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Milí naši čitatelia,

Týmto číslom nášho časopisu sme zavŕšili štyri roky jeho existencie. Sme síce ponorení v ekonomickej 
depresii, snažíme sa však vidieť aj „nekoronové“ ekonomické témy. Ekonomická analýza tu bude určite 
dlhšie ako koronakríza.

Vybrali sme tri sondy do problémov politiky ochrany hospodárskej súťaže. Predstavujú problém 
zásahu na nesprávnej strane trhu, problém obmedzovania súťaže lekární, či problém voľby kritérií pre 
kontrolu koncentrácií. Tomuto bloku nesporne zaujímavých problémov sa venujeme prvýkrát a ani v 
iných médiách takáto problematika nebýva frekventovaná - tak trochu na škodu.

V sekcii Aktuality sa dotýkame niektorých tém súvisiacich s aktuálnou ekonomickou depresiou. Jeden 
z príspevkov sa zamýšľa nad tým, ako by sa darilo nedávno zamýšľanému národnému leteckému 
dopravcovi v aktuálnej situácii (ide o návrat k našej skoršej analýze možností zriadenia takéhoto 
dopravcu). Ďalší upozorňuje na „pozitívny“ vplyv demografického faktora na nezamestnanosť počas 
koronakrízy. 

V sekcii Zaujímavosti sa dočítate o tom, ako efektívne sa využívajú verejné zdroje v školstve (v 
medzinárodnom porovnaní) a či existuje možnosť využitia vodnej dopravy inými odvetviami v 
slovenskej ekonomike. 

Témy sú teda pestré, v kontraste s monotematickosťou doby, v ktorej toto číslo vychádza.

Vďaka za všetky konštruktívne pripomienky a námety.

Editoriál

Karol Morvay
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Miera nezamestnanosti v auguste a septembri 
pozitívne prekvapila. S hodnotami okolo 7 až 8 
% (podľa toho, či sa počíta z celkového počtu 
uchádzačov o prácu alebo len z počtu tzv. 
disponibilných uchádzačov) na prvý pohľad 
nepôsobí tak, ako by sme čakali v najhlbšej 
ekonomickej depresii od vzniku SR. Ministerstvo 
práce pripomenulo dva vysvetľujúce faktory 
relatívne priaznivého (v zmysle menej 
nepriaznivého) vývoja: prijaté vládne opatrenia 
a pokles počtu cudzincov zamestnaných v SR.1 
Nespochybňujeme tieto vysvetľujúce faktory, 
ale pridáme k nim ďalší.

V uplynulých dvoch dekádach vznikli 
pozoruhodné kombinácie demografického 
vývoja (ten určuje ponuku pracovných síl) a 
zamestnanosti (ktorá nedokonale, ale predsa 
odráža dopyt po pracovnej sile):

• Najvýraznejší pokles počtu zamestnaných 
sa odohral práve v momente najsilnejšieho 
prírastku počtu osôb v produktívnom 
veku (stalo sa tak v období 1999 – 2000). 
Makroekonomické stabilizačné operácie 
a s nimi spojená reštriktívna politika, k 
tomu vážne štruktúrne problémy vyvolané 
hybridnou ekonomikou konca 90. rokov- to 
spolu spôsobilo útlm ekonomiky a pokles 

1 https://finweb�hnonline�sk/ekonomika/2232205-
nezamestnanost-klesla-druhy-mesiac-po-sebe-dolezitejsie-nez-
pocty-je-trend-tvrdi-krajniak

dopytu po pracovnej sile (odráža sa v 
masívnom poklese zamestnanosti). Na ľavej 
strane grafu 1 vidno, ako sa tento pokles 
zamestnanosti stretáva s rastúcim počtom 
osôb v produktívnom veku (teda rastúcou 
ponukou pracovných síl). V krátkodobom 
pohľade ide o veľmi nevýhodnú konšteláciu. 
Výsledkom bol výrazný vzostup miery 
nezamestnanosti – na jej historicky najvyššie 
úrovne.

• Najvýraznejší pokles počtu osôb v 
produktívnom veku sa spojil so silným 
nárastom dopytu po pracovnej sile (pozri 
v zvýraznenej časti grafu 1, obdobie cca od 
roku 2014). Štruktúrne zmeny a prechod 
na iný typ rastu ekonomiky (s vyššou 
náročnosťou na pracovné vstupy) priniesli v 
tomto období zvýšenie dopytu po pracovnej 
sile o približne štvrť milióna osôb. A to 
pri kontinuálnom poklese počtu osôb v 
produktívnom veku o približne 20 až 30 
tis. osôb ročne. Nevyhnutným sprievodným 
javom bol pokles miery nezamestnanosti 
na doterajšie minimá, nárast vzácnosti 
pracovnej sily spojený s nárastom mzdovej 
hladiny a miestami nedostatok pracovnej 
sily.

Pokles počtu osôb v produktívnom veku, 
prítomný už takmer jednu dekádu, sa však 
nepremietol naplno do poklesu počtu ekonomicky 

Demografický faktor ako zmierňovač aj posilňovač problémov 
na trhu práce
....alebo prečo koronakríza zatiaľ nemusela znamenať výrazný rast miery nezamestnanosti

Bez vnímania výrazných demografických zmien nie je možné vysvetliť niektoré 
krajné situácie vo vývoji na trhu práce v SR: stáli v pozadí historicky najvyššej 
miery nezamestnanosti pred 20 rokmi, stáli aj v pozadí nárastu vzácnosti pracovnej 
sily po roku 2014 a takisto zrejme stoja v pozadí  „iba“ relatívne mierneho nárastu 
miery nezamestnanosti v doterajšom priebehu aktuálnej ekonomickej depresie. V 
interpretáciách ústredných orgánov sa však tento vysvetľujúci faktor opomenul.

Karol Morvay
KHP, NHF, EUBA

Martin Hudcovský
KHP, NHF, EUBA
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Graf 1: Zmeny ponuky pracovných síl (vo veku 15- 64) a dopytu po nich 
(medziročné prírastky alebo úbytky v tis� osôb, VZPS)

Prameň: Eurostat a vlastné výpočty� 

Graf 2: Medzera medzi zmenami ponuky pracovných síl a dopytom po PS (zmena ponuky mínus zmena dopytu) a 
miera nezamestnanosti (v kohorte 15- 64 rokov)

Silný rast dopytu po pracovnej sile sa stretol s vytrvalým 
poklesom jej ponuky (hore), čo znamenalo pokles miery 
nezamestnanosti na historické minimá (dole).

Pokles ponuky pracovných síl zrejme trvá aj v roku 
2020, čo tlmí nárast miery nezamestnanosti počas 
ekonomickej depresie.

Poznámky: Pracujeme s vekovou kohortou 15 – 64 rokov. Preto sa tieto údaje môžu mierne odlišovať od  údajov, 
ktoré sa vzťahujú na celkovú pracovnú silu.
Medzera je počítaná ako prírastok (úbytok) počtu osôb v produktívnom veku mínus prírastok (úbytok) počtu 
zamestnaných. Odráža disproporciu v zmenách ponuky a dopytu na trhu práce. Jej hodnoty pod nulou prispievajú 
k poklesu miery nezamestnanosti (zmena dopytu prevyšuje zmenu ponuky).
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Prameň: Eurostat a vlastné výpočty�

Graf 3: Rastúca miera ekonomickej aktivity v roli zmierňujúceho faktora negatívneho demografického vývoja

Poznámky: Pracujeme s vekovou kohortou 15 – 64 rokov. Preto sa tieto údaje môžu mierne odlišovať od  údajov, 
ktoré sa vzťahujú na celkovú pracovnú silu.

aktívnych osôb. Ako čiastočný kompenzačný 
faktor pôsobil nárast miery ekonomickej aktivity 
(graf 3). Ani nárast miery ekonomickej aktivity 
však už nedokázal plne vykompenzovať pokles 
počtu osôb v produktívnom veku. A tieto súvislosti 
sú dôležité aj pre posúdenie toho, ako sa vyvíjajú 
ukazovatele trhu práce počas depresie v roku 
2020. Hoci ešte chýbajú relevantné údaje, možno 
predpokladať, že počet osôb v produktívnom veku 
klesá. Podľa predbežných údajov klesá aj počet 
ekonomicky aktívnych osôb.  Dopyt po pracovnej 
sile klesá v dôsledku ekonomickej depresie (jej 
spúšťačom je práve ohrozenie pracovnej sily). Tu 
treba poznamenať, že pokles dopytu je zatiaľ ťažko 
predvídateľný. Jednak nie je predvídateľný rozsah 
spúšťača depresie (trvanie a dynamika pandémie). 
Navyše pokles dopytu po pracovnej sile sa môže 
naplno prejaviť s omeškaním2. Opakovaná 
paralýza ekonomiky môže viesť k postupne sa 
prehlbujúcemu znižovaniu zamestnanosti, pritom 
ochranné opatrenia štátu zamerané na zachovanie 
zamestnanosti môžu mať slabnúci účinok.

2 Pri predpokladanom kratšom trvaní depresie zamestnávatelia 
nepristupujú k uvoľňovaniu pracovných síl v takom rozsahu, v 
akom ho realizujú pri pokračujúcej depresii� Navyše pravidlá 
zamestnávania obmedzujú možnosť flexibilnej úpravy počtu 
zamestnancov� Pri poslednej depresii v roku 2009 sa stav 
zamestnaných významnejšie korigoval až po cca troch štvrťrokoch 
trvania depresie�

Pre našu úvahu je podstatné, že dopyt po pracovnej 
sile klesá spolu s jej ponukou. Aj to prispelo k 
tomu, že zatiaľ miera nezamestnanosti nestúpla 
dramaticky.

* * * * *

V dlhodobejšom, strategicky orientovanom 
pohľade by sme pokles počtu osôb v produktívnom 
veku vnímali ako problém. Zhoršuje dlhodobé 
rastové vyhliadky. Ale pri úzkom pohľade 
konštatujeme, že tento demografický faktor zatiaľ 
napomáhal udržiavaniu relatívne nižšej miery 
nezamestnanosti v čase aktuálnej depresie. Tak, 
ako demografický vývoj krátkodobo komplikoval 
vývoj na trhu práce pri útlme ekonomiky pred 
dvomi dekádami, tak v súčasnej depresii problém 
zmierňuje.
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Prežil by národný letecký dopravca rok 2020 poznačený 
najväčšou krízou v letectve?

Pandémia korona vírusu zasiahla všetky odvetvia v hospodárstve, ale jej dopad na 
ne bol zásadne rozdielny. Niektoré odvetvia sa tešia dodatočnému dopytu po svojich 
produktoch, iné čelia existenčným problémom. Medzi tie druhé patrí aj odvetvie leteckej 
dopravy, ktoré aktuálna kríza zasiahla veľmi výrazne a patrí medzi najpostihnutejšie 
medzi všetkými odvetviami – a to celosvetovo. Viacerým ľudom na Slovensku sa tak 
uľavilo, že národný letecký dopravca (o ktorom sa nedávno uvažovalo) nevznikol, 
pretože by pravdepodobne skrachoval hneď na začiatku krízy. Pri značnej miere 
abstrakcie a jednoduchých prepočtov to však vyzerá, že s najväčšími aktuálnymi 
problémami letectva by národný dopravca dokázal relatívne bojovať a rok 2020 by 
prežil. Ani to by mu však pravdepodobne nestačilo na úspešné rozlietanie slovenskej 
oblohy pod vlajkou národného dopravcu v budúcnosti.1

Kríza v letectve

Celkovo sektor leteckej dopravy prežíva 
najhoršie obdobie od svojho vzniku. ICAO 
(International Civil Aviation Organization) vo 
svojej aktuálnej prognóze odhaduje, že v roku 
2020 nastane v globálnom meradle prepad v 
počte prepravených pasažierov v leteckej doprave 
o 59 – 62 % množstva predchádzajúceho roku. 
To je bezprecedentný pokles, ktorý má za 
následok tvorbu obrovských strát a nevyužitých 
kapacít. V ekonomickom žargóne tak vytvára 
obrovský previs ponuky nad dopytom po osobnej 
preprave. Dopyt je z podstaty krízy nízky a 
zároveň limitovaný sprísnenými podmienkami 
vstupu osôb do jednotlivých krajín. To čo je na 

1 Z dôvodu citlivosti údajov obsiahnutých v štúdií o zriadení 
NLD, táto úvaha pracuje len s približnými hodnotami, ktoré sú 
dostupné pre verejnosť�

tomto trhu flexibilné je tak skôr ponuka osobnej 
leteckej dopravy.

Takto rozsiahla kríza by bezpochyby 
predstavovala obrovskú výzvu aj pre národného 
leteckého dopravcu (NLD), ktorý by sa musel 
rovnako vysporiadať s nepriaznivou situáciou 
na trhu po osobnej leteckej doprave. Tu však 
zároveň vzniká prvý nesúlad globálneho vývoja 
s hypotetickým vývojom národného dopravcu. 
Problémom na globálnej úrovni je nízky dopyt 
po cestovaní, ktorému sa viacerí dopravcovia 
snažia prispôsobiť zmenšovaním prepravných 
kapacít (nasadzovanie menších lietadiel s 
nižšou kapacitou). Tie sú však pri dopravných 
spoločnostiach často fixné a možnosť znižovať 
kapacitu na jednotlivých operovaných linkách 
je značne limitovaná. Výsledkom je tak napr. 
predčasné ukončenie prevádzky (či dočasné 

Martin Hudcovský
KHP, NHF, EUBA

Box 1: Štúdia zriadenia národného leteckého dopravcu v SR

V roku 2018 bola Ekonomická univerzita v Bratislave riešiteľom projektu možnosti zriadenia 
národného leteckého dopravcu na základe objednávky Ministerstva dopravy a výstavby SR. Štúdia 
posúdila možnosti zriadenia dopravcu, avšak pre príliš vysoké náklady na zriadenie a prevádzku a 
neisté výnosy nakoniec odporučila NLD nezriadiť. Štúdia pracovala s návrhom prevádzkovania 14 
dopravných liniek, z toho 3 domácich a 11 medzinárodných. Pri prevádzke by využívala dve lietadla 
s kapacitou do 120 osôb.
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odstavenie) viacerých osobných veľkokapacitných 
lietadiel typu Boeing 747, či najväčšieho osobného 
dopravného lietadla Airbus A380.

Aj náš uvažovaný dopravca by čelil zásadnému 
problému nízkeho dopytu po cestovaní, ale 
hypoteticky by nevytváral až tak zásadné 
nadkapacity (v štúdií o zriadení NLD sa uvažovalo 
o kúpe či prenájme dvoch lietadiel s kapacitou do 
120 pasažierov - pre našu úvahu ďalej pracujeme 
s variantom nájmu). Naplniť ich na prijateľnú 
obsadenosť by bol stále veľký problém pri rôznych 
reštrikciách, ktoré aktuálne pretrvávajú pri 
medzinárodnom cestovaní, avšak určite by to bol 
menší problém ako pri mierne väčších lietadlách 
typu Airbus A320, či Boeing B737, ktoré sa 
najčastejšie využívajú na vnútro kontinentálne 
lety s kapacitou okolo 180 osôb. 

Kapitálový vklad ako rozhodujúci faktor

To čo by však zohrávalo zásadnú rolu pri schopnosti 
prežiť NLD na trhu je jeho vlastný kapitál, ktorý 
by mu bol poskytnutý pri založení spoločnosti na 
vykrytie strát, ktoré by nevyhnutne vytváral pri 
prvých rokoch prevádzky. Ten bol stanovený na 
hodnotu blízku 100 mil. €, ktorá by mala pokryť 
vytvorené straty počas prvých 5 rokov prevádzky 
spoločnosti. Pre potreby tejto úvahy teraz budeme 
predpokladať, že NLD zahájil svoju prevádzku 
v roku 2018.2 Podľa odhadnutých výpočtov by 

2 Tento predpoklad nie je realistický, pretože samotná štúdia z 
roku 2018 odhadla, že založenie spoločnosti by trvalo najmenej 
15 mesiacov�

vytvoril v prvom roku prevádzky stratu vo výške 
cca. 33 % z vloženého kapitálu. V druhom roku 
by vplyvom vyššej miery obsadenosti liniek znížil 
stratu na cca. 22 % z vloženého kapitálu. Tieto 
prvé dva roky sa v odvetví vyznačovali priaznivou 
situáciou a nie je dôvod predpokladať, že by NLD 
nenaplnil ciele stanovené v štúdií realizovateľnosti, 
ktoré boli nastavené relatívne konzervatívne. 

Tretím rokom prevádzky je v našom hypotetickom 
NLD rok 2020, ktorý je zásadne poznačený korona 
krízou. Pôvodné odhady predpovedali pre NLD 
opäť stratu vo výške cca. 18 % z poskytnutého 
kapitálu za predpokladu bežnej prevádzky. Tu sa 
začína naše malé matematické cvičenie, keď sa 
pokúsime naznačiť možný vplyv korona krízy na 
vývoj nákladov a príjmov, ak by sa NLD nachádzal 
v treťom roku svojho pôsobenia na trhu.

Odhadnuté ročné náklady na prevádzku boli 
odhadnuté v štúdií realizovateľnosti na úrovni 49 
mil. €. Pomer fixných a variabilných nákladov bol 
odhadnutý na 1:3. Viac ako 12 mil. € nákladov by 
tak spoločnosť vytvorila bez ohľadu na prevádzku 
a boli by vytvorené aj v prípade zastavenia alebo 
zásadného obmedzenia prevádzky. Pri odhade 
variabilných nákladov si pomôžeme odhadom 
ICAO pre región Európy s rozlíšením na domáce 
a zahraničné lety (viď graf 1). 

Ak by trend vo vývoji dostupných prepravných 
kapacít u NLD kopíroval vývoj v celom regióne, 
jeho variabilné náklady by poklesli rovnako 
zásadne na úroveň cca. 17 mil. €. Na nákladovej 

Prameň: ICAO (2020), vlastné spracovanie�

Graf 1: Vývoj mesačných prepravných kapacít osobnej leteckej dopravy v Európe v porovnaní s rokom 2019
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stránke by tak vplyvom obmedzení leteckej 
dopravy zmenšil náklady o 20 mil. €. Pre prvé 
mesiace po začiatku krízy sa dá argumentovať, 
že aj napriek všeobecnému zákazu letov zo 
slovenských letísk by sa mierne udržala prevádzka 
kvôli potrebe repatriačných letov. Preto je možné 
sa domnievať, že vývoj by bol podobný tomu v 
rámci Európy. 

Avšak rovnako ako náklady pri prevádzkovaní 
liniek by mu poklesli aj výnosy. Opäť si pri 
simulácií vývoja príjmov pomôžeme odhadmi 
ICAO, z ktorých vychádza, že v priemere za rok 
2020 poklesne počet prepravených osôb v Európe 
na medzinárodných a vnútroštátnych letoch v 
priemere až o 56 %. Z toho vyplýva, že napriek 
väčšiemu poklesu v množstve letov by sa pokles 
prepravených pasažierov (a príjmov z nich) znížil 
v menšej miere. Výnos na jednu prepravenú osobu 
by tak bol vyšší. 

Výhodou NLD by bola práve jeho úvodná 
fáza prevádzky, keď ani v treťom roku sa 
nepredpokladala miera obsadenosti letov viac ako 
60 % kapacít. Ostatné aerolínie štandardne pracujú 
s omnoho väčšou mierou obsadenosti kapacít 
medzi 80 - 90 %, preto ich pokles pasažierov 
zasiahol veľmi výrazne. 

Ak by sme aj tieto nízke čísla obsadenosti upravili 
o pokles počtu cestujúcich na celoeurópskej 
úrovni, zistením by bolo, že NLD by vyprodukoval 
stratu cca. o 6 p.b. nižšiu ako odhadovanú pri 
plnej prevádzke. Celkový výsledok hospodárenia 
by tak bol stále v strate, ale rozsahom nižšej ako 

sa pôvodne predpokladalo. Spôsobila by to práve 
vopred predpokladaná nižšia miera naplnenia 
kapacít v treťom roku prevádzky spoločnosti 
spolu s vyšším výnosom na pasažiera, keď kapacita 
prepravy pasažierov by poklesla rýchlejšie ako 
samotný príjem z jedného prepraveného pasažiera. 

Namiesto záveru

Dá sa tak argumentovať aspoň v rovine úvah, 
že hypotéza o tom, že by kríza NLD položila 
na kolená hneď na začiatku krízy by sa tak 
s najväčšou pravdepodobnosťou nenaplnila. 
Dokonca sa v retrospektíve vynára obraz, že práve 
obdobie tesne pred krízou by bolo snáď jediným 
vhodným načasovaním na zvýšenie šancí prežitia 
spoločnosti na trhu, keď práve jej malá veľkosť, 
regionálne zameranie, predpokladaná nízka 
vyťaženosť spojov v prvých rokoch prevádzky 
a hlavne kapitálový vankúš od štátu pri založení 
spoločnosti by jej pomohol prečkať túto krízu 
dokonca s nižšími stratami ako odhadovala. Ako 
prax ukázala, väčšina zabehnutých spoločností 
nemá dostatok vlastných zdrojov aby prečkala 
trvanie krízy čo vo viacerých prípadoch viedlo 
k nutnosti záchrany zo strany štátu (napr. 
Lufthansa – 6 miliárd, Air France 7 miliárd alebo 
KLM 3,4 miliardy). 

Tu sa však pozitívne správy o NLD končia. Pri 
takomto hypotetickom vývoji by sa po troch 
rokoch prevádzky spotrebovalo z kapitálového 
vkladu viac ako 2/3 jeho celkového objemu. Straty 
v ďalších rokoch (po obnovení plnej prevádzky) 

Prameň: vlastné výpočty a spracovanie�

Graf 2: Hypotetický zostatok kapitálového vkladu do NLD pri prvých rokoch prevádzky
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by tak už museli byť minimálne. Po vyčerpaní 
vlastných zdrojov by ďalšia štátna pomoc už 
nebola prípustná (aj keď toto pravidlo sa očividne 
v čase krízy nedodržiavalo) a spoločnosť by 
musela pracovať len s vlastnými zdrojmi alebo 
nájsť zdroj financovania v komerčnej sfére. A 
práve to sa javí ako málo pravdepodobné. Už 
po odznení prvej vlny ochorenia COVID-19 sa 
ukázalo, že low-costové spoločnosti majú veľký 
záujem udržať si silné postavenie pri letoch z 
Bratislavy a Košíc. Konkurencia by sa tak ešte 
vyhrotila čo by opäť viedlo ku generovaniu strát 
a nie príliš svetlej budúcnosti NLD. Kríza by tak 
pravdepodobne len spomalila negatívny vývoj 
NLD a po jej prekonaní by čelil existenčným 
problémom.

Na záver dodám, že táto myšlienková úvaha je 
len veľmi hrubým odhadom, ktorý vychádza 
z obmedzených predpokladov. Predpokladá 
statickosť operovaných destinácií počas celej 
prevádzky ND, čo nie je typické správanie 
aerolínie v skutočnom svete a určite by sa v 
reálnom čase na základe obmedzení menilo. 
Rovnako nepracuje so sezónnosťou, ktorá v 
leteckom priemysle zohráva veľmi veľkú úlohu 
(preprava v lete je zreteľne vyššia ako v zime). 
Ďalším a zároveň veľmi dôležitým predpokladom 

je pri kalkulácií cena paliva, ktorá zostáva pri 
našej úvahe nemenná. V realite však možno 
badať, že priemerná cena leteckého paliva za 
posledné dva roky poklesla z hodnoty 75 € za 
barel na priemerných 35 € za barel v lete 2020. 
Táto zmena by zásadným spôsobom vylepšovala 
nákladovú pozíciu NLD, avšak je otázne do akej 
miery by nižšie ceny palív dokázal preniesť aj 
do lepšieho výsledku hospodárenia. Nehovoriac 
o tom, že po prekonaní krízy v letectve sa cena 
leteckého paliva určite z dôsledku vyššieho 
dopytu zvýši.

Nezaložiť NLD sa tak javí aj s odstupom dvoch 
rokov ako správne rozhodnutie, ktoré však na 
dlhú dobu bude determinovať vývoj na slovenskej 
oblohe. Teoretická šanca na založenie úspešného 
NLD sa zdala byť najvyššia práve pred krízou, 
ktorá by paradoxne mohla napomôcť prežiť 
NLD dlhšie obdobie. V súčasnosti nie sú a ani v 
budúcnosti po odznení krízy v letectve nebudú 
už šance na ustálenie domáceho NLD veľké. 
Naopak, zriadenie NLD sa zdá byť už len ilúziou. 
Štát tak ušetril nemalé finančné prostriedky, 
ktoré by mali len veľmi otáznu návratnosť v 
budúcnosti.
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O prípade

Mesto Šurany rozhodnutím nepovoliť vstup 
lekárne Dr. Max vytvorilo bariéru vstupu a 
podľa Protimonopolného úradu SR (ďalej iba 
PMÚ) obmedzilo hospodársku súťaž. Stalo sa tak  
po vydaní záväzného stanoviska mesta, ktoré 
je súčasťou žiadosti každej novej lekárne pre 
vydavateľa licencií, ktorým je v tomto prípade 
vyšší územný celok. Povinnosť vydať záväzné 
stanovisko obci ukladá zákon, v tomto prípade 
ten o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Hneď na úvod treba uviesť, že mesto Šurany je 
od roku 2016 majoritným vlastníkom jednej z 
existujúcich lekárni v meste. Obmedzenie vstupu 
potenciálneho konkurenta zo strany mesta má 
preto aj jednoznačný rozmer konfliktu záujmov. 
Rovnako tak je sporné, aké kompetencie má v 
konečnom dôsledku pri podobných stanoviskách 
obec a aké rôzne kritéria pri rozhodnutí má brať 
v úvahu. Oba tieto problémy sú však dostatočne 
diskutované v samotnom rozhodnutí PMÚ. 

Rozhodnutie mesta Šurany obmedziť vstup sa 
opiera aj o niekoľko ekonomických dôvodov. 
V prvom rade mesto argumentuje geografickou 
koncentráciou lekární. V okruhu 150 metrov by sa 
nachádzali celkovo tri z piatich lekárni a to vrátane 
novej lekárne Dr. Max. Obdobné geografické a 
demografické pravidlá sú najprísnejšou formou 
regulácie vstupu na trh komunitných lekární. 
Dodnes ich uplatňuje napríklad Rakúsko (jedna 
lekáreň na 5500 obyvateľov a vzdialenosť medzi 
prevádzkami aspoň 500 metrov), Taliansko 
1 Príspevok je výstupom projektu APVV-18-0425 “Vstup a 
konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského 
lekárenského trhu”�

(3300 obyvateľov a 200 metrov), či Španielsko 
(2800 obyvateľov a 250 metrov). Argumenty v 
prospech regulácie sú založené najmä na ochrane 
kvality poskytovaných lekárenských služieb či 
zabezpečení širokej siete lekární. 

Mesto Šurany sa v tomto prípade odvoláva 
na pravidlá pre lekárnický sektor platné na 
Slovensku do roku 2002, kedy bol vstup na 
trh skutočne regulovaný. Slovenská lekárnická 
komisia v tom čase vydávala povolenia pre 
nové lekárne, ktoré museli rešpektovať etický 
kódex komory. Ten priamo určoval pravidlá 
5000 obyvateľov na lekáreň a vzdialenosť 
500 metrov medzi prevádzkami. Takáto 
regulácia platila takmer tri roky do rozhodnutia 
Protimonopolného úradu z roku 2002, ktorý 
praktiku regulácie zakázal, pretože sa neopierala 
o platnú legislatívu. V súčasnosti je teda de jure 
vstup lekární neregulovaný. V tomto smere 
teda len ťažko nájsť podporu pre argument 
mesta. Bez existujúceho obmedzenia vstupu je 
nakoniec logické, že sa lekárne budú sústreďovať 
v blízkosti iných poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti. 

Druhý, zaujímavejší argument je postavený 
na rentabilite lekární na malom trhu. V rokoch 
2016-2018 sa v meste nachádzalo päť lekárni, čo 
viedlo k odchodu jednej z nich z dôvodu nízkej 
ziskovosti. Priestory tejto lekárne sa rozhodol 
obsadiť práve Dr. Max.  Paradoxne, bola to 
mestská lekáreň, ktorá ako  posledná vstúpila 
na trh v roku 2016. PMÚ v rozhodnutí správne 
poukazuje, že argumenty, ktoré používa mesto 
pri vstupe Dr. Max, nepoužívalo pri vstupe 
vlastnej mestskej lekárne pred štyrmi rokmi.

Bariéry vstupu a efektívna súťaž medzi lekárňami1

Mesto Šurany nepovolilo vstup lekárne Dr. Max, čím vytvorila bariéru vstupu na 
trh. Napriek tomu že svojou veľkosťou sa zdá prípad porušenia hospodárskej súťaže 
nevýznamný, jedná sa o zaujímavú ilustráciu vzťahu medzi efektívnou súťažou 
a trhovou štruktúrou v sektore lekární na Slovensku. Aké dôvody teda viedli k 
obmedzeniu? Je ekonomická logika za vytvorenou bariérou vstupu správna? Ak áno,  
je potom rozhodnutie Protimonopolného úradu nesprávne? 

Richard Kališ
KHP, NHF, EUBA
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O správnosti ekonomických argumentov

Je nepopierateľné, že medzi počtom firiem 
na trhu a úrovňou konkurencie je pozitívny 
vzťah. Viac hráčov na trhu vo všeobecnosti 
spôsobuje tlak na nižšie ceny, lepší sortiment 
či vyššiu kvalitu služieb pre spotrebiteľa. Potiaľ 
by bolo rozhodnutie mesta Šurany zaručene 
nesprávne. Zároveň si treba uvedomiť, že 
prírastok pozitívneho dopadu na zákazníka 
je na väčšine trhov s každým ďalším hráčom 
– s každou ďalšou lekárňou – nižší. Otázka 
potom znie, aký počet lekární je potrebný k 
zabezpečeniu efektívnej hospodárskej súťaže? 
Odpoveď je možno prekvapujúca, no už dve 
prevádzky môžu byť za určitých okolností 
postačujúce na to, aby sa lekárnicky trh priblížil  
podmienkam charakteristickým pre dokonalú 
konkurenciu. V takomto prípade pozitívny 
efekt tretieho hráča už nie je štatisticky 
garantovaný. Každý ďalší hráč v menších  
obciach už efektívnosť súťaže pravdepodobne 
nezvyšuje. Na druhú stranu sú však s každou 
novou lekárňou spojené určité nenulové náklady 
vstupu – na vybavenie prevádzky, zamestnanie 
lekárnikov, zásobenie liekmi, či so samotným 
administratívnym procesom vstupu. Kým 
teda na strane spotrebiteľa vstupom tretieho a 
každého ďalšieho hráča k pozitívnemu efektu 
nedochádza, na strane podnikateľa stále menší 
a menší zisk musí pokrývať prinajmenšom 
rovnaké náklady vstupu. Príchod ďalšej lekárne 
preto za istých okolností môže spôsobiť dokonca 
pokles celkového blahobytu spoločnosti.  

Pre empirické overenie tohto konštatovania 
využívame takzvané modely vstupu. V praxi 
len veľmi ťažko pozorujeme skutočnú ziskovosť 
firiem. Nemôžme jednoducho využiť informácie 
o ziskoch z účtovníctva pre zodpovedanie otázky 
o úrovni konkurencie na skúmanom trhu. To, čo 
však nesporne pozorujeme, je počet firiem. Rôzne 
trhy (v našom prípade je trhom práve jedna 
obec) sa od seba, okrem iných ukazovateľov, 
odlišujú rôznou veľkosťou – povedzme počtom 
obyvateľov. Kým napríklad pre jednu lekáreň 
je postačujúca obec s 2000 obyvateľmi, vstup 
druhej lekárne by si vyžadoval dodatočných 
3000 obyvateľov. Prečo nerastie počet lekární 
s veľkosťou trhu lineárne? S rastúcim počtom 
firiem rastie intenzita konkurencie, čím klesajú 
zisky na jednu firmu. Firmy potom potrebujú 
relatívne väčší trh (viac obyvateľov) aby pokryli 
vlastné náklady vstupu. 

A práve tu sa dostávame k trhom podobným mestu 
Šurany. Vďaka informáciám o počte lekární v 
obciach a demografickým ukazovateľom môžeme 
povedať, že požadovaná veľkosť takýchto trhov 
sa od tretej lekárne vyvíja približne proporčne. 
Tretia a každá ďalšia lekáreň pre svoj vstup 
potrebuje približne rovnaký nárast trhu. Aj 
keď stále nemôžme zodpovedať otázku, či súťaž 
pri piatich lekárňach je efektívna, môžeme 
však minimálne povedať, že nie je výrazne 
efektívnejšia v porovnaní s trhom s dvomi či 
tromi lekárňami. 

O správnosti rozhodnutia PMÚ

Je potom rozhodnutie Protimonopolného úradu 
pokutovať Šurany nesprávne? Nie. Ako úrad 
v rozhodnutí vysvetľuje, obmedzenie vstupu 
prostredníctvom bariéry je samo osebe zakázané 
a to bez potreby ďalej poukázať na skutočné 
obmedzenie hospodárskej súťaže. Je výška 
pokuty udelená úradom spravodlivá? Ťažko 
povedať. Pokuta by mala plniť represívnu 
a preventívnu funkciu. V tomto prípade je 
problematické obhájiť represívnu funkciu, 
keďže ku skutočnému narušeniu hospodárskej 
súťaže nedošlo a s určitou pravdepodobnosťou 
by k narušeniu efektívnej súťaže nedošlo 
ani v prípade úspešného zamedzenia vstupu 
pre lekáreň Dr. Max. Pokuta tak plní najmä 
preventívnu funkciu, kde je len veľmi ťažko 
identifikovateľné, akú výšku by mala mať, tak 
aby zabezpečila účinnú prevenciu. A nakoniec, 
je argumentácia mesta Šurany ekonomicky 
zmysluplná? Skôr áno. Mesto empiricky 
pozorovalo dlhodobo rovnovážny stav štyroch 
lekární (2005-2015 a následne odchodom piatej 
lekárne v začiatku roku 2018) a pravdepodobne 
správne vyhodnotilo oklieštený ziskový priestor 
ďalšej lekárne. Je však viac ako otázne, či by 
k rovnakému záveru prišlo aj v prípade, ak by 
mesto samo nesledovalo podnikateľské záujmy 
na lekárnickom trhu v meste. Ak by vstup 
skutočne nastal (akože po rozhodnutí úradu aj 
nastane) nie je vylúčené, že sa trh po čase vráti 
k štyrom lekárňam a to i na úkor tej mestskej. 
 
Vytvorenie nelegálnej bariéry vstupu a hoci aj 
ekonomicky správna úvaha mesta o minimálnom 
vplyve piatej lekárne na efektívnu hospodársku 
súťaž sa tak nakoniec vôbec nevylučuje.súťaž sa 
tak nakoniec vôbec nevylučuje.
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Zamestnávatelia na Slovensku sú zo zákona 
povinní pre svojich zamestnancov zabezpečiť 
stravu, pričom jednou z možností, ako túto 
povinnosť naplniť, je poskytnúť zamestnancom 
stravné lístky. Celý systém funguje tak, že 
zamestnávateľ si vyberie jedného z emitentov 
stravných lístkov, od ktorého pravidelne nakupuje 
stravné lístky podľa počtu zamestnancov a počtu 
pracovných dní. Zamestnávateľ emitentovi za 
stravný lístok zaplatí jeho nominálnu hodnotu 
(sumu vytlačenú na stravnom lístku) navýšenú 
o províziu, ktorá býva zvyčajne dohodnutá 
ako nejaké percento z nominálnej hodnoty. 
Tu je dobré poznamenať, že táto provízia 
je zákonom regulovaná a jej výška nesmie 
prekročiť 3 % z nominálnej hodnoty stravných 
lístkov.3 Zamestnávateľ tieto stravné lístky rozdá 
zamestnancom, pričom im časť nominálnej 
hodnoty (maximálne 45 %) môže zraziť zo 
mzdy. Zamestnanci sa následne rozhodnú, 
akým spôsobom stravné lístky minú. Môžu 
nimi zaplatiť za jedlo v reštaurácii, ktorá tieto 
lístky akceptuje, prípadne za nimi môžu platiť 
v obchodoch za potravinový tovar. V poslednom 
kroku reštaurácia či obchod odovzdávajú stravné 
lístky príslušnému emitentovi, ktorý im vyplatí 
nominálnu hodnotu zníženú o prípadnú províziu 

1 Pri písaní textu som vychádzal výlučne z verejne dostupných 
zdrojov�
2 Rozhodnutie č�  2016/KH/1/1/004 dostupné na: https://www�
antimon�gov�sk/data/att/1917�pdf
3 Do tejto výšky sa však nezapočítava napr� poštovné, takže 
náklady zamestnávateľa môžu tieto 3 % prekročiť, čo sa v praxi 
aj často stáva�

znova zvyčajne dohodnutú percentuálne z 
nominálnej hodnoty.

Emitent stravných lístkov má teda dve skupiny 
zákazníkov, ktorým predáva dva rôzne produkty, 
pričom tieto dve skupiny sa navzájom pozitívne 
ovplyvňujú. Čím viac zamestnávateľov kupuje 
pre svojich zamestnancov stravné lístky daného 
emitenta, tým viac sú reštaurácie a obchody 
motivované prijímať platby formou týchto 
stravných lístkov. A zároveň čím viac reštaurácii 
a obchodov akceptuje platby prostredníctvom 
stravných lístkov daného emitenta, tým viac 
sú zamestnávatelia motivovaní (pod tlakom 
zamestnancov) vybrať si práve daného emitenta 
ako svojho dodávateľa. Emitenti stravných 
lístkov, resp. samotné stravné lístky slúžia ako 
akási platforma, ktorá napomáha a sprostredkúva 
transakcie medzi zamestnancami na jednej 
strane a reštauráciami a obchodmi na strane 
druhej. Takéto systémy alebo trhy sa v literatúre 
označujú ako dvojstranné trhy (ang. two-sided 
markets).

Rovnako sú v literatúre z regulačno-súťažného 
pohľadu dobre známe viaceré praktické 
implikácie takýchto trhov. Tie vyplývajú práve 
z uvedenej interakcie medzi dvoma stranami 
trhu. A teda zisk maximalizujúca firma 
neuvažuje len nad samotnou výškou ceny (ako 
to býva v prípade jednostranných trhov), ale aj 
nad štruktúrou ceny. To znamená, dôležitým 
parametrom je aj to, ktorá strana bude platiť 
akú cenu. V niektorých prípadoch je racionálne 

Regulácia na nesprávnej strane1

Rozhodnutím Protimonopolného úradu SR zo dňa 11. februára 20162  bola piatim 
spoločnostiam pôsobiacim na území SR v oblasti emitovania stravných lístkov udelená 
pokuta za dohodu obmedzujúcu súťaž. Podľa rozhodnutia išlo o horizontálnu dohodu 
s cieľom obmedziť súťaž medzi priamymi konkurentmi. Šlo teda o tzv. kartel. Tento 
prípad je zaujímavý jednak z hľadiska ekonomickej teórie, ale zároveň odkrýva praktické 
nedokonalosti konkrétnej regulácie, ktorá bola a je na tomto trhu prítomná. V článku 
chcem upozorniť na viacero zaujímavých ekonomických aspektov tohto prípadu a 
zároveň poukázať na zjavne nelogický spôsob regulácie fungovania tohto trhu. Úprava 
spôsobu regulácie by mohla viesť aspoň k čiastočnému zlepšeniu fungovania tohto 
systému.

Peter Silanič
KHP, NHF, EUBA 

https://www.antimon.gov.sk/data/att/1917.pdf
https://www.antimon.gov.sk/data/att/1917.pdf
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(zisk maximalizujúce) nastaviť štruktúru ceny 
tak, že jedna strana neplatí dokonca nič, pričom 
celý výnos získava firma len od druhej strany 
trhu. V súťažnej ekonómii to má priamy dopad 
z hľadiska vymedzenia relevantných trhov, 
posudzovania podnákladových (predátorských) 
cien alebo neprimerane vysokých (excesívnych 
cien).

Od čoho teda závisí, ktorá strana trhu bude 
platiť akú vysokú čiastku? Tých faktorov je 
určite viac, ale ako jeden z hlavných sa uvádza 
intenzita pozitívnej externality, akou daná strana 
trhu pôsobí na druhú stranu. Čím silnejšia je 
pozitívna externalita, ktorou daná strana trhu 
pôsobí na tú druhú, tým nižšia je relatívna cena, 
ktorú daná strana trhu platí v porovnaní s tou 
druhou stranou. Na vysvetlenie tohto efektu 
sa zvykne používať príklad nočného klubu ako 
platformy, v ktorom sa stretávajú dve rôzne 
skupiny (strany) zákazníkov, a to muži a ženy. 
Muži navštevujú nočné kluby, aby tam stretli 
ženy, a naopak, ženy preto, aby tam stretli 
mužov. Čím viac žien navštevuje daný nočný 
klub, tým väčší záujem oň majú aj muži a čím 
viac mužov navštevuje nočný klub, tým väčší 
záujem oň majú aj ženy. Predpokladá sa však, že 
intenzita týchto efektov je rôzna. To znamená, že 
jedna žena dokáže do nočného klubu pritiahnuť 
viac mužov v porovnaní s tým, koľko žien 
dokáže do klubu pritiahnuť muž. Ženy teda v 
tomto prípade vytvárajú silnejšiu pozitívnu 
externalitu smerom k mužom ako opačne. 
Dôsledok je ten, že v praxi môžeme pozorovať 
rôzne spôsoby zvýhodnenia žien pri vstupe do 
nočného klubu, ako je napríklad nižší vstupný 
poplatok, zvýhodnené tzv. welcome drinky a 
pod. Očakáva sa, že následne sa podarí získať 
väčší príjem z opačnej strany trhu, teda od 
mužov, ktorí budú ochotní za vstup do takéhoto 
nočného klubu zaplatiť viac. Ak by sme v tomto 
prípade uvažovali nad cenovou reguláciou, ktorá 
by mala chrániť niektorú zo strán trhu pred 
neprimerane vysokými cenami, mala by to byť 
práve strana reprezentovaná mužmi.

Vráťme sa teraz znova k stravným lístkom. 
V ich prípade je fungovanie predsa len trochu 
odlišné. Okrem toho, že tu pôsobí ten efekt, že 
viac stravných lístkov nakúpených zo strany 
zamestnávateľov motivuje reštaurácie prijímať 
platby formou týchto lístkov, tak po prijatí 
stravného lístka od zákazníka už reštaurácia 
nemá na výber, ktorým emitentom si nechá 

lístok preplatiť. Jej jedinou možnosťou je nechať 
si ho preplatiť práve u toho jedného emitenta, 
ktorý daný lístok emitoval.4 Pozitívny efekt zo 
strany zamestnávateľov na stranu reštaurácii 
v ponímaní emitenta je tu teda dvojaký. Čím 
viac zamestnávateľov emitent stravných lístkov 
získa, tým lepšia je jeho vyjednávacia pozícia voči 
reštauráciám, aby jeho stravné lístky akceptovali 
a zároveň reštaurácia následne už nemá inú 
možnosť, iba si nechať stravný lístok preplatiť 
u toho konkrétneho emitenta. Kým teda na 
strane zamestnávateľov funguje, resp. mala by 
fungovať konkurencia a zamestnávateľ si môže 
vyberať medzi viacerými emitentmi stravných 
lístkov podľa výšky provízie, tak reštaurácia 
už takú možnosť nemá. Stravný lístok si musí 
nechať preplatiť u toho emitenta, ktorý daný 
lístok emitoval bez ohľadu na to, že jeho provízia 
je vyššia ako v prípade iného emitenta.

A tu sa dostávame znova k otázke regulácie. Pri 
súčasnom legislatívnom nastavení je regulovaná 
výška provízie, ktorú platia zamestnávatelia 
pri nákupe stravných lístkov pre svojich 
zamestnancov. Je regulovaná napriek tomu, že 
zamestnávateľ si môže vybrať spomedzi viacerých 
emitentov, ktorí si za normálnych okolností 
navzájom konkurujú a navyše majú silnú 
motiváciu získať čo najviac zamestnávateľov 
kvôli vyššie spomínaným pozitívnym efektom na 
druhú stranu trhu - reštaurácie. Naopak, provízia 
na tej opačnej strane, ktorú platia reštaurácie 
pri odovzdaní stravných lístkov ich emitentom, 
už regulovaná nie je. Otázkou na tomto mieste 
preto ostáva, či takto nastavená regulácia dáva z 
ekonomického hľadiska zmysel alebo či dochádza 
k regulácii na nesprávnej strane trhu.

V súčasnosti na Slovensku prebiehajú 
diskusie ohľadom zmien systému stravovania 
zamestnancov. Diskutujú sa rôzne možnosti 
od úplného zrušenia stravných lístkov až po 
alternatívu, že každý zamestnanec by si mohol 
vybrať medzi stravnými lístkami a hotovosťou. 
Nech už tieto diskusie dopadnú akokoľvek, 
minimalistickou zmenou by malo byť aspoň 
upravenie regulácie systému a to tak, aby k 
nej dochádzalo na tej strane trhu, kde to dáva 
zmysel.

4 Na tomto mieste neuvažujeme možnosť, že reštaurácia za 
stravné lístky nakúpi tovar napr� v obchodných reťazcoch� Pri 
väčších prevádzkach je to jednak nepraktické a navyše to aj 
porušuje pravidlá nakladania so stravnými lístkami�
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Súťažná regulácia je premietnutá do legislatívy 
upravujúcej ochranu hospodárskej súťaže1, a 
to v podobe povinnosti podnikateľov vopred 
oznamovať fúzie, akvizície alebo vytvorenie 
spoločného podniku, t.j. všetky typy koncentrácií, 
ak sú naplnené zákonom stanovené kritériá, v 
súťažnom slovníku nazývané aj tzv. „notifikačné 
kritériá“. Oznámené koncentrácie sú následne 
posudzované príslušným regulátorom na ochranu 
hospodárskej súťaže, ktorým je Protimonopolný 
úrad Slovenskej republiky. Úrad posudzuje, či 
v dôsledku danej koncentrácie nedochádza k 
značnému zníženiu účinnej hospodárskej súťaže 
(typickým príkladom je vznik dominancie). V 
takomto prípade danú koncentráciu zakáže. 
Alebo ju schváli, len ak podnikatelia ponúknu 
podmienky (napríklad vo forme odpredaja 
určitých aktív), ktorými súťažný problém 
vyriešia.

Notifikačné kritériá predstavujú pre podnikateľov 
hranicu, ktorá, ak je prekročená, znamená 
pre nich nutnosť predložiť koncentráciu  na 
posudzovanie, s čím by mal podnikateľ 
počítať v rámci časového a administratívneho 

1 Zákon č� 236/2001 Z�z� o ochrane hospodárskej súťaže v 
platnom znení�

plánovania koncentrácie podnikateľov, a aj z 
hľadiska rizika jej možného neuskutočnenia 
v prípade negatívneho rozhodnutia zo strany 
úradu. Z hľadiska podnikateľov je teda dôležité 
nastaviť notifikačné kritériá čo najjednoduchšie, 
aby umožnili pomerne rýchlu a efektívnu 
samokontrolu ich naplnenia. 

Tiež je dôležité nastaviť kritériá tak, aby 
nedochádzalo k neúmernému, neefektívnemu a 
bezúčelnému zaťažovaniu podnikateľov, t.j. k 
preregulácii. Notifikačné kritériá by mali odrážať 
snahu o čo najpresnejšie a najefektívnejšie 
zacielenie kontroly koncentrácií na prípady, 
kde je dôvodné predpokladať, že sa môžu 
vyskytnúť aj také, kde bude potrebný zásah 
vo forme zastavenia danej koncentrácie alebo 
jej uskutočnenia len za vopred schválených 
podmienok s cieľom ochrany hospodárskej 
súťaže.  

V súčasnosti sú notifikačné kritériá vyjadrené vo 
forme dosiahnutia určitých hraničných obratov 
účastníkov koncentrácie v minulom období. V 
každom prípade ide o rôznu kombináciu výšky 
obratov, ktorú musia dosiahnuť aspoň dvaja 
z účastníkov koncentrácie, pričom sa kladie 

Aké spájanie podnikateľov by malo podliehať súťažnej 
regulácii?

Na Slovensku, podobne ako v drvivej väčšine vyspelých ekonomík, je zavedená istá 
regulácia anorganického rastu podnikateľov. Regulácia je postavená na právomoci 
štátu posudzovať určité koncentrácie podnikateľov, s cieľom sústrediť sa na tie prípady, 
v dôsledku ktorých dochádza ku koncentrovaniu prílišnej sily v rukách spravidla 
jedného hráča na trhu. Takéto prípady môžu viesť ku škodlivým scenárom pre 
ostatných účastníkov trhu a v konečnom dôsledku pre spotrebiteľov, napríklad vo forme 
znižovania kvality alebo zvyšovania ceny produktov.
Článok sa venuje notifikačným kritériám, ako dôležitej hranici, ktorá rozdeľuje 
koncentrácie podnikateľov na tie, ktoré nepodliehajú kontrole zo strany regulátora 
a tie, ktoré takejto kontrole podliehajú. Z tohto dôvodu je nevyhnutné poznať účel, 
relevanciu a efektívnosť aktuálnych notifikačných kritérií a zamerať sa na dôvodnosť 
ich možnej revízie, výber správnej cesty tejto revízie, prípadne ich doplnenia. 

Erika Lovásová
Odbor koncentrácií, Protimonopolný úrad SR
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dôraz na tzv lokálny nexus a teda zacielenie na 
koncentrácie s potenciálnym dopadom v SR. Ide 
teda o kombináciou  obratov dosiahnutých v SR 
(14 a 46 mil. eur), resp. prípadne v kombinácii s 
celosvetovým obratom (46 mil. eur)2.

Ekonomický ukazovateľ  - obrat, jednoznačne 
spĺňa požiadavku na pomerne jednoduché a 
jednoznačné overenie zo strany podnikateľov, 
či v prípade danej koncentrácie je túto povinný 
predložiť na posúdenie regulátorovi. Pri zavedení 
kritérií založených na obrate sa vychádzalo 
z medzinárodného trendu3, ktorý podporoval 
všeobecnú akceptáciu obratu ako ekonomického 
ukazovateľa určitej významnosti daného 
podnikateľa a súčasne jednoduchého parametra 
samokontroly jeho naplnenia.  Dlhoročná prax 
tiež ukazuje, že vo všeobecnosti sa systém 
založený na obratových kritériách z hľadiska 
právnej istoty prinášanej podnikateľom osvedčuje 
ako jednoduchý a transparentný mechanizmus.

Výška nastavených obratov by mala zase 
odrážať zachytenie relevantných transakcií top 
hráčov v jednotlivých odvetviach. V tomto 
smere sa v posledných rokoch ukazuje, že nie je 
jednoduché nastaviť výšku obratových prahov 
tak, aby notifikačné kritériá dokázali zachytiť 
všetky potenciálne problematické transakcie. 
Obraty dosahované podnikateľmi sú teda síce 
jednoduchým kritériom, avšak vzhľadom na 
diverzitu obratov dosahovaných podnikateľmi 
v jednotlivých odvetviach a tiež vzhľadom na 
nové biznis modely je súčasne problematické 
nastavenie správnej výšky obratových hraníc. Tu 
je možné polemizovať, či svoju úlohu notifikačné 
kritériá postavené len na obratoch podnikateľov 
vôbec môžu naplniť.

V rámci súťažnej legislatívy naprieč Európou, 
ktorá bola donedávna viac  menej konštantná, 
pokiaľ ide o obratové notifikačné kritériá – EÚ a 
členské štáty  mali v minulosti zväčša obdobný 
systém ako v SR4, sa v poslednom období iniciujú 

2 Pozri § 10 ods� 1 zákona č� 136/2001 Z�z� v platnom znení pre 
komplexné znenie kritérií, v spojení s ďalšími ustanoveniami § 10 
tohto zákona, ktoré dávajú návod, ako je potrebné postupovať pri 
kalkulovaní obratu podnikateľa pre tieto účely�
3 Pozri bližžšie Report to the ICN Annual Conference, Japan 
2008, Setting Notification tresholds for merger review� https://
centrocedec�files�wordpress�com/2015/07/setting-notification-
thresholds-for-merger-review-2008�pdf
4 S výnimkami, napríklad vo Veľkej Británii ako je uvedené ďalej 
v texte�

zmeny, ktoré majú za cieľ viac a lepšie zacieliť 
notifikačné kritériá na potenciálne problémové 
koncentrácie, ktoré pri súčasnom stave nespadajú 
do hľadáčika regulačných autorít. Posúdeniu tak 
môžu unikať koncentrácie, ktorých dôsledkom sú 
reálne negatívne dopady na trh a spotrebiteľov. 
Najčastejšie sa v tejto súvislosti uvádzajú nové 
formy biznisov, akvizície sľubných start – upov 
zo strany veľkých hráčov ako forma likvidácie 
potenciálnej konkurencie, akvizície menších 
firiem s významným inovačným potenciálom, 
ktorý sa ešte nepremietol do obratu (napríklad 
vo farmaceutickom priemysle, v IT segmente). 
Všetky tieto prípady sú charakteristické spoločným 
menovateľom, a to skutočnosťou, že cieľom 
akvizície je zvyčajne obratovo menej významná 
spoločnosť, ktorá však predstavuje významného 
(potenciálneho) hráča na trhu. Do diskusie tiež 
vstupuje úvaha o niektorých celých odvetviach, 
ktoré jednotlivé ekonomiky považujú za kľúčové 
z hľadiska nevyhnutnosti podrobnejšieho 
sledovania zmien trhových štruktúr v dôsledku 
koncentrácií (napríklad zdravotníctvo).

V podmienkach EÚ preto viaceré krajiny zavádzajú 
rôzne doplnkové mechanizmy k existujúcim 
obratovým kritériám (prípadne tieto revidujú). 
Napríklad Nemecko a Rakúsko zaviedli ďalšie 
kritérium na oznamovanie koncentrácie, ktorým je 
hodnota danej transakcie, viaceré krajiny uvažujú 
nad možnosťou zavedenia kompetencie regulátora 
vyžiadať si posúdenie akejkoľvek koncentrácie v 
prípade, ak bude mať predbežne za to, že sú s ňou 
spojené súťažné obavy, v niektorých krajinách sa 
nastavujú osobitné obratové kritériá pre presne 
vymedzené odvetvia na určité obdobie.

Rovnako v podmienkach SR sú vnímané obdobné 
nedostatky v súčasnosti existujúcich notifikačných 
kritérií. Naviac, zároveň bolo v praxi regulátora v 
SR zistené, že aj nízkoobratové odvetvia alebo tiež 
lokálnosť podnikateľských aktivít znamenajú, že 
notifikačné kritériá nezachytia niektoré relevantné 
koncentrácie z dôvodu zvyčajne nedosiahnutia 
hraničného obratu akvizičného cieľa (napríklad 
v oblasti akvizícií zdravotníckych zariadení, 
teplární, hotelov a rekreačných zariadení, kúpeľov 
a aquaparkov, personálnych agentúr, reklamného 
a mediálneho biznisu). Tu sa pritom rovnako môžu 
vyskytnúť prípady súťažne problematických 
transakcií s negatívnym dopadom na trh a 
spotrebiteľov.

https://centrocedec.files.wordpress.com/2015/07/setting-notification-thresholds-for-merger-review-2008.pdf
https://centrocedec.files.wordpress.com/2015/07/setting-notification-thresholds-for-merger-review-2008.pdf
https://centrocedec.files.wordpress.com/2015/07/setting-notification-thresholds-for-merger-review-2008.pdf
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Z tohto dôvodu sa revízia, prípadne doplnenie 
existujúcich notifikačných kritérií ukazuje 
ako nutné. Je možných viacero ciest, ktorými 
sa uberať, cieľom by malo byť zachovať v 
čo najväčšej miere jednoduchosť kritérií pre 
podnikateľov a poskytnúť im právnu istotu a na 
druhej strane zacieliť kontrolu na koncentrácie, 
ktoré je potrebné posúdiť zo súťažného hľadiska.

Jednou z možností je úvaha o plošnom znížení 
existujúcich čísel obratových kritérií – minimálne 
hranice 14 mil. eur dosahovaného obratu pre SR. 
Pri nastavovaní notifikačných kritérií je však 
potrebné vyvážiť skutočnosť, že priveľmi nízke 
plošné obratové prahy síce umožnia kontrolu 
širšieho okruhu koncentrácií podnikateľov, ale 
znamenajú neprimerané administratívne zaťaženie 
ako podnikateľov, tak aj regulátora v prípadoch, 
kedy koncentrácie nie sú spôsobilé negatívne 
ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže. 

Uvedené je spôsobené diverzitou obratov 
dosahovaných podnikateľmi naprieč odvetviami. 
Konkrétne na to, aby boli takto zachytené relevantné 
koncentrácie, by musel byť prah obratu znížený 
veľmi podstatne.  Napríklad v sektore stavebníctva 
by spadalo do súťažného hľadáčika násobne viac 
koncentrácií, a to bez ohľadu na ich vplyv na 
hospodársku súťaž. Táto cesta sa teda neukazuje 
ako správna a najvhodnejšia alternatíva, nakoľko 
by došlo k uvaleniu prílišného a bezúčelného 
administratívneho bremena na podnikateľov, s 
tým, že uvedené riešenie nereflektuje dostatočne 
požiadavku, aby notifikačné kritériá viac cielili na 
potenciálne problémové transakcie. 

Ďalšou možnosťou je vytvorenie nového kritéria, 
napríklad vo forme hodnoty transakcie alebo 
vytvorenia osobitných notifikačných kritérií pre 
niektoré vymedzené odvetvia. Tieto 
alternatívy v slovenských podmienkach 
nepovažujem za najvhodnejšie z hľadiska 
požiadavky na dosiahnutie oboch cieľov – 
jednoduchosť pre podnikateľov a zacielenie na 
potenciálne problematické transakcie. V rámci 
stanovenia hodnoty transakcie sa zopakuje 
rovnaký problém ako v prípade obratov, 
teda stanovenie tej správnej hranice – ak sa 
nastaví príliš vysoko, nezachytia sa potenciálne 
problematické koncentrácie a ak príliš nízko, 
dôjde k neodôvodnenej regulácii podnikateľov. 
Druhý faktor, ktorý svedčí v neprospech 
hodnoty transakcie ako notifikačného kritéria, je 

problematickosť jej zistenia, nakoľko zvyčajne je 
hodnota transakcie kalkulovaná komplikovaným 
spôsobom, často v časovo rozložených krokoch 
a v závislosti od naplnenia/nenaplnenia určitých 
podmienok. Obdobne problematické by bolo 
definovať odvetvia, pre ktoré by mali byť 
nastavené osobitné nižšie obratové kritériá, 
takémuto kroku by musela predchádzať 
analytická štúdia daného odvetvia a kritérium 
by malo byť tiež ľahko revidovateľné pre prípad 
zmeny podmienok v danom odvetví. Uvedené 
v slovenských podmienkach, kde notifikačné 
kritériá sú stanovené zákonom, možné nie je.  

Možnosťou je tiež anglický model, ktorý 
považujem z hľadiska efektívnosti cielenia 
posudzovania koncentrácie za najlogickejší a 
najvhodnejší. Tento je založený na kombinácii 
právomoci regulátora vyžiadať si notifikáciu 
koncentrácie5 ak je naplnená podmienka buď 
obratu účastníkov koncentrácie alebo podielu na 
trhu. Táto právomoc je uplatniteľná majneskôr 
do 4 mesiacov od uskutočnenia transakcie a je 
tiež doplnená možnosťou dobrovoľne zo strany 
podnikateľov dať regulátorovi na posúdenie 
koncentráciu, ktorá podľa vlastnej úvahy spadá do 
uvedených rozmedzí. Uvedený systém umožňuje 
regulátorovi selektovať, ktoré transakcie (ak 
spadajú do rámca obratov alebo podielov) bude 
posudzovať, nakoľko by mohli predstavovať 
súťažný problém a zároveň umožňuje 
podnikateľom zachovať si právnu istotu, a to v 
podobe dobrovoľného oznámenia koncentrácie, ak 
sa chcú vyhnúť situácii, následného vyžiadania si 
notifikácie zo strany regulátora. Táto cesta je pre 
anglickú kultúru a zaužívané metódy príznačná, 
v našich podmienkach by bolo možné o nej 
podľa môjho názoru uvažovať ako o doplnkovom 
mechanizme k existujúcim jasne definovaným 
obratovým kritériám, pričom je potrebné sa 
vysporiadať najmä s otázkou zachovania čo 
najväčšej právnej istoty pre podnikateľov,  ako 
aj s otázkou posunu k takýmto netradičnejším 
modelom. 

Momentálne sa v rámci revízie zákona o 
ochrane hospodárskej súťaže uvažuje s akýmsi 
kompromisom alebo aj dvojkoľajným systémom, 
zahřňajúcim aj prvky anglického modelu. Na 
jednej strane by zostal zachovaný v súčasnosti 
existujúci model obratových notifikačných 

5 Pozri bližšie https://www�gov�uk/guidance/mergers-how-to-
notify-the-cma-of-a-merger#cmas-jurisdictional-thresholds
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kritérií6 a povinnej notifikácie koncentrácie zo 
strany podnikateľov v týchto prípadoch. Na 
strane druhej by bol mechanizmus doplnený 
o tzv. doplnkové notifikačné kritérium, ktoré 
by predstavovalo  kombináciu dosiahnutia 
obratového kritéria v SR na úrovni podstatne 
nižšej ako všeobecne platné obratové kritériá a 
kumulatívne kritéria dosiahnutia určitého podielu 
na relevantnom trhu zahŕňajúcom SR. Ako v 
prípade horizontálnych tak aj  vertikálnych 
koncentrácií sa uvažuje s hranicou podielu, 
pod ktorú sa vo všeobecnosti nepredpokladá 
schopnosť podnikateľa správať sa na relevantnom 
trhu nezávisle7.

Naplnenie uvedeného kritéria by nemalo spúšťať 
automaticky správne konanie o posúdení 
koncentrácie, ale regulátor by mal mať na základe 
žiadosti podnikateľa právomoc vyhodnotiť, 
či daná koncentrácia bude posudzovaná. Až 
kladná odpoveď regulátora by mala spúšťať 
administratívny proces posúdenia koncentrácie 
samotnej.

Takéto doplnkové notifikačné kritérium by 
nemalo znamenať výrazné administratívne 
zaťaženie podnikateľov, a to predovšektým 

6 V rámci nich s vynechaním osobitného kritéria pre spoločné 
podniky, ktoré sa ukázalo ako neúčelné�
7 Pozri napr� bod 17 tzv� Horizontal Merger Guidelines 
h t t p s : / / e u r - l e x � e u r o p a � e u / l e g a l - c o n t e n t / E N /
ALL/?uri=CELEX%3A52004XC0205%2802%29

vzhľadom na skutočnosť, že ide o kombináciu 
dvoch rôznych ukazovateľov, kedy k obratu 
pristupuje aj potreba dosiahnutia určitej 
významnosti na danom trhu v podobe podielu 
na trhu. Znamená to, že navrhované podielové 
kritérium výrazne a významne zužuje okruh 
podnikateľov zúčastnených na koncentráciách, 
na ktoré by sa doplnkové notifikačné kritérium 
vzťahovalo. Rovnako tak ide v prípade obratu o 
jednoducho overiteľné naplnenie daného kritéria. 
Podiel na trhu je komplikovanejšia veličina, preto 
by malo byť v tomto smere kritérium nastavené 
ako vzťahujúce sa na možné alternatívy 
trhov, ktoré dôvodne možno definovať. Na 
druhej strane, skupovanie menších hráčov, 
zahŕňajúc taktiež začínajúcich podnikateľov s 
predpokladom rýchleho rastu väčším hráčom, 
ktoré v súčasnosti nepodlieha kontrole úradu, 
by na základe navrhovaných doplnkových 
notifikačných kritérií podliehalo aspoň sčasti 
analýze úradu, t.j. zavedenie doplnkového 
notifikačného kritéria by malo byť benefitom 
pre široký okruh podnikateľov a celkové trhové 
štruktúry.

Možno uzavrieť, že žiadny z uvádzaných 
mechanizmov nie je dokonalý, snahou by 
však malo byť pri dôvodnom a účelnom 
zaťažení podnikateľov mať efektívne nastavené 
notifikačné kritériá a priblížiť sa k systému, kedy 
kontrola koncentrácií je skutočne cielená na 
potenciálne problematické transakcie a ochranu 
hospodárskej súťaže.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52004XC0205%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52004XC0205%2802%29
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Program medzinárodného hodnotenia študentov 
skúma, na akej úrovni sú nadobudnuté vedomosti 
študentov na konci povinného vzdelávania, ktoré 
sú nevyhnutné pre plné zapojenie sa do modernej 
spoločnosti. Hodnotenie, ktoré sa zameriava 
na čítanie, matematiku a prírodné vedy nielen 
zisťuje, či študenti dokážu zreprodukovať 
vedomosti, ale tiež skúma, ako dobre študenti 
dokážu využiť to, čo sa naučili, a aplikovať tieto 
vedomosti.1

Spomedzi krajín V4 dosahuje Slovenská 
republika dlhodobo najslabšie výsledky PISA. 
Graf 1 zobrazuje vývoj dosiahnutých bodov v 

1 OECD: PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do� 
2014� OECD Publishing� ISBN 978-92-64-20878-0� s� 24 

testovaní žiakov PISA so zameraním na krajiny 
V4. Slovenskí žiaci dlhodobo dosahujú slabšie 
výsledky v porovnaní so susednými krajinami. 
Najpriepastnejší rozdiel vo výsledkoch nastal v 
roku 2012, kedy sa medzera medzi slovenskými 
(1416 b.) a poľskými (1562 b.) žiakmi vyšplhala 
na úroveň 146 bodov. Od spomínaného roku 
2012 sa začali rozdiely zmenšovať, no i 
naďalej zaostávame za ostatnými krajinami 
strednej Európy, čo naznačuje nižšiu kvalitu 
poskytnutého vzdelania.

Zo sledovanej vzorky 23 európskych krajín 
sa Slovensko umiestnilo na nelichotivom 
predposlednom (22.) mieste. Graf 2 poskytuje 
pohľad na komparáciu výsledkov posledného 

Efektívnosť využívania zdrojov vo verejnom školstve

Zvyšovaním ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania sa spoločnosť 
pretransformovala a do popredia sa dostala dôležitosť vysokokvalifikovaných ľudských 
zdrojov. Pre pracovníka s vyššou úrovňou ľudského kapitálu a vzdelania je jednoduchšie 
uplatniť sa na trhu práce a byť za to adekvátne odmenený. V nasledujúcom článku 
sa venujeme vzťahu verejných výdavkov na vzdelávanie a výsledkov medzinárodného 
porovnávania žiakov PISA. Cieľom článku je zistiť efektívnosť verejných výdavkov 
na vzdelávanie a prípadne identifikovať veľkosť neefektívnosti prostredníctvom 
neparametrických modelov DEA.

Jakub Harman
KSRP, NHF, EUBA

Prameň: Databáza OECD�

Graf 1: Vývoj dosiahnutých bodov v testovaní PISA v krajinách V4
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testovania PISA (2018) analýzou sledovaných 
krajín. 1408,2 bodov dosiahnutých slovenskými 
žiakmi nás radí na spodné priečky európskych 
krajín. Od priemeru sledovanej vzorky 
krajín je Slovensko vzdialené 70,76 bodov, 
čo predstavuje priestor pre výrazné zlepšenie. 
V porovnaní s Estónskom (1576,54 b.), ktoré 
oproti priemeru získalo o 97,59 bodov viac je 
to markantný rozdiel o veľkosti až 168,35 bodov 
(12%). Vedomosti žiakov z Českej republiky sú 
mierne nadpriemerné na úrovni 1486,48 bodov. 
Krajinou s najslabšími výsledkami PISA sa v 
poslednom testovaní stalo Grécko (1360,42 b.), 
čo je 47,78 bodov menej ako žiaci zo Slovenska 
a v porovnaní s najlepšou krajinou (Estónsko) je 
rozdiel priepastných 216,12 bodov, čo znamená, 

že rozdiel medzi najlepším a najhorším činí až 
16%. Pre lepšie pochopenie problematiky je 
dôležité pozrieť sa na výšku verejných výdavkov 
na vzdelávanie, aby sme mohli posúdiť ich vplyv 
na rozdiely v hodnotení podľa PISA.

Spomedzi krajín V4 vynakladá Slovenská 
republika dlhodobo najnižšie výdavky na 
vzdelávanie. Graf 3 poskytuje pohľad na vývoj 
verejných výdavkov na regionálne vzdelávanie 
za obdobie poslednej dekády (2009-2018). 
Graf vyobrazuje porovnanie s krajinami 
stredoeurópskeho zoskupenia V4. Slovensko sa v 
celom sledovanom období nachádzalo na chvoste 
krajín s najnižšou mierou výdavkov oscilujúcou 
okolo hodnoty 2,3% HDP. Nepozorujeme ani 

Prameň: Databáza OECD�

Graf 2: Výsledky testovania PISA 2018 vo vybraných krajinách

Prameň: Eurostat�

Graf 3: Vývoj verejných výdavkov na regionálne školstvo v krajinách V4
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priblíženie sa úrovni výdavkov k priemeru EÚ. 
Naopak, aj napriek stagnácii priemeru výdavkov 
v krajinách EÚ sa Slovensko vzďaľovalo a v roku 
2012 predstavovalo odklonenie od priemeru až o 
1,2 percentuálneho bodu. V závere sledovaného 
obdobia sa rozdiel znížil na 0,9 percentuálneho 
bodu.

Lepší pohľad na situáciu verejných výdavkov na 
vzdelávanie na Slovensku poskytuje graf 4, ktorý 
na prierezových údajoch za 23 sledovaných krajín 
Európy zobrazuje výšku verejných výdavkov na 
vzdelávanie za rok 2018. Na poslednom mieste 
sa nachádza Slovensko s najnižšou mierou 
výdavkov vo výške 2,4% HDP, na opačnom konci 

je Island s výdavkami na úrovni až 5,4% HDP, 
čo činí rozdiel vo výške 3 percentuálnych bodov. 
Zaujímavé však je, že Island napriek najvyšším 
výdavkom nedosahuje najlepšie výsledky PISA, 
dokonca výsledky islandských žiakov patria 
k podpriemerným (graf 5) a rozdiel oproti 
slovenským sa rovná len približne 36 bodov.

Podľa dát z grafu č.5 sa dajú určiť 4 rôzne 
kategórie krajín:
 
1. Krajiny s vysokými výdavkami a dobrými 

výsledkami (napr. Estónsko)
2. Krajiny s vysokými výdavkami a relatívne 

slabými výsledkami (napr. Island, Dánsko) 

Prameň: Databáza OECD�

Graf 4: Verejné výdavky na regionálne školstvo ako % HDP vo vybraných krajinách Európy

Prameň: Eurostat, OECD a vlastné výpočty�

Graf 5: Vzťah verejných výdavkov na vzdelávanie a výsledkov PISA 2018

Poznámky: horizontálne: výsledky hodnotenia PISA, vertikálne: verejné výdavky na regionálne školstvo v % HDP.



21

Monitor hospodárskej politiky Zaujímavosti

3. Krajiny s relatívne nízkymi výdavkami a 
dobrými výsledkami (napr. Fínsko, Poľsko, 
Írsko, Nemecko, Švajčiarsko) 

4. Krajiny s nízkymi výdavkami a slabými 
výsledkami (Grécko, Slovensko, Litva)

Na základe vyobrazených dát nie je možné 
potvrdiť hypotézu, že vyššie výdavky na 
vzdelávanie vedú k lepším výsledkom v 
medzinárodnom porovnávaní. Z obsiahnutých 
dát je ťažko z vizuálneho hľadiska zistiť koreláciu 
medzi týmito premennými. Predpokladáme však, 
že objem verejných výdavkov na vzdelávanie je 
daný a cieľom ich využitia, politiky, je dosiahnuť 
čo najlepšiu kvalitu vzdelania a tým aj výsledky 
PISA.

Na základe vyobrazených dát nie je možné 
potvrdiť hypotézu, že vyššie výdavky na 
vzdelávanie vedú k lepším výsledkom v 
medzinárodnom porovnávaní. Z obsiahnutých 
dát je ťažko z vizuálneho hľadiska zistiť koreláciu 
medzi týmito premennými. Predpokladáme však, 
že objem verejných výdavkov na vzdelávanie je 
daný a cieľom ich využitia, politiky, je dosiahnuť 
čo najlepšiu kvalitu vzdelania a tým aj výsledky 
PISA.

S priemerným počtom žiakov v jednej triede 
na úrovni 19,2 žiaka sa Slovensko radí medzi 
krajiny s mierne podpriemernou hodnotou tohto 
ukazovateľa. Ďalším dôležitým indikátorom 
z pohľadu efektívnosti využitia verejných 
výdavkov je počet žiakov v triedach. Graf č.6 

Prameň: OECD a vlastné výpočty�

Graf 6: Priemerná veľkosť tried a celkový počet bodov PISA

Prameň: OECD a vlastné výpočty�

Graf 7: Priemerný počet žiakov a celkový počet bodov PISA
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ilustruje veľkosti tried v počte žiakov a celkového 
počtu bodov v testovaní PISA. 

 
Opäť je možné rozčleniť krajiny do niekoľkých 
skupín:  

1. Krajiny s vysokým počtom žiakov v triede 
a dobrými výsledkami (napr. Poľsko, 
Nemecko) 

2. Krajiny s vysokým počtom žiakov a relatívne 
slabými výsledkami (napr. Francúzsko, 
Portugalsko) 

3. Krajiny s relatívne nízkym počtom žiakov 
a dobrými výsledkami (napr. Estónsko, 
Fínsko, Slovinsko) 

4. Krajiny s nízkym počtom žiakov a slabými 
výsledkami (napr. Slovensko, Grécko, Litva, 
Lotyšsko) 

Podobne ako pri predchádzajúcom skúmanom 
vzťahu, ani tu nevieme z vizuálneho zobrazenia 
jednoznačne určiť koreláciu medzi sledovanými 
premennými. Predpokladáme však, že menej 
žiakov v triede by malo viesť k vyššej kvalite 
vzdelania, nakoľko sa pedagogický zamestnanec 
dokáže venovať žiakom dôkladnejšie a 
individuálnejšie.

Pri pohľade na ďalší vzťah, ktorým sa zaoberá 
graf 7, je dôležité poznamenať, že tu taktiež 
platí podobná hypotéza ako v predchádzajúcom 
skúmanom vzťahu. A to tá, že ak je priemerný 
počet žiakov na jedného učiteľa nižší, tak je 
kvalita prístupu učiteľa vyššia a tým aj dosiahnuté 
výsledky žiaka. Rastúci smer trendovej spojnice 
napovedá, že tento predpoklad je pri pohľade na 
reálne dáta porušený. Krajina ako Holandsko túto 
hypotézu jednoznačne vyvracia a odmieta, keďže 

dosahuje relatívne dobré 
výsledky v testovaní 
PISA (1507,4 bodov) a 
zároveň majú najvyšší 
pomer žiakov na učiteľa 
(16,1) z celej sledovanej 
vzorky štátov. Postavenie 
Slovenskej republiky 
na grafe hovorí, že má 
nadpriemerne vysoký 
počet žiakov na jedného 
učiteľa (12,4) a dosahuje 
relatívne slabé výsledky 
(1408,20 bodov) oproti 

ostatným vybraným krajinám, vrátane krajín 
V4. Najlepším príkladom, ktorý potvrdzuje 
hypotézu, je Slovinsko, ktoré dosahuje 
nadpriemerné výsledky PISA (1511,25 bodov) 
a zároveň je počet žiakov na jedného učiteľa 
najnižší zo všetkých sledovaných krajín (6,0).

Predpokladáme, že systém vzdelávania pracuje s 
určitými vstupmi, ktoré sú dané a jeho snahou je 
dosiahnuť čo najlepší output, ktorým je kvalita 
vzdelania. Práve preto sme zvolili modelovanie 
prostredníctvom výstupne orientovanej metódy 
DEA a podmienky variabilných výnosov z 
rozsahu (VRS), ktoré sú použité pri výpočte 
všetkých modelov práce.

V grafe 8 je možné vidieť odhadnutý model 1 
pomocou výstupne orientovanej metódy DEA. 
Ako vstupná premenná figuruje miera verejných 
výdavkov (ako % HDP) a ako výstupná premenná 
výsledky PISA. Krajiny, ktoré dosiahli VRS 
efektívnosť rovnú číslu 1 sa považujú za efektívne 
a teda určujú technologickú hranicu vzorky 
krajín. Z vybranej skupiny krajín sem patrí 
Estónsko, Fínsko, Írsko, Poľsko či  Švajčiarsko. 
Práve tieto krajiny využívajú svoje verejné 
výdavky na vzdelávanie najefektívnejšie. Ostatné 
krajiny, ktoré nedosahujú VRS efektívnosť 
rovnú 1 sú považované za neefektívne a majú 
priestor na zlepšenie. Slovenská republika sa v 
modeli umiestnila na 6. mieste hneď za Dánskom 
s efektívnosťou na úrovni 97,3 %. Keďže verejné 
výdavky Slovenskej republiky sú najnižšie zo 
všetkých krajín, neočakávali sme, že by kvalita 
vzdelania bola najvyššia. Avšak ako vzor pre 
Slovensko považovaná krajina Írsko dokázala s 
rovnakou úrovňou verejných výdavkov získať 
v medzinárodnom porovnávaní PISA až o 106 

Prameň: výpočty autora�

Graf 8: Výstup Modelu 1
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bodov viac. Z výsledkov analýzy vyplýva, že 
Slovenská republika má priestor na zlepšenie 
outputu o 2,77 % pri podmienke ceteris paribus. 
Medzi neefektívne krajiny patrí napríklad Island, 
ktorý má najvyššie verejné výdavky (5,4%) no 
dosahuje s nimi výsledky (1444,18), ktoré sú 
podpriemerné. Priemerná efektívnosť krajín 
dosahovala úroveň 96,8 %, čo značí, že štáty boli 
v alokácií výdavkov na vzdelávanie efektívne.

Pre podrobnejšie zistenie relatívnej efektívnosti 
verejných výdavkov na vzdelávanie bola do 
modelu pridaná výstupná premenná GEI, ktorá 
hovorí o úspešnosti žiakov prijatých na vysokú 
školu. O hodnotách efektívnosti získaných 
pomocou DEA modelu 2 hovorí graf 9. Množstvo 
krajín dosahujúcich plnú efektivitu (=1) sa 
rozšírilo o Nemecko, Maďarsko a Holandsko. 
Dokopy ich je teda 8. Priemerná relatívna 
efektivita dosiahla úroveň 97,3 %, čo oproti 
predchádzajúcemu modelu predstavuje nárast o 
0,5 percentuálneho bodu. Pri pohľade na údaje 
za Slovenskú republiku ale vidíme, že sa jej 
relatívna efektívnosť nezmenila a zastavila sa na 
úrovni 97,3 %. Slovensko teda môžeme považovať 
za priemernú krajinu zo vzorky skúmaných 
krajín. Slovensko dosahuje s nízkymi verejnými 
výdavkami slabé výsledky PISA a jeho pozíciu 
priemernej krajiny posilňuje aj relatívne nízka 
hodnota indexu GEI (63,94 %). Aby sa Slovensko 
stalo efektívnym musí sa output zvýšiť o 2,77% 
za podmienky, že hodnoty vstupov ostanú 
nezmenené. Výsledok modelu naznačuje, že 
krajinou s najnižšou efektivitou sa stalo Grécko, 
ktoré dosiahlo veľmi slabé výsledky PISA (1360 
bodov) a nízke percento (podiel) prijatých žiakov 
na vysokú školu (65,63 %). Aby sa Grécko stalo 
relatívne efektívnym, museli by jeho výstupy 
vzrásť o viac ako 
10 % pri splnení 
podmienky ceteris 
paribus.

Nasledujúci model 
(3) znázorňuje 
DEA model s 
n e f i n a n č n ý m i 
u k a z o v a t e ľ m i , 
ktorými sú 
p r i e m e r n á 
veľkosť triedy a 
počet žiakov na 
jedného učiteľa, 

ako vstupnými premennými a výstupnými 
premennými, ktorými sú výsledky PISA a index 
GEI. Medzi technicky efektívne krajiny, ktorých 
VRS efektívnosť sa rovná 1 patria Belgicko, 
Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Litva, Poľsko a 
Slovinsko. Pri pohľade na Slovenskú republiku 
konštatujeme, že efektivita patrí medzi najslabšie 
spomedzi sledovaných krajín. Jej hodnota 
sa vyšplhala na úroveň 92,9 %. Pre zvýšenie 
efektívnosti Slovenskej republiky je podľa tohto 
modelu potrebné zvýšiť výstupy o takmer 8 
%, aby sme sa dostali na úroveň efektívnych 
krajín (Eff=1). Slabé výsledky Slovenska sú 
reprezentované slabými výsledkami PISA ale 
taktiež nadpriemerným zaťažením učiteľov 
počtom žiakov (12,4). V oboch oblastiach sa 
vyžaduje zefektívnenie. Čiernym Petrom tohto 
modelu je Grécko, ktoré je najmenej efektívne 
zo všetkých sledovaných krajín s efektívnosťou 
na úrovni 90,8 %. Nadpriemerná hodnota 
ukazovateľa priemerný počet žiakov v jednej 
triede (20,9), či výsledky PISA si vyžadujú 
zefektívnenie za účelom dosiahnutia najvyššej 
možnej efektívnosti, teda takej, ktorá sa rovná 1.

Záver

Jedným zo zistení je priemerná relatívna 
efektívnosť vybraných krajín, ktorá sa vo 
všetkých sledovaných modeloch pohybuje od 
96,8% až po hodnotu 97,3%, čo hodnotíme veľmi 
kladne. Znamená to, že krajiny naozaj využívajú 
svoje zdroje relatívne efektívne v porovnaní s 
výsledkami zo štúdii iných autorov.

Na relatívnu efektívnosť vzdelávania sa vo 
svojej štúdií zamerali aj ekonómovia Aristovnik 

Prameň: výpočty autora�

Graf 9: Výstup Modelu 2
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a Obadić (2014)2, ktorí sa zamerali na školy v 
štátoch Chorvátsko a Slovinsko v porovnaní s 
krajinami Európskej únie a OECD. Výsledkami 
ich práce sú zistenia, že efektívnosť sa naprieč 
väčšinou krajín Európskej únie signifikantne 
líši. Autori odporúčajú krajinám zvýšiť dôraz 
na využívanie vládnych výdavkov v oblasti 
vzdelávania.

Známou vedeckou prácou je štúdia fínskych 
ekonómov Kirjavainen a Loikkanen (1996)3, 
ktorej hlavným cieľom je analyzovať efektívnosť 
sekundárneho vzdelávania vo Fínsku. Priemerné 
úrovne efektívnosti použitých modelov sa 
pohybujú v rozpätí 82% - 84%. Model, v 
ktorom bola úroveň vzdelania rodičov zahrnutá 
ako input, dosiahol efektívnosť až 91%. Podľa 
výsledkov modelov boli triedy s nízkym počtom 
žiakov neefektívne a veľkosť školy nemala na 
efektívnosť žiadny dopad.

Článok s názvom “Improving Public Spending 
Efficiency in Primary and Secondary Education“ 
autorov Sutherland, Price a Gonand (2009)4 
sa zaoberá efektívnosťou verejných výdavkov 
v primárnom a sekundárnom vzdelávaní v 
krajinách OECD. Analýza využíva na výpočty 

2 Aristovnik, A� – Obadić, A�: Measuring relative efficiency 
of secondary education in selected EU and OECD countries: 
the case of Slovenia and Croatia� [online]� 2014� University of 
Ljubljana, University of Zagreb� <Dostupné na internete: https://
mpra�ub�uni-muenchen�de/63936/1/MPRA_paper_63936�pdf> 
3 Kirjavainen, T� – Loikkanen, H�: Efficiency Differences of 
Finnish Senior Secondary Schools: An Application of DEA 
and Tobit-Analysis� 1996� The Research Institute of the Finnish 
Economy� Helsinki� ISSN 0781-6847 
4 Sutherland, D� – Price, R� – Gonand, F�: Improving Public 
Spending Efficiency in Primary and Secondary Education� 2009� 
OECD Journal: Economic Studies� ISSN 1995-2848 

metódu DEA a SFA. 
Autori vo výsledkoch 
svojej práce uvádzajú, 
že ak by sa neefektívne 
krajiny dokázali dostať na 
úroveň najefektívnejších 
krajín, pri nezmenených 
množstvách vstupov, 
tak by sa výsledky 
testovania PISA zvýšili v 
priemere krajín OECD o 
5%. Najmenej efektívne 
krajiny by sa dokázali 
zlepšiť až o približne 
10 %. Taktiež tvrdia, že 

efektívnosť je v krajine vyššia, čím je vyššie 
pedagogické vzdelanie učiteľov. Naopak, čím sú 
školy menšie a lokálnejšie, tým existuje väčšia 
tendencia rastu neefektívnosti.

Pri pohľade na porovnanie so štúdiou od Afonso a 
St.Aubyn (2005)5 vidíme opäť vyššiu priemernú 
efektívnosť krajín v našich modeloch (96,8 – 
97,3% oproti 85,9 – 88,6%), čo značí zlepšenie 
využívania obmedzených zdrojov.

Výrazným rozdielom našich modelov od modelov 
zmieňovaných ekonómov je ten, že v našich je ako 
výstupná premenná použitý aj Gross Enrollment 
index (GEI), ktorý poukazuje na percento ľudí 
prihlásených na vysokú školu spomedzi všetkých 
ľudí v určitej vekovej kategórií. Analýzou sa 
ukázalo, a potvrdila sa tým naša hypotéza, že 
lepšie využívané zdroje vedú k vyššiemu počtu 
ľudí prihlásených na vysokoškolské štúdium 
o čom svedčia výsledky modelu 1 a modelu 
2, v ktorých krajiny s vyššou hodnotou GEI 
dosahovali vyššiu úroveň efektívnosti.

Na základe komparácie výsledkov starších štúdii s 
výsledkami našej práce konštatujeme, že krajiny 
v priebehu času dokázali výrazne zefektívniť 
využitie svojich vstupov a tým aj skvalitniť 
vzdelávacie systémy vo svojich krajinách.

5 Afonso, A� - St�Aubyn M�: Non-Parametric Approaches to 
Education and Health Efficiency in OECD Countries� 2005� 
Journal of Applied Economics� 

Prameň: výpočty autora�

Graf 10: Výstup Modelu 3

Prameň: ICAO (2020), vlastné spracovanie�

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/63936/1/MPRA_paper_63936.pdf>
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/63936/1/MPRA_paper_63936.pdf>
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Vodná doprava môže byť zaujímavou alternatívou pre odvetvia 
v SR. Ale nie za súčasných podmienok.

Pod gesciou Národohospodárskej fakulty EUBA vznikla pre potreby Ministerstva 
dopravy a výstavby SR rozsiahla štúdia „Komplexná analýza využitia vodnej dopravy 
pre iné odvetvia hospodárstva“. Vyberáme z nej niekoľko záverov a poznatkov. Otázky, 
na ktorú sme sa pokúšali zodpovedať, by sa dali zjednodušene sformulovať asi takto: 
Existuje v slovenskej ekonomike potenciál pre využívanie vodnej dopravy na vyššej 
úrovni, ako sa to deje v súčasnosti? Ak takýto potenciál existuje, za akých podmienok 
je využiteľný? Na prvú otázku sme odpovedali kladne. Na druhú obšírne. Dlho 
zanedbávaná vodná doprava a hlavne jej infraštruktúra totiž potrebuje podstatne viac 
pozornosti, ak má byť pre iné odvetvia hospodárstva skutočne využiteľná.

Vo východiskovom období je síce vodná 
doprava v SR dostupným druhom dopravy, ale 
s postavením doplnkového, málo výkonného 
dopravného módu (s objemom nákladnej 
dopravy 2,3 mil. ton za rok 2017). Kapacity 
prístavov sú využívané iba v nízkej miere. 
Nízka východisková báza výkonov odvetvia, 
spolu s nízkym využitím kapacít prístavov však 
zároveň ponúka priestor pre rast – za určitých 
podmienok. Ide o druh dopravy využívaný na dlhé 
vzdialenosti (priemerná dĺžka trasy takmer 400 
km), orientovaný takmer výlučne na exportné 
aktivity. Dopravný mód je limitovaný výkyvmi v 
podmienkach splavnosti vodnej cesty. V osobnej 
lodnej doprave SR nedokáže za súčasných 
podmienok (pri infraštruktúrnych obmedzeniach 
dominantného osobného prístavu v Bratislave) 
zachytiť trend nárastu v Európe a ekonomicky 
z neho ťažiť. Je to ďalšia príležitosť (pozn.: 
nebrali sme ešte do úvahy možný limitujúci 
vplyv protipandemických opatrení na verejnú 
dopravu v roku 2020; resp. predpokladáme skôr 
ich časovo obmedzený vplyv).

Štruktúrne charakteristiky  ekonomiky SR sú 
dobre zlučiteľné s rozvojom nákladnej lodnej 
dopravy. Charakter produkčnej štruktúry 
ekonomiky je dokonca priaznivý pre rozvoj 
takéhoto dopravného módu. Dôvody pre takéto 
tvrdenie sú nasledovné:
• V ekonomike SR pretrváva vysoký podiel 

priemyslu (čo pre EÚ už nie je typické), 

s veľkým podielom hromadnej výroby a s 
potrebou presúvať značný objem tovarových 
vstupov aj výstupov;

• Charakteristická je vysoká náročnosť na 
medzispotrebu (potreba veľkého objemu 
spotrebovaných vstupov na jednotku 
produkcie), v tejto medzispotrebe je 
mimoriadne vysoký podiel hmotných 
tovarov;

• Producenti si potrebujú zachovať svoju 
nákladovú konkurencieschopnosť. Preto 
tlačia na nízku cenu dopravy. Lacný druh 
dopravy, akým je vodná doprava, napomáha 
udržiavať nákladovú konkurencieschopnosť 
ostatných odvetví.

• Ekonomika je silno exportne orientovaná. Na 
presun veľkých objemov tovarov na dlhšie 
vzdialenosti je vodná doprava vhodným 
riešením.

Uvedené charakteristiky vysvetľujú, prečo 
má slovenská ekonomika pomerne vysokú 
dopravnú náročnosť. Doprava presúva veľký 
fyzický objem tovaru, hodnota tejto dopravy 
v peňažnom vyjadrení je však pomerne nízka. 
Znamená to potrebu presunu značného objemu 
tovaru pri tlaku na nízke náklady dopravy. Pri 
takejto potrebe je posilnenie vodnej dopravy 
(dlhšiu dobu poddimenzovanej) vhodná 
ponuka pre odvetvia v SR. Tieto štruktúrne 
charakteristiky však samé osebe nemôžu byť 
postačujúcim faktorom pre vznik reálneho 

Karol Morvay
KHP, NHF, EUBA
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dopytu po vodnej doprave. K tomu musí 
byť vodná doprava vnímaná ako dostupná a 
spoľahlivá alternatíva.

Diverzifikácia aktivít vodnej dopravy je slabá 
v pohľade komoditnom aj teritoriálnom (ide o 
dopravu úzkeho spektra komodít malému počtu 
zákazníkov). Iba dve rozhodujúce komodity majú 
viac ako 80 % podiel na celkových prepravených 
množstvách tovarov. To otvára príležitosť pre 
rast cez diverzifikáciu komodít.

Identifikovali sme odvetvia, ktorých výrobky 
sa v strednej a východnej Európe prepravujú 
vodnou dopravou a pritom je v SR výroba 
takýchto výrobkov silno zastúpená. Takýmito 
komoditnými skupinami sú v prvom rade 
výroba rafinovaných ropných produktov, výroba 
kovov a kovových výrobkov, výroba chemikálií 
a chemických výrobkov, výroba výrobkov z 
gumy a plastov. V takýchto prípadoch možno 
predpokladať najľahšie využitie možností vodnej 
dopravy. Priestor pre diverzifikáciu ponúkajú aj 
komoditné skupiny stroje, elektrické zariadenia 
a motorové vozidlá. Regióny v blízkosti vodných 
ciest Dunaj a Váh majú značný podiel na 
produkcii takýchto komodít. Štruktúra produkcie 
tovarov v ekonomike SR sa posúva smerom od 
tovarov typu hromadných substrátov (ktoré 
sú tradičnou komoditou pre vodnú dopravu) k 
takým tovarom, ktoré sú v terminológii dopravy 
klasifikované ako „bremená nerovnakej veľkosti“ 
(patria sem napr. kovové konštrukcie, stroje 
a zariadenia, dopravné prostriedky). Takéto 
tovary sú vo veľkej miere vhodné pre vodnú 
dopravu, takémuto štruktúrnemu posunu sa 
musia prispôsobiť dopravné terminály (možnosti 
kontajnerizácie, zoskupovania tovarov, 

paletizácie, balenia a náročnejšieho skladovania 
a manipulácie) a štruktúra budúceho lodného 
parku.

Pri porovnávaní parametrov druhov dopravy 
sme vyčíslili niekoľko pozoruhodných dopadov 
posilnenia vodnej dopravy (nastavených na 
„modelový“ rok 2035, za predpokladu existencie 
dvoch spoľahlivých vodných ciest Dunaj a Váh):

• Úsporu dopravných nákladov minimálne 32 
tis. EUR na 1 mil. tonokilometrov  (tkm) pri 
presune tovaru z cestnej na vodnú dopravu. 
Je to úspora hlavne v odvetviach primárneho 
a sekundárneho sektora ekonomiky 
(pôdohospodárstvo, ťažba, priemyselná 
výroba, stavebníctvo) vďaka využitiu 
lacnejšieho spôsobu dopravy.

• Úsporu externých nákladov približne 23 tis. 
EUR na 1 mil. tkm pri presune tovaru z 
cestnej na vodnú dopravu. Vodná doprava 
je spojená s menším objemom negatívnych 
externalít na spoločnosť z týchto dôvodov:
• má menšie nároky na zaberanie 

priestoru v krajine, môže sčasti využívať 
prírodou danú cestu, nepoškodzuje ráz 
krajiny;

• je spojená s menším hlukom, 
prašnosťou, s menším množstvom 
emisií v prepočte na jednotku 
prepraveného tovaru, má priaznivejší 
klimatický dopad;

• je s ňou spojené minimálne množstvo 
fatálnych nehôd;

• Úsporu nákladov na tvorbu a údržbu 
dopravnej infraštruktúry približne vo výške 
4 tis. EUR na 1 mil. tkm.

Tabuľka 1: Problém nízkej miery diverzifikácie vodnej dopravy v SR. Podiely najvýznamnejších komodít na 
celkových objemoch nákladnej lodnej dopravy (%)

Podiel najvýznamnejšej komoditnej skupiny na 
celkovej vodnej doprave

Podiel 2 najvýznamnejších komodit.  skupín na 
celkovej vodnej doprave

priemer 2009-2013 priemer 2014-2017 priemer 2009-2013 priemer 2014-2017

Slovensko 51,3 74,2 80,1 82,9

Maďarsko 65,3 61,7 87,5 83,1

Rakúsko 32,3 27,9 60,6 52,4

Rumunsko 27,3 23,5 48,5 46,3

Nemecko 27,5 20,7 41,8 36,1

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Eurostat-u�
Poznámky: Počítané z údajov o exporte („exports loaded“), z pôvodných údajov v tis. ton.
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Súčet vyššie uvedených úspor je minimálne 
na úrovni 59 tis. EUR na 1 mil. tkm. Väčšina 
tohto efektu (54 %) plynie v prospech odvetví 
využívajúcich lacnejšiu dopravu, zvyšná časť 
(46 %) plynie celej spoločnosti predovšetkým 
v podobe menšej zaťaženosti negatívnymi 
externalitami. Pri predpokladaných výkonoch 
vodnej dopravy (2035) vo výške približne 2 mld. 
tkm za rok (5,3 mil. ton tovaru na priemernú 
vzdialenosť takmer 400 km) to znamená úspory 
minimálne 118 mil. EUR za rok v porovnaní 
so stavom, v ktorom by vodná doprava nebola 
vykonávaná. V porovnaní so súčasným stavom, 
keď vodná doprava pracuje s výkonom necelých 
0,9 mld. tkm (2017), ide o úsporu minimálne 66 
mil. EUR ročne (v súčasných cenách).

Uvedená štruktúrna zmena s posilnením vodnej 
dopravy na výkon približne 2 mld. tkm za rok 
znamená elimináciu 19 km dlhého radu kamiónov 
na cestách každý pracovný deň. Existuje ešte 
súbor vyvolaných prínosov, ktoré sa zatiaľ veľmi 
obťažne kvantifikujú: možné multiplikatívne 
účinky na podniky zamerané na stavbu, údržbu 
alebo modernizáciu plavidiel, alebo súbor služieb 
podporených osobnou lodnou dopravou (cestovný 
ruch, obchodovanie s nehnuteľnosťami a pod.).

Existencia štruktúrnych predpokladov 
v ekonomike je len jedným, zďaleka nie 
dostačujúcim faktorom pre formovanie 
dopytu po vodnej doprave (tým ďalším je v 
prvom rade spoľahlivá vodná cesta (adekvátna 
infraštruktúra) a iné. Vodná doprava je odvetvie 
ekonomickej činnosti. Pre svoj výkon potrebuje 
infraštruktúru, kapitál, pracovné sily a pravidlá 
(inštitucionálny rámec). Z tejto logiky vychádza 
pomenovanie bariér rozvoja (Schéma 1).

Predpokladáme, že musia byť prekonávané všetky 
bariéry. Separátne riešenie vybraných bariér nie 
je vhodným riešením, vzhľadom na ich presahy a 
vzájomné previazanie. Navrhujeme koordinované 
riešenie všetkých. To však neznamená, že všetky 
opatrenia súvisiace s ich prekonávaním majú 
rovnakú váhu či rovnakú mieru priority. Niektoré 
majú charakter absolútnej nevyhnutnosti a 
musia byť pripravované vopred (predovšetkým 
opatrenia súvisiace s tvorbou infraštruktúry), 
iné majú podporný charakter, alebo môžu byť 
zaradené priebežne. Na pravej strane Schémy 2 je 
zobrazený návrh prioritných krokov. Keďže pre 
rozvíjanie dopravného módu je nevyhnutným 

prioritným predpokladom dobudovanie a 
udržiavanie infraštruktúry (dostupnej a 
spoľahlivej vodnej cesty), na prvých priečkach 
v schéme sú navrhované opatrenia súvisiace s 
infraštruktúrou. Viaceré bariéry a ich riešenia 
sa prelínajú, vzájomne dopĺňajú či podmieňujú. 
Ich zaradenie do niektorej z uvedených 
kategórií nepopiera fakt, že majú presahy. 
Absolútnu prioritu má tvorba infraštruktúry, 
transformácia prístavov na moderné logistické 
uzly a inštitucionálne a finančné zabezpečenie 
rozvíjania vodných ciest a vodnej dopravy.

Rozhodujúcim záverom je, že doterajšie 
okrajové postavenie vodnej dopravy nie je 
dané tým, že by hospodárstvo SR nedokázalo 
vygenerovať dopyt po takejto dopravnej 
službe. Ekonomika SR prešla v uplynulých 
dekádach významnými štruktúrnymi 
zmenami, ale  realizované zmeny v štruktúre 
a charaktere ekonomiky sú zlučiteľné s 
potenciálnym využívaním vodnej dopravy. 
Problém teda nie je v charaktere vývoja 
hospodárstva, ale v dlhodobom podcenení a 
zanedbaní vodnej dopravy. Veľmi výrazne 
sa to odrazilo vo vývoji investičných tokov 
či v stave fixného kapitálu vo vodnej 
doprave. Zmenou v prístupe k vodnej 
doprave a eliminovaním identifikovaných 
bariér ju možno pozdvihnúť zo súčasnej 
pozície marginalizovaného druhu dopravy, 
pri dosiahnutí širokého spektra 
sprievodných sociálno- ekonomických aj 
environmentálnych efektov.

Tento článok sa opiera o dokument „Komplexná 
analýza využitia vodnej dopravy pre iné 
odvetvia hospodárstva“, na tvorbe ktorého sa 
autorsky podieľali (v abecednom poradí):

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. 
(Právnická fakulta UK)
Ing. Martin Hudcovský, PhD. 
(Národohospodárska fakulta EUBA)
Ing. Martin Jurkovič, PhD. 
(Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a 
spojov UNIZA)
Ing. Tomáš Kalina, PhD. 
(Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a 
spojov UNIZA)
Ing. Karol Morvay, PhD. 
(Národohospodárska fakulta EUBA)
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