp. ich dopytom po práci a zamestnancami,
resp. ich ponukou práce (Rievajová et al., 2016).
Požiadavky na vedomosti a zručnosti zamestnancov sa stále menia a aby bol človek
zamestnateľný, musí ich sústavne zdokonaľovať. Vzdelávanie a formovanie pracovných
schopností sa v súčasnosti stáva celoživotným procesom. S touto myšlienkou treba pristupovať
ku vzdelávaniu absolventov na všetkých stupňoch škôl, k čomu vedú najmä tieto dôvody:
– stále častejšie sa objavujú nové poznatky a vznikajú nové technológie, takže vedomosti
a zručnosti ľudí rýchlejšie zastarávajú,
– zmeny v ľudských potrebách, a tým aj zmeny trhu statkov a služieb sú výraznejšie, čo si
vyžaduje pružnú reakciu organizácií a pružnosť ich zamestnancov,
– častejšie sa menia technika a technológie v organizáciách,
– častejšie sú organizačné zmeny a ľudia ich musia častejšie zvládať,
– zvyšuje sa premenlivosť podnikateľského prostredia,
– mení sa organizácia práce, jej charakter i spôsoby riadenia,
– rozvíjajú sa informačné technológie a ich používanie v organizáciách,
– prichádza ku globalizácii a internacionalizácii hospodárskych aktivít a z toho vyplýva
nevyhnutnosť pohybovať sa, podnikať a komunikovať v internacionálnom prostredí a i.
(Koubek, 2006).
Práve preto sú na absolventov kladené požiadavky, ktoré im umožnia vysporiadať sa
s vyššie uvedenými zmenami. Týkajú sa najmä splnenia takých predpokladov, akými sú
flexibilita, orientácia na zákazníka, komunikatívosť, kreatívne a inovatívne myslenie,
vytrvalosť, pozitívny prístup k zmenám, ovládanie cudzích jazykov, odborné predpoklady,
proaktívny prístup, ochota a schopnosť učiť sa, analytické a logické myslenie, samostatnosť,
zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme, rozhodnosť, vnútorná motivácia, prezentačné
zručnosti, schopnosť odolávať stresu, schopnosť aplikovať nové poznatky a i.
V súvislosti s formovaním pracovných schopností absolventov môžeme vychádzať zo
systému formovania pracovných schopností človeka v organizácii, tak, ako ich uvádza Koubek
(2006). Rozlišuje tri oblasti. V oblasti všeobecného vzdelávania sa formujú základné
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a všeobecné vedomosti a zručnosti, ktoré umožňujú človeku žiť v spoločnosti a v nadväznosti
na ne získavať a rozvíjať špecializované pracovné schopnosti i ďalšie vlastnosti. Oblasť
všeobecného vzdelávania je teda orientovaná v prevažnej miere na sociálny rozvoj jedinca, na
jeho osobnosť. Pre oblasť odborného vzdelávania (oblasť formovania kvalifikácie, profesijnej
prípravy), sa zaužívalo označenie „training“. V nej sa uskutočňuje proces prípravy na
povolanie, formovanie špecifických, a na určité zamestnanie orientovaných vedomostí
a zručností a ich aktualizácie či prispôsobovanie meniacim sa požiadavkám pracovného miesta.
Táto oblasť je orientovaná na zamestnanie a zahŕňa základnú prípravu na povolanie. Tretia
oblasť je oblasť rozvoja, v ktorej má významné miesto formovanie osobnosti jedinca. Formuje
sa skôr pracovný potenciál než kvalifikácia, vytvára sa z jedinca adaptabilný pracovný zdroj.
1.1.1 Analýza nezamestnanosti absolventov stredných škôl

Analýzou nezamestnaných absolventov stredných škôl sa zaoberá Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky. Sledovaný vývoj nezamestnaných absolventov
prebieha v sezónnych cykloch od júna do mája nasledujúceho roku. Začína ukončením školy
a príchodom čerstvých absolventov na trh práce. Zdrojom použitých údajov sú štatistiky
o nezamestnanosti a ponuke voľných pracovných miest z informačného systému Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny a databázy absolventov škôl z Centra vedecko-technických
informácií SR.
Podiel nezamestnaných absolventov škôl (stredných a vysokých) z evidovaného počtu
uchádzačov o zamestnanie sa v sezóne 2017/2018 pohyboval v rozpätí od 3,6 % do 7 %.
Nezamestnanosť absolventov stredných škôl kulminovala v septembri 2017 na úrovni 9,6 tisíc.
Nasledujúce mesiace počet rovnomerne klesol, v máji 2018 bola 4,4 tisíc absolventov.
Najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných absolventov stredných škôl tvorili absolventi
študijných odborov. Ich počet sa pohyboval od 2,6 tisíc do 6,6 tisíc. Druhou najpočetnejšou
skupinou boli absolventi učebných odborov (904 – 2,1 tisíc), najmenej evidovaných bolo
absolventov gymnázií (693 – 967), pretože prevažná časť z nich pokračovala v štúdiu na
vysokých školách. V ďalšej časti sa zameriame na skupinu, ktorá predstavovala najviac
nezamestnaných absolventov, t. j. študijné odbory.
Skupinu s úplným stredoškolským odborným vzdelaním tvoria žiaci, ktorí absolvovali
posledný ročník prevažne štvorročného vzdelávacieho programu a ukončili ho maturitou.
Rozsah nezamestnanosti v mesačnej evidencii úradov práce bol v priemere 3,6 tisíc
nezamestnaných. V sezóne 2017/2018 dosahovala stredná hodnota rizika nezamestnaných
absolventov v študijných odboroch 6,9 %, maximálna bola v septembri 2017 (12,7 %),
minimálna v máji 2018 (5,0 %). Trh práce absorboval 60 % nezamestnaných. Najpočetnejšiu
skupinu nezamestnaných tvorili v máji 2018 absolventi evidovaní 7 – 9 mesiacov (38,4 %),
potom nasledovali absolventi, ktorí boli v evidencii 3 mesiace a menej (30,7 %). Viac ako jeden
rok bolo nezamestnaných 4,6 % absolventov (Herich, 2018). Práve s dlhodobou
nezamestnanosťou (ale nielen s ňou) sú spojené ekonomické dôsledky vyplývajúce z toho, že
ekonomika nevyrába toľko produkcie, koľko je schopná vyrábať, ale aj sociálne dôsledky, ktoré
sú spojené s dopadom nezamestnanosti na sociálnu situáciu, správanie, postoje
nezamestnaných jedincov a spoločenský život. Tieto dôsledky sú rozmanité svojím rozsahom
i dosahom, lebo nezamestnanosť má rôznorodý charakter a je jedincami rôzne pociťovaná
a prežívaná. Sociálne dôsledky bývajú medzi sebou prepojené a môžu sa prejavovať vplyvom
na životnú úroveň, na rodinu, na štrukturáciu a vnímanie času, na fyzické a psychické zdravie
a i. (Winkler&Wildmannová, 1999).
Rozdiely v nezamestnanosti sa prejavujú aj z pohľadu študijných odborov. Najvyšší
počet nezamestnaných zaznamenala skupina odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod
a služby I. V septembri 2017 bolo evidovaných 1,7 tisíc nezamestnaných absolventov, do mája
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2018 sa počet znížil na 758, čomu zodpovedala absorpcia 57 %. Uvádzame desať študijných
odborov s najvyšším počtom nezamestnaných absolventov.
Tabuľka 1
Študijné odbory s najvyšším počtom nezamestnaných absolventov
Študijný odbor

Počet
nezamestnaných

Obchodná akadémia

507

Elektrotechnika

165

Zdravotnícky asistent

146

Manažment regionálneho cestovného ruchu

125

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

117

Kozmetička a vizážistka

88

Technika a prevádzka dopravy

73

Staviteľstvo

72

Prevádzka a ekonomika dopravy

70

Sociálno-výchovný pracovník

70

Zdroj: vlastné spracovanie podľa: Herich, J. Evidovaná nezamestnanosť absolventov stredných škôl. Dostupné
na:www.cvtisr.sk

Napriek týmto negatívnym výsledkom bolo v skupine odborov 63 Ekonomika
a organizácia, obchod a služby I aj k septembru 2018 prijatých 25 425 žiakov, čo predstavovalo
najvyšší počet po gymnáziách (www.cvtisr.sk).
Študijný odbor obchodná akadémia zaznamenal najvyšší počet nezamestnaných
absolventov v skupine 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I. Práve obchodné
akadémie sú základným reprezentantom medzi strednými školami s ekonomickým zameraním.
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia
vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v
Štátnom vzdelávacom programe.
Obchodná akadémia má pripravovať absolventov so širokým všeobecným i odborným
vzdelaním, nevyhnutným na výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných
podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších
službách, v štátnej i verejnej správe. Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady na permanentné
vzdelávanie i vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je
koncipovaný tak, aby dotváral odborný profil absolventa. Odborné vzdelávanie umožňuje
absolventovi získať odborné teoretické vedomosti, prostredníctvom ktorých je schopný
samostatne vykonávať rôzne ekonomické činnosti súvisiace s obchodno-podnikateľskou
praxou. Praktické vyučovanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky tak, aby ich bol
absolvent schopný aplikovať v praxi, aby vedel pracovať samostatne aj v kolektíve a aby bol
adaptabilný v príbuzných odboroch činnosti. Štúdium voliteľných predmetov umožňuje
odbornú orientáciu podľa možností školy, potrieb regiónu, záujmov a schopností žiaka a ich
voľbou sa dotvára odborný profil absolventa.
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Po zapracovaní je absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia pripravený na
samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych
činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov.
Dosiahnuté vzdelanie vytvára absolventovi podmienky na získanie oprávnenia
v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
Z charakteristiky študijného odboru vyplýva široké uplatnenie absolventov na trhu práce.
Napriek tomu sa stretávame so skutočnosťou, že mnohí z nich sa nemôžu uplatniť v praxi
a rozširujú rady nezamestnaných. Potvrdzujú skutočnosť, že k najrizikovejším skupinám
na trhu práce patria absolventi škôl, najmä tí, ktorí si po ukončení štúdia vôbec nenašli
uplatnenie. Všeobecne sa takýto priebeh životnej pracovnej kariéry hodnotí oveľa kritickejšie
ako nezamestnanosť, ktorá vznikla stratou práce po nástupe do prvého zamestnania.
Ako riešiť problém nezamestnanosti žiakov obchodných akadémií?
V záujme odstránenia disproporcie medzi požiadavkami praxe a úrovňou prípravy
absolventov v škole je v súčasnosti snaha o čo najužšie prepojenie školy s praxou, s potrebami
organizácií, pre ktoré vzdelávacia inštitúcia absolventov pripravuje. Jednou z možností je
zavedenie duálneho vzdelávania na obchodné akadémie. Princíp súčasného nastavenia systému
duálneho vzdelávania je založený na predpoklade, že účinnejšia spolupráca medzi
zamestnávateľmi a strednými odbornými školami povedie k vyššej miere previazanosti školskej
teoretickej a praktickej výučby s konkrétnymi potrebami zamestnávateľov v oblasti prípravy ich
budúcich zamestnancov. Systém duálneho vzdelávania je významným nástrojpm, ktorým možno
znižovať nezamestnanosť mladých ľudí a zvyšovať uplatniteľnosť absolventov stredných
odborných škôl. Nastavenie systému duálneho vzdelávania umožňuje prípravu na povolanie priamo
u zamestnávateľa, čo zohráva významnú úlohu pri zlepšovaní uvedeného stavu a rovnako
zabezpečuje, že príprava žiaka na výkon povolania zodpovedá potrebám zamestnávateľov.
(Madzinová et al., 2018).
Ako infomoval riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec,
v súčasnosti vzrastá u zamestnávateľov záujem o ekonomické a administratívne odbory. Do
systému duálneho vzdelávania sa budú môcť zapojiť od školského roku 2019/2020 aj obchodné
akadémie (https://domov.sme.sk). Podľa dostupných informácií sa do Národného projektu
duálneho vzdelávania má zapojiť 24 obchodných akadémií v Slovenskej republike, ktoré
oslovili inštitúcie napríklad z oblasti bankovníctva, obchodu, služieb, výrobnej sféry a verejnej
správy. Školy, ktoré sa zapoja do projektu, poskytnú svojim žiakom oveľa viac praxe, ako je to
v súčasnosti, keď žiaci absolvujú v 3. a 4. ročníku štúdia 10-dňovú odbornú prax.
3. Záver
Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená
výučbu pre zamestnanie, a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami
zamestnávateľov. Preto je zavedenie systému duálneho vzdelávania na obchodných
akadémiách významným krokom k zníženiu nezamestnanosti absolventov tohto študijného
odboru. Tento systém vzdelávania je určený najmä pre takých žiakov, ktorí sa ľahšie učia praxou.
Učenie je pre nich oveľa zaujímavejšie a vzhľadom na praktické využitie poznatkov dokážu
jednoduchšie absolvovať aj teoretickú prípravu.
Budúcnosť ukáže, či zapojenie obchodných akadémií do projektu duálneho vzdelávania
naplní očakávania. Je to len jedna z možnosti, ako predchádzať nezamestnanosti. V prvom rade
je dôležité, aby sa mladý človek správne rozhodol, akú školu si vyberie na to, aby ho pripravila
do praxe. K tomu mu môžu pomôcť informácie o uplatňovaní absolventov jednotlivých škôl na
trhu práce.
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Abstract:
Social dialogue aims to maintain social reconciliation between social partners. The
development of social dialogue in the conditions of the Slovak Republic was influenced by
several factors that manifested itself in its functioning or non-functioning. Collective bargaining
is an essential part of the functioning of social dialogue. Currently, social dialogue is developing
in a positive direction, as evidenced by the new working conditions enshrined in collective
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1. Úvod
Globalizácia a zmeny v spoločnosti predstavujú nové výzvy pre sociálne partnerstvo
a partnerov sociálneho dialógu. Preto sa stáva nevyhnutným zapájať do procesov sociálneho
dialógu a vzťahov sociálneho partnerstva nových aktérov a zároveň budovať inštitúcie najmä
na regionálnej úrovni.
Vyspelé štáty rozvíjajú vzťahy sociálneho partnerstva prostredníctvom nacionálnych
podnikov a korporácií. Prílev domácich ale i zahraničných investorov do krajiny či regiónu
predstavuje potenciál v oblasti zamestnanosti a trhu práce. Okrem iného predstavujú noví
investori v regióne potenciálny rozvoj regiónu. Vstup zahraničného investora na domáci trh
môže so sebou priniesť určité výzvy i hrozby v oblasti mzdovej politiky. Vezmime si situáciu
veľkej nadnárodnej korporácie s výrobou umiestnenou v rôznych krajinách Európskej únie
s odlišnými mzdovými podmienkami. Kolektívne vyjednávanie v jednej krajine môže viesť
k dosiahnutiu úspechu na strane zamestnancov, no v inej krajine sa s pozitívnou dohodou
stretnúť nemusia. Čo v prípade, že sa o neúspechu kolektívneho vyjednávania o mzdových
podmienkach v jednej krajine dozvedia zamestnanci v druhej krajine a vyhlásia štrajk voči
zamestnávateľovi a výroba stagnuje? Aj takéto situácie musia sociálni partneri riešiť.
Zároveň sa treba zamýšľať nad novými trendami, ktoré vplývajú na trh práce
a zamestnanosť. Moderné nastupujúce trendy ako automatizácia a digitalizácia majú za úlohu
zlepšiť a zefektívniť výrobu, no na strane druhej ohrozujú existujúce pracovné miesta.
Nadmerná automatizácia či digitalizácia výroby môže so sebou priniesť okrem veľa
pozitívnych aspektov i negatívne, čo sa pracovných podmienok a podmienok zamestnanosti
týka. Vytváranie priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie či vytváranie nových
pracovných miest sa stretáva s otáznikom v tejto problematike. Preto sa apeluje na reformu
vzdelávacej sústavy, ktorá by sociálnym partnerom uľahčila prechod na Priemysel 4.0. So
zmenami a prechodom na Priemysel 4.0 sa menia aj požiadavky na trhu práce, nielen zo strany
zamestnávateľov ale i zamestnancov. Nové požiadavky na trhu práce, vznikajúce a zanikajúce
pracovné miesta v dôsledku transformácie ekonomiky v procese digitalizácie, reforma
vzdelávacej sústavy či prístup nových zamestnancov z Generácie Z, toto všetko by malo
posilňovať pozíciu sociálneho dialógu v nadchádzajúcich dekádach.
Príspevok sa zameriava na charakteristiku základných pojmov upravujúcich sociálny dialóg
a na vývoj sociálneho dialógu v podmienkach Slovenskej republiky. Na to nadväzuje
identifikácia významu sociálneho dialógu v súvislosti s vplyvom nastupujúcich prvkov
Industry 4.0 na trh práce a prístupom nových zamestnancov Generácie Z na trh práce. Tým sa
vytvárajú a formujú nové požiadavky na trh práce, ktoré bude nutné prerokovať v záujme
sociálneho zmieru medzi sociálnymi partnermi, čím sa úloha sociálneho dialógu stáva viac
potrebnejšia a dominantnejšia.

2. Sociálne partnerstvo a sociálny dialóg
Obdobie po druhej svetovej vojne prinieslo mnohé zmeny vo vyspelých demokratických
štátoch. Predovšetkým v Európe sa sociálny dialóg a sociálne partnerstvo preniesli do
pracovnoprávnych vzťahov a do vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. V danej
krajine rozhodovali členovia sociálneho partnerstva o podobe a charaktere sociálnej politiky
a mzdovej politiky, podieľali sa na procesoch rozhodovania o presadzovaní záujmov
zamestnancov v jednotlivých podnikoch na úrovni hospodárskych odvetví či prispievali
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k participácii združení zamestnávateľov a zamestnancov na regionálnej úrovni a na
makroúrovni spoločnosti.
Sociálne partnerstvo možno vo všeobecnosti charakterizovať ako procesy či vzťahy
založené na konzultáciách a vyjednávaniach v oblasti pracovnoprávnych vzťahov medzi
zástupcami sociálnych partnerov. Zástupcov sociálnych partnerov reprezentujú
zamestnávatelia a zamestnanci, a preto sa tieto vyjednávacie procesy realizujú najmä na
podnikovej ale i odvetvovej úrovni.
Pojmom sociálne partnerstvo na spoločenskej úrovni sa označujú vzťahy a vyjednávacie
procesy medzi sociálnymi partnermi a vládou. Sociálni partneri a vláda sa prostredníctvom
týchto procesov snažia vyjednať najlepšie podmienky v oblasti sociálnych a ekonomických
otázok. Preto môžeme sociálne partnerstvo na úrovni podniku ale i na spoločenskej úrovni
chápať ako proces súvislého pôsobenia zamestnávateľov, zamestnancov a vlády. Hlavným
cieľom pôsobenia zúčastnených strán v procese vyjednávania je dosiahnuť obojstrannú dohodu
na všetkých úrovniach fungovania ekonomiky.
Základnú ideu sociálneho partnerstva tvorí kooperácia zainteresovaných subjektov,
prostredníctvom ktorej sa predpokladá efektívnejšie a lepšie naplnenie cieľov hospodárskej
a sociálnej politiky na spoločenskej úrovni. 40
Nemecký autor Reinhold Biskup definoval sociálne partnerstvo ako ,,...kooperatívnu,
zodpovednú ochranu záujmov zameranú na spoločný hospodársky alebo sociálny cieľ, založenú
na vzájomnej dôvere a na rovnoprávnosti účastníkov a na záväzných pravidlách konania, čo má
zabraňovať konfliktom ohrozujúcim spoločný cieľ.” 41
Strany vystupujúce v partnerstve definujeme ako sociálnych partnerov. Sociálni partneri
zastupujú záujmy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a zamestnávateľov.
Podľa kritérií Medzinárodnej organizácie práce považujeme za sociálnych partnerov
organizácie pracovníkov (vrátane zväzových, konfederačných a asociačných zoskupení)
a organizácie zamestnávateľov (vrátane zväzových, konfederačných a asociačných zoskupení).
Medzinárodná organizácia práce (MOP) predstavuje špecializovanú agentúru usilujúcu
v prvom rade o trvalý a univerzálny mier, a v druhom rade o presadzovanie medzinárodne
uznávaných ľudských, pracovných a sociálnych práv. Svoje poslanie vykonáva
prostredníctvom napĺňania hlavných cieľov, ktorými sú posilňovanie sociálneho dialógu
a sociálnej ochrany, podpora dôstojných pracovných príležitostí a podpora práva na pracovisku.
MOP reprezentuje jedinú tripartitnú agentúru Organizácie Spojených národov (OSN) a od roku
založenia združuje vlády, zamestnávateľov a zamestnancov zo 187 členských krajín. Štruktúra
MOP na podstate tripartity ponúka zamestnávateľom, zamestnancom a vláde rovnaký priestor,
aby zabezpečili, že sa stanoviská sociálnych partnerov premietnu do pracovných noriem a do
formovania politík a programov. Základom práce MOP je dôležitosť fungujúcej spolupráce
medzi sociálnymi partnermi pri podpore sociálneho a hospodárskeho pokroku. Práca
Medzinárodnej organizácie práce je vykonávaná prostredníctvom troch hlavných orgánov,
ktoré zahŕňajú zástupcov vlád, zamestnávateľov a zamestnancov. Prvým z hlavných orgánov je
Medzinárodná konferencia práce , ktorá stanovuje medzinárodné pracovné normy a všeobecné
politiky MOP a zároveň je tiež fórom pre diskusiu o kľúčových sociálnych a pracovných
otázkach. Druhým hlavným orgánom je štatutárny orgán (výkonná rada MOP), ktorý prijíma
rozhodnutia o politike MOP a vytvára program a rozpočet a následne ich predkladá konferencii
na prijatie. Medzinárodný úrad práce predstavuje tretí hlavný orgán MOP a predstavuje
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ústredný bod celkových aktivít MOP, ktoré pripravuje pod dohľadom riadiaceho orgánu a pod
vedením generálneho riaditeľa.42
Počas formovania sociálneho dialógu v podmienkach Slovenskej republiky vznikla v roku
1990 Rada hospodárskej a sociálnej dohody SR, ktorá bola oficiálnym tripartitným orgánom na
Slovensku a bola zložená z Konfederácie odborových zväzov SR, Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, zo zástupcov
vlády SR a Združenia miest a obcí Slovenska.43 S novelou Zákona o tripartite ju v roku 2007
nahradila Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky, ktorá reprezentuje konzultačný
a dohodovací orgán vlády SR a sociálnych partnerov na úrovni štátu.
Aby sociálny dialóg na úrovni štátu medzi sociálnymi partnermi fungoval, bol schválený
zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni. Ten upravuje trojstranné konzultácie
na celoštátnej úrovni medzi zástupcami zamestnávateľov, zástupcami zamestnancov a vládou.
Predmetom úpravy Zákona o tripartite je aj prerokovávanie otázok týkajúcich sa hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti za účelom dosiahnutia trojstrannej dohody
o týchto otázkach.
Sociálny partner zastupujúci zamestnávateľov sú
reprezentatívne združenia
zamestnávateľov. Za zamestnávateľa sa považuje fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
v pracovnoprávnom vzťahu zamestnáva zamestnancov.44 Za organizácie zamestnávateľov sa
podľa legislatívy považuje koaličné zoskupenie zamestnávateľov, ktoré je registrované
v evidencii organizácií zamestnávateľov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Najväčšími
zamestnávateľskými organizáciami na Slovensku sú Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR (AZZZ SR) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR predstavuje vrcholovú organizáciu
zamestnávateľov v podmienkach Slovenskej republiky a tvoria ju zamestnávateľské
a podnikateľské zväzy a združenia. AZZZ SR je najväčšia zamestnávateľská organizácia na
Slovensku, ktorej založenie sa datuje od roku 1991. Vznikla za účelom ochrany a presadzovania
spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov a za
účelom vytvorenia podmienok pre dynamický rozvoj podnikania na území Slovenska.45
Republiková únia zamestnávateľov sa od doby svojho vzniku (2004) stala najvýznamnejšou
a najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy svojich členov a zamestnávateľov
na Slovensku. Hlavnou úlohou je ochrana práva a slobody podnikateľských subjektov,
zlepšovanie podmienok pre podnikanie a zabezpečenie rovnosti šancí pre všetkých ľudí. RUZ
vynakladá snahu o vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia a rovnovážne
postavenia medzi sociálnymi partnermi oblastiach ako školstvo a vzdelávanie, hospodárska
politika a podnikateľské prostredie, práca a sociálna politika, životné prostredie, európska
politika a veda, výskum a vzdelávanie.46
Zástupcovia zamestnancov ako sociálny partner sú podľa právnej úpravy Slovenskej
republiky najmä odborové organizácie a ich orgány (odborové zväzy). S cieľom zabezpečiť
vhodné a spravodlivé podmienky pre výkon práce sa príslušný odborový orgán zastupujúci
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zamestnancov zúčastňuje na rozhodovaní zamestnávateľa v otázkach týkajúcich sa
ekonomickej alebo sociálnej oblasti.
Odborová organizácia je občianske združenie legislatívne vymedzené v Zákonníku práce,
ktorá je povinná informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia a predložiť mu zoznam
členov odborového orgánu. Úlohou odborového orgánu je uzatvárať po dohode so
zamestnávateľom kolektívnu zmluvu. Tá upravuje pracovné podmienky (mzdové,
zamestnanecké), vzťahy medzi subjektami pracovnoprávneho vzťahu (zamestnávateľmi
a zamestnancami) a vzťahy medzi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov.47 Na to aby
sa odborová organizácia mohla zúčastňovať na procesoch sociálneho dialógu, musí spĺňať
podmienky reprezentatívnosti. V súčasnosti spĺňa v podmienkach Slovenskej republiky tieto
podmienky Konfederácia odborových zväzov SR a Spoločné odbory Slovenska.
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) je dobrovoľné združenie
odborových zväzov a im na úroveň postavených odborových združení v Slovenskej republike,
ktoré sa združili kvôli obhajobe práv a oprávnených záujmov členov odborov – odborárov.
Základným cieľom konfederácie je prispieť k rozvoju slobody, sociálnej spravodlivosti
a solidarity tak, aby každý zamestnanec mohol viesť zmysluplný život pri plnom rozvíjaní
osobnosti a schopnosti každého muža alebo ženy so zárukou ľudských a občianskych práv
v rámci demokratickej spoločnosti. Druhý cieľ, ktorý si konfederácie kladie je združovanie
odborových zväzov a odborových združení na obhajobu práv odborárov a na presadzovanie ich
záujmov a potrieb súvisiacich s výkonom ich povolania.48
Spoločné odbory Slovenska (SOS) sú samostatná, nezávislá a dobrovoľná organizácia
odborových zväzov a odborových organizácií, ktorej hlavným cieľom je ochrana a obhajoba
práv a právom chránených záujmov zamestnancov – členov združených v členských
organizáciách. Hlavným cieľom je zlepšovanie pracovných podmienok, mzdových podmienok
a podmienok zamestnávania prostredníctvom vedenia sociálneho dialógu buď priamo alebo
prostredníctvom odborových zväzov a odborových organizácií v ňom združených. Spoločné
odbory aktívne podporujú a presadzujú princípy demokracie, humanity, solidarity, sociálnej
spravodlivosti a dôsledného rešpektovania a ochrany základných ľudských práv a slobôd.49
Tretím z partnerov tripartity, zástupcom reprezentujúcim štát je podľa Zákona o tripartite
v našich podmienkach vláda Slovenskej republiky, ktorá sa ale nepovažuje za sociálneho
partnera.
V praxi sa môžeme stretnúť s tým, že za sociálneho partnera sa považujú aj organizácie
tretieho sektora, ktoré sa do veľkej miery zúčastňujú na riadení spoločenských procesov.
Medzinárodná organizácia práce však tieto subjekty za sociálnych partnerov nepokladá
a predsa sa sociálneho dialógu zúčastňujú. V podmienkach Slovenskej republiky je
najvýznamnejším príkladom Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).
Združenie miest a obcí Slovenska je záujmové združenie reprezentujúce mestá a obce
Slovenskej republiky. Hlavným cieľom tohto združenia je obhajovanie a presadzovanie
spoločných záujmov a práv členských miest a obcí.50
Sociálny dialóg vznikol z dvoch pojmov napĺňajúcich jeho podstatu. Pojem sociálny alebo
spoločenský sa týka ľudskej spoločnosti a reprezentuje javy vyskytujúce sa v ľudskej
spoločnosti. Druhý pojem dialóg predstavuje rozhovor dvoch ľudí alebo nepretržitú, súvislú
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a plynulú komunikáciu medzi niekoľkými osobami. Pojem sociálny dialóg vznikol ako
definícia založená na základe týchto poznatkov a predstavuje akýkoľvek druh konzultácie či
výmeny informácií medzi sociálnymi partnermi, ktorí reprezentujú zamestnávateľov,
zamestnancov a vládu. Tento druh rokovania či vyjednávania sa týka otázok spoločenského
záujmu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti.
Bipartita alebo sociálny dialóg dvoch sociálnych partnerov označuje vzťahy a vyjednávacie
procesy medzi zástupcami zamestnancov a zástupcami zamestnávateľov na odvetvovej či
podnikovej úrovni. Tripartita alebo trojstranná komunikácia predstavuje konzultatívny orgán,
v rámci ktorého vyjednávajú podmienky sociálni partneri (zástupcovia zamestnávateľov,
zástupcovia zamestnancov) a vláda na úrovni štátu. Preto sa často môžeme stretnúť
s označením pre tieto vzťahy a procesy ako sociálny dialóg či kolektívne vyjednávanie.
V plnej miere bol sociálny dialóg ako základná časť európskeho sociálneho dialógu uznaný
v Zmluve o fungovaní Európskej únii. Táto metóda vyjednávania medzi sociálnymi partnermi
vznikla ako výsledok konzultácií, diskusií a rokovaní sociálnych partnerov členských štátov
Európskej únie. Sociálnych partnerov členských štátov reprezentujú zástupcovia podnikov,
zamestnávateľov a zamestnancov. Sociálny dialóg vytvoril v roku 1985 vtedajší predseda
Európskej komisie, Jacques Delors a zahŕňal rozsiahlu škálu otázok súvisiacich s prácou
a otázok sociálneho charakteru.
Sociálny dialóg predstavuje metódu, prostredníctvom ktorej sa zamestnávatelia
a zamestnanci snažia dohodnúť na podmienkach vzájomného fungovania nielen na úrovni
podniku, ale i spoločnosti. Cieľom týchto konzultácií a vyjednávania je dosiahnutie tzv.
sociálneho zmieru, vďaka ktorému sa v ekonomike predchádza sociálnym nepokojom
a narúšaniu správneho fungovania ekonomiky.
Sociálny dialóg môže prebiehať na rôznych úrovniach v závislosti od zvolenej formy alebo
metódy realizovania sociálneho dialógu. Dvojstranný dialóg prebiehajúci medzi zástupcami
zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov môže prebiehať na úrovni podniku, na úrovni
odvetvia a na nadnárodnej úrovni. Pre trojstranné konzultácie medzi sociálnymi partnermi
a vládou prebieha sociálny dialóg na úrovni regionálnej, národnej a nadnárodnej.
Európsky sociálny dialóg zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji a podpore sociálneho dialógu
prebiehajúceho na národnej úrovni. Hlavná úloha sociálneho dialógu spočíva v presadzovaní
konkurencieschopnosti a spravodlivosti, ale aj pri posilňovaní hospodárskej prosperity.
Podpora a presadzovanie sociálneho dialógu na úrovni Európskej únie je jednou z úloh
Európskej komisie. Sociálni partneri sa prostredníctvom sociálneho dialógu medzi sebou
navzájom ovplyvňujú v spôsobe organizácie trhov práce, vytvárajú sa pracovné miesta
a zabezpečuje sa spravodlivosť na pracoviskách. Ďalšou z úloh Európskej komisie je prijímanie
primeraných opatrení, ktoré majú uľahčiť dialóg medzi sociálnymi partnermi a zabezpečenie
rovnovážnej podpory pre obe zúčastnené strany sociálneho dialógu. 51

3. Kolektívne vyjednávanie
Pojem kolektívne vyjednávanie alebo bargaining bol prvý krát použitý v roku 1891 Beatrice
Webbovou v jej knihe Cooperative Movement in Great Britain. Tomuto pojmu predchádzali
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názvy ako arbitráž či zmierovanie, pričom podstata spočívala v tom istom zmysle.
V demokratickom zriadení štátu môžeme kolektívne vyjednávanie chápať ako spôsob riešenia
vzájomných vzťahov dvoch výrobných faktorov ekonomiky, kapitálu a práce. 52
Proces vyjednávania o platových či pracovných podmienkach, kde jednu stranu predstavujú
organizácie zastupujúce zamestnancov a druhú stranu organizácie zastupujúce
zamestnávateľov, sa nazýva kolektívne vyjednávanie. Cieľom kolektívneho vyjednávania je
vymedziť pracovné podmienky, mzdové podmienky a podmienky zamestnávania a upraviť
fungovanie vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo
ich organizáciami). V podmienkach Slovenskej republiky upravuje kolektívne vyjednávanie
medzi príslušnými orgánmi odborových organizácií a zamestnávateľmi, ktorého cieľom je
uzavretie kolektívnej zmluvy, Zákon o kolektívnom vyjednávaní č. 2/1991 Zb. V úvodných
ustanoveniach zákona je kolektívne vyjednávanie definované ako nástroj podpory účinného
sociálneho dialógu a dosahovania sociálneho mieru založeného na bipartitnom princípe. 53
Predmetom kolektívneho vyjednávania medzi sociálnymi partnermi môže byť dohoda
o priaznivejších pracovných podmienkach, mzdových podmienkach či podmienkach
zamestnávania nad rámec ustanovených právnych predpisov. Zákonník práce upravuje
nasledujúce oblasti, o ktorých môžu účastníci kolektívneho vyjednávania rokovať:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mzdové podmienky
skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy
predĺženie dovolenky na zotavenie o ďalšie týždne nad zákonom stanovenú
výmeru
stanovenie výhodnejších podmienok pre poskytovanie pracovného voľna pri
prekážkach v práci
poskytovanie voľna, prípadne finančných prostriedkov na vzdelávanie
zamestnancov
poskytovanie príspevkov na regeneráciu zamestnancov a podpora športových
a kultúrnych aktivít
vyššie odstupné alebo odchodné nad minimum ustanovené v Zákonníku práce54
doplnkové dôchodkové sporenie55
zvýšenie dennej výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca56

Najčastejším výsledkom kolektívneho vyjednávania je kolektívna zmluva. Kolektívna
zmluva predstavuje produkt vzájomného pôsobenia zástupcov zamestnancov
a zamestnávateľov v procese vyjednávania o mzdových a pracovných podmienkach. Okrem
iného kolektívne zmluvy upravujúc individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi
a zamestnancami, ich práva a povinnosti. Ich uzatvorenie prislúcha oprávneným odborovým
orgánom a zamestnávateľom, prípadne ich organizáciám.57 Predmetom kolektívnej zmluvy
môžu byť oblasti upravené v Zákonníku práce, ktoré sme bližšie spomínali vo vyššie uvedenej
časti, predmet kolektívneho vyjednávania. Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní existujú
dva stupne kolektívnych zmlúv, a to podniková kolektívna zmluva a kolektívna zmluva
vyššieho stupňa.
Tkáč, V. 2004. Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady (Európa, právo a prax)
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Medzi jedným zamestnávateľom a odborovou organizáciou (alebo viacerými odborovými
organizáciami) sa uzatvára podniková kolektívna zmluva reprezentujúca právny nástroj,
prostredníctvom ktorého sa má na strane zamestnávateľa dosiahnuť a udržať sociálny mier.
Podniková kolektívna zmluva predstavuje právny nástroj potrebný na spoluprácu medzi
zamestnávateľom a zamestnancami a ich odborovými organizáciami. Jednou z významných
funkcií podnikovej kolektívnej zmluvy je šanca na zlepšovanie pracovných, sociálnych ale aj
životných podmienok zamestnancov v danom podniku.
Pre väčší počet zamestnávateľov, medzi organizáciou zamestnávateľov (združením)
a odborovým zväzom sa uzatvára kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS). Tento typ
kolektívnej zmluvy sa dohaduje pre jednotlivé hospodárske odvetvia na úrovni celého štátu
alebo regiónu. Práve odborové zväzy uzatvárajú so zväzmi zamestnávateľov kolektívne zmluvy
vyššieho stupňa a v nich rámcovo upravujú oblasti týkajúce sa pracovného času, mzdových
podmienok, výmery dovoleniek, tvorby sociálneho fondu či iných pracovnoprávnych oblastí
(odstupné, odchodné ). Po vyjednaní podmienok a uzatvorení kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa musí zamestnávateľ následne zabezpečiť plnenie dohodnutých podmienok pre svojich
zamestnancov.

4. Významné míľniky vo vývoji sociálneho partnerstva
S demografickým vývojom obyvateľstva sa tvorcovia politík snažia o pretváranie sociálnej
a hospodárskej politiky štátu tak, aby daná ekonomika fungovala a rástla. Ekonomika rastie
vtedy, keď jej obyvatelia pracujú a vyrábajú statky, ktoré si následne môžu dovoliť kúpiť za
odpracovanú odmenu – mzdu. Aby tento mechanizmus fungoval úspešne, je potrebné vytvoriť
vhodné podmienky pre zamestnávateľov a zamestnancov tak, aby boli obe strany spokojné.
Túto funkciu spĺňa sociálne partnerstvo a sociálny dialóg.
Počiatok sociálneho dialógu sa objavil v Európe, kde vyše 1500 rokov vládlo kresťanstvo
ako najrozšírenejšie náboženstvo. Rozsah kresťanstva na najstaršom kontinente sveta do určitej
miery ovplyvnilo vývoj humanizmu. Humanizmus alebo ľudomilnosť bola filozofia založená
na aktívnom prístupe k životu a sústreďovala sa na riešenie ľudských otázok, ale racionálne,
bez nejakej vyššej moci. Za spoločné znaky kresťanstva a humanizmu môžeme označiť
sociálne (spoločenské) aspekty ako napr. práva človeka.
S uznaním práv človeka sme sa v histórii stretli už v roku 1215 v dokumente Magna Charta
libertatum, kde anglický kráľ uznáva poddaných a ich právo vzbúriť sa, ak on sám poruší
ustanovené obecné práva. Právu vzbúriť sa alebo štrajkovať predchádzali revolty, vychádzajúce
z medziľudských konfliktov z nútenej práce. Štrajky či vzbury sa vyskytovali už staroveku
a stredoveku, no v niektorých prípadoch sa nestretli s právom na vzburu, ale s trestom smrti.
Prvé náznaky a formovanie sociálneho dialógu sa objavujú už v 18. storočí vo Francúzsku,
kedy ľud prejavil svoju nespokojnosť s daňovými privilégiami, snažil sa o presadenie
slobodného podnikania a o obmedzenie absolutistickej moci panovníka. Nespokojnosť ľudu
viedla k zhromažďovaniu a zhromaždené masy ľudí viedli zase k revolúcii. V roku 1793
zaviedol Konvent montagnardov (Jakobínska diktatúra) právo na prácu, na zárobok,
zhromaždovacie právo a právo na revolúciu.
Odborové organizácie sa začali legalizovať a prostredníctvom nich sa na prelome 19. a 20.
storočia začali presadzovať zmeny v sociálnom poistení, a to v nemocenskom, úrazovom,
starobnom a poistení v nezamestnanosti (1883 – 1889). Týmito zmenami sa presadil Otto von
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Bismarckov a jeho tzv. Bismarckov model bol založený na princípe financovania poistenia
z povinných odvodov poistného z príjmu poistenca. 58
Neskôr, v roku 1919, bola v rámci Versailleského mierového procesu založená
Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization), ktorá sa po ničivých
následkoch prvej svetovej vojny snažila o presadenie trvalého mieru založeného na sociálnej
spravodlivosti. Po druhej svetovej vojne, v roku 1946, bola organizácia ako prvá prijatá do
systému Organizácie Spojených národov (OSN).
Formovanie sociálneho dialógu v podmienkach Slovenskej republiky začína rokom 1989,
kedy nastali nielen v našej krajine zásadné spoločenské a politické zmeny. Centrálne plánovaná
socialistická ekonomika Slovenska prechádzala transformáciou na trhovú ekonomiku, pričom
sa proces tejto premeny zameriaval na budovanie demokratického štátu so základom na
občianskych princípoch, čo vytváralo priestor na formovanie sociálneho partnerstva.
Vytváranie podmienok pre vznik sociálneho partnerstva a kolektívneho vyjednávania má
v podmienkach Slovenskej republiky históriu už od roku 1990. Slobodná vôľa sa stala prejavom
strany zamestnávateľov, odborov a vlády a vznikol nový orgán založený na tripartizme, Rada
hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky. Spoločenská situácia v tomto období si
vyžiadala urýchlené založenie tripartitnej rady bez spracovania koncepčného dokumentu.
Keďže absentovala legislatíva upravujúca vzťahy medzi zamestnávateľmi, zamestnancami
a vládou na úrovni spoločnosti, tak prijaté dohody tripartitou boli len akýmsi odporúčaním.
Rada hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky bola spoločným orgánom
reprezentujúcim zamestnávateľov, zamestnancov a vládu. Tento spoločný orgán zložený zo
subjektov trojstranného vzťahu bol vytvorený na základe písomnej dohody z 30. októbra 1990
a signovaný vládou Slovenskej republiky, Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej
republiky, Konfederáciou umenia a kultúry Slovenskej republiky a Radou podnikateľských
zväzov a združení. Rada hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky, ako orgán
zriadený na procesy dohadovania a vyjednávania medzi subjektami tripartitného vzťahu si
stanovovala za cieľ dosiahnuť vzájomný konsenzus v otázkach hospodárskej politiky, sociálnej
politiky, pracovnoprávnych vzťahoch, zamestnanosti a otázkach mzdového charakteru. 59
Vývoj tripartizmu na Slovensku sa nezaobišiel bez problémov, ktoré mali pôvod
v legislatívnej úprave trojstranných vzťahov, nedostatočnej pripravenosti sociálnych partnerov
na ich činnosť vo vyjednávacích procesoch, no hlavným problémom bol nízky stupeň rozvoja
Slovenského hospodárstva. Dôkazom týchto problémov bolo prerušenie rokovania sociálneho
dialógu v roku 1997. Sociálny dialóg medzi vládou a v zástupcami zamestnancov bol prerušený
až do nasledujúceho roku. Zástupcovia zamestnancov trvali na zrušení mzdovej regulácie, ktorá
bola vyhlásená zo strany vlády, pričom ju sociálni partneri neakceptovali. Tento čin zo strany
vlády sa považoval hrubé narušenie princípov kolektívneho vyjednávania.
Sociálny dialóg medzi vládou a sociálnymi partnermi sa obnovil v decembri 1998, po
takmer jedenapolročnom prerušení rokovania sociálnych partnerov. Nová vláda zrušila mzdovú
reguláciu, ktorú zástupcovia zamestnancov požadovali. V polovici roka 1999 bol prijatý a
schválený zákon upravujúci tripartitné vzťahy medzi sociálnymi partnermi a vládou (Zákon
o hospodárskom a sociálnom partnerstve).
Prijatie zákona o hospodárskom a sociálnom partnerstve nesplnil očakávania a jeho
účinnosť skončila. Dôvodom na skončenie účinnosti zákona boli problémy sociálnych
TKÁČ, Vojtech. 2004. Odbory, zamestnávatelia, zamestnanecké rady (Európa, právo a prax).
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partnerov na rokovaní a predlžovanie legislatívneho procesu, kedy sa opätovne prerokovávali
dané materiály. Na poslednom rokovaní sociálni partneri vyjadrili záujem o pokračovanie
v sociálnom dialógu, ale v novej forme. V novembri 2004 podpísali sociálni partneri
Deklaráciu zástupcov vlády SR, Konfederácie odborových zväzov SR, Asociácie
zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republikovej únie zamestnávateľov k budúcej
forme fungovania sociálneho dialógu. Tento dokument ukončuje doteraz účinnú metódu
fungovania dialógu a zároveň implementuje novú metódu. Sociálni partneri sa okrem iného
dohodli na novom názve rady, Rada hospodárskeho a sociálneho partnerstva Slovenskej
republiky. Počas roka 2006 sa intenzívne pracovalo na príprave nového zákona o tripartite,
ktorý vstúpil do platnosti 1.4.2007 ako zákon č. 103/2008 Z. z. o trojstranných konzultáciách
na celoštátnej úrovni.60
Za účelom podpory účinného sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni medzi štátom
a zamestnávateľmi a zamestnancami prostredníctvom svojich zvolených zástupcov sa schválil
Zákon o tripartite. Ponímanie nového zákona má byť ako prostriedok na riešenie hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, rozvoja zamestnanosti a zabezpečenie sociálneho zmieru.
Zákon upravil trojstranné konzultácie na celoštátnej úrovni medzi štátom a sociálnymi
partnermi, ktorí prostredníctvom svojich zástupcov vzájomne vyjednávajú a prerokúvajú
zásadné otázky hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja zamestnanosti s cieľom
dosiahnuť dohodu o týchto otázkach a zriadenie, zloženie a zásady činnosti Hospodárskej
a sociálnej rady Slovenskej republiky.
Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky nahradila pôvodný sociálny dialóg
dobrovoľného charakteru zastrešený pod názvom Rada hospodárskeho partnerstva a sociálneho
partnerstva. Vznikol tak nový konzultačný orgán vlády a sociálnych partnerov na národnej
úrovni.
S novelou zákona o tripartite sa novelizoval aj zákon o kolektívnom vyjednávaní
v septembri 2007. Ten umožnil rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na
zamestnávateľa s prevažujúcou činnosťou v odvetví, ktorí so zmluvou nemusí súhlasiť. V roku
2009 sa prijatím novely zákona č. 564/2009 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní rozšírila
záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (KZVS) na celé odvetvie, čo znamenalo
platnosť pre všetkých zamestnávateľov v danom odvetví.
V decembri 2010 bola poslancami Národnej rady Slovenskej republiky schválená novela
(č. 557/2010 Z. z.) zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá priniesla liberalizačné
ustanovenia. ,,Bolo určené, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR môže rozšíriť
na základe spoločného písomného návrhu oboch zmluvných strán KZVS záväznosť tejto KZVS
len na takého zamestnávateľa, na ktorého sa nevzťahuje záväznosť inej KZVS, a len ak
zamestnávateľ s rozšírením záväznosti KZVS súhlasí”. 61
Vláda v roku 2011 prijala novelu (č. 257/2011 Z. z.) Zákonníka práce. Novela posilnila
právomoci zamestnaneckej rady a zamestnaneckých dôverníkov najmä pri vyjednávacích
procesoch v oblasti pracovných podmienok, mzdových podmienok a podmienok
zamestnávania. Odbory sa nestotožňovali s opatreniami vlády a ostro kritizovali ako opatrenia
vlády, tak i novelu Zákonníka práce. Podľa vyjadrení odborov, vláda zavádzala sociálne
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experimenty, ktoré mali poznačiť celý sociálny systém a ich ťarcha mala dopadnúť na plecia
občanov.62

5. Zmeny v zamestnanosti vplyvom digitálnej revolúcie
Vytváranie priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie či vytváranie nových
pracovných miest sú podmienky, ktoré sa v kolektívnych zmluvách snažia sociálni partneri
vyjednať, narážajú aj na problémy pri nastupujúcej štvrtej priemyselnej revolúcii. Tá so sebou
prináša veľa pozitívnych aspektov akými sú zefektívnenie či zjednodušenie výrobného procesu
alebo bežného života obyvateľstva. Zároveň sa vynára otáznik nad existujúcimi pracovnými
miestami, ktoré majú byť nahradené strojmi či nad novovznikajúcimi pracovnými miestami,
ktoré požadujú určitý stupeň odbornej spôsobilosti. Pri zániku tradičných pracovných miest sa
zvýši ponuka práce na trhu práce. Zo strany zamestnávateľov sa zvýši dopyt po kvalifikovanej
pracovnej sile, ktorá vyhovuje požiadavkám na nové pracovné pozície. Takúto nerovnováhu na
trhu práce so sebou prinášajú nastupujúce trendy ako automatizácia a digitalizácia.
Už od nepamäti si ľudia pri vyrábaní statkov pomáhali rôznymi nástrojmi, strojmi či
technológiami, ktoré sa v priebehu času vyvíjali. Tieto zmeny v technológiách výroby
označujeme pojmom priemyselná revolúcia. Každá inovácia výrobnej technológie so sebou
priniesla zmeny nielen v pracovných podmienkach, ale i v bežných životoch obyvateľstva.
V súčasnosti sa ľudstvo nachádza v štvrtej priemyselnej revolúcii, nazývanej Industry 4.0
(Priemysel 4.0).
Na začiatku 18. storočia sa začala prvá priemyselná revolúcia, ktorá bola charakteristická
a preslávená využitím pary vo výrobe. Dovtedy sa v manufaktúrach vyrábali statky ručne.
Využitie pary a zavádzanie parných strojov do výroby dopomohlo k prechodu od ručnej výroby
k mechanizácii výroby a využívanie týchto parných motorov prispelo k zvýšeniu produktivity
práce v danom odvetví. Para bola neskôr využitá aj v rôznych iných vynálezoch ako napr. parné
lokomotívy, ktoré slúžili na transport ľudí na väčšie vzdialenosti.
Objavenie elektriny a zahájenie pásovej výroby v 19. storočí prinieslo so sebou nástup
druhej priemyselnej revolúcie. K rozmachu masovej výroby v automobilovom priemysle
prispel Henry Ford, ktorého pásová výroba mäsiarov v bitúnku inšpirovala k zavedeniu pásovej
výroby v produkcii automobilov. Ošípané, zavesené na dopravných pásoch, boli spracovávané
mäsiarmi a každý mäsiar spracovával svoju časť. Ford tento princíp zaviedol do automobilovej
výroby a výsledkom čiastkových krokov pásovej výroby vyrobil automobil za kratší čas
a s nižšími nákladmi.
V počiatku 70. rokov 20. storočia sa začala tretia priemyselná revolúcia, ktorá bola
charakteristická automatizáciou výroby. Vďaka prepojeniu elektroniky a informačných
technológií sa celý výrobný proces riadil prostredníctvom počítača (automatizácia) a ľudská
pracovná sila nebola potrebná v takom množstve ako pred automatizáciou výroby.
Naprogramované roboty vykonávali svoje úlohy a fyzická prítomnosť človeka vo výrobnom
procese strácala svoju opodstatnenosť, nakoľko manuálna činnosť bola nahradená robotizáciou.
Tým sa znížil počet pracovných miest s nižšou kvalifikáciou práce a zároveň sa objavili
pracovné miesta s odbornou kvalifikáciou potrebnou pre naprogramovanie týchto strojov.
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Štvrtá priemyselná revolúcia alebo digitálna revolúcia vychádza z tretej priemyselnej
revolúcie a jej začiatok sa datuje približne od polovice minulého storočia. S príchodom
digitálnej revolúcie zažívame významné zmeny vo výrobnom procese, ktoré ale nie sú
spôsobené nejakým novým vynálezom. Ide skôr o systémovú reformu vo výrobnom procese,
ktorá má hlbšie prepojiť a zefektívniť výrobný proces prostredníctvom zlúčenia klasického
priemyslu (automatizovaná výroba), internetu a digitálnych technológií.
Za hlavné zmeny, ktoré so sebou prináša Priemysel 4.0 považujeme vzájomnú komunikáciu
v rámci systému medzi prístrojmi, počítačmi, ale i dodávateľmi či odberateľmi. Túto
prepojenosť s digitálnymi a fyzickými systémami a komunikáciou pomocou internetu
označujeme pojmom internet vecí (Internet of Things, ďalej IoT). Internet vecí predstavuje
komunikačnú sieť medzi prístrojmi, pričom prístup človeka bude minimalizovaný a prístroje sa
budú vedieť zosúladiť sami. 63 Názornými ukážkami fungovania internetu vecí je napr.
monitorovanie srdcových implantátov, kde takéto široké prepojenie troch objektov, stroja,
softvéru a internetu umožňuje zber a výmenu údajov. Okrem iného sa s internetom vecí spájajú
,,smart” technológie ako napr. smart doprava (elektromobily), smart energia (výstupné
senzory), smart budovy (senzory pohybu) či smart životný štýl (pračka, sušička..) 64.
Na základe uvedených skutočností môžeme pozorovať aj zmeny na trhu práce. Všetky tieto
,,smart” technológie či rôzne prepojené prístroje s internetom a softvérom na jednej strane
pomáhajú človeku uľahčiť život či už v pracovnom prostredí alebo v súkromnom živote. Na
druhej strane však vznikajú otázniky vynárajúce sa pri tých pracovných miestach, kde bude
postupom času nahrádzaná pracovná sila vo výrobnom procese novými programovateľnými
technológiami. Už v čase tretej priemyselnej revolúcie sme pozorovali miznutie pracovných
miest s nižšou kvalifikáciou, ktoré boli následne nahradené robotmi. Robotizácia či
automatizácia výroby si však vyžaduje odbornú znalosť z oblasti vedy, techniky a riadenia
týchto technológií. Preto vznikajú nové pracovné miesta, ktoré si ale túto vyššiu odbornosť
a znalosť pri práci s nimi vyžadujú, čim vytvárajú na trhu práce ponuku pracovných miest pre
pracovníkov s so znalosťami a kvalifikáciou v IT oblasti. Tu začíname pozorovať záujem
zamestnávateľov pri obsadení novovytvorených pracovných miest s odborným zameraním
o pracovnú silu rôznych generácií zamestnancov, ktoré tieto znalosti získali.
Jednotlivé generácie zamestnancov môžeme charakterizovať ako skupinu ľudí s rovnakým
spôsobom prežívania významných momentov, či rovnakým spôsobom myslenia v identických
kultúrnych a historických podmienkach.65 Strauss vymedzuje štyri typy generácií, ktoré sa
podľa jeho názoru opakujú v pravidelných 80 – ročných intervaloch. Prvú generáciu označuje
ako povojnovú generáciu alebo tzv. ,,Baby Boomers” a sú to zamestnanci narodení v rozpätí
rokov 1943 až 1964. Ďalšia generácia sa označuje ako ,,Generácia X” a do tejto skupiny
zamestnancov Strauss zaraďuje ľudí narodených v období od 1946 až 1978. Generáciu po nej
označuje ako ,,Generáciu Y”, ktorú tvoria zamestnanci narodení v rokoch 1979 až 1990.
Najmladšia generácia zamestnancov na trhu práce sa označuje ako ,,Generácia Z”. Je to skupina
ľudí narodených po roku 1991 a tiež sa zvykne označovať ako ,,Millennials” a vyznačuje
svojím neustálym pripojením na internet a sociálne siete. 66
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V súčasnosti predstavuje najväčšie zastúpenie na trhu práce Generácia X a Generácia Y, no
postupne sledujeme vstup zamestnancov na trh práce aj z Generácie Z, ktorá prináša nové
požiadavky a prístupy na trh práce. Pre túto generáciu je charakteristické neustále spojenie so
svetom prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Ľudia z Generácie Z disponujú širokou
technologickou základňou, vedia pracovať s veľkým množstvom informácií a vo všeobecnosti
sú zvyknutí na multitasking či už v práci alebo súkromnom živote67. Nástup tejto generácie na
trh práce stráca záujem o tradičné pracovné miesta, pretože si uvedomujú svoju jedinečnosť a
svoje poznatky a zručnosti chcú využiť naplno. V práci s informáciami sú šikovní, vedia ich
použiť pri výskumoch a na tomto základe vznikajú neustále novšie a novšie inovácie, čo sa
prelína aj do trhu práce. Vznikajú pracovné miesta s novými požiadavkami, ktoré najlepšie
vedia splniť ľudia z Generácie Z a následne po nich mladšie pokolenia. Prostredníctvom
fyzickej a digitálnej prepojenosti systémov inovujú už nové technológie a systémy, ktoré
uľahčujú a zefektívňujú výrobné procesy i bežný život domácností.
Roboty, rýchlejší prenos informácií, smart technológie a iné výdobytky modernej doby síce
vedia život zjednodušiť, no keď sa na to pozrieme z hľadiska trhu práce, tradičné pracovné
miesta sú postupne nahradené modernými strojmi, čo môže spôsobiť rast nezamestnanosti.
Zároveň sa však vytvárajú nové, povedzme moderné pracovné miesta, ktorých náplň si
vyžaduje určité schopnosti a zručnosti v daných oblastiach, čím sa potenciálna ponuka práce
zužuje na mladšie generácie, ktoré sa pripravujú na povolanie alebo onedlho vstúpia na trh
práce. Digitálna revolúcia ponúka nespočetné množstvo možností pre mladých ľudí, ale súčasne
môže komplikovať existenciu generáciám starším.
Vzorovým príkladom automatizácie a digitalizácie na Slovensku je nemecká automobilka
Volkswagen. Začiatkom roka Bratislavské závody oznámili hromadné prepúšťanie
zamestnancov z dôvodu neustále sa zvyšujúcej závislosti výrobného procesu na
automatizovanej výrobe. V záujme zvýšenia produktivity práce zavádza automobilka nové
stroje do výroby, ktoré nahrádzajú ľudskú pracovnú silu, čím má znížiť stav zamestnancov
približne o 3000 (marec. 2019). Zamestnávateľ sa v rámci spoločenskej zodpovednosti snaží
svojich zamestnancov neprepúšťať, ale ich presúvať na iné výrobné strediská. Podobný prístup
volí aj v tomto prípade, kedy ponúka prepusteným zamestnancom pomoc pri hľadaní práce
a v rámci rozvoja sociálneho dialógu konzultuje s nitrianskou automobilkou Jaguar Land Rover
o možnom presune týchto zamestnancov na voľné pracovné pozície do nitrianskeho závodu.
Súčasne s problémom nezamestnanosti a nástupom štvrtej priemyselnej revolúcie sa nám
vynára viacero otázok úzko spojených so sociálnym dialógom. Má sociálny dialóg a sociálne
partnerstvo v budúcnosti význam, keď väčšina pracovných miest bude nahradená robotmi či
riadená počítačmi? Do akej miery sa vyskytne potreba kolektívneho vyjednávania, keď
zamestnancov nahradia robotické stroje bez ľudských práv a potreby vyjednávania o
lepších pracovných a mzdových podmienkach? Ako získať kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá
bude zodpovedať novým požiadavkám na trhu práce? Podobné a mnohé iné otázky so sebou
prinesie digitálna revolúcia v oblasti trhu práce a zároveň vyvoláva mnohé výzvy na
zmodernizovanie vzdelávacej sústavy a potrebu zavádzania tzv. duálneho vzdelávania.
Duálne vzdelávanie je veľmi rozšírené na západe Európy a jeho základ spočíva v prepojení
teórie s praxou, kde je však vyšší dôraz kladený na praktickú stránku vzdelávania. Praktická
výučba v rámci duálneho vzdelávania sa realizuje v priestoroch zamestnávateľa, ktorý sa na
duálnom vzdelávaní podieľa. Príchod automobilových koncernov na územie Slovenskej
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republiky dopomohol k začatiu výučby systémom duálneho vzdelávania i u nás. Rozličné
spoločnosti, najmä automobilové, si prostredníctvom duálneho vzdelávania zo žiakov
stredných škôl vyškolia budúcich pracovníkov, ktorí u nich po ukončení štúdia nájdu pracovné
uplatnenie v danej oblasti štúdia. Závod získa kvalifikovanú pracovnú silu a súčasne zníži
náklady na zaškolenie alebo preškolenie nových zamestnancov. Takýmto spôsobom fungujú na
Slovensku automobilové závody ako Volkswagen v Bratislave, PSA (Peugeot Citroen)
v Trnave, Kia Motors Slovakia v Žiline a duálne vzdelávanie žiakov stredných škôl zavádza
i nitrianska automobilka Jaguar Land Rover.
Prienik technológií digitálnej revolúcie do pracovného či osobného života obyvateľov so
sebou prináša tri zásadné problémy, ktoré je potrebné vyriešiť. Prvý problém sa vynára pri
kvalifikovanosti pracovnej sily v nastupujúcej digitálnej revolúcii. Problém spočíva
v nedostatočnej príprave žiakov v oblasti IT technológií na základných a stredných školách.
Druhý problém predstavuje absencia rozvoja prepojenosti súvislostí s kreatívnym myslením,
pričom hlavnú bariéru stále predstavuje zaostávanie vo výchove vzdelávania a nezmenený
obsah vzdelávania. Tretím problém vynárajúcim sa s nástupom štvrtej priemyselnej revolúcie
je pomalý a komplikovaný rozvoj digitalizácie verejnej správy. Aby bol občan schopný
s úradmi komunikovať v online verzii, musí byť v tejto oblasti zdatný, tzv. digitálne
gramotný68.
Podľa nášho názoru tieto tri hlavné problémy majú do určitej miery prepojenie so
zastúpením rôznych generácií na trhu práce. Učivo, ktoré sa na školách v oblasti informačných
technológií vyučuje, nezodpovedá novým meniacim sa požiadavkám na trhu práce. Dovolíme
si tvrdiť, že nástup štvrtej priemyselnej revolúcie a jej rýchle tempo v oblasti inovovania
vytvára fakt, že to čo bolo moderné a nové pred dvomi či tromi rokmi sa v súčasnosti považuje
za zastarané. Podobnosť si všímame i v obsahu preberaného učiva a pedagógmi. Daná
problematika je nie vždy vyučovaná odborníkmi z oblasti IT, pedagógmi s adekvátnou
kvalifikáciou, čo tiež brzdí proces prípravy žiakov pre trh práce. Zádrh pozorujeme i v IT
technológiách používaných na školách, ktoré nie sú modernizované, čim nezodpovedajú novým
trendom a požiadavkám trhu práce. Na základe uvedených argumentov vyjadrujeme názor, že
na zamedzenie nesúladu na trhu práce s dopytom a ponukou pracovnej sily, je potrebné
transformovať vzdelávaciu sústavu v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby vo svete
digitalizácie spĺňala požiadavky požadujúce trhom práce v oblasti kvalifikačných schopností
a predpokladov potenciálnych zamestnancov. Okrem spomínaného nebude stačiť len vzdelanie
nadobudnuté počas školskej dochádzky. Jednotlivci sa budú musieť vzdelávať počas celého
života a absolvovať rekvalifikačné kurzy za účelom nadobudnutia novej kvalifikácie, čím si
zvyšujú svoje možnosti uplatnenia sa na trhu práce a rozširujú ponuku svojej práce.
Situácia na trhu práce sa v súčasnosti vyznačuje nerovnosťou medzi štruktúrou ponuky
práce a dopytom po práci. Ako následok nesúladu medzi ponukou a dopytom po práci
všeobecne vzniká nezamestnanosť, ktorá má na dopad na mnohé oblasti spoločností.
Nezamestnanosť a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vyvodzujú konzekvencie z
nedostatočnej reakcie na zavádzanie automatizovanej výroby či robotizácie, ktoré sú
sprevádzané z nesprávne zadefinovaných potrieb na trhu práce.
Nerovnomernosťami na trhu práce sa vo svojej odbornej štúdii zaoberá spoločnosť
Trexima, kde podľa ich zistení sa približne dve tretiny absolventov stredných a vysokých škôl
uplatnia mimo odbor svojho štúdia a jedna tretina absolventov nájde uplatnenie na pracovných
pozíciách, ktoré nevyžadujú vysokoškolské vzdelanie. Značný podiel zodpovednosti na
nerovnomernej situácii na trhu práce nesie systém vzdelávania na Slovensku, ktorý nie je
68
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v súlade s meniacimi sa požiadavkami trhu práce po kvalitatívnej ani kvantitatívnej stránke.
Systém vzdelávania však nie je možné prestaviť v súlade s potrebami trhu práce bez toho, aby
sme tieto potreby identifikovali.
Po podrobnej analýze trhu práce vypracovala spoločnosť Trexima odhady, ktoré
očakáva na trhu práce v období od roku 2016 do roku 2020. Podľa ich odhadov má v tomto
období vstúpiť na trh práce viac ako 320 tisíc absolventov stredných a vysokých škôl čo
predstavuje približne rovnakú dodatočnú potrebu zamestnancov.69 Tu sa rysuje nesúlad na trhu
práce na strane dopytu v požadovanej kvalite a kvantite na pracovné miesto a na strane ponuky
v kvalitatívnych predpokladoch zamestnanca. Ten je spôsobený prebytočným počtom
absolventov vysokých škôl (približne 38,5 tisíc) a nedostatočným počtom absolventov
stredných škôl (36 tisíc ). Táto nerovnosť v požadovanej a ponúkanej kvalite a kvantite sa
odzrkadlí na trhu práce pri obsadzovaní pracovných pozícií s požadovaným stredoškolským
vzdelaním absolventmi vysokých škôl.70 Prognóza vývoja na trhu práce ďalej zohľadňuje
i štruktúru absolventov stredných škôl podľa odborov vzdelania. Podľa analýz bol
v predchádzajúcich rokoch najvyšší záujem o študijný odbor Spoločenské vedy, náuky a služby
I. a preto sa predpokladá, že do roku 2020 skončí najviac absolventov stredných škôl (takmer
65 tisíc) práve tento študijný odbor vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Podobný záujem
prejavili o študijný odbor Spoločenské vedy, náuky a služby I. i študenti vysokých škôl, pričom
sa predpokladá, že do roku 2020 ukončí toto štúdium približne 37 tisíc absolventov vysokých
škôl prevažne z Bratislavského a Banskobystrického kraja.71
Nástup digitálnej revolúcie bude mať podľa analytikov široký dopad na pracovné miesta
najmä v oblasti výroby a služieb. Pokles pracovných miest sa očakáva najmä vo výrobných
procesoch, kde pracovné miesta postupne nahrádza automatizovaná výroba. Výraznejší nárast
pracovných miest sa očakáva na pracovných pozíciách, kde automatizácia a digitalizácia nemá
až taký výrazný dopad, a to je v sektore služieb. Podľa analýzy vypracovanej v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje bude najväčší pokles pracovných miest vo výrobnom
procese z dôvodu vyššej efektívnosti vo výrobe a menšej kazovosti technológií. Nárast
pracovných miest sa podľa tejto štúdie očakáva najmä v oblasti IT, vedeckých pracovných
pozícií a služieb (právne poradenstvo, umelecké profesie). 72 Predpokladaný dopad štvrtej
priemyselnej revolúcie na jednotlivé odvetvia hospodárstva znázorňuje graf č. 1.
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Graf 1:
Percentuálny dopad zavádzania Priemyslu 4.0 na jednotlivé odvetvia hospodárstva

Zdroj: Projekt Analýza dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom sektore.

Podľa Analýzy dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom
sektore má zavedenie Priemyslu 4.0 na Slovensku najvyšší dopad najmä v sektore priemyselnej
výroby, kde sa očakáva najväčší pokles pracovných miest. Naopak, najväčší nárast pracovných
miest sa očakáva v oblasti vzdelávania, IT a komunikácie. Tieto faktory vytvárajú tlak na
vzdelávaciu sústavu, ktorá by sa mala novým podmienkam na trhu práce prispôsobiť a prejsť
zmenou, ktorá by zabezpečila pracovnú silu zodpovedajúcu novým požiadavkám trhu práce
v požadovanej kvalite a kvantite.
Formovanie nových požiadaviek na trhu práce nevychádza len zo strany zamestnávateľov
či nastupujúceho Priemyslu 4.0. Nové nároky na pracovné podmienky požadujú i noví
zamestnanci, najmä tie mladšie generácie, Generácia Z. Podľa zistení pracovného portálu
Profesia.sk, zamestnanci Generácie Z svojím vstupom na trh práce požadujú flexibilitu zo
strany zamestnávateľa a to najmä v oblasti pracovného času, či už ide o zdieľané pracovné
miesta, pružný pracovný čas, home office a podobne. V porovnaní so staršími generáciami
prejavujú väčší záujem o spoločenské podujatia ako sú firemné akcie, večierky, spoločné
raňajky či kávovary na pracovisku, aby mohli nadväzovať sociálne vzťahy. Z oblasti benefitov
ďalej radi uvítajú od zamestnávateľa notebooky či mobily, ktoré môžu využívať nie len na
pracovné ale i súkromné účely. Generácie Z je charakteristická tým, že vie pracovať s veľkým
množstvom informácií a potrebuje sa neustále vzdelávať. Preto sú finančné príspevky na
vzdelávanie od zamestnávateľa tiež jednou z požiadaviek novej generácie na trhu práce.
V neposlednom rade očakávajú od svojho zamestnávateľa férové odmeňovanie za svoje
výkony, zručnosti a schopnosti.
Nové požiadavky na zamestnanca si nárokujú i firmy, ktoré do tohto kroku tlačí nielen
digitálna revolúcia ale i noví zamestnanci Generácie Z s ich požiadavkami. Ešte pred
niekoľkými rokmi boli jazykové zručnosti niečo čo robilo zamestnanca výnimočným
a odlišoval sa od ostatných. Dnes sú jazykové zručnosti na komunikatívnej úrovni, najmä
angličtina, niečo čo musí ovládať skoro každý zamestnanec a až ďalšie jazyky, ktoré ovláda ho
od ostatných zamestnancov odlišujú. Okrem jazykových zručnosti zamestnávatelia vyžadujú
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počítačové znalosti najmä v základnom balíku MS Office ako Word, Excel, Outlook,
PowerPoint. To je tiež jedna z požiadaviek, ktorá v minulosti bola nad štandardné požiadavky,
no dnes musí s počítačom vedieť robiť každý aspoň na začiatočníckej úrovni. Čo sa týka
osobnostných charakteristík, zamestnávatelia prejavujú záujem o zamestnancov, ktorí vedia
pracovať samostatne a k práci pristupujú zodpovedne. Vítaní sú zamestnanci, ktorí sa radi učia
novým veciam a vedia pracovať individuálne, no najmä v tíme v spolupráci s ostatnými členmi
tímu.
Vidíme, že požiadavky na trhu práce sa menia nielen nástupom priemyselnej revolúcie, ale
i prístupom novej generácie na trh práce. Tie podmienky, ktoré zamestnávatelia či zamestnanci
vyžadovali pred dekádou či dvomi už nie sú relevantné, pretože doba napreduje rýchlo.
Podobný prístup pozorujeme i zo strany zamestnancov. Staršie generácie uprednostňovali
pevný pracovný čas a finančné ohodnotenie, súčasná generácia požaduje úplne iné podmienky
na prácu. Aj v tomto prípade vidíme potenciál pre ďalší rozvoj sociálneho dialógu a jeho čoraz
viac silnejúcu pozíciu v procese digitalizácie a prístupu novej generácie na trh práce.
6. Záver
Cesta sociálneho partnerstva v podmienkach Slovenskej republiky bola rozmanitá. Stretli
sme sa s fungovaním ale i nefungovaním sociálneho dialógu vo viacerých etapách vývoja
Slovenska. Do značnej miery bolo nefungovanie zapríčinené prístupom vládnucej strany,
chýbajúcou legislatívou či nesprávnymi nastaveniami.
V súčasnosti sa sociálny dialóg vyvíja v pozitívnom smere, o čom svedčia nové vyjednané
pracovné podmienky zakotvené v kolektívnych zmluvách. Zároveň vznikajú nové odborové
organizácie zastupujúce zamestnancov ako sú Spoločné odbory Slovenska.
Aktuálne sme mali možnosť zachytiť štrajk pracovníkov Železničnej spoločnosti
Slovensko, ktorým v decembri minulého roku vypršali platnosť kolektívnej zmluvy uzatvorenej
na roky 2017 a 2018, a na nasledovné obdobie rokov 2019 a 2020 nemali dohodnuté žiadne
nové podmienky. Nakoniec sa vo februári uskutočnilo stretnutie odborových organizácií
pôsobiacich pri ŽSR a zamestnávateľa za účelom podpísania Kolektívnej zmluvy na roky 2019
– 2020. Dohoda sa niesla najmä v charaktere mzdových a pracovných podmienok.
Sociálny dialóg má za úlohu udržiavať sociálny zmier medzi sociálnymi partnermi, preto je
veľmi dôležité aby sa na spoločných rokovaniach zhodli na podmienkach vyhovujúcich
všetkým zúčastneným stranám a zároveň sa predišlo možným komplikáciám a konfliktom ako
to bolo naposledy v prípade štrajku pracovníkov železníc. Určitú obavu o budúcnosť sociálneho
dialógu vytvára nástup štvrtej priemyselnej revolúcie, kedy ľudskú pracovnú silu postupne
nahrádzajú stroje, prístroje a výdobytky modernej doby. Týmto sociálny dialóg stráca jedného
zo sociálnych partnerov v určitých odvetviach a preto je nevyhnutné myslieť na možné
perspektívy v oblasti sociálneho dialógu s príchodom automatizácie a digitalizácie na trh práce.
Zmeny, ktoré so sebou prináša automatizácia a digitalizácia na trhu práce formujú nové
požiadavky zo strany zamestnávateľa na potenciálneho zamestnanca. Podobne je to
i s prístupom nových zamestnancov z Generácie Z na trh práce, ktorí si tiež diktujú podmienky
zamestnania. V tomto prípade vidíme potenciál pre rozvoj sociálneho dialógu medzi sociálnymi
partnermi, a to nie len na úrovni podniku. Vytvára sa potreba prerokovať súčasné pracovné
podmienky vyjednané staršími generáciami zamestnancov a zakomponovať podmienky, ktoré
pre výkon práce požaduje nová generácia zamestnancov. Rovnakú potrebu viesť sociálny
dialóg cítia i zamestnávatelia, ktorí tiež potrebujú ochrániť svoje práva a vytvoriť si tak
priaznivé podmienky pre podnikanie.
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Preto sme toho názoru, že Priemysel 4.0 a noví zamestnanci Generácie Z so svojimi novými
požiadavkami na trh práce posilnia úlohu sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi
a prispejú k jeho rozvoju. Za veľkú výzvu v tejto súvislosti považujeme nevyhnutnú reformu
vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky, ktorá by uľahčila žiakom stredných a vysokých škôl
prístup na trh práce v podmienkach nastupujúcej štvrtej priemyselnej revolúcie.

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu OP VaV s názvom ,,Vytvorenie
excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21.
storočí” (ITMS 26240120032). Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku. Projekt
financovaný spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
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Abstract
Housing plays an indispensable role in the needs of man and is also perceived as an indicator
of the living standard of the population. Access to adequate and affordable housing can only be
ensured by state intervention and local government activity in the housing market. In the area
of housing development, the citizen, state, municipalities and the private sector operate, each
with its specific competence. Social housing is an important part of state public policies, namely
housing policy and social policies. It concerns the support of vulnerable groups of the
population such as social exclusion, disabled people, young families with small children who
most need support from the state, municipalities and cities. New Housing Concept "Smart
housing" will focus on the growing number of lonely seniors and young single individuals.

Klasifikácia JEL: H76, O18
Kľúčové slová: bytová politika, sociálne bývanie, nájomné bývanie
1 Úvod
Bývanie je uznané ako jedna zo základných ľudských potrieb, ktorá by mala byť
uspokojovaná na úrovni adekvátnej celkovému stupňu sociálno-ekonomického rozvoja
spoločnosti, pričom kvalita a dostupnosť bývania sú často vnímané ako hodnotiace ukazovatele
životnej úrovne spoločnosti. Dostupnosť bývania je determinant, ktorý vyjadruje ekonomickú a
sociálnu kvalitu, preto cieľom bytovej politiky ako súčasti hospodárskej politiky štátu, musí
vytvárať podmienky na primerané bývanie pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva (Vidová,
2017). Hlavným subjektom, ktorý do značnej miery určuje poňatie, obsah, ciele a úlohy
sociálnej politiky je štát, ktorý okrem iného plní funkciu garanta pomoci pri zabezpečovaní
minimálnej úrovne základných životných podmienok. Cieľom sociálnej politiky štátu v oblasti
bytovej politiky je vytvoriť také podmienky, aby si všetci občania mohli uspokojiť svoju bytovú
Príspevok je výstupom riešenia výskumného grantu VEGA č. 1/0251/19 „Investície domácností do bývania
a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky“.
1
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potrebu v prijateľných a slušných podmienkach, ktorá zodpovedá celkovému stupňu sociálnoekonomického rozvoja spoločnosti.
Globálnym cieľom štátnej bytovej politiky v Slovenskej republike je postupné zvyšovanie
celkovej úrovne bývania tak, aby bolo pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť
mohla zabezpečiť primerané bývanie. V tomto duchu je potrebné vytvárať rámec pre zapojenie
všetkých subjektov procesu rozvoja bývania do riešenia čiastkových úloh, vytvárať priestor pre
participáciu na všetkých úrovniach rozhodovania a posilňovať partnerstvo medzi verejným,
súkromným a mimovládnym sektorom, a to pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného
rozvoja, energetickej a ekonomickej efektívnosti a sociálnej solidarity. (MDaV SR, 2015, s. 2)
V podmienkach trhovej ekonomiky sa zodpovednosť za obstaranie vlastného bývania
prenáša na občana. Predpokladom fungovania tohto princípu však je, aby verejné subjekty (štát,
obec) vytvorili občanom vhodné podmienky na zabezpečenie bývania. Prístupnosť
primeraného a cenovo dostupného bývania je možné zabezpečiť iba intervenciou štátu a
aktivitou samosprávy na trhu s bytmi. V oblasti rozvoja bývania pôsobia občan, štát, obce a
súkromný sektor previazane, každý so svojou špecifickou pôsobnosťou. Pôsobnosť štátu tu je
prioritne orientovaná na vytváranie kvalitných socio-ekonomických, ako aj právnych
podmienok pre všetkých aktérov v oblasti bývania. Štát má motivovať občanov, aby si bývanie
zabezpečili sami a má podporovať iba osoby znevýhodnené v prístupe k bývaniu a ohrozené
skupiny občanov sociálnym vylúčením. Pôsobnosť samosprávy je smerovaná najmä na
vytváranie priestorových podmienok pre rozvoj bývania v rámci územného rozvoja sídiel.
Súkromný sektor a mimovládny sektor majú dominantné postavenie pri zabezpečovaní činností
spojených s rozvojom bývania a obnovou bytového fondu. Neziskový sektor môže zohrávať aj
významnú úlohu pri zabezpečovaní dostupného nájomného bývania. Na Slovensku je
nedostatok sociálneho nájomného bývania, hoci sa vlády Slovenskej republiky od prvej
polovice 90. rokov minulého storočia usilovali podporiť výstavbu, ktorá by tento nepriaznivý
vývoj zvrátila. Vlastnícka štruktúra bytového fondu sa výrazne zmenila jeho privatizáciou,
ktorá prebiehala podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov. Slovenská republika zastáva popredné miesto v štatistikách
ohľadom súkromného vlastníctva bytov, pričom v súčasnosti predstavuje súkromné vlastníctvo
viac ako 90% zatiaľ čo v roku 2001 to bolo len 74% a v roku 1991 len 55% bytového fondu. V
rámci krajín Európskej únie má vyššie zastúpenie bytov v súkromnom vlastníctve len Estónsko,
Bulharsko a Rumunsko.
Ako možno vidieť z tabuľky 1 najviac bytov sa odovzdalo do súkromného vlastníctva,
pričom vývoj v posledných rokov poukazuje na kolísavé zastúpenie počtu dokončených bytov
v obecnom vlastníctve. Podľa Ročenky slovenského stavebníctva v roku 2003 dosiahol podiel
dokončených bytov v obecnom vlastníctve hodnotu 28,4%. V roku 2004 klesol podiel
dokončených bytov v obecnom vlastníctve na úroveň 12,1%, v roku 2005 dosiahol hodnotu
13,7%, v roku 2006 hodnotu 14,8% z celkového počtu dokončených bytov. V roku 2007 tento
podiel stúpol na 19,1%, v roku 2008 klesol na úroveň 15,3% a v roku 2009 na 12,2%. V roku
2010 bol tento podiel na úrovni 14,5% a v roku 2011 na úrovni 10,6%. V roku 2012 dosiahol
podiel dokončených obecných bytov 10,1%, v roku 2013 7,1%, v roku 2014 4,5%, v roku 2015
2,2% a v roku 2016 2,1%. V roku 2017 bol podiel dokončených obecných bytov historicky
najnižší, a to len 1,3% (MDaV SR, 2018, s. 14). Napriek poklesu počtu obecných bytov je ich
miesto v systéme sociálnej ako aj bytovej politiky nezastupiteľné, pretože predstavuje pre
niektoré skupiny obyvateľstva jedinú šancu zabezpečenia si bývania.
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Tabuľka 1
Počet začatých a dokončených bytov v Slovenskej republike podľa druhu vlastníctva
Druh vlastníctva

Začaté byty

Dokončené byty

200
9

201
3

201
7

200
9

201
3

201
7

17
604

14
161

19
607

16
477

14
028

16
706

Družstevné vlastníctvo

1

14

2

0

0

12

Štátne vlastníctvo

0

0

0

51

1

0

2
719

575

319

2
305

1
064

226

Vlastníctvo
združení,
politických strán a cirkví

1

3

2

1

1

2

Medzinárodné
vlastníctvo

verejné

0

0

0

0

0

0

Medzinárodné
vlastníctvo

súkromné

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

6

0

20
325

14
758

19
930

18
834

15
100

16
946

Súkromné
vlastníctvo

tuzemské

Obecné vlastníctvo

Zahraničné vlastníctvo
Spolu
Zdroj: MDaV SR

Vysoký podiel vlastníctva v rámci bytového fondu nemá len pozitívne stránky, objavujú sa
tu aj kontroverzné konzekvencie, ktoré ovplyvňujú schopnosť miest angažovať sa v danej
oblasti. Vysoká miera súkromného vlastníctva transformuje väčšinu rizík spojených s týmto
bývaním na privátne riziká. Problémy spojené so súkromným vlastníctvom obydlia ako
napríklad vysoké zaťaženie nákladmi na bývanie, vrátane dlžôb v súvislosti s hypotekárnymi
úvermi či energiami, ležia mimo priamej pôsobnosti miest. Po druhé, prevaha vlastníckeho
vzťahu k obydliam sťažuje mestám podporu sociálneho a kultúrneho mixu, čo môže viesť k
zvýšenému riziku gentrifikácie, vzniku uzavretých zón. A do úvahy treba zobrať aj skutočnosť,
že silná orientácia na vlastnícke bývanie so sebou nesie vysokú mieru zadlžovania, sprevádzanú
vyšším rizikom finančných problémov a pascí, ktoré môžu ústiť do nepriaznivých sociálnych
situácií, ktorých dôsledky musia riešiť aj samotné mestá. (MDaV SRa, 2016, s. 86).
V krajinách Európskej únie sa podiel nájomných bytov pohybuje od 19% do 62% (napríklad
v Českej republike je podiel 21% a v Rakúsku až 42%), pritom verejný nájomný sektor
predstavuje v priemere 18% z bytového fondu. Slovenská republika zaznamenala významný
pokles podielu verejného nájomného sektora, ktorý v súčasnosti reprezentuje len asi 3%
z celkového bytového fondu (pokles z 27,7% v roku 2011) (MDaV SR, 2016, s. 52). Z týchto
skutočností vyplýva, že prístup k nájomnému bývaniu je v Slovenskej republike veľmi
obmedzený.
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Výrazná disproporcia vlastníckeho a nájomného bývania má dôsledky pre trh práce, keďže
vlastníci bytov sú v prípade straty zamestnania menej ochotní sa sťahovať ako tí, ktorí žijú
v nájomných bytoch. Regióny s vyšším podielom vlastníckeho bývania majú spravidla
rigidnejšiu úpravu územnoplánovacej a pozemkovej legislatívy, ktorá obmedzuje rozvoj
podnikateľských aktivít. (Vidová, 2015, s. 160)
Za najväčší rozdiel medzi Slovenskom a krajinami, kde je nájomné bývanie populárne je
fakt, že u nás je hodnotené v prevažnej miere ako „sociálne bývanie“ pre sociálne slabšie vrstvy
obyvateľstva, pričom v krajinách, kde nájomné bývanie je zastúpené vysokým percentom, sú
nájomné byty určené pre všetky vrstvy spoločnosti a nielen pre tú s nižším sociálnym
štandardom. (www.casopiseurostav.sk)
Z dôvodu nízkeho podielu nájomného bývania by sme v tomto príspevku upriamili
pozornosť na štátnu podporu rozvíjania nájomného bývania v Slovenskej republike
prostredníctvom programov financovaných z verejných zdrojov.
2 Sociálne bývanie
Bývanie zaraďujeme medzi špecifickú ľudskú potreby bez ktorej síce človek dokáže
existovať, avšak jeho kvalita života je významnou mierou obmedzená. Absencia bývania
vylučuje skupiny občanov na okraj spoločnosti, z ktorej vymanenie sa stáva takmer
neriešiteľné. Spoločnosť sa snaží predchádzať tomuto negatívnemu javu, prostredníctvom
podpory nájomného bytového sektora, budovaním útulkov, penziónov pre dôchodcov,
nocľahární a mnoho ďalších zariadení, čo možno označiť ako podpora sociálneho bývania.
Jednotlivé formy podpory sociálneho bývania sú financované v Slovenskej republike z kapitoly
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
a kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR.
Hoci každá krajina definuje sociálne bývanie rozdielne, môžeme povedať, že sociálne
bývanie je neoddeliteľnou súčasťou bytových politík, ktoré sú koncipované tak, aby pokryli
potreby bývania tých obyvateľov, ktorí nemôžu uspieť na trhu nehnuteľností, dovoliť si vlastniť
bývanie alebo prenajať si primerané bývanie na súkromnom trhu.
Lujanen (Brdek, Jírová, Krebs, 2002, s. 172) uvádza tri vymedzenia sociálneho bývania,
ktoré vychádzajú predovšetkým z jeho typu vlastníka a spôsobu financovania, a to tieto:
1. V najužšom slova zmysle je sociálne bývanie stotožňované s verejným nájomným
sektorom, ktorým sa rozumie nájomný bytový fond, ktorý je vo vlastníctve miest
a obcí či iných verejnoprávnych subjektov.
2. V širšom slova zmysle zahrňuje sociálne bývanie i nájomný bytový fond, vlastnený
neziskovými organizáciami a rôzne formy družstevného bývania.
3. Široko chápaná definícia sociálneho bývania chápe sociálne bývanie ako akékoľvek
bývanie, ak na jeho výstavbu či prevádzku boli v nejakej miere použité verejné
prostriedky.
Medzi znevýhodnené skupiny na trhu s bývaním zaraďujeme najmä: nízkopríjmové skupiny
obyvateľov, mladé rodiny, mnohopočetné rodiny, osoby so zdravotným postihnutím, seniorov,
osamelé ženy, resp. mužov starajúcich sa o maloleté deti, jedincov po ukončení náhradnej
starostlivosti alebo ochrannej výchovy, cudzincov a migrantov, bezdomovcov, príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít, neprispôsobivých občanov a iné skupiny osôb, ktoré sú
z rôznych dôvodov natoľko znevýhodnené, že nie sú schopné uspokojovať svoju potrebu
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bývania bežným spôsobom (napr. dlhodobo nezamestnaní, závislí od užívania drog a podobne).
(MDaV SR, 2015)
V podmienkach Slovenskej republiky sa podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. považuje za sociálne
bývanie alebo ubytovanie také bývanie, ktoré je obstarané s použitím verejných prostriedkov a
je určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať
bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa uvedeného zákona. Takéto bývanie
by malo byť situované v lokalite, ktorá umožňuje pracovné príležitosti, zdravotné služby, ako
aj školské a iné typy zariadení.
Do kategórie sociálneho bývania možno zahrnúť: (MDaV SR, 2010, s. 11 – 12)
•
•

•
•

nájomné byty vo verejnom nájomnom bytovom sektore vrátane malometrážnych
bytov určených napr. ako prvé bývanie pre mladé rodiny s tým, že nárok na takéto
bývanie budú mať len domácnosti do stanovenej výšky príjmov;
byty a iné formy bývania pre domácnosti s nízkymi príjmami a skupiny so
špecifickými potrebami ako napr. byty pre občanov v sociálnej núdzi, s ťažkým
zdravotným postihnutím, osamelých rodičov starajúcich sa o maloleté deti,
mnohodetné rodiny, občanov po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy,
občanov s problémami sociálneho začlenenia a občanov bez prístrešia;
byty nižšieho štandardu pre marginalizované skupiny obyvateľstva;
byty pre bývanie starších ľudí, ktorých výstavbu budú koordinovať vyššie územné
celky, pričom pri spôsobe financovania a pri výbere budúcich užívateľov sa bude
vychádzať z majetkových pomerov budúcich užívateľov.

Tabuľka 2
Sociálne bývanie v Slovenskej republike
Legislatívna úprava
Strategický dokument
Cieľová skupina
Podiel výdavkov na bývanie
na
celkových
výdavkoch
domácností
Nájomné bývanie

Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020
Fyzické osoby, ktoré si nemôžu obstarať bývanie
vlastným pričinením a spĺňajú podmienky zákona
24,4% (Eurostat, 2016)

6% nájomných bytov (ŠÚ SR, ŠODB, 2011)

Zdroj: vlastné spracovanie

3 Podpora nájomného bývania na Slovensku
Slovenská republika má vytvorený systém podpory rozvoja bývania, ktorý umožňuje
zabezpečiť financovanie cenovo dostupného nájomného bývania prostredníctvom kombinácie
dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky a úverov poskytovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vytvorená
schéma financovania umožňuje financovanie výstavby nájomných bytov na účel sociálneho
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» nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania,
správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov
je obec alebo vyšší územný celok, ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej
organizácie
v správnej
radeažneziskovej
organizácie
ich zastupuje
početmil.
členov.
bývania. V
priebehua rokov
2000
2017 boli
poskytnuté
dotácie nadpolovičný
vo výške 557
€ na
obstaranie nájomných bytov do vlastníctva miest a obcí, čo predstavuje viac ako 42 000
Aktivita žiadateľov
o dotáciu
na obstaranie nájomného bytu je rozdielna nielen podľa geografického
podporených
nájomných
bytov.
umiestnenia na území Slovenska, ale aj podľa typu sídla.
Graf Počet
1 nájomných bytov podporených dotáciou za obdobie rokov 2000 – 2017 (zdroj: MDV SR)
Počet podporených nájomných bytov za obdobie 2000 - 2017

22 737

Obec

19 375

Mesto

17 000

9,05
nájomných
bytov/
1000
obyvateľov
6,63
nájomných bytov/
1000 obyvateľov

18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
počet podporených nájomných bytov za obdobie rokov 2000-2017

Zdroj: MDaV SR

nájomných bytov
podporených
dotáciou podľa krajov
v rokoch
2000 – 2017
(zdroj:
MDV SR)
ZPočet
regionálneho
hľadiska
bolo podporených
najviac
nájomných
bytov
v Nitrianskom
kraji
7 243 a následne v Trnavskom kraji 6 902 bytov.
Najmenej
Bratislavský
kraj; bytov bolo podporených
Košický kraj;
v Bratislavskom kraji (1 115 bytov) a v Košickom kraji (3 683 bytov). Počty podporených
1 115; 3 %
3 683; 9 %
nájomných bytov zobrazuje nasledujúca tabuľka.
Trnavský kraj;
Prešovský kraj;
6 902; 16 %
6 766; 16 %
Tabuľka 3
Počet podporených nájomných bytov podľa krajov v rokoch 2000 -Trenčiansky
2017 kraj;
5 747; 14 %
Kraj
Počet podporených nájomných bytov
Banskobystrický
Nitriansky
kraj kraj;
7 243
4 821; 11 %
Trnavský kraj
6 902
Prešovský kraj
Žilinský kraj

Žilinský kraj;
Trenčiansky kraj 5 835; 14 %

6 766

Nitriansky kraj;
5 835
7 243; 17 %
5 747

Banskobystrický kraj

4 821

Košický kraj

3 683

Bratislavský kraj

1 115

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov MDaV SR
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5

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:
•
•
•

obec, mesto, mestská časť v hlavnom meste SR Bratislave a v Košiciach,
vyšší územný celok,
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie
bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, ktorej zakladateľom alebo ktorej
jedným zo zakladateľov je obec, alebo vyšší územný celok, ak ich vklad tvorí
najmenej 51% majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej
organizácie ich zastupuje nadpolovičný počet členov.

Výška dotácie na obstaranie nájomného bytu sa vypočíta na základe spôsobu obstarania
nájomného bytu, priemernej podlahovej plochy bytov v dome, výšky oprávnených nákladov
stavby a charakteru nájomných bytov z hľadiska dosiahnutého štandardu.
Tabuľka 4
Výška dotácie na nájomné bývanie
Bežný štandard
Podiel
dotácie z
oprávnených
nákladov

40

35

Priemern
á podlahová
plocha bytov
v dome

do 50m2

50m2 až
56m2

Priemern
ý oprávnený
náklad
stavby na 1
m2
podlahovej
plochy bytu

900 € /+
40 €*

890 € /+
40 €*

Nižší štandard
30

75

70

56m2 až
60m2

do 45m2

45m2 až
55m2

880 € /+
40 €*

605 € /+
40 €*

585 € /+
40 €*

* Limit oprávneného nákladu na 1 m2 podlahovej plochy bytu sa zvýši o 40 €, ak budova, v ktorej sa obstaráva nájomný

byt, spĺňa: minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť, ktorou je horná hranica energetickej triedy A1 pre
globálny ukazovateľ a požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním normalizovanej
hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií platnej od 1.1.2016.
Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov MDaV SR

Uvedený podiel dotácie môže byť:
•
•

znížený o 5%, ak celková podlahová plocha bytov je menej ako 75% z celkovej
plochy budovy na bývanie,
zvýšený o 10%, ak sa obstaráva nájomný byt v najmenej rozvinutých okresoch
v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z.,
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•

zvýšený o 10%, ak sa obstaráva štartovací byt (byt bežného štandardu s podlahovou
plochou najviac 50 m2, pri ktorom doba nájmu nepresiahne dobu šiestich po sebe
nasledujúcich rokov) a neuplatňuje sa zvýšenie pre obstarávanie nájomného bytu
v najmenej rozvinutom okrese.

Ďalším rozhodujúcim kritériom na pridelenie sociálneho bytu je príjem domácnosti.
Záujemca o sociálne bývanie musí žiť v domácnosti, ktorej príjem nepresiahne 3-násobok
životného minima platného k 31.12. kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom
vznikol nájom bytu. Posudzovaný príjem domácnosti sa zvyšuje na 4-násobok životného
minima, pokiaľ ide o domácnosť s ťažko zdravotným postihnutým členom domácnosti alebo
ide o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, resp. aspoň jeden člen domácnosti
zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby,
vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce. Nárok na bývanie majú ďalej osoby,
ktorým zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť
alebo osobitná starostlivosť poručníka a nedovŕšila 30 rokov, ako aj osoba žijúca v domácnosti,
ktorej sa poskytuje bytová náhrada.
Tabuľka 5
Limitovaná výška príjmu domácnosti

Domácnosť

Životné
minimum
domácnosti
platné od
1.7.2018

3-násobok
4-násobok
životného minima životného minima
domácnosti
domácnosti

Jednočlenná (plnoletá FO)

205,07 €

615,21 €

820,28 €

Dvojčlenná (plnoletá FO +
dieťa)

298,68 €

896,04 €

1 194,72 €

Dvojčlenná (plnoletá FO +
ďalšia plnoletá FO)

348,13 €

1 044,39 €

1 392,52 €

Trojčlenná (plnoletá FO +
2 deti)

392,29 €

1 176,87 €

1 569,16 €

Trojčlenná (plnoletá FO +
ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa)

441,74 €

1 325,22 €

1 766,96 €

Zdroj: vlastné spracovanie

4 Závery
Na základe uskutočnenej analýzy podiel obecných nájomných bytov na celkovom počte
dokončených bytov klesá. Vo vlastníctve miest a obcí tak zostáva veľmi malý podiel bytov,
ktoré môžu zabezpečiť adekvátne bývanie pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Zmeny
v demografickej a príjmovej stránke obyvateľstva vyvolávajú tlak na prispôsobenie sa bytovej
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politiky s orientáciou na sociálne bývanie. Bytovú politiku nemôže štát ponechať len na
pôsobení trhových síl, nakoľko určité skupiny obyvateľstva si nedokážu vlastnou aktivitou
uspokojiť jednu z ich základných existenčných potrieb. V ostatnom čase na Slovensku
významnou mierou rastie zadlžovanie domácností, a to práve pre nutnosť brať si hypotekárne
úvery na zaobstaranie si vlastného bývania. Na Slovensku chýba cenovo dostupné nájomné
bývanie. Tento spôsob nadobúdania bytu je typický pre mladú generáciu, teda pre ľudí vo veku
30 až 40 rokov. Ich výdavky na bývanie vysoko prekračujú slovenský priemer. Taktiež narastá
skupina osamelých seniorov a mladých slobodných jednotlivcov, pre ktorých bude potrebné
podporiť tzv. smart byty.
Sociálne bývanie a bývanie ako také, si vyžaduje systémové riešenie zo stany štátu. Štát má
jasne definovať úlohy a zodpovednosť subjektov zapojených do oblasti bývania, vymedziť
sociálne bývanie vrátane sociálnych skupín a presne stanoviť úlohu obcí v tejto oblasti. Na
koncepčnej úrovni je potrebné, aby sa mestá zapojili do reformy konceptu sociálneho bývania
a svojimi skúsenosťami prispeli k vytvoreniu takého konceptu, ktorý bude finančne udržateľný,
inkluzívny a schopný diferencovať medzi rôznymi životnými situáciami. Štátne zásahy je
potrebné nastaviť tak, aby boli účinné a vzájomne previazané. Nevyhnutným predpokladom
úspešnej bytovej politiky je pravidelné vyhodnocovanie dopadov poskytnutých podpôr,
nakoľko efektívne nastavený systém nájomného bývania sa môže stať prostriedkom na podporu
mobility kvalifikovanej pracovnej sily a tým aj na riešenie problému s jej nedostatkom.
Rozvinutý sektor verejného nájomného bývania vytvára predpoklad pre zvýšenie dostupnosti
bývania pre nižšie príjmové skupiny obyvateľstva. Výber nástrojov a prostriedkov na
zabezpečenie systémového riešenia v oblasti bytovej politiky je plne v kompetencii vlády
Slovenskej republiky a príslušných ministerstiev. Výzvou na nasledujúce obdobie bude
zvýšenie podielu viaczdrojového financovania nájomného bývania, čím by sa zabezpečil prísun
súkromných zdrojov do nájomného sektoru bývania.
Záverom konštatujeme, že verejné nájomné bývania by malo mať formu dočasného bývania
a z toho dôvodu je potrebné vytvárať vhodné podmienky na rast životnej úrovne obyvateľov,
ktoré by im vytvorili vhodné podmienky pre zabezpečenie si vlastného cenovo dostupného
bývania.
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Abstract
Promoting housing and home ownership has led to a rapid shrinking of the private rental sector
due to changes in ideological and political priorities and concerns about the long-term
competitiveness of the European economy. In Eastern Europe and the former Soviet Union, the
reduction of the social housing sector was a consequence of the withdrawal of governments
from many social liabilities during the transition, along with acute public deficits. The paper
deals with social housing, its perception in selected countries as a need for its support resulting
from future demographic development.
Klasifikácia JEL: R21, R31
Kľúčové slová: inklúzia, sociálne bývanie, výdavky na bývanie
1 Úvod
Vo väčšine prípadov teda sociálne bývanie vytvára významné pozitívne externality, z
ktorých môžu mať prospech aj iné sektory. Sociálne bývanie je navyše sektorom s vlastnou
príjmovou kapacitou. Európske krajiny vykazujú veľké rozdiely vo svojich metódach
definovania sociálneho bývania ako aj skupín, ktoré sú oprávnené využívať sociálne bývanie
účely, a vo svojich metódach odhadovania percentuálneho podielu týchto skupín v celkovej
populácii. Kľúčovou charakteristikou sociálneho bývania je to, že vstupný bod je určený skôr
administratívnymi procesmi než prideľovaním cien, čo ho robí zraniteľným voči
administratívnemu zlyhaniu. Jednou z hlavných úloh politiky sociálneho bývania je zmierniť
nepriaznivé účinky byrokratizovaných administratívnych pravidiel a postupov.
Veľké rozdiely sú pozorované medzi západnou Európou, kde politiky sociálneho bývania
vyvinuli účinné mechanizmy na riadenie takýchto rizík a veľa z východnej Európy, kde takéto
riziká stále predstavujú vážne výzvy pre národné politiky bývania. Existujú dva trendy vo
vládnej politike voči sociálnemu bývaniu. Obmedzenie sektora sociálneho bývania je
nedávnym trendom spoločným pre západnú a východnú Európu. V západnej Európe boli
Príspevok je výstupom riešenia výskumného grantu VEGA č. 1/0251/19 „Investície domácností do bývania
a možnosti ich alternatívneho využitia ako dodatočného príjmu v čase poberania dôchodkovej dávky“ a VEGA
1/0215/18 „Finančná pozícia sektora domácností vo väzbe k rodovo citlivému rozpočtovaniu a sociálnej
nerovnosti“.
2
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dôvodmi predovšetkým populačný pokles vo viacerých regiónoch, pokles počtu mladých
domácností, ktoré sú štatisticky nadmerne zastúpené medzi obyvateľmi sociálnych bytov.
Zmena bytových politík vo väčšine krajín nastala v dôsledku zmien v ideologických a
politických prioritách, obáv týkajúcich sa dlhodobej konkurencieschopnosti európskeho
hospodárstva, ako aj potreby dodržiavať prísne ciele rozpočtového deficitu, čo viedlo k
rýchlemu zmenšeniu súkromného nájomného sektora, ktorý dokonca prekonal pokles v sektore
sociálneho prenájmu. Vo východnej Európe a v bývalom Sovietskom zväze bolo zníženie
sektora sociálneho bývania dôsledkom všeobecného zníženia účasti vlád v národných
ekonomikách a ich odstúpenia od mnohých ich sociálnych záväzkov počas prechodu spolu s
akútnymi verejnými deficitmi. Krajiny v celej Európe v oblasti bytovej politiky zmenili svoje
smerovanie a začali ju realizovať prostredníctvom uplatňovania nových nástrojov, zníženia
výdavkov na politiku bývania alebo zavedenie cielenejších trhovo orientovaných dotácií z
dôvodu efektívnosti sociálnej politiky. (Balchin, 1996, Gibb, 2002, s. 325 – 336, Priemus, 1997,
s. 549 – 561).
2 Sociálne bývanie a jeho makroekonomické väzby
Sociálne bývanie má svoje špecifické črty, z ktorých identifikujeme predovšetkým vzťahy
bývania k trhu práce, bývania a zamestnanosti, bývania a mobility pracovných síl, bývania
a zdravia, bývania a ekonomickej stability.
a) Bývanie a trhy práce. Bývanie jednoznačne ovplyvňuje náklady práce a produktivitu
práce. Sociálne bývanie znižuje náklady na bývanie spotrebiteľov a zmierňuje tlak na
zvyšovanie miezd. Uvádzajú sa dôkazy, že politické rozhodnutia o sociálnom bývaní boli vo
veľkej miere určené na stimuláciu konkurencieschopnosti národných exportných odvetví.
Produktivita práce v odvetviach vyžadujúcich menej kvalifikovanú prácu je viac závislá od
dostupného (a dostupného) sociálneho bývania.
b) Bývanie a zamestnanosť. Prístup k cenovo dostupnému bývaniu (zvyčajne s primerane
chránenými nájomnými právami) poskytuje dôležitú ochranu v prípadoch dočasnej straty
zamestnania. Strata zamestnania nasledovaná potrebou presťahovať sa do iného bytu môže
znížiť sociálne postavenie domácnosti a znížiť jej možnosti. Pokiaľ sú trhy práce vo svetovom
hospodárstve krehké, táto úloha sociálneho bývania bude naďalej dôležitá.
c) Bývanie a mobilita pracovných síl. Dôležitou zložkou pracovnej mobility je, že umožňuje
obyvateľom regiónov trpiacich ekonomickou depresiou a nezamestnanosťou hľadať prácu
inde. Mobilitu však môže brzdiť rastúca priepasť v cenách bývania medzi rozbehnutým
regiónom a inými územiami, čo môže zhoršiť hospodársku krízu a chudobu v regióne (tzv.
lock-in efekty) a vyžadovať viac vládnych výdavkov na regionálne programy obnovy. Sociálne
bývanie môže zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní prekážok mobility pracovnej sily. Vo
všeobecnosti bývajú nájomníci sociálneho bývania relatívne mobilní. Odhady miery mobility
pracovnej sily (percento zmien v bývaní spojených s prijatím nového zamestnania) zo vzorky
domácností v piatich najväčších krajinách EÚ počas rokov 1995 - 97 túto hypotézu potvrdili.
d) Bývanie a zdravie. Nedostatočné a neštandardné bývanie poskytuje živnú pôdu pre
množstvo nebezpečných chorôb. Samotné sociálne bývanie je spojené s prijateľnou úrovňou
hygienických noriem a rôznymi prostriedkami prispieva k prijatiu takýchto noriem ako
jednotných a povinných. To šetrí verejné prostriedky, ktoré by inak museli byť smerované do
programov verejného zdravia
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e) Bývanie a ekonomická stabilita. Sociálne bývanie môže pôsobiť na zníženie výkyvov na
trhu s bývaním. Extrémne výkyvy na trhu s bývaním môžu spôsobiť nestabilitu v ostatných
sektoroch hospodárstva. Stabilné náklady na bývanie v sociálnom sektore stabilizujú dopyt po
iných tovaroch a službách. Na druhej strane, potreba väčšieho sociálneho bývania vzniká v
období hospodárskej krízy, keď je k dispozícii menej zdrojov.
Vo väčšine prípadov teda sociálne bývanie vytvára významné pozitívne externality, z
ktorých môžu mať prospech aj iné sektory. Sociálne bývanie je navyše sektorom s vlastnou
príjmovou kapacitou.
3 Sociálne bývanie a jeho vnímanie vo vybraných krajinách
Krajiny, ktoré vykazujú relatívnu rovnováhu medzi ponukou a dopytom po bývaní (napr.
Česká republika, Fínsko, Grécko, Rumunsko) čelia nedostatočnému vývoju na regionálnej
úrovni, nedostatkom cenovo dostupného bývania, zvyšovaniu tlaku na poskytovateľov. Táto
situácia je problematickejšia v krajinách, kde existuje malý nájomný sektor, čo obmedzuje
mobilitu pracovníkov. Regióny, v ktorých je hospodárska činnosť pomalá alebo stagnujúca,
často vykazujú depresívny trh s bývaním, zvyčajne s veľmi vysokou mierou neobsadenosti.
Sektor sociálneho bývania je zvyčajne vyhradený pre jednotlivcov a domácnosti, ktorým
chýbajú finančné prostriedky potrebné na získanie primeraného bývania na štandardnom trhu
s bývaním. Podľa Siku (2018, s. 289) je potrebné, aby štát, ale aj ostatné subjekty vytvárali
vhodné podmienky pre takto znevýhodnených občanov, aby si mohli uspokojiť svoju bytovú
potrebu prostredníctvom sociálneho bývania (podpora dopytu prostredníctvom výstavby
bytov), ako aj prostredníctvom príspevku na bývanie (podpora spotreby). Toto znevýhodnené
postavenie v spoločnosti môže byť dočasné a okrem iného spojené s určitou fázou živého cyklu
alebo môže byť spôsobené handicapom. Na druhej strane môže mať trvalý charakter aj
vyplývajúci zo sociálno-ekonomickej situácie.
Poskytovanie dostupného bývania je veľkou výzvou na celom kontinente, existujú
konkrétne rozdiely, pokiaľ ide o financovanie súvisiace s vnútroštátnym kontextom a
regulačným rámcom. (Graf 1) Cenovo dostupné bývanie je v rôznych členských štátoch
Európskej únie definované odlišne, pretože neexistuje spoločná definícia v Európskej únii v
oblasti sociálneho bývania.
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Graf 1
Vlastníctvo bytov ako podiel na celkovom obývanom bytovom fonde

Zdroj: Housing Europe, the European Federation of Public,Cooperative and Social Housing Brussels, October
2017

Ako môžeme vidieť v tabuľke 1, existujú rôzne koncepcie poskytovania sociálneho
bývania, ktoré reagujú na rôzne kultúrne oblasti, tradície a politické ciele. História však
ukazuje, že inštitucionálne opatrenia a mechanizmy poskytovania sa časom zmenili, aby sa
prispôsobili meniacim sa podmienkam a požiadavkám. (Liddle a kol., 2007). Tiež sa mení
vnímanie občana ako spotrebiteľa mení sa spôsob akým premýšľame nad výberom bývania a
verejných služieb. (Liddle a kol. 2007, s. 7 – 8)
Tabuľka 1
Typológia prístupov k poskytovaniu sociálneho bývania v členských štátoch Európskej únie
Veľkosť
sektora
sociálneho nájomného

= 20 %

Univerzalistický

Holandsko,
Dánsko, Švédsko

Cieľ

Všeobecný

Rozdielny

Rakúsko

Veľká Británia
Francúzsko

11 % - 19 %
5 % - 10 %

Belgicko,
Nemecko, Taliansko

Írsko,
Belgicko,
Estónsko, Nemecko, Malta

0%-4%

Slovensko,
Luxembursko, Grécko

Maďarsko,
Cyprus,
Portugalsko,
Bulharsko,
Litva, Lotyšsko, Španielsko

Zdroj: CECODHAS Social Housing Observatory

V Nemecku sa pojem „sociálne bývanie“ používa zriedka a právne texty sa vo všeobecnosti
vzťahujú na „verejne dotované bývanie“ alebo „podporu bývania“, čo predstavuje približne 5
% vnútroštátneho bytového fondu. V súčasnosti nie je verejná intervencia v oblasti bytovej
politiky v Nemecku prepojená so špecifickými poskytovateľmi, ale predstavuje dočasnú
verejnú dotáciu akéhokoľvek druhu poskytovateľov bývania výmenou za používanie obydlia
na sociálne účely. Sociálne bývanie je v Nemecku od roku 2006 plne v kompetencii spolkových
krajín, ktoré zaviedli rôzne programy a systémy financovania. Miestne orgány sú zodpovedné
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za zabezpečenie cenovo dostupného ubytovania pre tých, ktorí nie sú schopní zabezpečiť si
adekvátne bývanie, zatiaľ čo federálny štát zostáva zodpovedný za príspevky na bývanie pre
jednotlivé domácnosti a reguláciu nájomného. Poskytovateľmi verejne dotovaných bytov sú
mestské bytové spoločnosti a družstvá (ktoré predstavujú tradičný neziskový sektor), ako aj
súkromní vlastníci, komerční developeri a investori s rôznymi akcionármi. Z právneho hľadiska
sú všetky bytové spoločnosti považované za účastníkov trhu, hoci mestské bytové spoločnosti
konajú podľa miestnych politík a potrieb bývania. Cieľovými skupinami sú legislatívou
definované ako domácnosti, ktoré si nedokážu zabezpečiť adekvátne ubytovanie a potrebujú
podporu. Politika podporuje najmä domácnosti s nízkymi príjmami, ako aj rodiny a iné
domácnosti s deťmi, osamelých rodičov, tehotné ženy, staršie osoby, bezdomovcov a iné osoby
v núdzi.
Holandsko má najväčší podiel sociálneho bývania v EÚ, čo predstavuje približne 32 %
celkového bytového fondu a približne 75 % tvorí nájomné bývanie. Aj keď v Holandsku
neexistuje jednotná definícia sociálneho bývania, hoci holandská ústava uvádza (článok 22), že
podpora primeraného bývania je predmetom starostlivosti verejných orgánov a holandský
zákon o bývaní z roku 1901 ponúka právny rámec pre oblasť sociálneho zabezpečenia, je
zabezpečené poskytovanie sociálneho bývania.
Rakúsko aj napriek tomu, že väčšina európskych krajín s historicky silným sektorom
sociálneho bývania v posledných desaťročiach obmedzila ich rast, naďalej podporuje svoju
postupnú expanziu v sektore sociálneho bývania. Trvalá podpora začala po druhej svetovej
vojne a po prenesení zodpovednosti z federálneho štátu na regionálne vlády pokračuje najmä
formou regionálnej podpory bývania až doteraz. Celkovo regióny v Rakúsku vynaložili
približne 2,3 mld. € v roku 2016 (Amann et al. 2017). Keďže väčšina týchto dotácií sa
poskytuje vo forme dlhodobých úverov s nízkou úrokovou sadzbou, počas desaťročí sa
v systéme, založenom na využívaní revolvingového fondu vytvorila rezerva na financovanie
novej bytovej výstavby a tým sa aj znižuje finančné zaťaženie regionálnych rozpočtov.
Právo na bývanie vo Fínsku je zakotvené v ústave a účelom sociálneho bývania je uľahčiť
prístup k bezpečnému a kvalitnému bývaniu pre všetkých. Miestne orgány sú zodpovedné za
uľahčenie prístupu k bývaniu na miestnej úrovni a musia tiež poskytovať bývanie pre niektoré
zraniteľné skupiny. Sociálne byty v krajine tvoria približne 16 % celkového bytového fondu.
Sociálne bývanie vo Fínsku pozostáva z obydlí dotovaných pôžičkami s úrokovými dotáciami
z Fínskeho centra pre financovanie bývania a financovania rozvoja (ARA), ktoré sa prenajímajú
nájomcom na základe nákladov na sociálne a finančné potreby. Od roku 2003 ARA získala
svoje finančné prostriedky výlučne zo splácania s tzv. Revolvingovým fondom. Nájomné
bývanie dotované ARA je prenajímané nájomcom na základe spoločenskej primeranosti a
finančnej potreby. Obyvatelia sú oslobodení od regulácie po uplynutí obdobia od 10 do 45
rokov. K dispozícii sú aj dávky na bývanie, ktoré pomáhajú príjemcom platiť za nájom, údržbu,
vykurovanie a zásobovanie vodou.
V Rumunsku je pojem sociálne bývanie oficiálne definovaný ako „verejné obydlie s
dotovaným prenájmom, pridelené jednotlivcom alebo rodinám, ktorých finančná situácia by im
inak neumožnila prístup do nájomných priestorov na trhu“. Existujú aj iné programy bývania
zamerané na naplnenie špecifických sociálnych potrieb, ako je napríklad pre mladých ľudí a
mladých špecialistov, nutnosť bývania pre ľudí, ktorí sú evakuovaní z obydlia v dôsledku
seizmického rizika atď. Sociálne byty sú vo výlučnom vlastníctve miestnych orgánov a
predstavujú 2,3 % z národného bytového fondu.
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Masová privatizácia bytového fondu viedla k zvýšeniu súkromného bývania zo 67,3 % v
roku 1990 na viac ako 90 % v roku 1993, dnes až na 96 %. Úrady miestnej verejnej správy
môžu tiež stavať sociálne domy výlučne z vlastných zdrojov a môžu si kúpiť domy z voľného
trhu a využívať ich ako sociálne domy.

4 Sociálne bývanie a jeho budúcnosť v Slovenskej republike a v Európe
Bývanie na Slovensku je vo veľkej miere odrazom zmien po roku 1989. Vtedy sa
skončilo obdobie štátnej výstavby a začal sa hromadný odpredaj bytov do súkromného
vlastníctva. A to aj tých nájomných. V oblasti bývania to okrem iného znamenalo ukončenie
podpory systému komplexnej bytovej výstavby realizovanej štátom, a následný výrazný prepad
bytovej výstavby, ale aj masívnu privatizáciu bytového fondu. Kým ešte v roku 1989 sa na
Slovensku postavilo vyše 33-tisíc bytov, päť rokov nato už len necelých sedemtisíc. Ani toto
číslo sa však nepodarilo po ďalšie roky prekonať. Počet dokončených obecných nájomných
bytov klesol pred dvomi rokmi na 359. Dlhodobo sa ročne dokončí okolo 15 000 bytov,
zároveň je na Slovensku okolo 1,8 milióna obývaných bytov. Počet dokončených obecných
nájomných bytov na Slovensku klesol z 2 305 bytov v roku 2009 (12,24 %) na 359 v roku 2016
(2,29
%).

Graf 2
Vývoj počtu dokončených bytov v SR

Zdroj: vlastný graf - údaje ŠÚ SR
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Graf 3
Podiel obecných nájomných bytov na celkovom počte dokončených bytov v SR (v %)

Zdroj: spracované podľa ŠFRB

Slovensko patrí medzi európske krajiny kde je sociálne bývanie vnímané ako bývanie
poskytované s podporou verejných fondov a vyhradené pre domácnosti do určitého príjmu.
Pokiaľ ide o rozsah, sociálne bývanie je totožné so sektorom verejného nájomného bývania.
Podpora sociálneho bývania sa v Slovenskej republike realizuje podľa zákona č. 443/2010 Z.
z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní od 1. januára 2011. Všeobecným
identifikátorom sociálneho postavenia obyvateľov je ich príjem. Tiež bola prijatá definícia
sociálneho bývania ako „bývanie nadobudnuté s využitím verejných prostriedkov, určené na
adekvátne a ľudsky slušné bývanie“ jednotlivcov, ktorí nie sú schopní zabezpečiť bývanie
vlastným úsilím a spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. Sociálne bývanie je aj trvalé bývanie
v obytných budovách alebo bývanie financované z verejných prostriedkov a poskytované v
rámci starostlivosti podľa osobitných predpisov.“
V Slovenskej republike možno za sociálne bývanie považovať dva typy bytového fondu:
nové sociálne byty postavené na základe štátnej dotácie vo vlastníctve obcí, vyčlenené na
sociálne potreby a obsadené podľa vymedzenej a malej časti existujúceho verejného majetku.
obce. Pokiaľ ide o túto nehnuteľnosť, je potrebné poznamenať, že obydlia obývajú nájomníci
bývania bývalého štátneho bývania, ktorí si nekupovali svoje obydlia a ktorí stále využívajú
trvalé právo na používanie obydlí a regulované nájomné, ktoré je zvyčajne veľmi nízke. Nová
sociálna bytová výstavba je financovaná kombináciou dotácií a zvýhodnených úverov.
Financovanie sa realizuje zo štátneho rozpočtu a Štátneho fondu rozvoja bývania,
revolvingového fondu vytvoreného v roku 1996.
Sociálny nájomný sektor v SR je veľmi malý a je určený primárne nízkopríjmovým
skupinám obyvateľstva. Sú to domácnosti, pre ktoré je trhom ponúkané bývanie bez verejnej
pomoci finančne nedostupné a ktoré sú zároveň na trhu s bývaním z dôvodu svojej finančnej,
rodinnej, sociálnej alebo zdravotnej situácie alebo z dôvodu svojej národnosti, etnického
113

pôvodu, veku či náboženstva znevýhodnené, a tým ohrozené sociálnym vylúčením. Typy
domácností:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

domácnosti národnostných menšín
domácnosti imigrantov, ktoré majú na území SR trvalé bydlisko
bezdomovcov
neúplné rodiny s deťmi bez možnosti samostatného bývania
mladé rodiny s deťmi
domácnosti s nezamestnanými členmi a domácnosti závislé na dávkach SSP
domácnosti s handicapovanými členmi
domácnosti dôchodcov ohrozených finančnou nedostupnosťou bývania, z dôvodu
bývania v príliš veľkom byte alebo iných dôvodov
domácnosti bývajúce v bytoch s nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami
domácnosti žijúce v priestorovo vylúčených lokalitách

Dotácie pokrývajú až 30 % stavebných nákladov bez ceny pozemkov a zvýhodnené úvery
majú ročnú úrokovú sadzbu 1 % s dobou splácania do 30 rokov sa maximálnym pomerom úveru
k hodnote 80 %. Na zvýšenie poskytovania nového verejného bývania pre domácnosti s
nízkymi príjmami tvoria programy tretí prvok, dotačný program technickej infraštruktúry
potrebnej na výstavbu bytov. Finančnú zodpovednosť za riadenie fondu sociálneho bývania
však nesú obce. Nájomné na sociálne bývanie v novom obecnom byte je založené na
dlhodobom zhodnocovaní nákladov a môže predstavovať až 5 % stavebných nákladov ročne.
Príspevky na bývanie sú k dispozícii len pre osoby, ktorých príjem je nižší ako životné
minimum.3
V priebehu rokov 2000 až 2017 bolo podporených veľmi málo bytov v porovnaní s počtom
začatých bytov. Podiel štátnej podpory na vlastné bývanie sa od roku 2010 znižuje. Tento vývoj
nemá za následok zvýšenie podielu podpory do nájomného bývania, ale do obnovy bytového
fondu. V roku 2016 až 60 % štátnej podpory v oblasti bývania smerovalo do obnovy.4
Podiel zdrojov na výstavbu nájomného bývania v Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB)
by sa mal podľa ministerstva financií zvýšiť. Preferovať treba pôžičky najmä do výstavby
nových bytov. „Na obstaranie nájomných bytov išlo v roku 2016 z prostriedkov ŠFRB iba
31 mil. € (14 % z poskytnutých úverov). V roku 2016 bolo až 85 % zdrojov ŠFRB alokovaných
do obnovy bytových budov (194 mil. €), kde významnú časť tvoria pôžičky na zatepľovanie,“
dodal rezort financií. Časť úverov zo ŠFRB smerovala na zatepľovanie bytov z dôvodu čerpania
zdrojov EÚ určených na tento účel. Príjmy z EÚ spolu s domácim spolufinancovaním tvorili
64 % príjmov fondu v roku 2016, čo bolo o 21 percentuálnych bodov menej ako výdavkov na
obnovu bytových budov v tom roku. ŠFRB na obnovu bytových domov v roku
2016 z vlastných zdrojov poskytol úvery v objeme 45,5 mil. €. V rokoch 2000 až 2017 bola
výška podpory vo výške 557 mil. € na obstaranie nájomných bytov do vlastníctva miest a obcí.

Sociálne zraniteľné skupiny sú zdravotne postihnutí, osamelí rodičia s malými deťmi, deinštitucionalizovaní
pacienti, mentálne postihnutí a bezdomovci. Konečné rozhodnutie o skutočnom pridelení udeľuje obec.
4
https://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-paragrafy/clanok/465859-developer-mozno-bude-musiet-vyclenit-vnovostavbe-socialne-byty/
3
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Graf 3
Počet podporených bytov vo verejnom nájomnom sektore v SR

Zdroj: spracované podľa údajov ŠFRB

Európska komisia na jar 2017 oficiálne predstavila dlho očakávaný európsky pilier
sociálnych práv, ktorý stanovuje 20 kľúčových princípov a práv na podporu spravodlivosti a
dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia. Pre sektor bývania je veľmi
dôležité, aby bol európsky a preto Komisia považuje za vhodné, aby sociálna politika:
•
•
•

podporovala prístup k sociálnemu bývaniu alebo pomoc pri bývaní pre tých, ktorí to
potrebujú.
poskytovala pomoc a ochranu pred núteným vysťahovaním pre zraniteľné skupiny
poskytovala primerané ubytovanie a služby pre bezdomovcov s cieľom podporiť ich
sociálne začlenenie

V súčasnom období, v procese schvaľovania viacročného finančného rozpočtového rámca
Európskej únie na roky 2021 – 2027 je vyčleniť finančné zdroje na investície do budúcej
generácie a popri opatreniach na odstránenie dôsledkov detskej chudoby, sprístupneniu
kvalitnej zdravotnej starostlivosti, stravovania, vzdelania, je potrebné zvýšiť aj investície zo
sociálneho bývania (European Child Guarantee) a využitím už existujúceho acquis zabezpečiť
lepšie presadzovane, najmä článku 34 Charty základných práv, ktorý potvrdzuje uznanie a
rešpektovanie práva na pomoc pri bývaní.
Opatrenia Európskej únie v rámci práva na bývanie sú vo viacerých právnych normách,
z ktorých je to:
• Odporúčanie Komisie o znášaní smernice 2008/867 / ES členské štáty by mali poskytovať
služby, ktoré sú na podporu politík sociálneho začlenenia, ako napr. podpora bývania a sociálne
bývanie.
115

• Odporúčanie Komisie z roku 2013/112 / EÚ, ktoré rieši bývanie a životné podmienky
chudobných detí.
• Rámec Únie pre národné stratégie integrácie Rómov ktorá uznáva bývanie ako kľúčovú oblasť
intervencie začlenenie znevýhodnených Rómov.
• Smernica Európskeho parlamentu z roku 2012/29 / EÚ a Rady, ktorým sa ustanovujú
minimálne normy a ochrany obetí trestných činov na poskytnutie prístrešia alebo akéhokoľvek
iného primeraného dočasného opatrenia ubytovanie.
• Dohovor OSN o právach osôb tiež uznáva právo na primeranú úroveň ľudí so zdravotným
postihnutím a ich rodín, vrátane primeraného bývania a prístupu k verejnému bývaniu.
Niet pochýb o tom, že pilier sociálnych práv EÚ je jasným pokusom Európskej únie pokryť
rôzne aspekty práva na bývanie a môže vyzvať členské štáty, aby prijali opatrenia na národnej,
regionálnej alebo miestnej úrovni v politike bývania a podporovali rýchly prístup k obydliu,
keďže výlučnú kompetenciu v oblasti bytovej politiky majú členské štáty. Okrem toho, nedávne
oznámenie Európskej komisie o demografii načrtáva trojnásobnú výzvu, ktorej čelí Európa:
generácia „baby boom“ dosahujúca dôchodok, sa predĺži dĺžka života a zvyšuje sa
pravdepodobnosť poklesu pôrodnosti, čo ďalej zvyšuje závislosť medzi aktívnou a
dôchodcovskou spoločnosťou.
Záver
Sociálne bývanie ako osobitný segment nájomného bytového fondu, ktorý je podporovaný
alebo vlastnený verejnými alebo neziskovými organizáciami, je už dlhý čas hlavným prístupom
k poskytovaniu bývania vo väčšine krajín severozápadnej Európy vrátane Francúzska, Dánska,
Veľkej Británie, Holandska, či Švédska.
Napriek veľkej rôznorodosti v rámci EÚ, všetky členské štáty zdieľajú spoločné výzvy
súvisiace s demografickými zmenami, zvýšenou etnickou a kultúrnou rozmanitosťou a
individualizáciou hodnôt. Rastie počet starnúceho obyvateľstva, čím sa zvyšuje dopyt po
sociálnom bývaní z hľadiska jeho fyzickej dostupnosti, infraštruktúry, verejných priestranstiev
a rozvoja nových služieb ktoré sú potrebné s umožnením života v ich domovoch. Táto
skutočnosť si vyžaduje fyzické a organizačné úpravy, vypracovanie rozvojových stratégií
poskytovateľov sociálneho bývania a to v rámci širších demografických, sociálnych
a kultúrnych zmien ako aj potreby nevyhnutne uspokojovať meniace sa požiadavky
nájomníkov v sociálnych bytoch, tiež potreby výstavby nových sociálnych bytov, keďže sa
bude zvyšovať podiel domácností s vyšším počtom starších ľudí, single domácností a prílevu
rodín prisťahovalcov.
Keďže povinnosti štátu, samosprávy a vlastníkov domov týkajúce sa bývania nie sú riadne
formalizované, mnohí majitelia domov stále očakávajú pomoc miestnej samosprávy, keďže sa
situácia stáva kritickou. Väčšina domácností s nízkymi príjmami si nemôže dovoliť opravy a
údržbu bývania. V skutočnosti je to dôsledok všeobecnejšieho problému nedostatočného
tradičného výberu spotrebiteľov a dostupných hospodárskych kapacít typických pre mnohé
krajiny, čo môže byť reakciou na nedostatok investícií na údržbu bytového fondu.
Demografickými zmenami v Európe sa tiež predpokladá nárast počtu starnúcej populácie
a narastie potreba sociálna starostlivosť. V Európskej únii je tiež súčasným trendom
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zmenšovania sa domácností. Predpokladá sa, že sa počet 65 a viacročných zvýši z 15,7 % v
roku 2000 na 22,5 % v roku 2025 a na 29,9 % v roku 2050, v kontraste s 9,1 % v roku 1950.
Očakáva sa, že podiel 80 a viacročných sa strojnásobí na 11,4 % v roku 2050, čo bude mať za
následok zmenu trendov v bývaní. Predpokladá sa, že v roku 2010 približne jedna tretina (32
%) starší ľudia v EÚ-15 vo veku 65 a viac rokov budú žiť sami. Pomer medzi počtom osôb vo
veku 65 a viac a vo veku 15 až 64 rokov sa podľa prognóz zvýši z 28,8 % v roku 2015 na 35,1
% v roku 2025 a na viac ako 50 % v roku 2050. To má významný dosah na budúci hospodársky
rast a rozdeľovanie zdrojov: zabezpečenie fiškálnej udržateľnosti, ako aj primeraného pokrytia
si bude vyžadovať dodatočné opatrenia. Radikálne demografické zmeny sa tiež prejavujú v
klesajúcej plodnosti a dlhšej očakávanej dĺžke života, čo vyvoláva nové sociálneho problémy a
nové rôznorodé požiadavky na bývanie, v súvislosti sa riešením rovnováhy pracovného života
v domácnostiach s dvojitým príjmom, rovnosťou pohlaví v tom, kto znáša bremeno
starostlivosti a spravodlivosti medzi generáciami.
Zvlášť znepokojujúca je situácia mladých ľudí, keďže môžu čeliť dvojitej záťaži, keďže
počas pracovného života musia odvádzať vyššie príspevkov, zatiaľ čo po odchode do dôchodku
budú poberať nižšie dôchodky. Sociálne riziká a riziká ohrozujúce verejné financie, ktoré sú
spojené so starnutím obyvateľstva, by sa mohli zmierniť, ak sa zvýši dynamika a inkluzívnosť
trhov práce a zreformujú systémy sociálneho zabezpečenia.
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