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Milí naši čitatelia,

Slovenská ekonomika sa zotavuje z pandemickej recesie, ktorá ju postihla v roku 2020. Predpokladáme, 
že proces zotavovania bude prebiehať aj napriek tomu, že príčina recesie ešte nepominula. V tejto viere si 
dovoľujeme ponúknuť niekoľko obhliadnutí sa za recesiou. Sú rôznorodé a tvoria „Tému čísla“ tohto vydania 
časopisu: všímajú si zmeny v sociálnej situácii, v ziskovosti lekární, dopady na migráciu, alebo aj rozdielne 
dopady recesie na spotrebu a investície. 

Po takmer dvoch desaťročiach „nezaujímavého“ vývoja je ukazovateľ miery inflácie opäť v centre pozornosti. 
Ako aktualitu prinášame pohľad na jeden z čiastkových problémov inflácie (a jej merania). A sekcia 
„Zaujímavosti“ opäť prináša pestrejšiu zmes tém: Možno sa v nej dočítať, ako sa Slovensku darí v rebríčku 
spokojnosti so životom, alebo ako sa formujú vzťahy EÚ s ďalšími centrami svetovej ekonomiky. Originálnym 
príspevkom je aj hodnotenie procesu liberalizácie trhu so službami koronerov. 

Čitateľom prajeme úspešný štart do nového roku, v ktorom už budú spoločenské javy v čoraz menšej miere 
determinované mikrobiologicky.

Vďaka za všetky konštruktívne pripomienky a námety.

Editoriál

Karol Morvay

Názory autorov prezentované v tejto publikácií nemusia reprezentovať názory inštitúcií v ktorých pôsobia.

Zoznam použitej literatúry pri jednotlivých článkoch je k dispozícií na požiadanie v redakcií časopisu.

Vedecko popularizačný časopis - Monitor hospodárskej politiky - polročná periodicita.
Príspevky jednotlivých autorov prechádzajú recenzným konaním.
Šéfredaktor: Karol Morvay
Výkonný redaktor: Martin Hudcovský
Redakčná rada: Martin Lábaj, Martin Hudcovský, Kristína Mojzesová, Elena Fifeková, Daniela Pobudová, Richard Kališ.
Vydáva: Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave.
ISSN: 2453-9287

Aktuality
Čo má spoločné bývanie „vo vlastnom“ s infláciou? .................................................................................................. 3

Téma čísla
Ziskovosť lekární na Slovensku v pandemickej recesii .............................................................................................. 6
Zachránená spotreba pri obetovaných investíciách ................................................................................................. 10
Budú aj tento rok šťastné, veselé a vzdialené? ........................................................................................................... 13
NextGenerationEU a národné Plány obnovy ........................................................................................................... 16
Vybrané súvislosti medzi nezamestnanosťou a sociálnou pomocou v čase pandémie ....................................... 20

Zaujímavosti
Prejde región horná Nitra úspešnou transformáciou na nízkouhlíkové hospodárstvo? .................................... 25
Šťastie ako pojem v ekonómii – a jeho meranie ....................................................................................................... 31
Neúspešný pokus s liberalizáciou trhu koronerov ................................................................................................... 33
Vývoj pozície Európskej únie vo svetovom hospodárstve ...................................................................................... 36

Obsah



3

Monitor hospodárskej politiky Aktuality

Čo má spoločné bývanie „vo vlastnom“ s infláciou?

Za posledné obdobie sa miera inflácie v celej EÚ zrýchlila a prinavrátila do hospodárstva 
jav, ktorý sme už niekoľko rokov (skoro celú dekádu) nevídali. Slovensko tomu nie 
je výnimkou a miera inflácie v medziročnom vyjadrení sa dostávajú až nad 5 % 
hodnotu. Zároveň s prudším oživením inflácie táto téma preniká čoraz viac do médií 
a bežný človek, ktorý sa neorientuje v štatistickom vykazovaní, môže miestami zostať 
zaskočený. Tak napr. 12.11.2021 bola v médiách komunikovaná správa, že medziročná 
miera inflácie vystúpila na hodnotu 5,1 %. O štyri dni neskôr však bola na stránke ŠÚ 
SR zverejnená iná správa, že inflácia podľa harmonizovaného spotrebného koša bola 
na úrovni 4,4 %. Ktorý údaj je teda korektný? Jednoduchou odpoveďou je, že oba. Ale 
ako sa hovorí „diabol sa skrýva v detailoch“.

Podobne ako všetky ostatné krajiny EÚ, aj Slovensko 
pravidelne zisťuje ako sa mení cenová hladina hneď 
dvoma ukazovateľmi (nie je to nič neobvyklé, veď 
aj miery nezamestnanosti máme dve -publikované 
dvomi od seba nezávislými organizáciami). O tom, 
že mieru inflácie vyjadrujeme dvoma spôsobmi 
by bežný spotrebiteľ doteraz pravdepodobne ani 
nevedel, a to hlavne kvôli faktu, že obe sa za posledné 
obdobie vyvíjali takmer identicky. Až v roku 2021 
nastal dôvod všimnúť si (po dlhej dobe), že tie 
miery inflácie sú naozaj dve a čo je zaujímavejšie – 
že sa od seba začínajú odkláňať. Ako vidieť v grafe 1, 
približne od druhého kvartálu tohto roku rastie 
národná inflácia rýchlejšie ako tá harmonizovaná.

Podobné a predsa rozdielne...

Základný rozdiel medzi dvomi publikovanými 
mierami inflácie spočíva v tom aký spotrebný kôš na 
to používajú. Zatiaľ čo jeden spotrebný kôš je „šitý“ 
na pomery slovenskej ekonomiky a spotrebiteľského 
správania v nej, ten druhý je jednotný pre celú EÚ 
za cieľom ľahkej porovnateľnosti vývoja inflácie 
naprieč EÚ. 

Ďalšou dôležitou odchýlkou je akým spôsobom sa 
vysporiadavajú jednotlivé metodiky so štatistickým 
fenoménom, keď určitý podiel osôb býva vo svojom 
vlastnom dome (za čo očividne žiadny nájom 

neplatia), zatiaľ čo zostávajúca 
časť ľudí, ktorá si bežne prenajíma 
svoje bývanie, platí. Práve osoby, 
ktoré bývajú vo vlastnom dome 
či byte štatisticky znižujú vlastnú 
spotrebu (neplatia nájom) a preto 
nezahrnúť tieto hypotetické výdavky 
do spotreby by viedlo k skresleniu 
najdôležitejších makroekonomických 
ukazovateľov ako HDP a inflácie. 
Pretože na jednotnej európskej 
úrovni neexistuje jednotná dohoda 
ako toto hypotetické nájomné merať, 
spotrebný kôš spoločný pre celú EÚ 
ho jednoducho neobsahuje, zatiaľ čo 
národný áno. A práve v tomto malom 
detaile môžeme nachádzať zásadný 
dôvod, prečo sa miery inflácie Prameň: Makroekonomická databáza NBS (2021).

Graf 1: Medziročný vývoj miery inflácie podľa CPI a HICP metodiky od 
začiatku pandémie (v %)

Karol Morvay
KHP, NHF, EUBA

Martin Hudcovský
KHP, NHF, EUBA
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merané podľa CPI (národná) a HICP (európska) 
začali od seba vzďaľovať.

ŠÚ SR už od roku 1997 odhaduje tzv. „imputované 
nájomné“, ktoré predstavuje štatisticky dopočítanú 
hodnotu ako sa vyvíjajú čisté náklady spojené s 
bývaním vo vlastnom dome či v byte bez energií. 
Jednoducho povedané, ide o vyjadrenie hodnoty 
nájomného, ktoré by vlastníci domov a bytov získali 
na nájomnom ak by sa rozhodli svoj dom prenajímať 
namiesto bývania v ňom. O tom, že takáto položka 
môže naozaj urobiť zásadný rozdiel svedčí graf 2, 
ktorý hovorí že ak vyjadríme imputované nájomné 
v pomere k HDP krajiny, tak práve Slovensko 
dosahuje v strednej Európe najvyššie hodnoty. Je 
to dané tým, že až 90 % osôb žijúcich na Slovensku 
vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva (70 % z nich 
nemá zaťažené bývanie hypotekárnym úverom). Aj 
dôležitosť tejto položky pri meraní národnej inflácie 
je vysoká, keď imputované nájomné malo ako 

samostatná položka (reprezentant) 
na celom spotrebnom koši najväčšiu 
váhu – v roku 2021 až 10,4 %. To 
znamená, že aj relatívne malé zmeny 
vo vývoji imputovaného nájomného 
budú mať badateľný dopad na úroveň 
celkovej inflácie. A tu nachádzame 
príčinu rozdielu medzi vývojom 
miery inflácie meranej na národnej 
vs. Európskej úrovni.

Imputované nájomné je len jednou z 
troch častí celkovej kategórie Bývanie 
v spotrebnom koši, ale jeho váha 
je najväčšia. Zahrňuje aj skutočne 
odmerané nájomné za bývanie 
v nájomných bytoch a údržbu a 
opravu obydlia s ohľadom na cenu 

stavebných prác a hlavne materiálov. Na grafe 3 
možno pozorovať, že jednotlivé položky v rámci 
kategórie Bývanie (bez energií) však majú odlišný 
vývoj. Skutočné nájomné si drží len nízku hladinu 
rastu a od apríla tohto roku sa dostalo až na nulový 
rast. Naopak od toho istého mesiaca údržba a oprava 
obydlia a hlavne imputované nájomné začínajú 
rásť. Nie je náhoda, že aj pozorovaný odklon 
medzi dvomi mierami inflácie začína v rovnakom 
období. Imputované nájomné ako položka, ktorá 
sa nachádza v národnej metodike začala výrazne 
prispievať k rastu celkovej inflácie. V európskom 
spotrebnom koši sa takáto položka nenachádza a 
preto je tempo rastu inflácie nižšie.

Aby sa veci ešte viac skomplikovali, zájdeme 
do jemnejších detailov ohľadne imputovaného 
nájomného. Aj odhad vývoja imputovaného 
nájomného sa od roku 1997 medzičasom zmenil, 

keď od roku 2010 sa počíta z indexu za 
nájomné byty, z indexu za fond opráv 
a z indexu za stavebné materiály, 
ktoré sú používané pri opravách a 
údržbe bytov a rodinných domov v 
osobnom vlastníctve. Do roku 2010 
sa používal jednoduchší spôsob, 
ktorý pozostával len z meranie výšky 
platieb do fondu opráv v bytových 
domoch. V spotrebnom koši bola aj 
druhá položka, ktorá sa snažila merať  
čisté náklady spojené s bývaním 
v rodinnom dome, avšak aj tá sa 
odvodzovala z výšky platieb do fondu 
opráv. Takýto spôsob viedol k ešte 
skreslenejšiemu odhadu a dokonca 

Prameň: Eurostat (2021).

Graf 2: Podiel imputovaného nájomného na HDP v 2020 (v %, z bežných 
cien)

Prameň: ŠÚ SR Datacube (2021).

Graf 3: Vývoj cien v položkách kategórie Bývanie (bez energií)
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k neobvyklej situácií v roku 2009, keď sa podľa 
národného spotrebného koša dosiahla inflácia viac 
ako 2 % a podľa európskeho deflácia 0,6 % (TREND, 
2009).

Keď sa však vrátime k aktuálnemu vývoju 
imputovaného nájomného, zistíme, že najväčším 
prispievateľom k rastu z troch indexov, ktoré 
spolu determinujú odhad vývoja imputovaného 
nájomného pre vlastníkov, je index cien stavebných 
materiálov (index za nájomné byty ani index platieb 
do fondu opráv nemajú zďaleka tak dramatický 
priebeh). Graf 4a zobrazuje, ako sa v priebehu roku 
2021 zvýšili ceny stavebných materiálov takmer 
o pätinu medziročne (18,4 %). Je to priamym 
dôsledkom prudkého oživenia počas roku 2021, 
keď logistické problémy a obmedzená produkcia 
spôsobili nedostatok stavebných materiálov 
po celom svete, čo dramaticky hnalo ceny do 
dovtedy nevídaných výšok. Dramatické zvýšenie 

zaznamenali najmä kovové, drevené a rafinované 
produkty, keď niektoré produkty zaznamenávajú aj 
viac ako 60% rast (graf 4b).

*****

Na záver tak možno zhrnúť, že podobne ako za 
všetkými inými fenoménmi, ktoré aktuálne hýbu 
globálnym ekonomickým vývojom, tak aj tu treba 
ako príčinu hľadať globálnu pandémiu (alebo skôr 
nečakane prudké oživenie, ktoré v tomto roku 
nastalo). Nie je tomu inak ani v prípade vyššej 
miery inflácie a odlišného vývoja jej dvoch mier, 
ktoré sa na Slovensku aktuálne dosahujú. Možno 
zmierňujúcim faktom však môže byť, že osoby ktoré 
si aktuálne nestavajú alebo v blízkej budúcnosti 
neplánujú stavať nové bývanie (alebo ho renovovať) 
zažívajú skôr mieru inflácie, ktorá sa viac približuje k 
hodnotám vykázaným cez HICP (európsky) index, 
ako tej nameranej cez národnú CPI metodiku. 

Prameň: ŠÚ SR Datacube (2021).

Graf 4a: Medziročná zmena cien stavebných 
materiálov

Graf 4b: Stavebné materiály s medziročným rastom za 
prvých deväť mesiacov vyšším ako 20 %
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Na slovenský trh lekární dlhodobo vstupujú noví 
hráči, čím sa mení intenzita a štruktúra konkurencie 
v odvetví. Kým v roku 2004 Szalayová et al. (2014)  
dentifikovala 1168 lekární na území Slovenska, v roku 
2020 bol ich počet takmer dvojnásobný, t. j. 2259. 
V prepočte k počtu obyvateľov SR to znamená, 
že priemerný počet obyvateľov na lekáreň klesol 
zo 4 600 na 2 419. Takéto zníženie potenciálneho 
trhového podielu muselo nutne vyvolať nepriaznivé 
tlaky na zisk jednotlivých lekární. Mandžák a 
Hronček (2019)  uvádzajú, že v roku 2017 pätina 
lekární na trhu dosahovala nulový alebo negatívny 
zisk. V tomto príspevku sa zameriame na ziskovosť 
lekární v roku 2020 a porovnáme ju s rokom 2019, 
ktorý ešte nebol poznačený pandémiou Covid-19.

Pred samotnou analýzou je vhodné v stručnosti 
charakterizovať cenotvorbu liekov na Slovensku, 
keďže tieto podľa Skybovej (2014) tvoria asi 89% 
z obratu lekárne. Lieky možno rozdeliť do dvoch 
kategórií – lieky,  ktorých výdaj nie je viazaný 
na lekársky predpis (tzv. voľnopredajné) a lieky, 
ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis. Pri 
voľnopredajných liekoch ide o lieky, pri ktorých 
nie je nutná predchádzajúca návšteva lekára 
a vystavenie predpisu, ich cenotvorba nie je 
regulovaná a uplatňuje sa trhová konkurencia. 
Najbežnejšími príkladmi sú lieky proti bolesti, 
obsahujúce účinné látky paracetamol, ibuprofen 
alebo kyselinu acetylsalicylovú. Na druhej strane 
sú lieky na predpis, ktoré sa viažu na konkrétne 
rozhodnutie lekára, sú v prevažnej miere kryté 

1 Príspevok je výstupom projektu APVV-18-0425 “Vstup a 
konkurencia na regulovaných trhoch: fungovanie slovenského 
lekárenského trhu”

zdravotným poistením s obvykle nízkym doplatkom 
poistenca a ich maximálna cena je regulovaná 
Ministerstvom zdravotníctva SR.  Pri liekoch, 
ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, sa 
v súčasnosti uplatňuje degresívna marža: čím 
drahší liek, tým nižšia je maximálna povolená 
zisková marža. Len pre predstavu, čo sa podielu 
voľnopredajných a predpisovo viazaných liekov 
týka, v roku 2019 predstavoval na Slovensku obrat 
voľnopredajných liekov hodnotu 204 miliónov eur a 
obrat liekov viazaných na predpis dosiahol hodnotu 
1 084 miliónov eur (NCZI, 2019). 

Zisková marža lekární podľa kraja

Hoci v roku 2020 pôsobilo na trhu 2259 lekární, dáta 
z Finstatu umožňujú analyzovať len 1786 z nich, 
nakoľko živnostníci údaje o ziskoch neuvádzajú. Z 
rovnakého dôvodu sú živnostníci vyňatí aj zo vzorky 
pre rok 2019. V tabuľke č. 1  je uvedený celkový 
počet lekární vo vzorke a podiel lekární s nulovým 
alebo negatívnym ziskom pre jednotlivé kraje v 
rokoch 2019 a 2020. Podľa dát z NCZI však celkový 
počet vydaných liekov medzi rokmi 2019 a 2020 
poklesol. Kým v roku 2019 bolo v súčte vydaných 
156539740 jednotiek liekov (prepočet podľa veľkosti 
balenia), v roku 2020 sa súčet znížil na 148824939 
jednotiek. Takisto klesol aj súčet úhrad za lieky, a to 
o 4,7% percenta pre zdravotné poisťovne a o 1,6% 
pre pacientov. Pokles spotreby reflektoval opatrenia 
v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci 
mimoriadnej situácie a núdzového stavu na území 
SR.

V tabuľke uvádzame aj priemerné ziskové marže 

Ziskovosť lekární na Slovensku v pandemickej recesii1

Na Slovensku dlhodobo pribúdajú nové lekárne a trh sa stáva prehusteným, z čoho 
môže následne vyplývať aj stratovosť viacerých lekární. V tomto príspevku sme sa 
zamerali na výsledok hospodárenia lekární v rámci SR v roku 2020. Teda v roku 
pandemickej ekonomickej recesie. Porovnávame podiely neziskových lekární v rámci 
jednotlivých krajov a v rámci príslušnosti k sieťam. Zároveň medzi sledovanými 
skupinami lekární porovnávame výšku priemernej ziskovej marže. A posúdime zmeny 
v takomto mimoriadnom období. 

Matúš Bilka
KHP, NHF, EUBA
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lekární v jednotlivých krajoch za rok 2020. Pre 
výpočet priemernej marže sme extrahovali hodnoty 
vyššie ako 1, keďže ide vzdialené pozorovania, 
skresľujúce výsledok.

Porovnanie podielov lekární, ktoré nedosiahli zisk 
je medzi rokmi 2019 a 2020 pomerne vyrovnané. 
V oboch rokoch približne jedna zo 4 sledovaných 
lekární nevygenerovala pozitívny výsledok 
hospodárenia. Na základe tohto podielu sa zdá, že 
prítomnosť Covid-19 nemala výraznejší vplyv na 
ziskovosť lekární, nakoľko sa hodnoty nezmenili a 
to aj napriek zníženej spotrebe liekov v roku 2020. 
Výnimkou je Banskobystrický kraj, kde v roku 2019 
nedosiahli zisk len 2 z 10 lekární, avšak v roku 2020 
už takmer 3 z 10.

Priemerný podiel zisku na tržbách lekární bol 
v roku 2020 na úrovni 0,46%. Ak sa pozrieme na 
úroveň krajov zistíme, že najvyššiu priemernú 
ziskovú maržu mali lekárne v Trenčianskom kraji. 
Ich zisk predstavoval v priemere 1,45% tržieb. Tento 
údaj je o to zaujímavejší, že podľa prepočtu počtu 
obyvateľov na počet lekární zistíme, že Trenčiansky 
kraj mal najnižšiu koncentráciu lekární. Na jednu 
lekáreň tu pripadalo 2 575 obyvateľov. Zároveň ide 
aj o kraj s najnižším podielom stratových lekární na 
Slovensku. Stratová tu je len jedna z piatich lekární.

Na druhej strane najvyšší podiel stratových lekární 
možno pozorovať v Bratislavskom a Prešovskom 
kraji. V priemere 3 z 10 lekární nedokázali v roku 
2020 vygenerovať pozitívny výsledok hospodárenia. 
Oba kraje mali však stále relatívne vysoké ziskové 
marže, poukazujúce na rozdiely medzi lekárňami.  
Pri Prešovskom kraji môže byť za relatívne vysokými 
maržami podobný dôvod ako v Trenčianskom. 

Pripadá tu v priemere 2 574 ľudí na jednu lekáreň, 
čo je druhý najvyšší podiel na Slovensku.

V Bratislave pripadá na jednu lekáreň najnižší 

počet obyvateľov (1 981). Avšak hoci by sa na 
prvý pohľad mohlo zdať, že tu preto musí byť aj 
najsilnejšia cenová konkurencia a teda najnižšia 
zisková marža, je niekoľko dôvodov, prečo to tak 
nemusí byť. V prvom rade je zložité presne určiť 
veľkosť relevantného trhu. Hoci bolo ku koncu roka 
2020 v Bratislavskom kraji nahlásených 677 024 
obyvateľov, treba si uvedomiť, že toto číslo nezahŕňa 
ďalšie desaťtisíce dochádzajúce do hlavného 
mesta za prácou, nákupmi, lekármi alebo inými 
aktivitami. Títo výrazne zvyšujú potenciálny záber 
pacientov pre jednu lekáreň. Za druhé, v hlavnom 
meste sa nachádza množstvo lekární v poliklinikách 
alebo nemocniciach, ktoré majú predpoklady 
pre vyššie tržby a aj ziskové marže, nakoľko sú 
situované v blízkosti lekárov a môžu preto ponúkať 
aj menej bežné lieky, pri ktorých je nižší potenciál 
pre konkurenciu. Za tretie, podobne ako lekárne v 
zdravotníckych zariadeniach, aj tie nachádzajúce 
sa v nákupných centrách majú predpoklad vyššej 
koncentrácie zákazníkov a teda aj potenciál pre 
vyššie zisky. 

Najnižšie priemerné ziskové marže boli v roku 
2020 zaznamenané v Košickom, Banskobystrickom 
a Žilinskom kraji. Všetky tri kraje patria podľa 
ŠÚ SR k oblastiam s relatívne vysokým podielom 
obyvateľov ohrozených príjmovou chudobou. 
Pri Košickom kraji je však výsledok stlačený 
nadol dvoma lekárňami so stratou okolo 60%. Ak 
abstrahujeme od týchto dvoch lekární, priemerná 
zisková marža stúpne na 0,6%, ktorá je už bližšie k 

Tabuľka 1: Podiel lekární so stratou alebo nulovým ziskom z celkového počtu lekární v jednotlivých krajoch, roky 
2019 a 2020

Kraj
2019 2020

Počet lekární 
vo vzorke

Podiel lekární 
bez zisku

Počet lekární 
vo vzorke

Podiel lekární 
bez zisku

Priemerná zisková 
marža

Banskobystrický 167 0,21 209 0,28 0,16%
Bratislavský 238 0,29 285 0,30 0,75%
Košický 216 0,27 246 0,26 0,13%
Nitriansky 166 0,26 208 0,22 1,00%
Prešovský 199 0,27 240 0,30 0,65%
Trenčiansky 151 0,20 189 0,20 1,45%
Trnavský 161 0,34 192 0,28 0,52%
Žilinský 185 0,28 217 0,28 0,27%
Spolu 1483 0,27 1786 0,27 0,46%

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z databázy Finstat.
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priemerom ostatných krajov.

Zisková marža lekární podľa príslušnosti 
k sieti

Vďaka skombinovaniu dát z webových sídel 
jednotlivých lekárenských sietí na Slovensku s 
dátami z Finstatu, sa nám podarilo zanalyzovať aj na 
ziskovú maržu jednotlivých typov lekární. Okrem 
nezávislých lekární v roku 2020 na trhu pôsobilo 
ešte 6 sieťových lekární (Dr. Max, Benu, Farmakol, 
Schneider, Ekolekáreň a Apotheke) a 5 virtuálnych 
sietí (Partner, Družstvo lekární, Moja lekáreň, Vaša 
lekáreň (MedArt) a Plus Lekáreň). Rozdiel je v miere 
centralizácie. Sieťové lekárne zastrešuje spoločný 
vlastník, ako napríklad Penta pri lekárňach Dr. Max. 
Virtuálne siete sú zasa nezávislými lekárňami, ktoré 
sa dobrovoľne rozhodli vstúpiť do siete, aliancie, 
z dôvodu zdieľania nákladov alebo iných výhod. 
Podiel jednotlivých sietí na celkovom množstve 
lekární na SR je zdokumentovaný na grafe číslo 1. Z 
grafu možno vidieť, že časť sietí má len symbolický 
podiel na trhu.

Najsilnejšími hráčmi v rámci trhu lekární boli v roku 
2020 virtuálne siete. Najsilnejšia z nich, Plus lekáreň, 
predstavovala takmer štvrtinu všetkých lekární na 
území SR. Ďalšiu pätinu reprezentovala virtuálna 
sieť Partner. Tretia najpočetnejšia virtuálna sieť Vaša 
lekáreň zastupovala 13% trhu. Teda možno povedať, 
že tri virtuálne siete predstavovali viac ako polovicu 
subjektov na trhu. Najsilnejšia sieťová lekáreň Dr. 
Max zastrešovala len 14% jednotiek. Ostatné sieťové 
lekárne mali menej ako 5% z celkového počtu 
lekární. V kategórii nezávislých vystupovalo na trhu 
13% subjektov.

Ako je zdokumentované v tabuľke číslo 2, spomedzi 
sieťových lekární dosiahla v priemere pozitívny zisk 
len sieť Dr. Max. Išlo zároveň o najpočetnejšiu sieť 
lekární, pričom druhá v poradí, Benu mala menej 
ako tretinu. Z vyše 300 lekární Dr. Max bolo v roku 
2020 stratových len 7%. Pre porovnanie, v prípade 
zvyšných piatich sietí bol vždy pomer neziskových 
lekární vyšší ako 40%. Ide o číslo výrazne vyššie 
ako bol celoslovenský priemer. Pri interpretácii 
však treba brať do úvahy špecifickú charakteristiku 
sieťových lekární. Siete často zriaďujú pobočky na 
miestach, kde by sa nezávislá lekáreň neuživila. 
Tieto pobočky sú z počiatku často stratové, 
napríklad z dôvodu okolitej konkurencie, avšak 
ostatné jednotky v sieti kompenzujú ich stratu. 
Takéto správanie je pre sieť prínosné, nakoľko po 
eliminácii konkurencie na danom území dôjde ku 
kompenzácii predchádzajúcich strát. Pri porovnaní 
marží a počtu jednotiek v sieti nie je možné badať 
jednoznačnú koreláciu.

Na druhej strane spomedzi virtuálnych sietí, 
združujúcich nezávislé lekárne na princípe 
dobrovoľnej spolupráce, dosiahlo pozitívny 
priemerný zisk všetkých 5 reprezentantov. S 
výnimkou lekární Vaša lekáreň sa ziskové marže 
nachádzali v relatívne stabilnom rozpätí 1% až 1,3%. 
Takisto podiel lekární negenerujúcich zisk bol viac-
menej stabilný v rámci virtuálnych sietí a nelíši sa 
výraznejšie od priemeru SR.

Pre nezávislé lekárne platí, že v porovnaní s 
virtuálnymi sieťami sem patril vyšší podiel 
neziskových lekární a priemerný zisk bol záporný. 
Každá štvrtá nezávislá lekáreň negenerovala zisk a 
v priemere bola zisková marža nezávislej lekárne 
na úrovni -2%. Keďže nemáme údaje k sieťam z 

Graf 2: Podiel jednotlivých typov sietí na celkovom počte lekární, 2020

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z databázy Finstat a webstránok lekárenských sietí.
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minulých rokov, nie je možné určiť kauzalitu, ale 
prikláňame sa k hypotéze obojstrannej kauzality. Na 
jednej strane sa do virtuálnych sietí pravdepodobne 
združujú najmä lekárne, ktoré už určité zázemie 
majú, keďže práve tieto sú potenciálne prínosné pre 
sieť. Ide teda pravdepodobne o lekárne so ziskom, 
nachádzajúce sa vo frekventovaných oblastiach, 
kde ich práve konkurencia môže tlačiť k spolupráci. 
Na druhej strane vďaka kooperácii v rámci sieti 
klesajú náklady (reklama, distribúcia, jednania s 
dodávateľmi a pod.) a dochádza k obmedzeniu 
konkurenčných tlakov. To vedie k vyššiemu 
potenciálu pre realizáciu zisku jednotlivých členov 
siete. Je však treba podotknúť, že mnohé lekárne 
sa nachádzajú v oblastiach, kde nemajú žiadnu 
konkurenciu, avšak zároveň majú aj relatívne 
ťažšiu dostupnosť a obmedzený počet zákazníkov. 
Toto môžu byť faktory pôsobiace proti tendencii 
vstupovania do virtuálnych sietí.

*****

Vo všeobecnosti možno z analýzy vyvodiť, že rok 
2020 nespôsobil výraznejšie zvýšenie podielu lekární 
neschopných dosahovať zisk na trhu. Rovnako ako v 
roku 2019, aj v roku 2020 bola približne každá štvrtá 
lekáreň stratová. Všetky kraje vykázali pozitívne 
priemerné ziskové marže. Najnižšia zisková marža 
bola v Košickom a Banskobystrickom kraji a 
naopak, najvyššia v Trenčianskom a Nitrianskom 
kraji. Pri kategorizácii podľa príslušnosti k sieti 
najmenší podiel lekární neschopných generovať zisk 
sa nachádza v skupine virtuálnych lekární. Naopak, 
najvyšší podiel neziskových lekární sa nachádza v 
sieťových lekárňach. Výnimkou je sieť lekární Dr. 
Max, predstavujúca najvýznamnejšiu sieť na území 
SR. 

Tabuľka 2: Podiel lekární so stratou alebo nulovým ziskom podľa príslušnosti k sieti, rok 2020

Počet Podiel lekární bez zisku Priemerná zisková marža

Dr. Max 315 0,07 1,18%
Benu 91 0,48 -2,55%
Apotheke 56 0,66 -1,95%
Farmakol 49 0,49 -1,97%
Schneider 49 0,43 -0,73%
Ekolekáreň 5 0,80 -6,14%
Plus lekáreň 420 0,27 0,98%
Partner 349 0,27 1,26%
Vaša lekáreň 251 0,21 1,77%
Družstvo lekární 79 0,25 1,30%
Moja lekáreň 24 0,21 1,09%
Nezávislé lekárne 221 0,39 -2,09%

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov z databázy Finstat.
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Miera poklesu reálneho HDP v SR počas 
pandemickej krízy 2020 (-4,4 %) nie je v 
medzinárodnom porovnaní príliš zaujímavá – 
zapadá do rámca parametrov poklesu v iných 
európskych ekonomikách. To, čo do takéhoto rámca 
nezapadá, je miera poklesu tvorby kapitálu. V grafe 
1 sú zoradené ekonomiky EÚ podľa hĺbky prepadu 
tvorby hrubého fixného kapitálu počas pandemickej 
ekonomickej recesie. Tvorbu hrubého fixného 
kapitálu (ďalej THFK) tu využijeme ako meradlo 
investičnej činnosti. Slovensko sa s prepadom 
reálnej THFK o takmer 12 % umiestnilo úplne na 
okraji grafu – išlo o najhlbší prepad v sledovanej 
skupine 24 európskych ekonomík.

Ak zvážime, že THFK je súčasťou použitia HDP, 
tak už graf 1 navodzuje očakávanie, že iné zložky 
HDP  - predovšetkým spotreba – sa museli vyvíjať 
podstatne priaznivejšie. A to dokazuje graf 2. 
Ten zobrazuje, ako sa pokles HDP (prítomný vo 

všetkých krajinách v súbore) odrazil v spotrebe 
domácností a v THFK.

Na horizontálnej osi pozorujeme zmeny spotreby 
domácností, na zvislej zmeny THFK. Veľmi 
zjednodušene, pozorujeme tu, ako sa prepad HDP 
premietol do poklesu spotreby a poklesu investícií.

V každej krajine poklesla spotreba domácností 
(najmenej v Bulharsku a na Slovensku, 
najvýraznejšie v Španielsku a Taliansku). Zato nie 
všade poklesla THFK, niekde sa ju darilo zachovať 
rastúcu aj pri poklese ekonomiky (napr. Estónsko, 
Dánsko, Rumunsko).

V prípade SR pozorujeme jedinečnú kombináciu 
zmeny spotreby domácností a investícií: Pri 
mimoriadne malom poklese spotreby je tu najväčšia 
miera poklesu investícií (THFK). Znamená to 
udržiavanie spotreby a výrazný útlm investícií v 

Graf 1: Dynamika reálneho HDP a tvorby fixného kapitálu počas ekonomickej recesie 2020

Zachránená spotreba pri obetovaných investíciách
(alebo ako pandemická recesia prehĺbila investičnú mizériu v ekonomike SR)

Hĺbka pandemickej ekonomickej depresie (2020) v SR, meraná poklesom reálneho 
HDP, nevybočovala zo štandardu krajín EÚ. Mala však zvláštny priemet na spotrebu a 
investície. Slovenská ekonomika si pri svojom poklese udržala takmer nezmenený objem 
spotreby domácností. Zato tvorba fixného kapitálu poklesla mimoriadne výrazne. Tým 
sa posilnil dlhšiu dobu trvajúci nepresvedčivý vývoj investícií v SR.

Karol Morvay
KHP, NHF, EUBA

Martin Hudcovský
KHP, NHF, EUBA

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Eurostat-u.
Poznámky: Ide o medziročnú zmenu vyjadrenú z údajov získaných reťazením objemov (ide o reálnu zmenu). 
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čase ekonomických otrasov.1 

Pravda, mimoriadny pokles investícií v SR v roku 
2020 by mohol byť obhajovaný ako „iba“ nejaký 
mimoriadny jav pri výnimočnom šoku a prepade 
ekonomiky. Problém sa však komplikuje, keď 
rozšírime pohľad tak, aby sme do neho zahrnuli 
aj niekoľko rokov pred recesiou (a získali tak 
strednodobú dĺžku pozorovania). Priemerné 
tempo rastu THFK v období 2016 – 2020 bolo v SR 
najnižšie v EÚ (graf 3a) a dokonca v SR ako jedinej 
krajine vychádza záporné číslo – teda pokles.

Ako ďalší dôkaz trvalejšieho charakteru problému 
poslúži podiel prírastku THFK na prírastku HDP v 
predpandemickom rastovom období 2016 – 2019. 
Vyhýbame sa tak vplyvu prepadu ekonomiky v roku 
2020. V grafe 3b vidno, že v SR bol tento podiel 
veľmi nízky (tesne pod hodnotou 0,1).

V prípade SR tak nemožno extrémne nepriaznivý 
vývoj THFK zľahčovať tým, že je to len momentálny 
1 Ponúka sa tu asociácia na kritické komentáre jedného z ideových 
tvorcov reforiem v bývalých transformujúcich sa ekonomikách, 
maďarského ekonóma Jánosa Kornaia. Ten označoval situácie, 
v ktorých sa počas útlmu ekonomiky opatreniami vlád bráni 
úroveň spotreby a nechajú sa poklesnúť investície, pojmom 
„gulášový post- komunizmus“ (keďže išlo o jav typický pre 
krajiny, ktoré ešte krátko predtým pôsobili ako socialistické). V 
tomto duchu a s určitým nadsadením by sme konšteláciu v SR 
(podobne v Maďarsku a Poľsku) v roku 2020 mohli označiť za 
„gulášový covidizmus“.

dôsledok šoku v ekonomike v roku 2020. Už 
niekoľko rokov pred týmto útlmom bola investičná 
aktivita pomerne slabá.

Záplatou na vzniknutý problém by mali byť 
vonkajšie investičné zdroje, umiestňované v SR v 
rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti (k tomu 
bližšie M. Luchava – Havettová v tomto vydaní 
časopisu). Tie majú posilniť obnovu, modernizáciu 
a reformy, rozhodne však nemajú plne nahrádzať 
vnútornú investičnú motiváciu. 

*****

Zachraňovanie úrovne spotreby pri útlmoch 
ekonomiky sa zdá byť ľahšia a politicky 
atraktívnejšia cesta ako podpora investícií pri 
dočasnom útlme spotreby. Zachraňovanie úrovne 
spotreby (= zachraňovanie aktuálnej materiálnej 
životnej úrovne) môže byť pre politickú garnitúru 
naliehavejší cieľ vzhľadom na tlak verejnosti 
a potrebu zapôsobiť v pozícii ochrancu. Ale 
vzhľadom na potrebu podporiť tvorivú deštrukciu 
počas recesie a pri jej prekonávaní nie je extrémny 
pokles investícií v SR dobrou správou. Obzvlášť, 
keď tomuto prepadu investícií predchádzala ich 
slabšia dynamika aj v predpandemických časoch 
ekonomického rastu. A nie je to dobrou správou ani 
vtedy, keď sa znovu budeme môcť dočasne oprieť o 
„barličku zvonku“ v podobe európskych zdrojov na 
obnovu.

Graf 2: Kombinácie zmien spotreby domácností a zmien tvorby fixného kapitálu počas recesie 2020

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Eurostat-u.
Poznámky: Medziročné zmeny konečnej spotreby domácností aj tvorby hrubého fixného kapitálu sú vyjadrené z 
údajov získaných reťazením objemov (ide o reálnu zmenu). 
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Graf 3: Charakteristiky dynamiky fixných investícií v strednodobom časovom úseku

a) Priemerná zmena tvorby hrubého fixného 
kapitálu v období 2016-2020, v %

b) Podiel prírastku tvorby fixného kapitálu na prírastku 
HDP v období pred „koronakrízou“ (2016-2019)

Prameň: Vlastné výpočty podľa údajov Eurostat-u.
Poznámky: V grafe 3a ide o priemernú medziročnú zmenu tvorby hrubého fixného kapitálu, vyjadrenú z údajov 
získaných reťazením objemov (ide o reálnu zmenu). V grafe 3b je podiel prírastku zmeny tvorby hrubého fixného 
kapitálu na prírastku HDP za celé obdobie 2016-2019, počítané z údajov v bežných cenách.
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Ochorenie COVID-19 je spojené s viac ako 266,5 
milióna nakazených, viac než 5,2 milióna obetí , 
zavedením núdzového stavu v mnohých krajinách 
a kompletné prestavenie nielen migračných politík 
na celom svete. Prepuknutie pandémie spôsobilo 
tiež zhoršenie ekonomickej situácie, prehĺbenie 
existenčných problémov marginalizovaných skupín, 
medzi ktoré môžeme zaradiť aj migrantov, a to nielen 
tých, ktorí svojou prácou v zahraničí živia často 
celé rodiny a pre ktorých sú remitencie kľúčovým 
zdrojom príjmu, ale aj tých, ktorí svoje domovy 
opúšťajú kvôli zlej politickej situácii či vojne. V 
neposlednom rade sú výsledkom pandémie s ňou 
spojených opatrení aj rozsiahle problémy v oblasti 
duševného zdravia, pričom tieto sa často spájajú s 
izoláciou, stratou príjmu, ale tiež nemožnosťou a 
neschopnosťou ľudí v týchto náročných životných 
situáciách byť vo fyzickom kontakte so svojou 
rodinou. Vianoce 2021 sú už v poradí druhými, 
počas ktorých si mnohí z nás uvedomujú, že sedieť 
za jedným stolom počas Štedrej večere spolu s celou 
rodinou nie je samozrejmosť. Hoci by sa mohlo 
zdať, že najbežnejším vysvetlením medzinárodnej 
migrácie sú ekonomické nerovnosti ako napríklad 

mzdové rozdiely, Haas a Czaika (2019)  vo svojom 
výskume dokazujú, že ekonomická rovnosť nie je 
ani nevyhnutnou, ani postačujúcou podmienkou 
na to, aby došlo k podstatnej medzinárodnej 
migrácii. Záverom štúdie poukázali na to, že hoci 
mzdové  rozdiely  motivujú  populáciu k migrácii, 
v porovnaní s motiváciou na úrovni komunít majú 
obmedzenú vypovedaciu schopnosť, t.j. že migranti 
sa pri rozhodovaní o hostiteľskej krajine rozhodujú 
častejšie napríklad na základe tradičných sietí, na 
ktoré sme zamerali pozornosť aj v tomto článku. 
Tradičné siete ako faktor ovplyvňujúci migráciu je 
jeden z najprirodzenejších (Bhandari, 2004) . Ide 
o migráciu spojenú s presunom najbližšej rodiny, 
prípadne po čase aj širšieho príbuzenstva.

Prepuknutie a šírenie infekčných chorôb je veľmi 
úzko prepojené s mobilitou ľudí. Preto obmedzenie 
mobility bolo nielen jednou z prvých, ale tiež 
nevyhnutnou súčasťou v boji proti pandémii. 
Migrácia je v tomto prípade obmedzená na jednej 
strane priamo vládnymi nariadeniami jednotlivých 
krajín a na strane druhej je dôsledkom zníženia 
ekonomickej činnosti a z toho vyplývajúcej zhoršenej 

Graf 1: Obmedzenia cestovania podľa typu

Budú aj tento rok šťastné, veselé a vzdialené?
....alebo ako pandémia zasiahla mobilitu a migráciu

Pandémia COVID-19 ovplyvnila všetky formy mobility. Obmedzenie cestovania 
je dôsledkom exitujúcich problémov a bolo jedným z prvých krokov v boji proti 
pandémii. Po niekoľkých desaťročiach slobodného cestovania za prácou, zážitkami a v 
neposlednom rade za účelom spoločných rodinných stretnutí, razom ľudia stratili túto 
možnosť, ktorú už každý pokladal za samozrejmosť. 

Veronika Vančo - Véghová
KET, NHF, EUBA

Prameň: IOM 2020c.
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finančnej situácie veľkého počtu obyvateľstva naprieč 
všetkými krajinami. Medzinárodný cestovný ruch 
prudko klesol a milióny migrujúcich pracovných síl 
sa ocitli v situácii, kedy sa nemohli dostať do svojich 
domovských krajín. Všeobecne najväčšie migračné 
vlny prichádzajú v dvoch obdobiach – počas leta a 
cez Vianoce, čo môže pripísať už vyššie spomenutej 
dôležitosti tradičných sietí. Už druhý rok sa však 
tieto vzorce a dynamika ľudskej mobility značne 
menia. Od polovice marca 2020 bola až tretina 
svetovej populácie v nejakom druhu blokovania.

V reakcii na COVID-19 vydali mnohé krajiny 
reštrikcie zamerané na migráciu v niekoľkých 
kategóriách – obmedzenia vstupu do krajín pre 
určité skupiny obyvateľov (väčšinou išlo o obyvateľov 
konkrétnych štátov podľa rozšírenia ochorenia 
a stavu pandémie v krajine odchodu) (v Grafe 
č. 1 označené červenou), zmeny v dokumentácii 
súvisiacej s cestovaním (v Grafe č. 1 označené 
modrou), zmeny vo vízových požiadavkach (v Grafe 
č. 1 označené žltou), splnenie určitých zdravotných 
kritérií (v Grafe č. 1 označené zelenou), neskôr aj 
splnenie očkovacej povinnosti a iné. V polovici 
októbra vydalo 219 krajín o 64% obmedzení 
cestovania viac ako to býva počas štandardných 
podmienok .

Otázkou ostáva nakoľko je obmedzenie pohybu 
a cestovania efektívne v boji proti pandémii? 
Limitovaná migrácia v tom lepšom prípade 
spomaľuje avšak nezabraňuje šíreniu infekčných 
chorôb počas pandémie. Toto dokazujú aj výskumy 
vykonané pri výskyte predošlých pandémií. 
Napríklad pri tzv. vtáčej chrípke, reštrikcie zamerané 
na mobilitu znížili výskyt nových prípadov o menej 
než 3% .

COVID-19 má zásadný vplyv na hnacie sily a 
procesy ovplyvňujúce medzinárodnú a vnútornú 
migráciu na celom svete. Novovzniknutá 
situácia koronavírusu a z nej vyplývajúce reakcie 
jednotlivých štátov, ale aj globálne opatrenia viedli 
k zvýšenej miere obmedzenia mobility. Tieto zmeny 
v migračnej dynamike ale nemôžeme pripisovať len 
vládnym nariadeniam, ktoré sú nastolené a vyžadujú 
si nedobrovoľné zmeny v správaní obyvateľov a 
takisto ani ekonomickým dopadom pandémie. Na 
druhej strane určitá časť obmedzenia vyplýva aj z 
prirodzenej obavy ľudí z cestovania a tieto obavy ich 
nútia prehodnocovať cestovateľské preferencie za 
presunom z jednej krajiny do druhej.

Rozhodnutia, ktoré vedú k mobilite počas pandémie 
COVID-19 sú zložité a vyplývajú aj z napätia a 
nesúladu medzi želaniami a reálnymi možnosťami 
jednotlivcov. Niektorí ľudia sa napríklad vracajú 
domov, pretože prišli o prácu v hostiteľskej 
krajine. Často berú presun do domovskej krajiny 
ako pozitívny, pretože považujú tento krok za 
bezpečnejší z pohľadu ochrany zdravia pred 
vírusom. Na druhej strane, mnohí by sa nerozhodli, 
keby to nebolo pre ich vlastnú ekonomickú situáciu 
alebo strach z infekcie. Ešte je priskoro presne 
definovať a určiť strednodobé až dlhodobé vplyvy 
COVID-19 či už na hostiteľskú alebo domovskú 
krajinu migranta a celkovo z momentálne 
dostupných dát určiť budúci vývoj svetovej migrácie. 
To, akým spôsobom sa krajiny a v konečnom 
dôsledku aj jednotlivci popasujú s novonastolenými 
podmienkami je vo veľkej miere dané politickými 
reakciami na pandemickú situáciu v danej krajine. 
Vyššie spomenuté výskumy uskutočnené o 
minulých pandémiách, ako aj o skorých štádiách 
COVID-19, poukazujú na dva hlavné závery s 
dopadom na politiku. Po prvé, medzinárodné 
zákazy cestovania neboli predtým samy osebe 
úspešné pri predchádzaní šíreniu infekčných 
chorôb. Skôr si môžu kúpiť obmedzený čas na 
zavedenie efektívnejších zásahov v oblasti verejného 
zdravia, ako je testovanie, sledovanie a karanténa 
infikovaných osôb, ako aj distribúcia ochranných 
prostriedkov. Ak sú však zle koncipované, zákazy 
cestovania môžu spôsobiť viac škody ako úžitku. 
Ak podnietia ľudí, ktorí by sa inak uprostred 
epidémie nechystali cestovať ku presunu, pretože 
sa obávajú, že uviaznu v zahraničí, tieto iniciatívy 
môžu šíriť chorobu rýchlejšie, ako by tomu bolo 
bez avizovania obmedzenia pohybu. Okrem toho 
môžu mať zákazy cestovania zničujúce následky 
pre ľudí, ktorí žiadajú o azyl alebo inú ochranu 
pred život ohrozujúcimi situáciami, pokiaľ pre tieto 
časti populácie neexistujú výnimky. Medzinárodné 
zdravotné predpisy poskytujú užitočné usmernenia 
na určenie, či a ako riadiť cezhraničné pohyby 
počas pandémie a jednotlivé vlády by ich pri svojich 
rozhodnutiach mali brať o úvahy. Po druhé, politiky 
na riešenie bezprostredných účinkov pandémií 
môžu vyvolať negatívne vzorce vnútornej (ne)
mobility, ako aj predvídateľné problémy verejného 
zdravia a ekonomické problémy. Napríklad politiky, 
ktoré diskriminujú migrantov, pokiaľ ide o prístup 
k zdravotnej starostlivosti alebo podpore príjmu, 
čo nie je nezvyčajné pri nedostatku zdrojov,  môžu 
viesť k prudkým a nebezpečným migračným 
vlnám. Môžu tiež odradiť migrantov od vyhľadania 
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zdravotnej starostlivosti, čím sa môže choroba šíriť 
ďalej. Vlády by mali v rámci možností poskytovať 
pomoc a ochranu každému, kto by mohol byť 
potenciálne vystavený danej chorobe. Zároveň by 
mali byť ľuďom poskytnuté bezpečné spôsoby na 
návrat domov, ak sa tak rozhodnú. Rovnako ako 
v prípade medzinárodných zákazov cestovania, 
vytváranie prekážok pre vnútorný pohyb môže 
situáciu len zhoršiť. Pri absencii prostriedkov 
testovania, sledovania a karanténnych politík 
môžu takéto politiky, ako vidno v niektorých 
lokalitách, viesť k násilným reakciám tých, ktorí 
už žijú v hostiteľských oblastiach, ktorí sa obávajú, 
že migranti akéhokoľvek typu, prinesú do danej 
oblasti chorobu. Princípy, usmernenia a účinné 
postupy MICIC  poskytujú návrh na hodnotenie a 
implementáciu politík mobility počas kríz. Hoci boli 
vyhlásené s ohľadom na medzinárodnú migráciu, 
mnohé z nich platia rovnako pre vnútorné presuny 
obyvateľstva.

Včasný prehľad o zmenách vzorcov ľudskej 
mobility súvisiacej s COVID-19 naznačuje nové 
smery v štúdiách migrácie. Po prvé, zdôrazňuje, 
že je dôležité posúdiť, ako kritické udalosti, ako sú 
pandémie, ktoré sú mimo bezprostrednú kontrolu 

ľudí, formujú ich ašpirácie a schopnosti pohybovať 
sa v čase a priestore, keď sa rozvíjajú krízy a ľudia 
sa pokúšajú reagovať na následky. Po druhé, aj 
táto pandémia poukázala na dieru vo výskume 
migrácie, pretože väčšina vedcov v oblasti mobility 
sa zvyčajne zameriava na migrujúcich pracovníkov, 
utečencov alebo vysídlené osoby – teda tých, ktorí 
sa sťahujú. Všetky doterajšie pandémie, ale najmä 
táto, však zdôrazňujú, že je potrebné vykonať 
ďalší výskum príčin a dôsledkov imobility. Ako je 
uvedené v tomto článku, multikauzalita je dôležitá 
pri určovaní vzorcov dobrovoľnej, súhlasnej a 
nedobrovoľnej imobility. Vládne obmedzenia 
cestovania sa spájajú so širšími požiadavkami na 
verejné zdravie, ekonomickými tlakmi, sociálnymi 
sieťami a inými faktormi, aby sa zistilo, či, kedy a 
kde sa ľudia počas pandémie nachádzajú. Okrem 
toho rôzne formy imobility, ako aj meniace sa typy 
mobility (ako sú cezhraničné návraty), si vyžadujú 
analýzu potenciálne odlišných výsledkov pre 
postihnuté populácie. Inými slovami, imobilní sú 
viac ako len kontrolná skupina na meranie príčin 
alebo dôsledkov migrácie pre tých, ktorí sa sťahujú. 
Lekcia, ktorú nám dal COVID-19 tento fakt len 
posilňuje.
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Finančné dôsledky uzatvárania ekonomík a 
lockdownov začali presahovať recesie, ktoré sa 
v ekonomikách prirodzene vyskytujú. Výroba 
a predaj tovarov boli čiastočne zastavené a 
medzinárodný obchod spomalil. Letecké firmy 
obmedzili alebo úplne prerušili prevádzku, 
množstvo firiem ponúkajúcich služby ukončilo 
svoju činnosť. Gastro sektor a turizmus sú na 
hraniciach prežitia. Nedostatok náhradných dielov 
spôsobuje spomalenie výroby, predĺženie doby 
dodávok hotových výrobkov a výrazné zníženie 
nových objednávok.

V takejto situácií bolo nevyhnutné vytvoriť 

mechanizmus, ktorý by krajinám EÚ 
pomohol preklenúť toto obdobie pandémie. 
NextGenerationEU tzv. Plán obnovy, ktorý 
predstavila Európska komisia nie je len ďalšou 
formou podpory štátom únie. Predsedníčka EK 
Ursula von der Leyen ho pri jeho predstavení 
opísala ako: „kľúčový míľnik  k tomu, ako pretvoriť 
náš kontinent pre úspešné fungovanie do ďalších 
dekád.“ Prostredníctvom neho sa má vybudovať 
Európa, ktorej základy budú vychádzať z princípov 
udržateľnosti  s využitím najmodernejších 
digitálnych technológií. Predstavené princípy 
tak vytvoria odolnú EÚ pripravenú na meniace 
sa ekonomické, technické a ekologické výzvy 
najbližších desaťročí.

Financovanie plánov obnovy

Tieto veľké plány budú počas rokov 2021 až 2026 
financované cez finančné trhy. Predpokladá sa, že 
ročný prísun financií bude predstavovať približne 
150 mld. eur a celková suma všetkých národných 
plánov má presiahnuť 806,9 mld. eur (v bežných 
cenách). Základnou zložkou sú úvery vo výške 
385,5mld. eur, granty 338 mld. eur a príspevky iným 
už bežiacim programom 83,1mld.eur.

To, že sa EÚ snaží podporiť a pripraviť na výzvy 
21.storočia svedčí samotná forma dlhopisov 
poskytnutá na finančných trhoch. Nové zelené 
dlhopisy reflektujú na meniace sa podmienky a 
dôležitosť ekologického aspektu. Predpokladá sa, 
že do roku 2026 budú vydané dlhopisy v celkovej 

NextGenerationEU a národné Plány obnovy

Najväčšie krízy, ktoré sa vyskytli od 20.storočia sa od seba líšili príčinami, dôsledkami 
a dĺžkou trvania. Tá súčasná sa však od všetkých ostatných výrazne odlišuje. 
Nezapríčinilo ju žiadne „zlé“ ekonomické rozhodnutie, vojna ani sankcie. Nepriateľom 
číslo jeden sa stalo niečo, čo nie je možné vidieť v štatistike národných účtov, ale pod 
mikroskopom. Vírus COVID-19 preveruje schopnosti krajín a po mnohých stránkach 
vyhráva. Odvetu, ktorú mu pripravila EK v podobe plánu NextGenerationEU má byť 
nie len mečom na porazenie nepriateľa, ale aj ochranným štítom pre budúce hrozby 
tohto typu. Príspevok približuje základné ciele, financovanie a priebeh Plánu obnovy 
EÚ ako aj národného Plánu obnovy SR.

Miroslava Luchava – Havettová
KHP, NHF, EUBA

Prameň: NextGenerationEU, Funding plan, vlastné 
spracovanie.

Graf 1: Rozloženie finančných prostriedkov v Pláne 
obnovy (% z celkového objemu prostriedkov)
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hodnote 250 mld. eur, čo spraví z EÚ najväčšieho 
emitenta zelených dlhopisov na svete. Cieľom tohto 
procesu je nie len oživiť  udržateľné finančné trhy, 
ale hlavne zabezpečiť ekologické financovanie 
obnovy EÚ po pandémii. Doterajšie emisie boli 
trhmi prijaté nad pôvodné očakávania a prostriedky 
tak môžu začať plniť svoj zámer v jednotlivých 
Plánoch obnovy. Na základe podaných žiadostí 
schválila EK 26 národných Plánov obnovy resp. sú v 
pripomienkovom konaní na schválenie.1

Prvé platby, tzv. predfinancovanie, zatiaľ obdržalo 13 
krajín vrátane Slovenska. Ďalšie platby z grantovej 
schémy budú krajinám postupne preplatené po 
preukázaní a následnom dôkazovom konaní EK. 
Ako prvej krajine sa to podarilo Španielsku, ktoré v 
novembri predložilo EK žiadosť o platbu na základe 
dosiahnutia 52 vymedzených cieľov v prvej časti 
národného Plánu obnovy.

O druhú formu finančných 
prostriedkov poskytovaných vo 
forme úverov zobrazených v grafe 
3 požiadalo zatiaľ len sedem štátov. 
Taliansko sa ako jediné rozhodlo 
využiť maximálnu možnú mieru 

1 Maximálna výška grantov pre krajiny 
vychádza z vzorca, do ktorého vstupujú 
nasledovné ukazovatele: počet obyvateľov v 
danej krajine, HDP na obyvateľa, priemerná 
miera nezamestnanosti (2015-2019) a výška 
poklesu HDP v roku 2020-2021.
2 Aj keď má Holandsko rozpracovaný národný 
Plán obnovy, zatiaľ nepodalo oficiálnu žiadosť 
EK. Toto rozhodnutie bude v kompetencii 
novej vlády, ktorá sa vytvorila po marcových 
parlamentných voľbách.

prefinancovania pre svoju krajinu a to 
191,5mld. Eur, z toho 122,5 mld. Eur 
v podobe úveru. Dôvodom pre takýto 
objem finančných prostriedkov je 
ekonomický vývoj krajiny, ktorá sa 
ešte plne nezotavila z recesie po roku 
2009 a súčasne sa zaradila medzi 
najviac pandémiou zasiahnuté štáty 
EÚ. Taliansky plán obnovy zahŕňa 
okrem samotnej digitalizácii a 
klimatickej výzvy aj široké spektrum 
nevyhnutných zmien a reforiem 
ako: fiškálna reforma, daňová 
reforma s dôrazom na  obmedzenie 
daňových únikov, výrazná podpora 
aktívnej politiky trhu práce a 
vyššej participácií žien v pracovnej 
sile, digitalizácia a spružnenie 

administratívy, efektívnejšie a rýchlejšie súdnictvo, 
podpora produktivity a konkurencieschopnosti 
južných regiónov, intenzívnejšia podpora vedy a 
výskumu a zlepšenie prístupu MSP k financiám.

Jednotlivé štáty 3EÚ majú svoje priority, ktoré chcú 
prostredníctvom Plánu obnovy realizovať.  Základné 
prerozdelenie prostriedkov Plánu obnovy vychádza 
z premisy použitia minimálne 37% financií na zelenú 
a 20% na digitálnu transformáciu. Luxembursko,  
Dánsko a Rakúsko vyčlenilo približne 60% zdrojov 
na klimatické ciele. Na opačnej strane tohto rebríčka 
s necelými 40% sú krajiny PIGS, Litva a Lotyšsko. 
Lídrami v oblasti uhlíkovej neutrality sú Dáni, s 
plánovanou redukciou skleníkových plynov o 70% 
do roku 2030 a Fíni, ktorí sa zaviazali dosiahnuť 

3 Maximálna výška prideleného úveru pre krajinu je stanovená 
na 6,8% jej hrubého národného dôchodku v roku 2019. O túto 
formu financovania môžu krajiny požiadať do augusta 2023.

Prameň: EK, vlastné spracovanie.

Graf 2: Prehľad pridelených grantových prostriedkov jednotlivým 
krajinám EÚ v mld. eur2

Prameň: EK, vlastné spracovanie.

Graf 3: Úvery z Plánu obnovy v mld. eur3
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uhlíkovú neutralitu do roku 2035.

V Národných plánoch jednotlivých štátoch EÚ sa 
nachádzajú všetky požadované reformy zaoberajúce 
sa zelenou a digitálnou transformáciu. To, čo ich od 
seba odlišuje je intenzita a zameranie sa na riešenie 
či už pandemickej situácie alebo dlhodobejšie 
zaostávanie v reformách. Štáty na západnej strane 
EÚ sa viac sústredia na vylepšenia digitalizácie 
verejnej správy, lepších clowdových riešeniach s 
dôrazom na ich bezpečnosť, zvýšenú podporou 
elektrifikácie železníc, masívnou podpory elektro 
mobility a vodíkových riešení. Výrazné miesta 
v ich plánoch má podpora MSP a inovačných 
centier. V prípade školstva to nie je len vybavovanie 
tried potrebnými pomôckami, ale tvorba nových 
vzdelávacích programov, rozširovanie inklúzie, 
zvyšovanie podielu žien v IT sektore a silná podpora 
celoživotného vzdelávania.

Čo štát to iné problémy, a tak sa stretneme s:
• Chorvátskom a Slovinskom, ktoré budú 

odstraňovať následky zemetrasení a pripravovať 
sa na budúcu seizmickú aktivitu, 

• Maltou a jej problémov s nezávislosťou 
súdnictva a problematickou zdravotnou 
starostlivosťou, ktorá núti obyvateľov vycestovať 
do iných štátov,

• či Talianskom s plánom zlepšiť domácu 
zdravotnú starostlivosť, tele medicínu a 
zabezpečiť mohutný rozvoj južnej časti 
Talianska, a takýchto príkladov, by sme mohli 
uviesť viacero.

Slovensko a Plán obnovy

Prvá vlna pandémie na jar 2020 nespôsobila 
Slovensku také ekonomické prepady a straty na 
ľudských životoch ako v ostatným štátom EÚ. Táto 
dočasná „výhoda“ sa príchodom ďalších vĺn strácala 
a momentálne čelíme kolabujúcim zdravotníctvom, 
nadpriemerne vysokým prírastkom nakazených a 
obetí. Negatívne dôsledky lockdownov sa prejavili 
v prepade výkonnosti a nedostatočné podporné 
mechanizmy pre podnikateľov vyúsťujú do 
zatvárania prevádzok, bankrotov a spúšťajú tlak 
na rast nezamestnanosti. Nové mutácie zneisťujú 
výhľady do budúcnosti a odďaľuje sa zotavenie 
ekonomiky.

V tejto, už tak zložitej situácií sa musia urobiť zásadné 

reformy. Zmena klímy a digitálna transformácia 
predstavujú dlhodobé štrukturálne výzvy. Slovensko 
na ne zatiaľ nebolo dostatočne pripravené, ale pre 
udržanie výkonnosti a rastu produktivity ich bude 
spolu s reformami vzdelávania, vládnych inštitúcií 
a mohutného investovania do výskumu a inovácií 
nevyhnutné realizovať a to v rámci ohraničeného 
obdobia Plánu obnovy. 

Príprava slovenského Plánu obnovy podliehala 
časovému tlaku a je opodstatnené jej vyčítať 
počiatočne nízky odborný a celospoločenský 
dialóg. Po zapracovaní časti pripomienok dostal 
slovenský Plán obnovy konečnú podobu a v 
júli 2021 prešiel schvaľovacím procesom v EK. 
Obsahuje 5 hlavných oblastí v rámci ktorých sa 
nachádza: 18 komponentov pozostávajúcich s 66 
reforiem a 52 investičných zámerov.  Najväčšia 
suma 2,301 mld. eur bude použitá na zelenú 
ekonomiku a jej dekarbonizáciu s transformáciou 
na udržateľnejšiu nízko uhlíkovú ekonomiku. 
Spolu so zvýšením energetickej účinnosti budov, 
podporou elektromobility sa tak  vytvorí predpoklad 
na postupné približovanie sa k uhlíkovej neutralite. 
Masívnej podpora zdravotníctva budovaním a 
rekonštrukciou nemocníc spolu s modernými 
digitálny riešeniami predpokladá  investície vo 
výške 1,53mld. eur. Reformy verejnej správy a jej 
digitalizácia bude stáť  1,11mld. eur. Príprave žiakov 
na potreby 21.storočia, dostupnosť verz. kvalita 
vzdelávania a zásadnej reforme VŠ  sa vyčlenilo 
892 mil. eur. Udržanie talentovaných výskumných 
pracovníkov, posilnenie vedy a výskumu s 
prepájaním vedy so súkromným sektorom sa plánuje 
vynaložiť 739 mil. eur. Práve táto posledná čiastka je 

Prameň: Plán obnovy SR, vlastné spracovanie.

Graf 4: rozloženie finančných prostriedkov v Pláne 
obnovy SR v %
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významným odrazovým mostíkom pre budovanie 
modernej a konkurencieschopnej ekonomiky, ktorá 
nám zabezpečí dlhodobú ekonomickú a sociálnu 
udržateľnosť.

K decembru 2021 máme naplánované dve žiadosti o 
platby. Prvá v sume 458,3 mil. eur sa plánuje odoslať 
EK na jar 2022 a druhá vo výške 814,7 mil. eur na 
jeseň 2022. Základnou podmienkou preplatenia 
je splnenie všetkých predložených cieľov v každej 
žiadosti. K prvej platbe je potrebné splnenie 16 cieľov 
zahŕňajúcich komplexné reformy, zmeny zákonov 
či vytvorenie nových schém a systémov. Priebežné 
plnenie zatiaľ naráža na problémy s prijatím novej 
súdnej mapy, reformou vysokých škôl či zavedení 
výdavkových stropov. Je preto nevyhnutná 
intenzívnejšia diskusia a snaha k riešeniam, aby 
vízie v Pláne obnovy mohli byť realizovateľné.

Od začiatku do konca  pandémie resp. od 
konca k novým začiatkom

Jún 2020 bol kľúčovým mesiacom, v ktorom sa lídri 
EÚ dohodli na pláne, ktorý má pomôcť prekonať 
ekonomikám EÚ negatívne dôsledky pandémie. 
Plán obnovy bude nepochybne významným 
akcelerátorom potrebných zmien, na ktoré štáty 
doposiaľ nemali finančné prostriedky alebo im 
nevisel nad hlavami Damoklov meč v podobe 
záväzných zmlúv a nariadení, ktoré musia do 
určitého času splniť.

Poskytnuté financie s Plánu obnovy však nebudú pre 
krajiny zadarmo. Okrem prehodnocovania plnenia 
národných plánov, ktoré schvaľuje EK musia krajiny 
rátať s hraničným rokom 2058, do ktorého bude 
potrebné postupne splatiť všetky dlhopisy. Nemenej 
náročné bude aj splatenie úverovej časti Plánu 
obnovy. Zatiaľ sa to týka len 7 štátov, ale do roku 

2023 tam vplyvom neutíchajúcej pandémie môžu 
pribudnúť ďalšie.

Spornou otázkou zostáva, ako bude EÚ a samotné 
členské štáty splácať po dobu najbližších troch dekád 
požičané prostriedky. Z pohľadu formy, akou sa rieši 
financovanie Plánu obnovy ho viacerí ekonómovia 
prirovnávajú k „Hamiltonovskému momentu“, 
ktorý pripomína federalizáciu dlhu amerických 
štátov v 18. storočí.  A je teda na mieste otázka, 
či tento Plán obnovy nebude smerovať bližšie k 
fiškálnej integrácií. Ak by EK mohla vyrubovať a 
zvyšovať vlastné dane, predstavovalo by to ďalší krok 
k fiškálnej integrácií, pri ktorej však mnoho krajín 
zdvíha varovný prst. Táto možnosť sa v súčasnej 
situácii nezdá priechodná v dôsledku absencie 
vyššieho spoločného záujmu štátov a samotných 
obyvateľov už tak rozdielnych národných štátov.

Aké možnosti majú v súčasných podmienkach štáty 
a EÚ ako celok? Reálnych možností je niekoľko, ale 
ani jedna z nich nie je jednoducho uskutočniteľná. 
Dospieť k dohode o nových daniach môže trvať 
roky, keďže každý štát má na otázku daní svoj 
vlastný názor. Ďalšiu možnosťou je zvýšenie 
odvodov do spoločného rozpočtu, čo môže vyvolať 
nevôľu doterajších čistých prispievateľov. Poslednou 
možnosťou je vznik nových zdrojov príjmov. EK 
zatiaľ preferuje na splatenie grantovej časti Plánu 
obnovy výber nových daní4 a na úverovú časť si 
budú musieť nájsť štáty vlastnú formu financovania.

Účet je veľký a raz ho bude musieť niekto zaplatiť. 
To či ho bude z čoho platiť a nezaťažovať ďalšie 
generácie narastajúcim dlhom je teraz v rukách 
každej vlády prostredníctvom správne nastavených 
reforiem a investícií.
4 V podobe digitálnej dane, obchodovania s emisiami, dane pre 
veľké spoločnosti čerpajúce nadmerné výhody so spoločného 
jednotného trhu EÚ.
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Ekonomická kríza spojená s ochorením COVID-19 
postihla vo zvýšenej miere odvetvia ekonomickej 
činnosti, ktoré vyžadujú zvýšený kontakt ľudí, či 
už zamestnancov alebo zamestnancov a klientov 
navzájom, napr. hotely, reštaurácie, obchod, osobné 
služby a pod. V najzraniteľnejších odboroch pracuje 
tiež vysoký podiel nižšie kvalifikovaných pracovných 
síl s nižšou úrovňou miezd, čo sa premietalo aj do 
úrovne podpory v nezamestnanosti. Zabezpečenie 
dostatočných príjmov pre nezamestnaných, ktorí 
sa nemohli po období nezamestnanosti2 z dôvodu 

1 Tento príspevok je výstupom projektu VEGA 2/0143/21.
2 Dávka v nezamestnanosti sa obyčajne poskytuje v SR najviac 
po dobru 6 mesiacov, čo je v porovnaní s inými krajinami EÚ 
relatívne krátko.

pandémie vrátiť do práce, sa opodstatnene udialo 
predĺžením poberania podpory v nezamestnanosti. 
Toto predĺženie podpory v nezamestnanosti, ako 
vyplýva z nasledujúcej analýzy,  malo priaznivý vplyv 
na spomalenie prepadu ľudí (vrátane ostatných 
členov domácnosti) do stavu hmotnej núdze a 
závislosti na intenzívnejšej sociálnej pomoci. Údaje 
zobrazené v grafe 1 potvrdzujú tú skutočnosť, že 
zvýšenie nezamestnanosti nebolo také extrémne 
ako napríklad počas krízy so začiatkom v roku 2008.

Ako vidieť v grafe 2, ani počas prvej vlny ani 
začiatkom druhej vlny pandémie ochorenia 
COVID-19 nedošlo k zásadnému zvýšeniu počtu 
žiadateľov pomoci v hmotnej núdzi (PvHN). Svedčí 

Vybrané súvislosti medzi nezamestnanosťou a sociálnou 
pomocou v čase pandémie1

Takmer každá ekonomická kríza bez ohľadu na príčinu jej pôvodu (tentoraz je 
to COVID-19) sa prejaví aj v raste nezamestnanosti, do ktorej často prepadávajú 
najzraniteľnejšie osoby na trhu práce, ale aj v raste počtu osôb odkázaných na sociálnu 
pomoc. Príspevok približuje vybrané súvislosti medzi nezamestnanosťou a sociálnou 
pomocou na pozadí hlavných nástrojov, ktoré sa v Slovenskej republike použili na 
zmiernenie prepadu príjmov nezamestnaných a ľudí poberajúcich dávky v hmotnej 
núdzi ako konkrétnych foriem pomoci štátu ľuďom s nedostatočnými príjmami v čase 
pandémie. 

Gabriela Dovaľová
Ekonomický ustav SAV

Ján Košta
Ekonomický ustav SAV

Prameň: Spracované z údajov ŠÚ SR.

Graf 1: Vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na vývoj nezamestnanosti podľa VZPS v SR
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o tom aj tá skutočnosť, že kým v roku 2019 bol 
priemerný ročný počet nových žiadostí žiadateľov o 
pomoc v hmotnej núdzi na úrovni 2 605 a priemerný 
počet podporených žiadostí na úrovni 2 189, tak v 
roku 2020 sa priemerný ročný počet nových žiadostí 
zvýšil iba na úroveň 2 606, pričom priemerný počet 
nových príjemcov pomoci hmotnej núdzi mierne 
poklesol na úroveň 2 173 (počítané na základe 
prvej výplaty nových podporených žiadostí). Pre 
porovnanie môžeme uviesť, že napríklad v roku 2009 
kedy globálna finančná a hospodárska kríza výrazne 
ovplyvnila vývoj hospodárstva SR, bol priemerný 
počet žiadateľov o PvHN trojnásobne vyšší ako v 
prvom roku od začiatku pandémie, teda v roku 2020.

Priemerný ročný počet príjemcov (domácností) v 
hmotnej núdzi sa medzi rokmi 2019-2020 mierne 

znížil a to z 63 244 na 61 946, pričom v tomto období 
došlo aj k poklesu celkového počtu osôb závislých 
na pomoci v hmotnej núdzi (príjemcovia + spolu 
posudzované osoby) a to približne zo 142,8 tisíc na 
137,9 tisíc.

V čase prvej a druhej vlny pandémie ochorenia 
COVID-19 bolo vo vekovej kategórii 18-24 rokov a 
25-59 rokov až 58,6 % ľudí z celkového počtu osôb 
závislých na pomoci v hmotnej núdzi (graf 3). Medzi 
rokmi 2019 a 2020 došlo k zvýšeniu počtu osôb 
závislých na pomoci v hmotnej núdzi vo vekových 
kategóriách 18-24 rokov a to z 10 355 osôb na 10 
479 osôb a vo vekovej kategórii 60-64 rokov a to z 
5 724 osôb na 6 179 osôb. V ostatných sledovaných 
vekových kategóriách došlo k miernemu poklesu 
osôb závislých na pomoci v hmotnej núdzi.

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov ÚPSVaR.

Graf 2: Vývoj počtu nových žiadateľov o pomoc v hmotnej núdzi (PvHN) a počtu nových príjemcov pomoci v 
hmotnej núdzi (PvHN) v jednotlivých mesiacoch v SR

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov ÚPSVaR.

Graf 3: Vývoj počtu osôb (príjemcovia a spolu posudzované osoby) závislých na pomoci v hmotnej núdzi podľa 
vybraných vekových skupín v SR
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K decembru 2020 bolo na pomoci v hmotnej núdzi 
celkovo závislých 6 578 detí do 5 rokov a 40 210 detí od 
6 do 17 rokov. Vláda prijala na zmiernenie dopadov 
súvisiacich s pandémiou COVID-19 nariadenie č. 
245/2021 Z. z., na základe ktorého sa suma pomoci 
v hmotnej núdzi jednorázovo zvýšila o sumu 333 
Eur na každé nezaopatrené dieťa, ktoré (aspoň jeden 
kalendárny mesiac) bolo členom domácnosti, ktorej 
vznikol nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej 
núdzi v období od marca 2020 do apríla 2021.  Ako 
vidieť v tabuľke 1, celkovo bolo podporených 15 087 
detí, t.j. 6 460 poberateľov (domácností), pričom 
celková vyplatená suma bola zhruba na úrovni 5 
mil. Eur. Toto opatrenie bolo kritizované mnohými 
odborníkmi z praxe najmä z toho dôvodu, že nešlo 
o systémovú pomoc deťom odkázaným na pomoc 
v hmotnej núdzi, ale skôr o jednorazovú pomoc 
rodinám, ktoré sa dlhodobo nevedia vymaniť zo 
závislosti na sociálnych dávkach.

Ako vidieť v tabuľke 
2, medzi rokmi 2015 a 
2020 došlo k výraznému 
poklesu priemerného 
ročného počtu poberateľov 
(domácností) pomoci v 
hmotnej núdzi, a to zo 
128 tis. na 61,9 tis, teda 
počet poberateľov pomoci 
v hmotnej núdzi sa znížil 

o niečo viac ako polovicu za obdobie posledných 
piatich rokov. V roku 2020 (teda v čase prvej a 
druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19) tvorili 
neúplne rodiny až 69 % z celkového počtu 61 946 
poberateľov (domácností) pomoci v hmotnej núdzi. 
Bez ohľadu na typ rodiny, teda bez ohľadu na to či ide 
o úplnú alebo neúplnú rodinu, až 86 % zo všetkých 
domácností odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi 
boli domácnosti s menej ako tromi deťmi.

Aby bolo možné analyzovať exaktnejšie zmeny 
vývoja počtu domácností poberajúcich dávky v 
hmotnej núdzi, pre analýzu sme použili mesačné 
dáta z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR za roky 2020  a 2021. Dáta sú členené podľa 
typu domácnosti, pričom typy domácnosti sa 
odlišujú dvoma znakmi, a to počtom dospelých 
ľudí, počtom detí a ich kombináciami. Vývoj počtu 
domácností poberajúcich dávky v hmotnej núdzi (aj 
s príplatkami)3 charakterizujú údaje v grafe 4.
3 Domácnosť môže, ale nemusí poberať príplatky k dávke v hmotnej 

Tabuľka 2: Štruktúra poberateľov (domácností) pomoci v hmotnej núdzi podľa typu domácnosti a počtu detí v SR 
za roky 2015 a 2020

Počet poberateľov 0 detí 1 dieťa 2 deti 3 deti 4 deti 5 detí 6 detí 7 detí 8 detí 9 + detí Celkový súčet

Absolútne hodnoty
2015

Úplna rodina 9 815 7 169 7 767 4 825 2 471 1 858 1 204 690 459 402 36 660
Neúplna rodina 75 247 10 321 3 830 1 192 383 232 101 38 23 14 91 380
Spolu 85 062 17 490 11 597 6 017 2 854 2 089 1 305 728 482 416 128 040

2020
Úplna rodina 5 035 3 349 3 635 2 786 1 613 1 139 754 446 232 215 19 204
Neúplna rodina 34 678 4 622 2 000 817 326 169 64 31 18 17 42 742
Spolu 39 713 7 971 5 636 3 603 1 940 1 307 818 477 250 232 61 946

Relatívne hodnoty
2015

Úplna rodina 27 20 21 13 7 5 3 2 1 1 100
Neúplna rodina 82 11 4 1 0 0 0 0 0 0 100
Spolu 66 14 9 5 2 2 1 1 0 0 100

2020
Úplna rodina 26 17 19 15 8 6 4 2 1 1 100
Neúplna rodina 81 11 5 2 1 0 0 0 0 0 100
Spolu 64 13 9 6 3 2 1 1 0 0 100

Prameň: Spracované z údajov ÚPSVaR.

Tabuľka 1: Počet poberateľov jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi v hodnote 333 
Eur na každé nezaopatrené dieťa a vyplatená suma v eurách

Obdobie Počet poberateľov Vyplatená suma (Eur)

2021-08 6 448 5 014 647
2021-09      15        9 324
Spolu 6 460 5 023 971

Prameň: Spracované z údajov ÚPSVaR.
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Na začiatku roka 2020 počet domácností 
poberajúcich dávky v hmotnej núdzi dosahoval 
úroveň 60 345. Tento celkový počet rástol až do 
júla toho istého roka a kulminoval na hodnote 
64 438 domácností. Je prekvapujúce, že odvtedy 
klesal neustále s výnimkou posledných troch 
analyzovaných mesiacov v druhej polovici roka 
2021. Medzi jednotlivými typmi domácnosti 
nedošlo k zvlášť významným posunom. Z 
jednotlivých typov domácností, ktoré poberali 
dávku v hmotnej núdzi prevládali domácnosti 
jednotlivcov. Vývoj tohto typu domácnosti s 
podporou vo forme dávok v hmotnej núdzi bol 
ovplyvnený už  v predchádzajúcich rokoch tým, 

núdzi podľa sociálnej situácie jej členov. Dávka v hmotnej núdzi 
môže podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahovať štyri druhý 
príspevkov, a to ochranný príspevok, aktivačný príspevok, 
príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie.

že sa zaviedol minimálny dôchodok a väčší počet 
jednočlenných dôchodcovských domácností  už 
nemuselo žiadať o dávku v hmotnej núdzi, resp. ani o 
príspevok na bývanie. Predpokladáme, že rast počtu 
domácností poberajúcich dávky v hmotnej núdzi 
sa zastavil v dôsledku kumulatívneho pôsobenia 
opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie 
negatívnych dôsledkov pandémie. Predovšetkým 
to bolo predĺženie doby poberania podpory v 
nezamestnanosti  o dva mesiace s možnosťou 
do 31. mája 2021, ďalej viacero finančných 
opatrení podporujúcich živnostenský sektor, ale aj 
opatrenia na udržanie pracovných miest (vrátane 
tzv. kurzarbeitu). Tým sa zabezpečili finančné 
prostriedky domácnostiam prostredníctvom 
pracujúcich členov a celá domácnosť sa neprepadla 
pod kumulatívnu hranicu životného minima, čo by 
ju oprávňovalo žiadať o dávky v hmotnej núdzi.

Prameň: Vlastné spracovanie z údajov ÚPSVaR.

Graf 4: Vývoj počtu domácností poberajúcich dávky v hmotnej núdzi s príplatkami

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov platného znenia zákona č. 601/2003 o životnom minime 
a údajov ŠÚ SR.

Graf 5: Podiel životného minima (ŽM) na hraniciach rizika chudoby dvoch typov domácnosti (v %)
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Ďalším vysvetľujúcim faktorom, ktorý mal vplyv 
na vývoj počtu domácností poberajúcich dávky v 
hmotnej núdzi, resp. jeho stabilný vývoj napriek 
pandémii,  bol (a je) už dlhodobý prepad hranice 
životného minima pod hranicu rizika chudoby (zo 
SILC-u). V tomto prípade pre nás hranica rizika 
chudoby slúži len ako metodologická kategória 
na vyjadrenie nízkych relatívnych príjmov 
domácnosti.4 To znamená, že aj keď sa domácnosť 
(už v čase pandémie) nachádzala pod hranicou 
rizika chudoby, teda bola reálne chudobná, 
hranica životného minima  sa prepadla tak nízko, 
že príslušná domácnosť nemohla žiadať o dávky v 
hmotnej núdzi. Na druhej strane to znamená, že 
dávky v hmotnej núdzi dostávajú len domácnosti 
na samom spodku príjmového rebríčka. Porovnanie 
hranice životného minima za dva typy domácnosti a 
za príslušné dve hranice rizika chudoby (zo SILC-u) 
formou ich podielu prezentuje graf 5.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 
Z. z. v čase pandémie nebol novelizovaný a 
valorizácia v rokoch pandémie prebehla podľa 
ustáleného pravidla (§ 8 uvedeného zákona). Preto 
aj výška dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivé 
typy domácnosti sa menila nepodstatne, a to aj v 
súvislosti so stabilnými príležitostnými príjmami 
4 Ani materiály Európskej komisie sa neopierajú o indikátory 
SILC-u z toho dôvodu, že údaje za príslušný rok sú spracovávané 
na reálnych dátach za rok predchádzajúci. To znamená, že ak je 
spracovaný posledný SILC 2020, ten charakterizuje situáciu v 
roku 2019, t. j. ešte pred pandémiou.

členov domácnosti poberajúcich dávku v hmotnej 
núdzi, a ktoré de facto znižujú výšku dávky. Vývoj 
výšky dávky pomoci v hmotnej núdzi s príplatkami 
zachytávajú údaje v grafe 6.

Rozdelenie domácností podľa výšky dávky v hmotnej 
núdzi s príplatkami je diferencované vzhľadom 
na počet detí v domácnosti. V čase pandémie 
štát podporil už spomínaným jednorazovým 
príspevkom 333 Eur deti v celkovom počte cca 15 
tis., a to tie, ktoré sú v domácnostiach odkázaných 
na pomoc v hmotnej núdzi. Ďalších 944 tis. detí 
do 18 rokov dostalo po 100 Eur v októbri 2021. 
Podľa materiálu Európskej komisie (Baptista et 
al.) sú jednorazové podpory pre domácnosti, ktoré 
zabezpečujú minimálny príjem v čase pandémie, 
samozrejmou súčasťou podporných schém v 
krajinách EÚ na udržanie príjmov.

*****

Ako zdôraznili autori uvedeného materiálu pre 
Európsku komisiu (tamtiež, s. 117), národní experti 
ESPN (European Social Policy Network) priniesli 
dôkazy o tom, že v krajinách je minimálna diskusia 
o problematike zabezpečenia minimálnych príjmov 
a ďalšej sociálnej pomoci počas pandémie. Toto 
zistenie je výzvou aj pre Slovensko, aby sa do hĺbky 
diskutovali a analyzovali všetky súvisiace problémy 
zabezpečenia minimálnych príjmov podľa 
Európskeho piliera sociálnych práv.

Prameň: Vlastné spracovanie na základe údajov ÚPSVaR SR.

Graf 6: Vývoj dávky v hmotnej núdzi (DvHN) s príplatkami podľa typov domácnosti (v Eur)
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Charakteristika regiónu a význam 
baníctva

V užšom ponímaní tvoria región hornej Nitry 
okresy Prievidza a Partizánske a nájdeme ho 
na západnom Slovensku na hornom toku rieky 
Nitra. Banícka tradícia sa sústreďuje najmä v okolí 
okresného mesta Prievidza. V regióne sa nachádzajú 
najvýznamnejšie ložiská hnedého uhlia na území 
Slovenska, konkrétne sa jedná o ťažobné úseky 
Handlová, Cígeľ a Nováky. Po prechode na trhové 
hospodárstvo bol model rozvoja v regióne založený 
podobne ako vo zvyšku Slovenska a v príbuzných 
európskych regiónoch na kvalifikovanej, ale stále 
pomerne lacnej pracovnej sile (Filčák  ̶  Jeck, 
2020). Vrchol zamestnanosti v ťažobnom priemysle 
bol v regióne dosiahnutý v 70. rokoch minulého 
storočia, pričom odvtedy nastal výrazný útlm tejto 
aktivity. Celá produkcia hnedého uhlia vyťažená 
spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza, a. 
s. (ďalej len „HBP“) slúži na uspokojenie domáceho 
dopytu a kvalitatívne zodpovedá štandardom krajín 
EÚ.

Najvýznamnejším obchodným partnerom 

1 Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0781/21: 
Priemyselná politika v podmienkach deindustrializácie a 
automatizácie.

Hornonitrianskych baní sú Slovenské elektrárne, 
pre ktoré bane garantujú dodávky energetických 
surovín, ktoré slúžia na výrobu elektriny a tepla. 
Okrem prachového uhlia, ktoré tvorí až 98 % z 
celkového objemu ťažby, sa produkuje aj kvalitnejšie 
triedené uhlie slúžiace na spotrebu obyvateľom 
regiónu. Program pre postupné doťaženie a 
uzatvorenie ťažobných polí, ktorý vznikol na 
základe Akčného plánu pre transformáciu uhoľného 
regiónu horná Nitra (2019) sa týka ťažobných 
úsekov Handlová a Nováky.

Z celkového počtu zamestnancov v rámci činností 
priamo súvisiacich s ťažbou pracujú v podzemí 
približne dve tretiny (Filčák – Baláž – Jeck, 2018). 
Najväčšia časť zamestnancov baní z hľadiska 
vzdelania má vyštudované stredné odborné učilište 
bez maturity, čo predstavuje až 46 % celkového počtu 
zamestnancov. Stredné odborné vzdelanie ukončené 
maturitou má 21 % zamestnancov, vzdelanie s 
maturitou 15 % a vysokoškolské vzdelanie dosiahlo 
iba takmer 8 % pracovníkov. Aj dnes napriek 
postupnému útlmu zamestnáva banská spoločnosť 
najväčší podiel obyvateľov regiónu. Okrem toho je 
však zamestnanosť na hornej Nitre v dnešnej dobe už 
značne diverzifikovaná, pričom prevládajú podniky 
automobilového, gumárenského, chemického, 
strojárskeho, obuvníckeho či potravinárskeho 

Prejde región horná Nitra úspešnou transformáciou na 
nízkouhlíkové hospodárstvo?1

Potreba zníženia emisií uhlíka a založenia spoločnosti stojacej na nízkouhlíkovom 
hospodárstve je v súčasnosti jednou z najakútnejších tém. Hoci je transformácia 
nevyhnutná najmä v oblastiach vysoko závislých na činnostiach produkujúcich 
nadmerné množstvo emisií, musíme jej proces prispôsobiť špecifickým požiadavkam 
konkrétnych regiónov a rozvrhnúť ho podľa zodpovedajúcich kapacít realizovateľnosti. 
Na Slovensku je v súvislosti s transformáciou na nízkouhlíkové hospodárstvo najviac 
skloňovaný región hornej Nitry. Cieľom tohto príspevku je pozrieť sa na súčasný 
význam ťažobného priemyslu a zvlášť aj na význam ťažby uhlia a lignitu pre Slovensko. 
Objektom analýzy je tiež porovnanie s krajinami známymi pre svoj banský priemysel, a 
to Českom, Nemeckom a Poľskom a zhodnotenie energetického mixu týchto krajín pri 
výrobe energie a tepla. V závere ponúkame aj návrhy pre nové činnosti v tomto regióne. 

Barbora Balážová
absolventka KHP, NHF, EUBA

Erika Majzlíková
KHP, NHF, EUBA
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priemyslu.

Sociálno-ekonomické podmienky v 
regióne horná Nitra

Pri aktuálnom nastavení dôchodkového stropu 
na 64 rokov sa už teraz nachádzame na počiatku 
obdobia, kedy vplyvom odchodu do dôchodku 
najsilnejších ročníkov bude narastať zaťaženie 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Index starnutia 
vyjadrujúci počet osôb v poproduktívnom veku 
pripadajúci na 100 osôb v predproduktívnom veku 
bol na Slovensku v roku 2019 na úrovni 104,8 a 
index hornej Nitry je až 144. Okres Partizánske 
od roku 2000 zaznamenal len prirodzený úbytok 
obyvateľov a kladné migračne saldo zaznamenal 
tento okres iba v roku 2007. Podobný trend môžeme 
sledovať v okrese Prievidza.

Na základe údajov z Finstatu z roku 2019 pôsobí v 
regióne spolu 13 podnikov zamestnávajúcich viac 
ako 500 zamestnancov. Až 39 % týchto podnikov 
pôsobí v odvetví chemického priemyslu. Okrem 
toho medzi nimi ale nájdeme aj podniky pôsobiace 
v odvetví automobilového priemyslu a strojárstva, 
obuvníckeho priemyslu či potravinárstva. 
Takmer všetky podniky nad 500 zamestnancov sú 
lokalizované v okrese Prievidza, pričom skupina 
HBP zamestnávala v roku 2019 podľa údajov z 
Výročnej správy 3077 zamestnancov, z čoho pre 
HBP, a. s. pracovalo 2658 zamestnancov a v podzemí 
pracovalo približne 57 % pracovnej sily. Priemerný 
zárobok v HBP sa pohyboval medzi rokmi 2010 
až 2019 neustále nad úrovňou priemernej mzdy 

v Trenčianskom samosprávnom kraji, avšak bol 
nižší ako priemerná mzda v ťažbe a dobývaní na 
Slovensku.

Vplyv útlmu ťažby uhlia na hornej Nitre 
môžeme sledovať na Grafe 1, ktorý zobrazuje 
produkciu triedených a energetických druhov 
uhlia v poslednom desaťročí. Vidíme takmer úplnú 
dominanciu menej kvalitného prachového uhlia 
určeného na energetické účely, ktoré v súčasnosti 
tvorí už 100 % ťažby. Elektrárne Nováky boli takmer 
výhradným odberateľom v celom sledovanom 
období.

Vplyv ťažby uhlia a lignitu na Slovensku

Vplyv ťažby uhlia a lignitu, kľúčových surovín z 
pohľadu tohto regiónu, na ekonomiku SR sme 
analyzovali na dátach o domácej produkcii v 
základných cenách v roku 2017. Zamerali sme 
sa na postavenie ťažby uhlia a lignitu medzi 
ostatnými produktmi ťažobného priemyslu na 
Slovensku. Zvlášť sme venovali pozornosť efektom 
vyvolaným domácim a zahraničným dopytom po 
týchto produktoch na produkciu, pridanú hodnotu 
a zamestnanosť. Rovnako sme sa bližšie pozreli 
na význam ťažobného priemyslu ako celku pre 
ekonomiku Slovenska.

Efekty na produkciu

Najväčšia časť produkcie na Slovensku 
generovanej domácim dopytom po výrobkoch 
ťažobného priemyslu bola generovaná práve 

dopytom po uhlí a lignite (dvakrát 
vyššia ako produkcia generovaná 
dopytom zo zahraničia po uhlí 
a lignite). Najviac generovanej 
produkcie v podmienkach SR vyvolal 
zahraničný dopyt po ostatných 
produktoch ťažobného priemyslu, 
medzi ktoré patrí napr. dobývanie 
kameňa, piesku a ílu, nasledovaný 
zahraničným dopytom po rope a 
zemnom plyne.

Z multiplikátorov produkcie vieme, 
že na uspokojenie domáceho dopytu 
po produkcii ťažobného priemyslu 
v hodnote tisíc eur je potrebná 
produkcia v celom národnom 
hospodárstve v objeme približne 
1567 eur. Efekt dopytu zo zahraničia 

Prameň: Výročné správy HBP, a. s., vlastné spracovanie.

Graf 1: Ťažba a odbyt produkcie HBP, a. s. v rokoch 2010 – 2019 
(mil. ton)

Poznámky: ENO je skratkou pre Elektrárne Nováky.
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je výraznejší, a to 1766 eur, čo je o takmer 13 % vyšší 
efekt než v prípade domáceho dopytu. Samotná 
produkcia uhlia a lignitu v hodnote tisíc eur generuje 
na Slovensku priamo aj nepriamo produkciu v 
hodnote približne 1504 eur. Treba však podotknúť, 
že hoci uhlie a lignit zastávajú pomerne dôležitú 
úlohu v prípade generovaných efektov domácim 
dopytom a multiplikátor produkcie ťažobného 
priemyslu je tretím najvyšším pri agregácii na desať 
odvetví, celkový dopyt po produktoch zložiek 
sekcie ťažby a dobývania nemá v slovenskej 
ekonomike zvlášť významnú pozíciu (Graf 2a).

Efekty na pridanú hodnotu

Celkový dopyt po produktoch ťažby a dobývania 
generuje na Slovensku pridanú hodnotu približne 
141 miliónov eur a podiel na celkovej generovanej 
pridanej hodnote je tak iba 0,19 %. Najviac pridanej 
hodnoty generuje opäť domáci dopyt po výrobkoch 
uhlia a lignitu, pričom výrazne prevyšuje pridanú 
hodnotu generovanú domácim dopytom po 
ostatných zložkách ťažby a dobývania. Významné 
postavenie z hľadiska generovanej pridanej hodnoty 
však produkty uhlia a lignitu strácajú, keď hovoríme 
o pridanej hodnote generovanej na Slovensku 
uspokojovaním dopytu zo zahraničia. Spomedzi 
jednotlivých zložiek ťažobného priemyslu, ktoré 
vytvárajú nejakú pridanú hodnotu, je pridaná 
hodnota vyvolaná exportom uhlia a lignitu až na 
poslednom mieste, čo môžeme vidieť na Grafe 2b.

Multiplikačný efekt dopytu po produkcii ťažby 
na generovanú pridanú hodnotu je v slovenskom 
hospodárstve na štvrtom mieste. Dodanie 
produkcie ťažby do konečného použitia v hodnote 

tisíc eur v celom hospodárstve SR generuje pridanú 
hodnotu v objeme približne 760 eur. Vyššiu pridanú 
hodnotu generujú už len verejné služby (837 eur), 
stavebníctvo (797 eur) a ostatné služby (789 eur). 
Ťažba na Slovensku tak z pohľadu multiplikačného 
efektu patrí k odvetviam s výraznejším vplyvom 
na generovanú pridanú hodnotu.

Z jednotlivých zložiek ťažby a dobývania je 
najvýraznejší multiplikačný efekt domáceho dopytu 
na pridanú hodnotu pri produkcii kovových rúd, v 
prípade ktorých na produkciu v hodnote tisíc eur 
pripadá pridaná hodnota generovaná na Slovensku 
v objeme približne 851 eur, potom nasleduje ťažba 
uhlia a lignitu s pridanou hodnotou približne 827 
eur. Multiplikačný efekt exportu ťažby a dobývania 
na pridanú hodnotu je nižší ako efekt vyvolaný 
domácim dopytom. Rozdiel v pridanej hodnote 
generovanej domácim a zahraničným dopytom po 
celkovej produkcii ťažby a dobývania je na úrovni 
približne 100 eur.

Zamestnanosť na Slovensku

Priamo je na vyrobenie produkcie ťažby v hodnote 1 
milión eur potrebných v hospodárstve SR približne 
10 zamestnancov, pričom v prípade výroby uhlia 
a lignitu v tejto hodnote je potrebných až 31 
pracovníkov. Spomedzi zložiek ťažobného priemyslu 
je ťažba uhlia a lignitu na Slovensku jednoznačne 
najnáročnejšia na objem pracovnej sily. Keďže 
produkcia uhlia a lignitu na Slovensku smeruje 
takmer výlučne na uspokojovanie domáceho 
dopytu, vysvetľuje to prevýšenie multiplikátorov 
zamestnanosti ostatných zložiek.

Prameň: Štatistický úrad SR a Infostat, vlastné spracovanie.

Graf 2: Produkcia a pridaná hodnota generovaná jednotlivými zložkami ťažobného priemyslu (2017) 
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Nepriamo je v hospodárstve SR na dodanie jednej 
jednotky produkcie uhlia a lignitu do konečného 
použitia potrebných najviac zamestnancov v 
odvetviach 24 – Základné kovy, 35 – Elektrická 
energia, plyn, para a studený vzduch a 06 - Ropa 
a zemný plyn. Najvyššiu zamestnanosť generuje 
rovnako ako to bolo pri produkcii a pridanej 
hodnote domáci dopyt po produkcii uhlia a lignitu. 
Z pohľadu dopytu zo zahraničia zastáva produkcia 
uhlia a lignitu druhé miesto v najvyššej generovanej 
zamestnanosti zložiek ťažby a dobývania, ale za 
najvýznamnejšími ostatnými produktmi značne 
zaostáva a jej zamestnanosť generovaná exportom je 
v porovnaní s nimi až viac ako 5-krát nižšia.

Efekty ťažobného priemyslu vo vybraných 
krajinách

V nasledujúcej časti sa venujeme 
porovnaniu generovaných efektov 
ťažobného priemyslu na Slovensku 
s generovanými efektmi v troch 
vybraných krajinách, a to v Česku, 
Poľsku a Nemecku. Pri voľbe krajín 
sme zohľadňovali najmä silnú 
tradíciu baníctva a zastúpenie uhlia 
v národnom energetickom mixe. 
Generované efekty na produkciu, 
pridanú hodnotu a zamestnanosť 
sme vypočítali na základe údajov 
získaných z národných input-output 
tabuliek za roky 2000 až 2014.

Spomedzi vybraných krajín je 

efekt na celkovú produkciu vyvolaný konečným 
dopytom po produkcii ťažby na Slovensku 
najnižší. Až zmena vyvolaná exportom ho od roku 
2010 zvýšila na približne rovnakú úroveň, akú 
sledujeme v Nemecku. Vo všetkých krajinách však 
prevláda multiplikačný efekt vyvolaný dopytom zo 
zahraničia, pričom najviac závislou od tohto efektu 
je práve produkcia Poľska. Celkovo sa v sledovaných 
krajinách efekt na generovanú produkciu znížil a 
pre veľkosť tohto efektu zostáva zachovaný význam 
exportu. 

Celkový objem pridanej hodnoty generovanej 
dopytom po produkcii ťažobného priemyslu je 
najvyšší v Nemecku, ale pri súčasne najnižších 
hodnotách multiplikátorov. Za vysokou pridanou 
hodnotou teda stojí najmä veľkosť ekonomiky. V 
Poľsku môžeme sledovať výrazný multiplikačný 
efekt, ktorý potvrdzuje silnejšiu závislosť ekonomiky 
Poľska od ťažobného priemyslu v porovnaní s 
ostatnými krajinami. Na Slovensku bola hodnota 
multiplikátora pridanej hodnoty ťažby a dobývania 
pomerne nízka až do roku 2009, kedy nastal výrazný 
rast generovanej pridanej hodnoty exportom týchto 
produktov.

Najvyššia zamestnanosť generovaná ťažobným 
priemyslom je v Poľsku, kde v roku 2014 generoval 
konečný dopyt po produktoch ťažobného priemyslu 
priamo aj nepriamo zamestnanosť v objeme 
približne 121 tisíc pracovných miest. V Nemecku 
bola priama a nepriama zamestnanosť vyvolaná 
ťažobným priemyslom v roku 2014 na úrovni asi 
86,5 tisíc pracovníkov, čo je iba 0,20 % z celkovej 
zamestnanosti. V prípade Česka a Slovenska je táto 
zamestnanosť v absolútnych číslach na oveľa nižšej 

Prameň: Štatistický úrad SR a Infostat, vlastné 
spracovanie.

Graf 3: Zamestnanosť generovaná jednotlivými 
zložkami ťažobného priemyslu

Prameň: wiod.org, vlastné spracovanie. 

Graf 4: Multiplikátory zamestnanosti ťažby a dobývania vo vybraných 
krajinách (počet zamestnancov na jednotku produkcie)
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úrovni, v Česku bolo vďaka produkcii v ťažobnom 
priemysle zamestnaných priamo aj nepriamo 
približne 28,4 tisíc ľudí, čo tvorí 0,55 % celkovej 
zamestnanosti a na Slovensku predstavuje priama 
a nepriama zamestnanosť ťažobného priemyslu 
v roku 2014 objem asi 8,2 tisíc pracovných miest, 
teda 0,37 % celkovej zamestnanosti. Vo všetkých 
vybraných krajinách nastal značný pokles 
multiplikátora  zamestnanosti sektora ťažby (Graf 
4). Takýto vývoj môže byť spôsobený zavádzaním 
nových technológii a postupov do oblasti ťažby, čím 
dochádza k zvyšovaniu efektívnosti a produktivity.

Celkovo sa v sledovaných krajinách hodnota tohto 
ukazovateľa znížila medzi rokmi 2000 a 2014 až o 
80,83 %. V roku 2000 boli na dodanie produkcie 
ťažby a dobývania v Poľsku v hodnote 1 milióna 
USD do konečného použitia potrební približne 
3 pracovníci, pričom v roku 2014 je potrebný na 
uspokojenie takého dopytu už menej ako jeden 

pracovník. V ostatných sledovaných krajinách je 
tento jednotkový efekt produkcie na zamestnanosť 
ešte nižší (Graf 4).

Energetický mix vybraných krajín 

Pre kompletný obraz o aktuálnom postavení uhlia a 
lignitu vo vybraných krajinách sme sa bližšie pozreli 
aj na energetický mix týchto krajín, pričom sa zvlášť 
venujeme zdrojom pri výrobe elektriny a tepla. Na 
transformáciu regiónu sa pripravujú i Slovenské 
elektrárne, ktoré budú musieť zatvoriť v roku 2023 
prevádzku ENO. 

V roku 2019 tvorilo uhlie pri výrobe elektriny 
v krajinách EÚ približne 15,5 % energetického 
mixu. Nemecko, Česko aj Poľsko prevyšujú túto 
priemernú hodnotu. Najviac závislou krajinou 
na spotrebe uhlia pre účely výroby elektriny 
spomedzi sledovaných krajín je Poľsko, v ktorom 

Graf 5: Energetický mix vybraných krajín pri produkcii elektriny a tepla (%)
a) Energetický mix vybraných krajín - produkcia
elektriny

b) Energetický mix vybraných krajín - produkcia tepla

Prameň: Eurostat, vlastné spracovanie.
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bolo uhlie v roku 2019 zastúpené v energetickom 
mixe až 72 %. Slovensko dosiahlo v porovnaní s 
ostatnými sledovanými krajinami aj v porovnaní 
s priemerom EÚ z pohľadu zdrojov produkovanej 
elektrickej energie v roku 2019 najnižší podiel uhlia 
v energetickom mixe, ktorý je pod úrovňou 10 
%. Na Slovensku pozorujeme pomerne vyvážený 
energetický mix, pričom kľúčovú úlohu v slovenskej 
energetike zohráva jadrová energia.

Okrem spotreby jednotlivých druhov zdrojov pri 
produkcii elektrickej energie sme sa bližšie pozreli 
aj na energetický mix pri výrobe tepla. Na Grafe 
4 môžeme vidieť, že dominantnými zdrojmi pri 
výrobe tepla vo všetkých skúmaných regiónoch sú 
tuhé fosílne palivá a plyn. Najbližšie k priemeru 
európskej únie vo využívaní uhlia je Slovensko, v 
ktorom uhlie tvorí 23,7 % energetického mixu pri 
výrobe tepla. Naopak Poľsko a Česko stále vykazujú, 
že viac ako polovica tepla je u nich vyrobená z uhlia, 
pričom v Poľsku je to až 78 % tepla.

Slovensko je spomedzi skúmaných krajín najbližšie 
k odstráneniu uhlia z energetického mixu pri výrobe 
tepla a takmer sa vyrovnáva európskemu priemeru. 
Naopak najdlhšiu cestu má pred sebou energetický 
priemysel v Poľsku, ktorému úplne chýba zastúpenie 
nukleárnej energie, pričom priestor je aj v zvyšovaní 
podielu obnoviteľných zdrojov energie. Nemecko 
spomedzi krajín vedie v podiele obnoviteľných 
zdrojov, avšak jadrová energia je zastúpená v 
nižšej miere ako v iných sledovaných regiónoch. 
Pri výrobe tepla v Poľsku a Česku stále prevládajú 
tuhé fosílne palivá a obnoviteľné zdroje majú v 
týchto krajinách najnižšie zastúpenie v porovnaní s 
ostatnými sledovanými regiónmi.

Záver alebo kam presmerovať pracovnú 
silu

Z analýzy vyplýva, že práve domáci dopyt po 
produkcii uhlia a lignitu zohráva kľúčovú úlohu 
pri posudzovaní jeho významu pre ekonomiku 
SR. Naopak produkcia uspokojujúca dopyt zo 
zahraničia je viac závislá od iných zložiek ťažobného 
priemyslu. V regióne horná Nitra prevládajú podľa 
počtu zamestnancov mikro a malé podniky, ktoré 
pôsobia najmä v oblasti obchodu a priemyslu. Práve 
zameranie sa na podporu zamestnávania v MSP 
a zvýšenie pridanej hodnoty tohto podnikania je 
jednou z možností riešenia problému s hroziacou 

nezamestnanosťou v dôsledku transformácie. 
Región má na základe plánovaných projektov veľký 
potenciál pre tvorbu pracovných miest. Podobne 
ako v regióne Wałbrzych v Poľsku, aj na hornej Nitre 
je plánované zachovať priemyselný profil regiónu a 
naviazať investície na už existujúce perspektívne 
oblasti. V zozname indikovaných projektov, ktorý 
je súčasťou Akčného plánu (2020) nájdeme hneď 
niekoľko zaujímavých návrhov, ktoré rozdeľujeme 
tematicky podľa oblasti zamerania:

Potreba nového zdroja energie
• Geotermálna energia
• Iné OZE a čistý vodík (150 mil. eur)
• Zemný plyn (zásobníky v banských chodbách 

- 50 mil. eur)

Výskumno-vývojové centrá
• Automobilový priemysel & elektromobilita
• Energetika & OZE
• Chémia a plasty (výroba bioplastov – 45 mil. 

eur)

Budovanie a skvalitnenie infraštruktúry
• Obchvat mesta Prievidza (52 mil. eur)

Podpora cestovného ruchu
• Tematický náučno-zábavný a ubytovací 

komplex Krajina legiend Bojnice (230 mil. eur)
• Banícky uhoľný skanzen Handlová (20 mil. eur)

Iné projekty
• Priemyselný park v Prievidzi (7,4 mil. eur)
• Priemyselný park ENO (100 mil. eur)
• Centrum komplexnej onkologickej rehabilitácie 

(7 mil. eur)

Hlavnú výzvu teda nevidíme v ukončení ťažby 
hnedého uhlia na hornej Nitre, ale skôr v rýchlom 
podstúpení krokov pre zabezpečenie nových 
pracovných príležitostí a skvalitnenia života v 
regióne aj prostredníctvom vyššie spomínaných 
projektov. Oprava a dobudovanie cestnej 
komunikácie, podpora MSP a nových investorov, 
rekvalifikácia baníkov v súlade s potrebami 
lokálneho trhu práce či vybudovanie výskumných 
a inovačných centier v regióne a mnoho ďalších 
projektov má potenciál zlepšiť environmentálnu, 
sociálnu aj ekonomickú situáciu v regióne a teda 
prispieť k vyššej kvalite života obyvateľov regiónu. 
Realizácia už existujúcich projektov je kľúčovou pre 
ďalší rozvoj hornej Nitry.
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Šťastie ako pojem v ekonómii – a jeho meranie

Šťastie je slovo, ktoré priťahuje okamžitú pozornosť. To vysvetľuje, prečo mnoho 
sociálnych a ekonomických vedcov používa výraz šťastie, hoci často znamená spokojnosť 
so životom alebo subjektívny blahobyt. Šťastie je len jednou z mnohých emócii, ktoré 
ľudia prežívajú v určitom okamihu no je odlišné od hodnotenia spokojnosti človeka 
so životom všeobecne. V tomto príspevku stručne predstavíme vnímanie šťastia v 
ekonomickej teórii a “meranie šťastia” špecializovaným indexom.

Ekonómia šťastia

Ekonómia šťastia je teoretické, kvalitatívne a 
kvantitatívne štúdium šťastia, kvality života, 
blahobytu a spokojnosti so životom. Obvykle spája 
ekonómiou s inými spoločenskými vedami, ako je 
sociológia a psychológia. Táto oblasť sa od konca 
20. storočia podstatne rozrástla a to napríklad 
vývojom metód, prieskumov a indexov na meranie 
šťastia a súvisiacich koncepcií. Nové zistenia 
ohľadom subjektívneho pociťovania šťastia a možné 
implikácie zo strany hospodárskej politiky sú 
výzvou pre teóriu a prax ekonómie (Layard, 2006). 
Dôležitosť výskumu tejto problematiky videli už 
antickí Gréci, ktorí tvrdili, že hlavným cieľom človeka 
je šťastný život (Aristoteles, Etika Nikomachova 349 
pred n. l.). Prístup k ekonomike šťastia má niekoľko 
výhod, vďaka ktorým je zaujímavý pre tvorcov 
politík, akademikov, občianske organizácie i laikov. 
Použitie týchto opatrení v politickej a ekonomickej 
analýze si však vyžaduje dôkladné pochopenie ich 
výziev.

Výskum, ktorý uskutočnili Nikolova a Graham 
ukazuje, že migrácia zlepšuje príjmy aj subjektívne 
blaho migrantov, ktorí sa presťahovali z 
postsocialistických krajín na Západ (Nikolova 
a Graham, 2015). Tento výskum ale ilustruje aj 
to, že je dôležitý aj pohľad nad rámec klasických 
ukazovateľov ako čo je príjem alebo zamestnanosť. 
Preto začlenenie nástrojov a indexov na hodnotenie 
subjektívneho pociťovania šťastia a podobných 
koncepcií do analýz tvorcov hospodárskej politiky 
môže odhaliť ďalšie výhody alebo náklady 
konkrétnych rozhodnutí, ktoré môžu tvorcom 
politík pomôcť konať proaktívne a v smere 

zvyšovania blahobytu spoločnosti.

Subjektívne pocity ľudí ohľadne toho, ako sa 
im darí, môžu poskytovať dôležité informácie, 
ktoré by štandardným ukazovateľom pokroku 
alebo ukazovateľom kvality práce mohli chýbať. 
Napríklad ekonóm, ktorý sa zaoberá samotným 
platom zamestnancov, nemusí pochopiť, prečo sa 
pracovníci rozhodli opustiť svoju prácu. Keď sa do 
obrazu pridá pracovná spokojnosť alebo vnímanie, 
či ide pre nich o zmysluplnú prácu, zmena alebo 
ukončenie pracovného pomeru sa môžu skutočne 
javiť ako pochopiteľné.

Preto i v posledných rokoch sa objavil rastúci 
konsenzus o naliehavej potrebe rozšíriť koncepčnú 
a empirickú analýzu, na základe ktorej sa definuje 
a meria blahobyt. Objektívne opatrenia v oblasti 
sociálnej starostlivosti, napríklad príjem alebo 
zamestnanie, často nepoukazujú na to, ako sa darí 
ľudom v živote a či niektoré politiky majú na to 
pozitívny dopad. Ako uvádza OECD, subjektívne 
blaho odráža predstavu toho, ako ľudia prežívajú a 
hodnotia určité životné okolností, a že sú najlepšími 
posudzovateľmi toho, aký je ich vlastný život.

Meranie pokojnosti so životom

Dôležitým bodom pri hodnotení šťastia je 
posudzovanie spokojnosti človeka so životom. 
Výročná správa World Happines Report (WHR) 
poskytuje medzinárodné porovnanie v pociťovaní 
subjektívneho blaha (šťastia) od roku 2005. Súčasťou 
WHR je aj prieskum o tom, ako ľudia hodnotia 
svoj život. A to tak, že odpovedajú na nasledovnú 
otázku: „Prosím, predstavte si rebrík, s priečkami 

Ivan Francisti
KET, NHF, EUBA



Monitor hospodárskej politiky Zaujímavosti

32

očíslovanými od 0 v dolnej časti po 10 v hornej 
časti. Vrchol rebríčka predstavuje najlepší možný 
život pre teba a spodok rebríčka predstavuje pre 
teba najhorší možný život. Čo si osobne myslíš na 
ktorom stupni rebríka v tejto chvíli stojíš?“

Následne sa odpovede respondentov spriemerujú a 
na základe toho získame predstavu ako je občan v 
priemere spokojný so svojim životom. 

Z grafu môžeme vidieť, že postupom času sa 
spokojnosť so životom na Slovensku zvyšovala, v 
roku 2020 dosiahla úroveň niečo nad 6,5 bodu no 
i tak naďalej zaostávame za západnými krajinami 
Európy ako čo sú Fínsko, Dánsko, Holandsko, ktoré 
dosahujú hodnoty okolo 7,5 bodu.

Okrem spokojnosti so životom sa v rámci výročnej 
správy WHR posudzujú aj ukazovatele ako HDP 
na jedného obyvateľa, predpokladaná dĺžka života 
v zdraví pri narodení, sociálna podpora, sloboda 
robiť životné rozhodnutia, veľkorysosť, vnímanie 

korupcie, GINI index a dôvera v inštitúcie. Na 
základe daných ukazovateľov sa následne sa vytvorí 
„rebríček šťastia“.

V celkovom rebríčku WHR  sa Slovensko umiestnilo 
(pri hodnotení za obdobie 2018 -2020) na 34. mieste 
s celkovým hodnotením 6,331 bodov. V rámci 
krajín V4 sa Slovensko umiestnilo na 2. mieste, 
prvá priečka prináleží Česku, ktoré v celosvetovom 
porovnaní obsadilo 18. miesto (6,965 bodov). 
Poľsko sa celosvetovo umiestnilo na 44. mieste 
(6,166 bodov) a Maďarsko sa umiestnilo na 53. 
mieste (5,992 bodov).  Podľa WHR najšťastnejšou 
krajinou sveta je Fínsko, za ňou nasleduje Dánsko 
a Švajčiarsko.

Podľa odhadov autorov participujúcich na tvorbe 
WHR budúci rok môžeme očakávať pokles nielen 
so spokojnosťou so životom ale aj s celkovým 
hodnotením šťastia. Hlavnou príčinou je súčasná 
pandemická situácia vo svete, ktorá by mala 
negatívne ovplyvniť takmer všetky ukazovatele. 

Prameň: WHR, vlastné spracovanie.

Graf 1: Hodnotenie spokojnosti so životom – údaje za Slovensko
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Prečo sú dôležité dáta o mŕtvych?

Prehliadkou mŕtveho tela (ďalej len prehliadka) sa 
zisťuje smrť, jej čas a príčina. Dáta o úmrtnosti z listov 
o úmrtí sú nevyhnutné na monitorovanie verejného 
zdravia. Využívajú sa tiež ako dôkaz o legálnej 
smrti, na generovanie údajov pre epidemiologické 
štúdie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v budúcnosti a odradenie od trestnej činnosti 
(Swift a kol., 2002). Z charakteru daných činností 
a informácií vyplýva, že ide o verejnú službu. Z 
veľkého množstva štúdií je zrejmé, že kvalita danej 
služby je nedostatočná, keďže listy o úmrtí nie sú 
vyplnené podľa minimálne prijateľného štandardu 
či sú nelogicky vyplnené (Swift a kol., 2002). Údaje 
o úmrtnosti sú iba také dobré ako kvalita úmrtných 
listov, ak sú teda informácie nepresné, môže to 
ovplyvniť reakcie tvorcov politík (Gill, 2020).

Preukázalo sa, že zlepšenie vzdelávania a lepšia 
dokumentácia vedú k zlepšenej presnosti stanovenia 
príčiny úmrtia (Selinger a kol. 2007). Druhým 
aspektom, ktorý by zlepšil kvalitu, včasnosť, 
reprezentatívnosť a úplnosť sociodemografických 
a lekárskych informácií z prehliadok je ich 
elektronizácia (Lassalle a kol., 2017). Počas pandémie 
H1N1 v roku 2009, Spojené štáty americké využili 
elektronický list o prehliadke mŕtveho. Úmrtia na 
vírus boli porovnávané s tradičnými pozorovaniami 
a laboratórnymi vyšetreniami pre zlepšenie dohľadu 
nad úmrtiami (Bancroft a kol., 2014). 

Ako je zabezpečený manažment 
prehliadok?

V roku 2018 nastala významná zmena v manažmente 
zabezpečovania prehliadok, keď sa nahradil 

Neúspešný pokus s liberalizáciou trhu koronerov

Počas celej pandémie COVID-19 sa každodenne stretávame nielen s dátami o počte 
nakazených osôb, ale aj s dátami o počte úmrtí. Pandémia tak ukázala významnosť tohto 
údaju na manažment života spoločnosti, keďže údaje z úmrtného listu môžu informovať 
verejnosť a tvorcov politík o vývoji pandémie a poskytnúť dôležité informácie o tom, 
kto zomiera, odkiaľ pochádza a aké mal súvisiace zdravotné problémy. Na Slovensku 
sa zmenil spôsob manažmentu prehliadok mŕtvych tiel, ktorý mal zabezpečiť lepšiu 
efektívnosť, avšak tento cieľ sa nenaplnil a štát sa vrátil k pôvodnému, modifikovanému 
riešeniu. 

Jakub Zeman
KFIN NHF, EUBA

Prameň: vlastné spracovanie podľa metodických usmernení ÚDZS.

Graf 1: Platba ÚDZS za prehliadku v rokoch 2014 – 2019
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systém, v ktorom ÚDZS (Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou) zaisťoval personálny 
manažment prehliadok, na systém, v ktorom ÚDZS 
obstaral organizátorov, ktorý pre úrad túto službu 
zabezpečovali. Príčinou tejto zmeny bola náročnosť 
zaistenia služby na dobrovoľnom princípe. V 
prípade, že ÚDZS nevedel na dobrovoľnom 
princípe dohodnúť lekára na prehliadku, mohol 
určiť lekárovi povinnosť vykonávať v príslušný 
deň prehliadky podľa regiónu. Rovnako sa princíp 
povinnosti uplatnil v prípade, ak nebola uzavretá 
zmluva s organizátorom a ÚDZS by nevedel 
zabezpečiť prehliadky na dobrovoľnom princípe.
Príčinou nezáujmu o túto činnosť do roku 2018 
bola skutočnosť, že ÚDZS poskytoval za jednu 
prehliadku len 13, resp. 25 eur (Graf 1). Táto platba 
nezodpovedala času na presun v rámci kraja a 
následné vykonanie prehliadky. Jej neadekvátnosť 
bola významná aj vzhľadom na zabezpečovanie 
prehliadok vo všetkých častiach kraja.

Systém je financovaný z verejného zdravotného 
poistenia. Z analýzy legislatívy vybraných krajín EÚ 
vyplýva, že to nie je štandardom. V Španielsku majú 
lekári fixný  plat, ktorý zahŕňa  aj  výkon  prehliadky. V 
Nemecku naopak prehliadku hradí rodina mŕtveho. 
Na druhej strane v Poľsku hradí náklady príslušný 
okres. Podobná právna úprava ako na Slovensku je 
v Česku, kde sú náklady na prehliadku hradené z 
verejného zdravotného poistenia (Humeník, 2018).
Po roku 2018 fungoval systém prehliadok na 
dvoch možných spôsoboch zabezpečenia, a to 
prostredníctvom organizátora, t. j. súkromného 
podnikateľského subjektu, ktorý bol vybraný 
na základe verejného obstarávania, alebo mimo 
organizátora. V prípade, že úradu sa nepodarilo 

obstarať organizátora, prehliadky sa vykonávali na 
základe rozpisu, ktorý stanovil úrad.

Otvorenie trhu s manažmentom prehliadok
Získanie výhod hospodárskej súťaže by malo byť 
kľúčovým argumentom pre      outsourcing verejných 
služieb. Na druhej strane, na trhoch verejných 
služieb      často chýba dostatočná konkurencia 
(Girth a kol., 2012). Tento prípad nastal aj v 
prípade outsourcingu personálneho manažmentu 
prehliadok, keď sa za skoro štyri roky dostatočne 
nerozvinul trh s organizátormi a súčasne trh javil 
skôr známky monopolu vo vybraných krajoch či 
možného kartelového správania.1

V rokoch 2018 až 2021 bolo celkovo osem 
verejných obstarávaní zameraných na zabezpečenie 
organizátorov prehliadok. Hneď v prvej súťaži však 
neboli predložené ponuky pre všetky kraje a súčasne 
ceny v troch predložených ponukách podľa ÚDZS 
boli neúmerne vysoké. Tento stav jednoznačne 
načrtol ďalšiu genézu zabezpečenia predmetnej 
služby.

Do prvého úspešného verejného obstarávania bola 
do jednotlivých krajov prihlásená len jedna ponuka.  
Celkovo predložilo cenové ponuky pre osem krajov 
len päť spoločností, pričom v štyroch krajoch 
išlo o rovnakú spoločnosť. Obstarané ceny boli o 
2 – 2,5 násobok vyššie ako predpokladaná cena pri 
zmene zákona (Graf 2). Súčasne boli ponúknuté 1,3 
násobne vyššie ceny ako bol predpoklad ÚDZS.

1 Protimonopolný úrad SR v januári 2021 neviedol žiadne 
konanie o porušení hospodárskej súťaže spoločností, ktoré 
zabezpečujú prehliadky na základe zmlúv s ÚDZS.

Prameň: vlastné spracovanie podľa Úradu pre verejné obstarávanie.

Graf 2: Cena za prehliadku v prvom verejnom obstarávaní podľa krajov
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Ďalšie dáta z verejných obstarávaní ukázali, že sa 
doň v priemere prihlasovali 1 až 3 spoločnosti (Graf 
3). Ak analyzujeme úspešnosť obstarávaní na úrovni 
krajov, tak zo 40 obstarávaní v jednotlivých krajoch 
neviedlo k uzatvoreniu zmluvy 16, a to z dôvodu 
veľmi vysokých cien a nedostatku zdrojov na ich 
úhradu. 

Len v siedmych prípadoch, keď bola prijatá viac 
ako jedna ponuka, nastala súťaž,  ktorá viedla aj 
k uzatvoreniu zmluvy. V daných prípadoch bol 
rozdiel medzi najvyššou a najnižšou ponukou v 
rozmedzí 6 – 89 eur. V zvyšných 79,2 % prípadoch, 
ktoré viedli k uzatvoreniu zmluvy, súťažila jedna 
spoločnosť sama so sebou. 

Celé sledované obdobie potvrdilo, že v niektorých 
regiónoch (Prešovský a Košický kraj), nevznikla 
konkurencia, a tak štát musel akceptovať ceny, ktoré 
ponúkol vo väčšine prípadov jediný uchádzač. 
Posledné verejné obstarávanie v marci 2021 ukázalo 
dlhodobú neefektívnosť systému a jeho fiškálnu 
neudržateľnosť pre ÚDZS, keďže v Bratislavskom 
kraji bolo síce predložených päť ponúk, avšak 
najnižšia bola na úrovni 158,4 eura (predtým 55 
eur). V Prešovskom kraji bola predložená jediná 
ponuka na úrovni 115 eur (predtým 95,83 eur). 

Súčasne spoločnosti, ktoré sa zapojili do verejného 

obstarávania využívali svoje postavenie na trhu 
a postupne navyšovali svoje ponúkané sumy 
na jednotlivých trhoch, krajoch. Zároveň sme 
identifikovali ponuky, ktoré sa od seba vzájomne 
rozlišovali v jednotkách eur či vybrané spoločnosti, 
ktoré boli inak úspešné, nezaplatili v inom 
kraji zábezpeku či nesplnili iné administratívne 
povinnosti aj po výzve. Dané konanie by mohlo javiť 
charakter kartelového chovania a zastierať tak súťaž 
na úrovni krajov.

*****

Úspešnosť a efektívnosť liberalizácie manažmentu 
obhliadajúcich lekárov tak nebola naplnená. 
Vzhľadom na uvedené došlo k zmene zákona a s 
účinnosťou k 1. novembru 2021, keď personálny 
manažment prehliadok zabezpečuje ÚDZS opäť 
na princípe dobrovoľnosti, resp. obligatórnosti 
v prípade, že nie je možné naplniť zoznam. 
Rozdelenie zabezpečenia prehliadok je na úrovni 
okresov. Lepším riešením by bolo zabezpečenie 
prehliadok na úrovni vzájomne prepojených území 
aj vzhľadom na dopravnú obslužnosť územia. 
Prinieslo by to najmä zníženie potrebného času na 
viazanie ľudského kapitálu na cestu k prehliadke. 
Deliberalizáciou trhu došlo k zrušeniu tvorby 
monopolného či oligopolného zisku spoločností, 
ktoré prehliadky zabezpečovali.

Prameň: vlastné spracovanie podľa Úradu pre verejné obstarávanie.

Graf 3: Počet prijatých ponúk vo jednotlivých verejných obstarávaniach podľa krajov 
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EÚ ako ostrov relatívnej 
makroekonomickej stability

Ak sa bližšie pozrieme na ukazovatele ekonomického 
blahobytu, takmer všetky poukazujú na významné 
postavenie EÚ v rámci svetového hospodárstva. 
V EÚ však pozorujeme relatívne stabilnejší a 
predvídateľnejší vývoj takýchto ukazovateľov.
V Európskej únii sa priemerná ročná inflácia od 
roku 1997 do 2007 udržovala v relatívne úzkom 
koridore medzi 1,2% až 2,3%. Počas obdobia pred 
hospodárskou krízou, ktorá zasiahla ekonomiku 
všetkých krajín, došlo k výraznej nestabilite cien 
potravín a energií. To viedlo k výrazným zmenám 
v miere inflácie. V roku 2008 priemerná ročná 
inflácia v EÚ dosiahla 3,7% čo bol najvyšší nárast 
cien za posledných 14 rokov. K finančnej kríze 
došlo pádom realitného trhu v USA. V EÚ sa 
začala pádom islandského bankového systému, 
ktorý taktiež viedol k pádu vlády a znárodneniu 3 
najväčších bánk. Finančná kríza sa ďalej rozšírila do 
všetkých krajín Európskej Únie. EÚ sa z obavy pádu 
Eura a zrútenia centrálnych bánk štátov pustila 
do ozdravovania ekonomiky. Politika finančnej 
záchrany EÚ sa zamerala na obnovenie likvidity a 
kapitálu bánk aby sa finančný systém dostal opäť do 
fungovania. Po tejto kríze a ozdravovaní ekonomiky 
EÚ inflácia začala postupne klesať kedy sa v roku 
2015 dostala na úplné dno. Postupne rástla. Ďalší 

pokles cien prišiel až v roku 2020 s globálnou 
pandémiou Covid-19 vírusu a čiastočnou paralýzou 
ekonomiky. Poklesli ceny energií ale aj potraviny 
kvôli nízkemu záujmu o služby a to hlavne tie, 
ktoré sú spojené s turizmom. My už teraz vieme, 
že inflácia v EÚ v roku 2021 začala rapídne rásť. V 
Európskej únii je inflácia poháňaná hlavne zmenou 
cien ropy a dovážaného ovocia a zeleniny. 

HDP Európskej únie má už od roku 1995 takmer 
kontinuálne stúpajúci charakter. K poklesu došlo 
iba v roku 2009 počas najväčších šokov v svetovom 
hospodárstve (2009, 2020). V roku 2017 tvorilo HDP 
EÚ 16%  zo svetového HDP (graf 1). V roku 2020 s 
príchodom pandemickej krízy došlo k výraznému 
oslabeniu európskej ekonomiky. Predpokladá sa, že 
krajiny, ktoré budú touto krízou zasiahnuté najviac 
sú tie, kde je aj najvyšší štátny dlh. 

Priaznivý dojem z dlhodobého rastu a relatívnej 
makroekonomickej stability trochu narúša 
pohľad na mieru. Miera  nezamestnanosti v EÚ sa 
považuje za jednu z tých vyšších medzi svetovými 
ekonomickými mocnosťami. Neúspech európskych 
trhov práce pri využívaní pracovnej kapacity sa 
považuje za jednu z najväčších slabostí európskej 
hospodárskej politiky. Od roku 1993 presahovala 
miera nezamestnanosti Európskej únie každý 
rok 10% až do roku 1998, potom začala postupne 

Ako to vidia študenti ekonómie:
Vývoj pozície Európskej únie vo svetovom hospodárstve

Keďže EÚ tvorí súbor samostatných štátov s rozličným historickým, spoločenským aj 
ekonomickým vývojom, iba ťažko sa charakterizuje ekonomická situácia Európskej únie 
ako celku. Ekonomika sa líši naprieč štátmi únie a nezáleží len na ich geografickej polohe, 
ale aj na období ich integrácie. Je totiž rozdiel, či sa krajina k jednej z dohôd Európskych 
štátov pripojila ešte v roku 1973 alebo až po roku 1993. Niektoré štúdie predpokladajú, 
že pokiaľ by nedošlo k integrácii, HDP jednotlivých krajín by bol minimálne o 10% nižší 
ako je dnes. Aj napriek heterogenite jednotlivých regiónov pozitívne dopady a výhody, 
ktoré prináša krajinám členstvo v EÚ sú ťažko spochybniteľné. Otvorenosť obchodu, 
integrácia a adoptovanie Eura sú dôležité hnacie sily , ktoré podnecujú benefity pre 
všetky zapojené krajiny.

Sofia Šillerová
študent NHF, EUBA
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klesať. Nezamestnanosť ale začala od marca v roku 
2008 prudko stúpať a to v dôsledku ekonomickej 
globálnej krízy. Postihnuté boli všetky členské štáty. 
Najviac postihnutou skupinou osôb sa ukázala byť 
mladá, dospievajúca vrstva obyvateľstva v rozmedzí 
15 až 24 rokov. Táto kríza mala za následok ďalšiu 
krízu európskeho štátneho dlhu, ktorá vrcholila 
medzi rokmi 2010 a 2012 a odzrkadlilo sa to vo 
zvýšení miery nezamestnanosti v roku 2013 až na 
12,4%. Toto bol pre Európsku úniu alarmujúci stav. 
Ekonomika sa ďalej začala postupne stabilizovať a 
s ňou začala postupne klesať aj nezamestnanosť. 
S príchodom pandémie začala táto miera znova 
stúpať, zatiaľ sa ale udržuje pod 10%. Európska 
komisia presadzuje stratégie, pomocou ktorých 
sa snaží bojovať s vysokou nezamestnanosťou 
Európskych štátov a medzi svoje hlavné ciele 
zaradila zjednodušenie vstupu mladých ľudí na trh 
práce.

Vzťahy EÚ s mimoeurópskymi 
ekonomickými gigantmi

EÚ a USA sa považujú za najväčšie hospodárske 
a vojenské sily na svete, ktoré hrajú poprednú 
úlohu v mnohých politických vzťahoch. Obidve 
krajiny (zoskupenia) sú od seba vzájomne  závislé. 
Partnerstvo medzi nimi je jedno z najdôležitejších 
bilaterálnych vzťahov vôbec. Sú si taktiež navzájom 
najväčšími investormi. Nie je tajomstvom, že tento 
transatlantický vzťah viac menej určuje podobu 
dnešnej globálnej ekonomiky. USA sa drží na vrchu 
ekonomickej pyramídy sveta. Počas historického 
vývoja USA môžeme vidieť ako rýchlo sa dokázali 
dostať na vrchol ekonomického rebríčka, čo však 
bolo aj vďaka vzťahom s európskymi ekonomikami. 
Subjekty z EÚ investovali a naďalej investujú do 
mnohých ekonomických oblastí v USA. V záujme 
oboch strán by ekonomické vzťahy medzi nimi mali 
udržovať ako stabilné. V otázke lepšieho životného 
prostredia by USA malo zaujať lepšie stanovisko a 
ísť aspoň po stopách EÚ. 

Japonsko sa napriek svojej pomerne malej rozlohe 
radí medzi ekonomickú veľmoc sveta. Ak by sa 
Európska únia nebrala ako jeden ekonomický 

Prameň: WHR, vlastné spracovanie.

Graf 1: Podiely na svetovej tvorbe HDP v %
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celok, bolo by Japonsko na 3. mieste vo svetovom 
rebríčku ekonomických mocností. Vzťahy Japonska 
a EÚ sú pomerne mladé a dohodu o hospodárskom 
partnerstve (EPA) uzavreli iba v roku 2019, spolu s 
dohodou o strategickom partnerstve sa stala pilierom 
vzťahov medzi týmito dvoma krajinami. Japonsko je 
po Číne druhým najväčším obchodným partnerom 
EÚ v Ázii. Hospodárske vzťahy, import a export 
EÚ s Japonskom sa predtým vyznačovali veľkými 
obchodnými prebytkami v prospech Japonska. Dnes 
sú už ale pomerne vyrovnané.  Pandémia Covid-19 
túto krajinu zasiahla veľmi silne. Japonsko sa ale 
vďaka pohotovej reakcii úradov vyhlo najväčším 
hospodárskym škodám, ktoré postihli EÚ a USA. 

EÚ a krajiny BRIC

Krajiny BRIC sú Brazília, Rusko, India a už 
spomínaná Čína. Stretávame sa s názorom, že 
práve toto sú krajiny, ktoré budú do roku 2050 
dominantmi na trhu tovarov a služieb. V roku 2010 
sa k týmto krajinám pridala aj Južná Afrika. Každá 
z týchto krajín má pozoruhodný potenciál pre 
hospodársky rast a investori už dlhšie odporúčajú 
práve tieto krajiny na umiestnenie svojho kapitálu. 
Európska únia neuznáva krajiny BRIC ako skupinu 
a ani nevytvorila jednotnú „BRIC politiku“ avšak 
uvedomuje si ich hospodársky rozmach. EÚ 
má s každou z krajín strategické partnerstvá a 
prostredníctvom dvojstranných diskusií rokuje s 
každou z nich.

Brazília predstavuje pre EÚ najdôležitejší trh 
v latinskej Amerike, takže obchod ako taký je 
veľmi dôležitou témou na všetkých spoločných 
rokovaniach týchto krajín. Brazília je najväčším 
vývozcom poľnohospodárskych výrobkov do EÚ. Na 
druhej strane je Európska únia najväčší zahraničný 
investor v Brazílii. Približne 48,5% investícií z EÚ 
v latinskej Amerike boli práve tie v Brazílii (2015). 
Brazílsky trh je ale chránený vysokými colnými 
tarifami. EÚ teda nabáda Brazíliu aby znížila 
colné prekážky a tým otvorila možnosť stabilného 
a ľahšieho vstupu Európskych investorov na 
brazílsky trh. Čo sa týka budúceho vývoja Brazílie, 
je otázna dynamika budúceho rastu - za posledné 
obdobie rastie ekonomika v Brazílii iba veľmi 
pomaly. Korupcia, zlé podnikateľské prostredie, 
negatívne hodnotený daňový systém a neschopnosť 
vlády stabilizovať trh pre zahraničných investorov 
nedopomáha krajine v rozvoji ekonomiky. Brazília 
mala pomerne vysoký export surovín z krajiny, ale 
s príchodom pandémie sa dopyt rapídne znížil. 

Brazília sa stále zotavuje po recesii v rokoch 2015 
a 2016.

Európska únia a Rusko uzavreli dohodu o spolupráci 
v roku 1994. Prebiehajúca spolupráca s Ruskom 
bola založená na 4 konkrétnych oblastiach a tie sa 
týkajú rôznych ekonomických otázok, bezpečnosti, 
slobody, ale aj výskumu a vzdelávania vrátane 
kultúry. Tvorili strategické partnerstvo, ktoré sa 
okrem iného venovalo aj boju proti terorizmu, 
nešíreniu zbraní a riešeniu konfliktov na Blízkom 
východe. Toto všetko bola pravda až do vypuknutia 
krízy na Ukrajine. Nelegálna anexia Krymu Ruskom 
v marci v roku 2014 a fakt, že Rusko podporovalo 
povstalcov na východe Ukrajiny vyvolal 
medzinárodnú krízu. Vtedy EÚ prerušila pravidelné 
summity a obmedzila aktivity s Ruskom. Európska 
únia sa snažila diplomatickými postupmi upokojiť 
situáciu na Ukrajine, ale bez väčších úspechov. 
Medzinárodným vzťahom s Ruskom nepomohol ani 
zásah Ruska do Sýrskej vojny či do iných vojenských 
konfliktov. V roku 2020 taktiež do Ruskej ústavy 
pribudli znepokojujúce zmeny o nadradenosti 
Ruského práva nad medzinárodnými dohodami 
alebo nad rozhodnutiami medzinárodných súdov. 
Ekonomická situácia v Rusku tiež nie je úplne 
stabilná a ťaží predovšetkým z výnosov z vývozu 
ropy. Na ruskom trhu dominujú veľké firmy, 
ktoré sú blízke štátu a priestor pre zahraničných 
investorov je obmedzený. Európska únia s Ruskom 
však zostáva naďalej úzko prepojená a EÚ uplatňuje 
prístup takzvaného „selektívneho angažovania“. 
Potenciál  krajine nechýba, avšak aj história nám 
ukazuje, že sa táto krajina ťažko vysporiadava so 
zaužívanými stereotypmi. Stredná vrstva tu zostáva 
naďalej pomerne úzka a ťažko sa presadzujú menšie 
podniky a podnikatelia. 

Spolupráca EÚ s Indiou je založená na dlhoročných 
vzťahoch. V roku 2004 sa stala India strategickým 
partnerom Európskej únie. Ich spoločný plán 
od roku 2005 pomáha plne využívať výhody 
tohoto partnerstva v kľúčových oblastiach. EÚ je 
najväčším obchodným partnerom Indie, po USA 
je druhou najväčšou cieľovou krajinou pre vývoz 
indických tovarov. Je taktiež najvýznamnejším 
zahraničným investorom v Indii. Európska komisia 
uvádza, že kľúčovým cieľom v ich obchodných 
vzťahoch je hlavne transparentné, zdravé, otvorené, 
nediskriminačné a predvídateľné obchodné 
prostredie pre európske spoločnosti v Indii. Je 
pravda, že indický trh a jeho regulačné prostriedky 
sú pomerne obmedzujúce, ale EÚ sa snaží využívať 
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všetky dostupné cesty na stabilnú spoluprácu s 
Indiou.

Európske partnerstvo s Čínou bolo založené v 
roku 1975 a bolo upravené dohodou o obchode a 
spolupráci medzi EÚ a Čínou z roku 1985. Európska 
únia je aktuálne najväčším obchodným partnerom 
Číny. Čína je najväčším európskym zdrojom pre 
importy. Európska únia má záujem o otvorené 
obchodné partnerstvá s Čínou, rušivo však vplývajú 
nejasnosti a informácie o modernom otroctve v 
čínskych továrňach či nerešpektovanie základných 
ľudských práv. Európska únia sa zaviazala, že sa pokúsi 
zabezpečiť, aby Čína obchodovala spravodlivo a aby 
rešpektovala práva duševného vlastníctva . V roku 
2013 sa začali rokovania o novej investičnej dohode 
s Čínou. Cieľom tejto dohody má byť zabezpečenie 
predvídateľného a dlhodobého prístupu na trhy 
EÚ a Číny investorom a chránenie ich investícií. S 
touto dohodou je EÚ veľmi ambiciózna. Dohoda 
zatiaľ nebola podpísaná oboma stranami ale všetko 
je naklonené k jej budúcej platnosti. Čína je celkom 
jasne ekonomickým lídrom medzi krajinami BRIC, 
s obvykle vysokým tempom rastu. Čína disponuje 
obrovskou kapacitou pracovnej sily, ktorá sa líši od 
EÚ svojou mimoriadnou disciplinovanosťou. 

Južná Afrika je najväčším obchodným partnerom 
Európskej únie na africkom kontinente. Južná 
Afrika sa od roku 1994, od konca režimu apertheidu, 
vyznačuje ako makroekonomicky pomerne stabilná 
krajina. Právnym základom spolupráce a celkových 
vzťahov medzi EÚ a Južnou Afrikou je dohoda 
o obchode, rozvoji a spolupráci (TDCA). V tejto 
republike sú však dlho pretrvávajúce problémy, 
ktorým krajina čelí ako napríklad chudoba, 
nerovnosť, nezamestnanosť, či nedostatočné 
vzdelanie a zdravie. Nerovnosti v krajine sú veľmi 
vysoké, nezamestnaná je stále viac ako jedna tretina 
populácie krajiny, vzdelávací systém nefunguje tak, 
ako by mal, navyše krajina zaznamenáva najväčší 
počet prípadov AIDS na svete.  
Južná Afrika bola presvedčená o svojej perspektívnej 
hospodárskej situácii, ale čelí fiškálnej kríze, ktorú 

pandémia koronavírusu iba posilnila.

Krajiny BRIC sa stále považujú za rozvojové krajiny 
a musia zápasiť s prekážkami ako s neúplnou 
demokraciou ale aj s príliš úzkou strednou vrstvou 
a s čiernou ekonomikou. Každá krajina v tejto 
skupine je diametrálne odlišná. Rozdielne kultúry, 
história, náboženstvo a 3 rôzne kontinenty. Vďaka 
svojej rýchlo rastúcej populácii budú aj naďalej 
zdrojom lacnej pracovnej sily. Sú to krajiny s 
lacnejšími nehnuteľnosťami a veľkým potenciálom 
pre investorov. Ak sa tieto krajiny chcú stať 
ekonomickými dominantmi zajtrajška, je jasné, že 
musia prekonať svoje rozdiely a všetky sa dlhodobo 
zaviazať l ekonomickej ale aj politickej spolupráci. 
Európska únia by sa do budúcnosti mala viac 
zamerať práve na partnerstvá s týmito krajinami. 
Možno sa stretnúť s názorom, že doterajšie vzťahy, 
ktoré má EÚ s krajinami BRIC, nie sú také silné ako 
ich únia sama prezentuje.

*****

Štáty v tomto spoločenstve (EÚ) vytvorili unikátny 
model spolupráce, ktorý sa ukázal životaschopný: 
Jej vývoj nám aj cez indikátory ukazuje, že je 
schopná napredovať a dostať sa z rôznych kríz 
aj napriek rôznym ťažkostiam a ich dlhodobým 
následkom. Pripravenosť na nástrahy zajtrajška však 
nie je jednoznačná. Krajiny, ktoré sa zdali byť závislé 
od medzinárodných vzťahov s EÚ či USA sa dnes 
môžu slobodne rozhodovať, s kým budú rozvíjať 
spoluprácu a obchod. Takéto zmeny obchodných 
a strategických partnerstiev by mohli poškodiť 
silu EÚ. Napríklad novobudovaná dohoda s Čínou 
je závislá hlavne na rozhodnutí Čínskej ľudovej 
republiky. Možno však predpokladať, ak chce EÚ 
zotrvať medzi ekonomickými lídrami malo by dôjsť 
k ešte väčšej ekonomickej ale aj politickej integrácii 
členských štátov.
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