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Priame zahraničné investície 
a ich vplyv na ekonomiku Slovenska1

Foreign direct investments and their impact on the economy of Slovakia

Bc. Peter BLAHO, MBA*

Abstract

In our thesis, we focus on foreign direct investments (FDI) and their impact on 
the economy of Slovakia. In the first chapter, we present the definitions of FDI and 
classifications od FDI from various perspectives. We also state what motives a fo-
reign investor may have for FDI in the host country and what are the advantages 
and disadvantages of FDI for the country. In the second chapter, we analyze the 
relationship between FDI, GDP and the unemployment rate in Slovakia at the le-
vel of state and regional level. In the third chapter, we characterize the FDI of U.S. 
Steel Košice company, its influence on the region of Eastern Slovakia regarding 
employment and environment as well as the current state of the company and 
a direction in the future.

Keywords: Foreign Direct Investments; GDP; Unemployment; metallurgical in-
dustry

Úvod 

Priame zahraničné investície sú kľúčovou a vo svete často používanou formou 
medzinárodného podnikania a spôsobom, ako môže zahraničný kapitál vstupovať 
do ekonomiky určitej krajiny. Je to spôsob ako môže investor z jednej krajiny pre-
vziať čiastočnú alebo úplnú kontrolu nad firmou v inej. Iniciatíva vedúca k realizo-
vaniu PZI v niektorej krajine môže prichádzať jednak od zahraničného investora, 
jednak od domácej krajiny. PZI sú zvyčajne dlhodobým záväzkom, pričom pod-
mienky sú nastavené tak, aby obom zúčastneným stranám (investorovi aj krajine) 
prinášali čo najväčší úžitok a minimalizovali sa ekonomické a spoločenské straty. 

1 Zdroj: diplomová práca autora – upravená pre študentský časopis
* Bc. Peter Blaho, MBA, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdekova 16, 
851 04 Bratislava, e-mail: pblaho@yahoo.com
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Dosiahnuť rovnováhu medzi záujmami zahraničného investora a domácej ekono-
miky nebýva častokrát jednoduché, obidve strany musia vopred počítať s prípad-
nými ústupkami voči tej druhej strane. Aktuálnosť a neustále zmeny v tejto oblasti 
boli aj dôvodom výberu tejto témy na spracovanie diplomovej práce. 

Cieľom práce je teoreticky vymedziť PZI a zhodnotiť ich vývoj na Slovensku vo 
všeobecnosti ako aj regionálne a odvetvovo v komparácii s ČR a Poľskom a apli-
kovať poznatky na konkrétny subjekt. Ide o PZI americkej firmy U.S. Steel, ktorá 
v Košiciach založila dcérsku spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o., čo posudzujeme 
z niekoľkých hľadísk. Štruktúra diplomovej práce pozostáva z troch kapitol, úvodu 
a záveru. 

Obsahom prvej kapitoly bolo zhodnotenie vplyvu PZI na Slovensko a jednotlivé 
samosprávne kraje. Analyzujeme vývoj PZI na Slovensku, regionálne a odvetvovo 
a komparujeme ich vývoj s Českom a Poľskom. Skúmame pozitívne a negatívne 
efekty PZI a k pozitívnym, resp. želaným efektom obvykle zaraďujeme zvýšenie 
zamestnanosti v tom regióne, kde investor prevzal niektorú firmu. V obnovenej 
firme sa väčšinou vytvoria pracovné miesta určené pre miestnych obyvateľov, ak 
je treba, investor im umožní kvalifikovať sa na prácu na danej pozícii. V závislosti 
od povahy výroby investora sa spravidla vytvára sieť príslušných miestnych dodá-
vateľov, ktorí s novým investorom spolupracujú. Toto je krátkodobý ideálny stav, 
ktorý vzniká takmer okamžite v procese zahájenia produkcie novej firmy. Okrem 
toho investor môže so sebou priniesť nové technológie, ktoré aplikuje do svojich 
závodov, pričom je treba zrealizovať aj príslušnú kvalifikáciu zamestnancov. To 
zvyšuje vzdelanosť v danom regióne. V prípade, že investor preberá už existujú-
ci závod, predíde sa tým jeho chátraniu a zachovajú sa aspoň niektoré pracovné 
miesta. V niektorých prípadoch investor prispieva k vybudovaniu alebo rekonštruk-
cii potrebnej infraštruktúry, zriaďuje kvalifikačné kurzy, pomáha so vzdelávaním 
mladých ľudí a pod. 

Medzi negatívne vplyvy PZI možno zaradiť vplyv na životné prostredie v regió-
ne. Ak investor pôsobí v niektorom priemyselnom alebo ťažobnom odvetví, stáva 
sa, že sa pri výrobe produkujú rôzne emisie alebo nebezpečné odpady, ktoré in-
vestor buď nevie ovplyvniť, alebo nemá záujem o ich redukovanie, odstraňovanie 
alebo spracovanie. V súčasnosti však sú snahy o redukovanie škodlivín vznika-
júcich pri produkcií aj zo strany štátov alebo rôznych organizácií, ktoré si začali 
uvedomovať dôležitosť toho, aby bola výroba čo najviac ekologická. Iným nega-
tívnym efektom je vytlačenie, resp. znemožnenie zdravého konkurenčného pros-
tredia v regióne. Investor so svojimi prostriedkami zvyčajne znevýhodňuje iných, 
slabších podnikateľov pôsobiacich v rovnakom odvetví. Tým sa z dlhodobého hľa-
diska môže zvýšiť nezamestnanosť ako dôsledok prepúšťania v konkurenčných 
firmách, ktoré investor odstavil. 
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1 Zhodnotenie vstupu PZI na Slovensko od roku 2012 

V tejto kapitole analyzujeme PZI, ktoré na Slovensko prišli od roku 2012 až 
po súčasnosť (pokiaľ existujú oficiálne štatistické údaje). Zhodnocujeme, akým 
spôsobom PZI súvisia s HDP a mierou nezamestnanosti, pričom hodnoty týchto 
ukazovateľov pre Slovensko porovnávame na národnej úrovni s hodnotami pre 
Česko a Poľsko. Toto porovnávanie robíme aj na úrovni slovenských krajov. Nako-
niec uvádzame aj prehľad najvýznamnejších zahraničných investorov a sektorov, 
v ktorých sa PZI realizujú. 

1.1 Analyzovanie vývoja PZI na Slovensku a porovnanie s ČR a Poľskom 

Väčší význam nadobudli PZI na Slovensku v 90. rokoch minulého storočia, keď 
začalo byť zaujímavé pre zahraničných investorov. Významným historickým míľni-
kom pre vývoj ekonomiky bolo prijatie Slovenska do Európskej únie (ďalej „EÚ“) 
v roku 2004. V tom období prešlo Slovensko transformáciou ekonomiky a bolo 
nutné urobiť množstvo reforiem v mnohých oblastiach. Proces začlenenia do EÚ 
znamenal, že sa Slovensko stalo relatívne stabilnou krajinou, znížilo sa politické 
riziko pre zahraničných investorov a ich PZI sa stali bezpečnejšími. Členstvo v EÚ 
zároveň sprístupnilo rôzne štrukturálne fondy a členstvo v Schengenskom priesto-
re a významne znížilo obmedzenia na hraniciach, uľahčilo odbúravanie ekonomic-
kých bariér, čo pozitívne ovplyvňuje celkový vstup PZI aj v súčasnosti. 

Prílev PZI na Slovensko od jeho vzniku sa vyvíjal cyklicky a bol ovplyvnený aj 
významnými ekonomickými udalosťami, ako bola kríza v roku 2008. Táto kríza 
spôsobila, že HDP spomalilo svoj rast nielen na Slovensku, napr. celosvetová re-
cesia, ktorá sa prejavila aj v iných krajinách EÚ. Recesia pozastavila ekonomický 
rast, a to má určitý negatívny dopad na prílev PZI. PZI počas krízy a hlavne po nej 
skutočne poklesli oproti úrovni spred krízy.2 

Avšak jednotlivé krajiny sa postupne dostávali z ekonomického útlmu a opätov-
ne sa zvyšovala úroveň HDP, a to vplývalo aj na výšku PZI, ktorý mal pomalšie 
tempo ako predtým, pretože zahraniční investori boli pri investíciách opatrnejší. 
Prílev PZI sa presunul do tých krajín, ktoré neboli postihnuté dôsledkami krízy 
do takej miery ako to bolo v prípade niektorých krajín západnej Európy.3 

Po roku 2009 sa prílev PZI na Slovensko zlepšil oproti prílevu počas krízy,  
avšak nebolo to v takom rozsahu ako pred krízou. PZI ani potom nemali na Sloven-
sku jednoznačne rastúcu tendenciu. V nasledujúcej tabuľke porovnávame toky PZI 

2 SIMIONESCU, M. 2016. The relation between economic growth and foreign direct in-
vestment during the economic crisis in the European Union. s. 188 
3 FABUŠ, M. – PRNO, I. 2014. Investície a inovácie v podnikaní. s. 60 



8

na Slovensko a do Českej republiky a Poľska. Výška PZI v SR v roku 2012 bola 
najvyššia po roku 2009, ale ako vidíme v rokoch 2013 a 2014 dosahuje záporné 
hodnoty. To znamená, že odlev PZI zo SR prevyšuje ich prílev, teda v danom roku 
viac PZI odchádza než prichádza. Môže to byť spôsobené napr. tým, že zahraničný 
investor neinvestuje na Slovensku, ale reinvestuje niekde inde, v nejakej inej kra-
jine. Investor môže v tom čase tiež splácať svoje záväzky alebo medzipodnikové 
pôžičky. Môže sa jednať o krátkodobé úverové pohyby a pod. 

Rok 2013 znamenal výrazný znížený prílev PZI aj pre Česko a Poľsko v porov-
naní s rokom 2012. Dôvodom odlevu PZI zo Slovenska v tomto roku bol pravde-
podobne dôsledok krízy, zahraniční investori mohli splácať svoje dlhy, ktoré vznikli 
počas krízy alebo boli opatrnejší pri rozhodovaní, akým spôsobom budú pokračo-
vať v investovaní.4 

Tabuľka 1 Porovnanie tokov PZI smerujúcich do krajiny (v mil. EUR)

Zdroj: https://unctadstat.unctad.org

Druhý prepad v príleve PZI do SR bol zaznamenaný v roku 2020, kedy sa eko-
nomika utlmila v dôsledku proti epidemiologických opatrení a opatrnosti, ktorú vy-
volala pandémia. Výrazné zníženie paradoxne nenastalo v danom roku v Poľsku 
aj napriek tomu, že ekonomika bola postihnutá celosvetovo práve od 2020. V SR 
nastal výraznejší odlev PZI a porovnaní s rokmi 2017 až 2019, kedy sa v získavaní 
PZI darilo aj Česku, aj Poľsku. 

Tabuľka 2 Porovnanie tokov PZI (v EUR per capita)

Zdroj: https://unctadstat.unctad.org

4 TÁNCOŠOVÁ, J. 2019. The role of foreign direct investment in the economy of Slovakia. 
s. 2129
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Z predchádzajúcej tabuľky je zrejmé, že Česko v roku 2018 dosiahlo najvyš-
ší prílev PZI na obyvateľa spomedzi porovnávaných krajín a aj roky 2016 a 2017 
boli pomerne úspešné. Jednalo sa hlavne o PZI v automobilovom, plastikárskom 
a spracovateľskom (spracovanie kovov) priemysle.5 Pravdepodobne aj z toho dô-
sledku PZI/na 1 obyv. sa v Česku neznížili tak výrazne ako tomu bolo na Sloven-
sku. 

V tabuľke 3 je znázornený rast HDP v SR, ČR a Poľsku. V podmienkach Sloven-
ska je do istej miery vidno príčinnú súvislosť medzi rastom HDP a prílevom PZI, 
a to najmä v tom smere, že zmena rastu HDP vyvolá zmenu prílevu PZI. V roku 
2013 nastalo zníženie rastu HDP, čo odpovedá zníženiu prílevu PZI v tom istom 
roku a aj v roku 2014. Najväčší nárast HDP nastal v 2015, pričom v ďalších rokoch 
už nebol taký výrazný. Najväčší prílev PZI bol v roku 2017, čo do istej miery súvisí 
s rastom HDP v 2015, pretože ako vieme, nárast HDP zapríčiňuje rast prílevu, a to 
aj napriek tomu, že nárast prílevu PZI sa oneskoril o dva roky. Je možné konštato-
vať, že ide o multiplikačný efekt. 

V Česku bol zaznamenaný najväčší nárast HDP v rokoch 2015 a 2017, čo sa 
prejavilo aj na zvýšení prílevu PZI v rokoch 2016 a 2018, teda vždy o rok neskôr, 
než rast HDP. Podobne v Poľsku zníženie rastu HDP v roku 2013 malo príčinnú 
súvislosť s poklesom prílevu PZI, a rovnako aj nadpriemerný rast HDP v rokoch 
2015, resp. 2017 súvisí so zvýšením prílevu PZI v nasledujúcich rokoch 2016, 
resp. 2018. Najväčší rast HDP malo Poľsko v roku 2018, avšak nedošlo k výraz-
nejšiemu prílevu PZI v ďalšom roku oproti predošlým rokom, ale bol rozložený 
na dlhšie obdobie, a to v rokoch 2019 a 2020. Táto zotrvačnosť je pravdepodobne 
dôvodom toho, prečo prílev PZI v Poľsku neklesol v roku 2020 v dôsledku epide-
miologickej krízy tak výrazne, ako napr. v Česku a na Slovensku. Nakoniec kríza 
v roku 2020 spôsobila výrazný pokles HDP, pričom v tom istom roku došlo v Česku 
a v SR k poklesu prílevu PZI. V tomto čase odozva PZI vzhľadom k prudkému zní-
ženiu HDP nastala pomerne rýchlo, čo bolo v dôsledku náhleho útlmu ekonomiky 
vplyvom prijatých proti epidemiologických opatrení v týchto krajinách. 

Tabuľka 3 Porovnanie rastu HDP (v %)

Zdroj: https://unctadstat.unctad.org

5 https://www.czechinvest.org/ 
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Tabuľka 3 vyjadruje podiel tokov PZI na celkovej hodnote HDP za daný rok 
a sledovaných ekonomikách vyjadrený percentuálne ako podiel každej hodnoty 
toku PZI z údajov tabuľky 2 a príslušnej hodnoty HDP uvedenej v tabuľke 6. Vzhľa-
dom na to, že údaje PZI môžu nadobudnúť aj záporné hodnoty, t. j. odlev PZI 
do niektorej zahraničnej krajiny (resp. repatriované zisky) je v danom roku vyšší 
než prílev PZI do domácej ekonomiky, nie sú záporné hodnoty v tabuľke 5 ničím 
neobvyklým. V tom prípade, PZI svojou prítomnosťou v domácej ekonomike nepri-
spievajú k rastu HDP, ale naopak k jeho poklesu. 

Podiel toku PZI a HDP je indikátor, ktorý vyjadruje, akú veľkú časť domáceho 
HDP tvoria práve prílevy PZI. Typické hodnoty tohto indikátora sú 2 až 3 %, ak kra-
jina dlhodobejšie dosiahne hodnotu nad 5 %, považuje sa to za úspech. Relatívne 
nízke hodnoty tohto podielu v tabuľke 5 naznačujú, že zahraničný kapitál sa v tých-
to krajinách podieľa na tvorbe HDP malou mierou a tieto ekonomiky sú na PZI me-
nej závislé ako napríklad rozvojové krajiny s vyšším podielom PZI na HDP. Aj údaje 
z tabuľky 4 do istej miery korešpondujú s rastom HDP v tabuľke 4, podiel toku PZI 
na HDP je nižší v rokoch 2013 a 2020, teda v čase, keď aj rast HDP bol nižší. V ro-
koch 2016 až 2019 je podiel oproti tomu vyšší. 

Tabuľka 4 Porovnanie podielu PZI na HDP (v %)

Zdroj: https://unctadstat.unctad.org

Kvôli úplnosti uvádzame hodnoty HDP v sledovaných krajinách (tabuľka 6). Mô-
žeme si všimnúť, že tieto hodnoty HDP neodzrkadľujú roky 2013 a 2020 tak vý-
razne ako toky PZI v tabuľke 2, kedy došlo k záporným, resp. zníženým hodnotám 
tokov PZI pre všetky porovnávané krajiny. 

Tabuľka 5 Porovnanie ročného HDP (v mil. EUR v bežných cenách)

Zdroj: https://unctadstat.unctad.org
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Ako už vieme, toky PZI majú vplyv aj na nezamestnanosť v hostiteľskej krajine. 
Pripomeňme si, že hlavným účinkom zvýšenia prílevu PZI do ekonomiky a aktivi-
ty zahraničného investora v regióne je vytvorenie nových pracovných miest, a tým 
zníženie nezamestnanosti v krajine. Zvyšovanie prílevu PZI však neznižuje neza-
mestnanosť okamžite, zvýšenie PZI najprv zvyšuje rast HDP a až potom dochádza 
k zníženiu nezamestnanosti dôsledkom rastu HDP.6 Tento efekt je v krajine žiadúci 
a je jedným z dôvodov, prečo hostiteľská krajina vytvára vhodné podmienky pre 
vstup zahraničných investorov do jej ekonomiky. 

Okrem spomenutého efektu môže mať prílev PZI aj negatívny efekt, pretože za-
hraničný investor predstavuje silného konkurenta pre miestne firmy, ktoré dôsled-
kom môžu krátkodobo zvyšovať nezamestnanosť, napr. na základe personálneho 
auditu a prepúšťaním. Toto zvýšenie sa nemusí prejaviť v dlhodobej nezamest-
nanosti, nakoľko prepustení ľudia môžu začať pracovať priamo vo firme riadenej 
zahraničným investorom alebo v inej firme, ktorá vytvorila nové pracovné pozície 
v rámci spolupráce s daným investorom (napr. nový dodávateľ). 

Ďalej okrem týchto efektov môže v ekonomike dôjsť k situácii, že vyššia ne-
zamestnanosť v regióne môže pritiahnuť investora, ktorý v regióne vidí potenci-
ál dostatku lacnejšej a kvalifikovanej pracovnej sily, následne dôjde k prílevu PZI 
do ekonomiky regiónu a k zníženiu nezamestnanosti. 

Na obrázku 1 porovnávame hodnotu ročnej priemernej mzdy Slovenska (čer-
vená), Česka (zelená) a Poľska (žltá) s hodnotami vybraných štátov a priemerom 
OECD (tmavo šedá) za rok 2016. V tom čase boli rozdiely v priemernej mzde vyš-
šie než sú teraz.

Obrázok 1 Porovnanie ročnej priemernej mzdy za rok 2016 (v EUR)

Zdroj: https://data.oecd.org

6 TÁNCOŠOVÁ, J. 2019. The role of foreign direct investment in the economy of Slovakia. 
s. 2130
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Slovensko, Česko a Poľsko už po roku 1993 (odkedy sú všetky tieto štáty samo-
statné) patria medzi štáty, v ktorých sa vypláca nižšia priemerná hodinová mzda 
než napríklad v západnej Európe alebo mnohých iných vyspelých štátoch sveta. 
Mzdy na Slovensku, v Česku a v Poľsku sa v súčasnosti približujú hodnotám v zá-
padnej Európe, avšak v minulých rokoch boli rozdiely medzi nimi ďaleko výraznej-
šie. 

Dostatok lacnejšej pracovnej sily na Slovensku, v Česku a Poľsku bol a aj je pre 
zahraničných investorov pohnútkou k investovaniu. Ako vidíme v tabuľke 7, Slo-
vensko malo v rokoch 2012 až 2020 vždy výrazne vyššiu mieru nezamestnanosti 
než Česko a o niečo vyššiu než Poľsko. Avšak podľa tabuľky 3 vidíme, že najvyš-
šie hodnoty prílevu PZI na obyvateľa väčšinou dosahuje Česko, za ním je Poľsko 
a až nakoniec Slovensko. To znamená, že zahraniční investori sa nerozhodujú len 
na základe miery nezamestnanosti v hostiteľskej krajine, v ktorej z týchto krajín 
budú investovať. Navyše, Slovensko má spomedzi trojice porovnávaných krajín aj 
najnižšiu priemernú ročnú mzdu vzhľadom k údajom z roku 2016, pričom jednotli-
vé ročné priemery sú nízke oproti ročným mzdám iných vyspelých krajín. Dostatok 
pracovnej sily, ktorá by bola aj lacná, je pre také rozhodovanie len jedným z kritérií. 
Iným kritériom môže byť napr. dostatok kvalifikovaných pracovníkov, úroveň infraš-
truktúry v krajine, legislatívne podmienky stanovené štátom a mnohé iné. 

Tabuľka 6 Porovnanie miery nezamestnanosti (v %)

Zdroj: https://data.oecd.org

Ak porovnáme tabuľky 2 a 7 je vidieť, že k nárastu miery nezamestnanosti do-
šlo práve v tých rokoch, keď sa znížil prílev PZI v najväčšej miere, t. j. roky 2013 
a 2020. Na Slovensku mali toky PZI zápornú hodnotu aj roku 2014, ale nezamest-
nanosť v tomto roku klesla o 1 % oproti roku 2013. To by sa dalo vysvetliť náras-
tom HDP v 2014 (Tabuľka 4), teda nezamestnanosť klesla pravdepodobne z iného 
dôvodu než z prílevu PZI. V roku 2020 sa nezamestnanosť zvýšila, čo mohlo byť 
do určitej miery spôsobené odlevom PZI, avšak v tomto prípade zohrali svoju úlohu 
aj neistota a proti epidemiologické opatrenia, ktoré zbrzdili ekonomický rast. 

Z tejto analýzy, ktorú sme urobili na dátach prezentovaných v jednotlivých tabuľ-
kách vyplýva, že sledovaných ekonomikách existuje príčinná súvislosť medzi prí-
levom PZI, rastom HDP a mierou nezamestnanosti. Všetky tieto štáty vykazovali 
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podobné výsledky v trendoch vývoja v týchto ukazovateľoch. V rokoch 2014 až 
2019 sa pomerne výrazne prejavila skutočnosť, že zvýšenie rastu HDP spôsobu-
je rast prílevu PZI, pričom nárast HDP znižuje nezamestnanosť a toto znižovanie 
je teda dôsledkom rastu HDP. Na druhej strane, nárast prílevu PZI spôsobuje rast 
HPD, a tým ovplyvňuje nezamestnanosť.

Ďalej sa ukazuje aj skutočnosť, že zvýšenie prílevu PZI v rokoch 2014 až 2019 
pravdepodobne nemá za následok žiaden výrazný negatívny vplyv na konkurenč-
né firmy (aj keď sa mohlo stať, že niektorá menšia firma kvôli silnej miestnej kon-
kurencii zahraničného investora ukončila svoju činnosť, resp. ju obmedzila a pri-
stúpila k rušeniu pracovných miest, čím mohlo dôjsť ku krátkodobému zvýšeniu 
počtu nezamestnaných). Aj keď je z tabuľky 2 vidieť, že toky PZI mali síce kladné 
hodnoty v rokoch 2015 až 2019, boli relatívne rozkolísané a nevykazovali rastú-
ci ani klesajúci charakter. Napriek tomu nezamestnanosť v tom období klesala vo 
všetkých štátoch. Navyše, keď mali v rokoch 2013 a 2020 toky PZI záporné hod-
noty, nezamestnanosť sa v tých rokoch zvýšila. 

Podľa jednej štúdie7 však na Slovensku existuje aj súvislosť medzi rastom HDP, 
nezamestnanosťou a prílevom PZI v tom smere, že nárast HDP a znížená miera ne-
zamestnanosti spôsobuje zvýšenie prílevu PZI. Vysvetľuje sa to tak, že ekonomický 
rast a zlepšovanie zamestnanosti láka zahraničných investorov na vstup na Sloven-
sko. Táto skutočnosť sa prejavila v rokoch 2013 až 2015, keď sa miera nezamest-
nanosti znižovala zo svojej maximálnej hodnoty z roku 2013. Maximálna hodnota 
bola 14,22 %, ktorá za dva roky klesla na 11,5 %. Zároveň za toto obdobie došlo 
k rastu HDP. Tieto skutočnosti vplývali na rast tokov PZI, avšak tie nadobudli kladnú 
hodnotu až v roku 2015. To znamená, že prílev PZI sa nezvýšil okamžite po roku 
2013, ale až po dvoch rokoch začalo dochádzať k jeho postupnému zlepšeniu. 

V prípade Slovenska sa nepotvrdilo, žeby vyššia nezamestnanosť pritiahla 
do ekonomiky viac zahraničných investorov. V roku 2013 malo Slovensko najvyš-
šiu mieru nezamestnanosti spomedzi porovnávaných štátov, spomínaných 14,22 % 
v SR oproti hodnotám 10,34 % v Poľsku a 6,97 % v Česku. Roky 2014 a 2015 boli 
z pohľadu prílevu PZI pomerne slabé v porovnaní s inými rokmi. K rozhodnutiu 
zahraničných investorov pre lokalizáciu PZI do ekonomiky SR skôr prispelo to, že 
na bola aj po roku 2012 dostupná relatívne lacná pracovná sila a že sa ako členská 
krajina EÚ stalo politicky stabilnejšie. 

Doteraz sme hodnotili PZI v SR na úrovni štátov, pričom sme urobili porovnanie 
PZI v SR, Česku a Poľsku. V ďalšom sa budeme venovať PZI smerujúcim do jed-
notlivých regiónov Slovenska.

7 DARMO, Ľ. – NOVÁK, M. - LISÝ, J. 2020. Vzťah medzi prílevom priamych zahraničných 
investícií a nezamestnanosťou v Slovenskej republike. s. 459 
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2.2 Zhodnotenie PZI z regionálneho aspektu a porovnanie PZI s inými uka-
zovateľmi 

Toky PZI, ktoré smerujú do ekonomiky Slovenska, sa rozdeľujú do vyšších územ-
ných celkov (krajov) podľa toho, v ktorých zahraniční investori pôsobia. Podobne 
ako pri porovnávaní tokov PZI smerujúcich na Slovensko a smerujúcich do iných 
krajín (ako napríklad Česko a Poľsko) nie sú v jednotlivých krajoch rozdelené rov-
nomerne, resp. proporcionálne. Kraje Slovenska sa od seba odlišujú ekonomický-
mi, prírodnými a inými podmienkami a obmedzeniami, ktoré zahraničný investor 
musí akceptovať, prípadne musí voliť, aby mohol v regióne pôsobiť. 

Významné rozdiely medzi krajmi sú aj v miere nezamestnanosti alebo výške 
mesačnej mzdy, v každom kraji pôsobia iné firmy, ktoré pôsobia v rozličných odvet-
viach, resp. zameriavajú svoju činnosť na výrobu rozdielnych produktov, či posky-
tovanie rôznych služieb. Nakoniec každý kraj má aj iné disponibilné zdroje, ktoré 
môže investor pri svojej činnosti využívať. Pozrime sa na vstup PZI do jednotlivých 
regiónov SR. 

Tabuľka 7 Porovnanie tokov PZI smerujúcich do krajov (v mil. EUR)

Zdroj: https://www.nbs.sk 

Z tabuľky 7 je zrejmé, že medzi jednotlivými krajmi Slovenska sú pomerne veľké 
rozdiely v tokoch PZI. V rokoch 2012, 2013, 2017 a 2018 zaznamenal Bratislav-
ský kraj najväčší prílev PZI, pričom tento prílev je výrazne vyšší v porovnaní s PZI 
do iných krajov. V rokoch 2014 a 2015 nastal aj najväčší odlev PZI práve z Bra-
tislavského kraja. Údaje pre kraje za rok 2020 nie sú na stránke www.nbs.sk do-
stupné. 

V nasledujúcej tabuľke 8 porovnávame príspevky jednotlivých krajov na tvorbe 
ročného HDP. V prípade Bratislavského kraja je možné vidieť, že HDP sa každým 
rokom zvyšuje, HDP v roku 2018 dosiahlo hodnotu, ktorá je približne o 27,8 % vyš-
šia než v roku 2012.
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Podobne aj HDP Prešovského kraja rastie z roka na rok a v roku 2018 sa opro-
ti 2012 zvýšilo o 29,8 %, čo je najväčší nárast HDP spomedzi slovenských krajov 
v %. 

Ako je vidieť v nasledujúcej tabuľke, ostatné kraje takisto vykazujú nárast HDP, 
keď porovnávame hodnoty z 2018 a 2012. Najnižší nárast HDP mal Nitriansky 
kraj, len 8,6 % a druhý najhorší výsledok dosiahol Trenčiansky kraj, konkrétne 12 % 
a tretí Trnavský kraj s nárastom 18,2 %. Zvyšné štyri kraje dosiahli nárast nad 20 %. 

Tabuľka 8 Porovnanie ročného HDP v krajoch (v mil. EUR v bežných ce-
nách)

Zdroj: https://slovak.statistics.sk 

Ak porovnáme údaje z tabuliek 8 a 9 napr. pre Bratislavský kraj, vidíme, že 
toky PZI v niektorých rokoch nadobúdajú výrazné záporné hodnoty, a teda nesú-
visia s rastom HDP (ktorý v prípade Bratislavského kraja neustále rastie). Podob-
né pozorovanie môžeme urobiť aj pre Žilinský a Košický kraj. Z použitých dát nie 
je možné preukázať príčinnú súvislosť medzi tokmi PZI a rastom HDP pre prípad 
vyšších územných celkov v rámci Slovenska podobne, ako sa preukázala príčinná 
súvislosť medzi tokmi PZI a rastom HDP pre štáty (ako celky) Slovensko, Česko 
či Poľsko. 
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Obrázok 2 Podiel jednotlivých krajov na ročnom HDP za rok 2018 v tis. EUR

Zdroj: https://slovak.statistics.sk

Obrázok 2 zobrazuje podiel HDP jednotlivých krajov za rok 2018, pričom použi-
té údaje sú z tabuľky 9. Z toho je zjavné, že HDP Bratislavského kraja predstavuje 
najväčší podiel z celkového HDP, takmer 29 %. Ostatné kraje sú vo svojich podie-
loch HDP relatívne vyrovnané. Tento obrázok však neberie do úvahy počty obyva-
teľov jednotlivých krajov.

 

Obrázok 3 Podiel hodnôt ročných HDP/1 obyv. za rok 2018 v EUR

Zdroj: https://slovak.statistics.sk 

Na obrázku 3 sú znázornené hodnoty HDP prepočítané na jedného obyvateľa. 
Môžeme vidieť, že na týchto obrázkoch sú znázornené podobné podiely hodnôt, 
nakoľko počty obyvateľov jednotlivých krajoch sú podobné. Je možné pozorovať 
rozdiel v prípade Trnavského kraja, ktorý má menej obyvateľov v porovnaní napr. 
s Košickým krajom, ale HDP na obyvateľa je v Trnavskom kraji vyššie než v Ko-
šickom. Bratislavský a Trnavský kraj (pozri obrázok 3) spoločne predstavujú podiel 
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viac než 42 % z celkového množstva HDP na jednotlivca. To indikuje určitú zaosta-
losť ostatných krajov Slovenska voči týmto dvom krajom. Zároveň je evidentná do-
minancia Bratislavského kraja aj oproti Trnavskému. 

V nasledujúcej tabuľke porovnáme v jednotlivých krajoch Slovenska z hľadiska 
celkového objemu PZI, ktoré boli realizované zahraničnými investormi. 

Tabuľka 9 Porovnanie objemu PZI smerujúcich do krajov (v mil. EUR)

Zdroj: https://www.nbs.sk

Z tabuľky vidíme, že prevažná časť krajov pri porovnaní rokov 2012 a 2018 vy-
kazuje nárast objemu PZI okrem Košického a Banskobystrického kraja, pričom 
Banskobystrický kraj vykázal v roku 2018 približne o 2 % menej objemu PZI než 
v roku 2012. Najvýraznejší nárast zaznamenali Žilinský (až o takmer 49 %) a Pre-
šovský kraj (nárast o 42 %). V nasledujúcom sa pozrime sa na podiel objemu PZI 
v jednotlivých krajoch SR.

Obrázok 4 Podiel objemu PZI v krajoch za rok 2018 v tis. EUR

Zdroj: https://www.nbs.sk 
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Na obrázku 4 je znázornený podiel objemu PZI v jednotlivých krajoch. Tu je zjav-
ná absolútna dominancia Bratislavského kraja, kde objem PZI predstavuje takmer 
70 % z celkového objemu PZI. Druhý najväčší objem PZI možno pozorovať v prí-
pade Žilinského kraja, kde objem PZI dosahuje len 7,6 %. Na druhej strane v Nit-
rianskom a Prešovskom kraji je najmenší objem PZI. Nitriansky kraj dosiahol ma-
ximálny objem PZI v roku 2016, úroveň v roku 2018 je však oproti tomu nižšia. 
Prešovský kraj však stále v objeme PZI zaostáva za ostatnými krajmi, a to aj na-
priek pomerne vysokému nárastu objemu PZI o 42 % za obdobie rokov 2012 až 
2018. Z hľadiska porovnania vývoja HDP a PZI pre lepšiu názornosť uvádzame 
grafické znázornenie. 

Na predchádzajúcich obrázkoch je vyjadrená určitú proporcionálna súvislosť 
medzi objemom PZI a ročným HDP, teda súvislosť v tom, akú časť v HDP kraja 
predstavuje objem PZI. V spomenutých grafických vyjadreniach je vidieť, že Bra-
tislavský kraj má výrazne vyššie hodnoty objemu PZI ako aj HDP. Ostatné kraje 
týmto spôsobom nevieme dobre porovnávať. 

Avšak obrázok 5 nám poskytuje trochu iný pohľad na proporcionalitu objemov 
PZI a HDP v krajoch. Síce toky PZI a rast HDP, resp. ročný objem PZI a HDP 
podľa dostupných údajov nemusia súvisieť v čase (presnejšie povedané, objem 
PZI nemusí narastať alebo klesať podľa toho, ako predtým narástlo alebo kleslo 
HDP), ale v roku 2018 existuje určitá proporcionálna súvislosť medzi týmito uka-
zovateľmi.

Obrázok 5 Porovnanie objemov PZI a HDP v krajoch za rok 2018

Zdroje: https://slovak.statistics.sk a https://www.nbs.sk 

Je vidieť, že najvyššie hodnoty objemu PZI a zároveň HDP dosahuje Trnav-
ský a Žilinský kraj a najnižšie hodnoty Banskobystrický a Prešovský kraj. Samo-
zrejme tu poukazujeme na podobnosť tvaru kriviek, a nie na hodnoty PZI, resp. 
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HDP, pretože HDP prirodzene dosahuje niekoľkonásobne vyššie hodnoty ako ob-
jem PZI. Na obrázku chýbajú údaje pre Bratislavský kraj, ktoré sa príliš odlišovali 
od ostatných a pre tieto údaje je proporcionalita ukázaná už na predošlých obráz-
koch 2 až 4. 

Vieme, že v prípade jednotlivých ekonomík existuje medzi tokmi PZI do hostiteľ-
skej ekonomiky a mierou nezamestnanosti príčinná súvislosť. V prípade Slovenska 
sa táto súvislosť prejavuje tak, že zníženie miery nezamestnanosti pomáha k zvy-
šovaniu prílevu PZI a aj naopak, zvyšovanie prílevu PZI postupne zvyšuje rast 
HDP, následkom čoho je znižovanie nezamestnanosti. 

Tabuľka 10 Porovnanie miery nezamestnanosti v krajoch (v %)

Zdroj: http://datacube.statistics.sk 

Z dostupných údajov, ktoré sú v tabuľke 11, je vidno, že miera nezamestnanosti 
od roku 2013 má klesajúcu tendenciu vo všetkých krajoch SR. Ak porovnáme úda-
je tejto tabuľky s údajmi tabuľky 11, kde sú zobrazené hodnoty HDP jednotlivých 
krajov za rovnaké obdobia, môžeme zhodnotiť, že nárast HDP má určitý vplyv 
na nezamestnanosť aj v prípade krajov. 

Ale z tabuľky 8 zisťujeme, že kraje zaznamenávali aj odlev PZI, v prípade Brati-
slavského kraja mal tok PZI smerujúci do tohto kraja záporné hodnoty a miera ne-
zamestnanosti v tomto kraji sa neustále znižovala. Nedá sa s určitosťou povedať, 
či výkyvy v prílevoch PZI majú výrazný vplyv na mieru nezamestnanosti. Naopak, 
v porovnaní s Bratislavským krajom je objem PZI v ostatných krajoch pomerne 
malý (tabuľka 10) a je vidieť, že napríklad v Banskobystrickom kraji sa objem PZI 
dokonca znížil o približne 2 %, ale nezamestnanosť klesla z 20,81 % na 7,03 %, 
čiže pokles približne o 13,8 %. Objem PZI v roku 2012 bol v Košickom kraji až 
štvornásobný oproti Prešovskému kraju a trojnásobný v roku 2018. Nezamestna-
nosť v Košickom kraji za 6 rokov klesla z hodnoty 19,58 % na 8,17 % a v Prešov-
skom za rovnaké obdobie z hodnoty 20,66 % na 8,61 %, čo je zhruba rovnako, pri-
bližne o 12 %. 
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Môžeme teda zhodnotiť, že okrem Bratislavského kraja má prílev PZI len malý 
vplyv na mieru zamestnanosti a o zamestnanosti rozhodujú iné faktory. V Brati-
slavskom kraji je objem PZI až desaťnásobný oproti PZI v iných krajoch, t. j. PZI tu 
majú väčší vplyv na mieru nezamestnanosti. V tomto kraji došlo k malému nárastu 
nezamestnanosti v roku 2013 a až po 2014 sa nezamestnanosť začala znižovať. 
Na túto zmenu pravdepodobne zareagovali PZI a došlo k ich odlevu, pričom opä-
tovný prílev nastal až od roku 2017 (t. j. toky PZI mali kladné znamienko). 

V tejto podkapitole sme sa venovali zhodnoteniu PZI na úrovni slovenských kra-
jov a hľadali sme súvislosti hodnoty prílevu PZI s HDP a mierou nezamestnanosti. 
V ďalšej podkapitole zhodnotíme PZI na Slovensku podľa ich pôvodu a v akých 
sektoroch sú lokalizované. 

2.3 Zhodnotenie PZI z hľadiska pôvodu PZI a rozdelenia do sektorov

Slovensko je hostiteľskou krajinou pre zahraničných investorov pochádzajúcich 
z mnohých krajín sveta. Na obrázku 6 je znázornený, akým podielom objemu PZI 
prispievajú jednotlivé kontinenty (Austrália a Oceánia v porovnaní chýba kvôli prí-
liš malým hodnotám). Jednoznačne najväčší podiel PZI majú investori z Európy, je 
to až 92,8 % z celkového objemu PZI na Slovensku. Podiel Ázie je 6,3 %, zvyšné 
1 % pripadá na Ameriku a Afriku. Pozrime sa na grafické znázornenie týchto sku-
točností.

Obrázok 6 Podiel objemu PZI jednotlivých kontinentov z roku 2018 (v %)

Zdroj: https://www.nbs.sk 

Európski investori, ktorí na Slovensku realizujú PZI vo väčšej či menšej miere, 
pochádzajú z takmer všetkých krajín Európy. Dlhodobo najvýznamnejšími investor-
mi sú Holandsko, Rakúsko a Nemecko. Holandsko v období rokov 2012 až 2018 
investuje najviac, v roku 2018 to bolo až 27,2 % z celkového objemu európskych 
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PZI, t. j. približne štvrtinu objemu PZI v SR. PZI pochádzajúce z Holandska majú 
od roku 2014 do 2018 rastúcu tendenciu, pokles nastal v roku 2014 oproti roku 
2013, keď v mnohých prípadoch dochádzalo k odlevu PZI zo SR. V prípade Ho-
landska to pravdepodobne bolo z dôvodu opatrnejšieho prístupu k investovaniu. 
Holandská vláda v tomto období napr. realizovala rôzne proti krízové opatrenia, 
prostredníctvom ktorých sa snažila stabilizovať finančné inštitúcie.8 Tieto opatrenia 
mohli byť dôvodom spomínaného odlevu PZI.V ďalšom sa pozrieme na podiel PZI 
podľa krajiny investora a porovnáme jednotlivé veličiny. 

Tabuľka 11 Porovnanie objemu PZI podľa krajiny investora (v mil. EUR)

Zdroj: https://www.nbs.sk

Príčiny lokalizácie PZI na územie SR sú rôzne. Napr. vďaka zásobám zemné-
ho plynu, ktorými Holandsko disponuje, sa stalo dôležitým dodávateľom energe-
tických zdrojov. Avšak na Slovensku je viac známe v oblasti poisťovacích služieb. 
Od roku 1996 vstúpila na slovenský trh firma Nationale-Nederlanden, ktorá uza-
tvárala rôzne životné a zdravotné poistenia. Dnešný názov firmy je NN Slovensko 
a značka firmy patrí medzi najobľúbenejšie na Slovensku. 

PZI sa na Slovensku často spájajú s automobilovým priemyslom, ktorý má u nás 
silnú tradíciu a už dve desaťročia je najvýznamnejším odvetvím. Podľa údajov 
agentúry SARIO (skratka pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícii a obchodu) 
má automobilový priemysel 22 rozpracovaných projektov z celkového počtu 64, čo 
je stav z roku 2020. Pre porovnanie, druhý najvyšší počet 10 rozpracovaných pro-
jektov je v odvetví strojárskej výroby a 7 je v elektrotechnickom priemysle.9 Auto-
mobilový priemysel zohráva dôležitú úlohu nielen v slovenskej ekonomike. V roku 
2017 bol jeho podiel na celkovej produkcii na Slovensku viac ako 18 %, v Česku 
a v Maďarsku to bolo 14 % a viac ako 5 % v Poľsku. Priemer EÚ je pritom 4,8 %.10 

8 https://export.slovensko.sk 
9 https://sario.sk/sites/default/files/sario-vyrocna-sprava-2020.pdf
10 SASS, M. 2020. Outward FDI in the Automotive Industries of the Visegrad Countries: a Sign 
of Increased International Competitiveness of Indigenous Companies? s. 232 
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Jedným z hlavných dôvodov, prečo na slovenský trh (ale aj na trh v spomenu-
tých susedných štátoch) automobilky prichádzajú, je pomerne lacná pracovná sila. 
Ako už bolo v predchádzajúcej podkapitole uvedené, v SR, Česku a Poľsku sú 
priemerné mzdy relatívne nízke v porovnaní so mzdami v iných vyspelých štátov. 
Iný dôvod je taký, že SR je pomerne stabilná krajina aj z ekonomického, aj z politic-
kého hľadiska. Preto je investovanie v SR v tomto priemysle lákavejšie ako naprí-
klad na Ukrajine, kde PZI je na nízkej úrovni, a to aj napriek tomu, že na Ukrajine 
je veľké množstvo lacnej pracovnej sily. Aj vláda SR je voči PZI v automobilkách 
ústretová, začínajúce firmy majú rôzne výhody napr. daňové prázdniny. 

Medzi výhody, ktoré príchod automobiliek na Slovensko priniesol, môžeme za-
rátať vytváranie nových pracovných miest a sietí dodávateľov, a to nielen z krát-
kodobého hľadiska. Automobilový priemysel je na Slovensku tvorený výlučne za-
hraničnými firmami, preto nepredstavuje priamu konkurenciu pre slovenské firmy. 
Tým sa vytvorili a udržali tisíce pracovných miest a nedošlo ku krachu firiem alebo 
k hromadným prepúšťaniam v iných firmách.

Medzi nevýhodami je najvýznamnejšie riziko ukončenia výroby v SR z toho dô-
vodu, že si zahraničný investor nájde krajinu, ktorá pre neho vytvorí lepšie pod-
mienky než Slovensko, a investor do tej krajiny prenesie celú výrobu alebo jej 
časť. Investor ďalej môže vo výrobných závodoch zaviesť automatizáciu výroby, 
čo môže mať za následok prepúšťanie, aj keď automatizácia so sebou prináša vy-
tváranie pracovných miest s iným zameraním, avšak investor by musel investovať 
do rekvalifikácie svojich zamestnancov. 

Ďalšie riziko pre výrobu áut so spaľovacím motorom je preferovanie elektromo-
bilov zo strany EÚ, ktoré predstavujú dopravu s nižšou mierou znečistenia životné-
ho prostredia. To je nový trend, ktorému sa súčasné automobilky pôsobiace v SR 
nemusia vedieť včas prispôsobiť. Iná nevýhoda spočíva v tom, že automobily po-
núkajú podpriemerné mzdy, čím lákajú cudzincov ako sú Ukrajinci a Rumuni, ktorí 
sú ochotní pracovať aj za nižšie mzdy. To sa minimálne zo začiatku nemusí ukázať 
ako nevýhoda, pretože cudzinci zaberajú prevažne tie pracovné pozície, ktoré sú 
pre domáce obyvateľstvo neatraktívne. 

Ako príklady automobiliek na Slovensku (ktoré vlastní zahraničný investor) mô-
žeme uviesť VW (Volkswagen) Slovakia v Bratislave, PSA Peugeot Citroen v Trna-
ve, KIA Motors Slovakia v Žiline a Jaguar Land Rover Slovakia v Nitre.11 Firmu VW 
Slovakia vlastní nemecký investor a firma spadá pod skupinu Volkswagen Group. 
KIA bola založená juhokórejským KIA Motors Corporation, Jaguar je slovenská po-
bočka britskej korporácie Jaguar Land Rover. 

11 https://sario.sk/sites/default/files/sario-automotive-sector-in-slovakia-2021-02-05.pdf 
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Firma VW Slovakia je najväčšou automobilkou na Slovensku a bola založená 
v roku 1998. Pôvodný názov firmy bol Volkswagen Slovakia, a.s., ktorá vznikla ešte 
za bývalého Československa a jej výrobná prevádzka je situovaná neďaleko Bra-
tislavy. Zo spomenutých automobiliek je to závod, ktorý najdlhšie pôsobí na území 
Slovenska, najmladší je Jaguar Land Rover založený v 2018. Investor z Nemec-
ka na mieste postavil úplne nový závod, ide teda o PZI na zelenej lúke. Vzhľadom 
k tomu, že materská firma VW sa takisto venuje výrobe áut, PZI tejto firmy sú ho-
rizontálne. 

Aj táto firma bola postihnutá ekonomickou krízou z roku 2008, avšak dokázala sa 
udržať. V roku 2012 vyrobila 337 352 áut, čo bolo viac ako dvojnásobok počtu vy-
robených aut z 2011. V roku 2013 vyrobila 344 892 áut, ale tento počet sa v nasle-
dujúcom roku znížil na 323 330 áut a následne zvýšil na 358 776 áut v 2015.12 Toto 
zníženie počtu vyrobených áut v 2014 korešponduje s odlevom PZI v roku 2013 
(tabuľka 2) a zníženým rastom HDP v tom istom roku (tabuľka 4). V roku 2018 firma 
vyrobila 408 208 áut, čo znamená nárast oproti roku 2015. Počet zamestnancov 
bol v roku 2018 približne 14 800. V roku 2020 sa zisky firmy výrazne prepadli oproti 
2019, čo bolo spôsobené epidemiologickou krízou, a utlmila sa výroba.13 

Tabuľka 12 Podiel výroby vozidiel na objeme PZI v priemyselnej výrobe 
(v mil. Eur)

Zdroj: https://www.nbs.sk 

Tabuľka 13 vyjadruje, ako sa menia hodnoty objemu PZI v priemyselnej výrobe 
v rokoch 2012 až 2018. Rok 2014 opäť predstavuje čas, kedy došlo k odlevu PZI 
vo výrobe vozidiel, pričom v priemyselnej výrobe celkovo došlo k odlevu PZI už 
v roku 2013. Tu vidíme, že až do roku 2017 objem PZI v automobilovom priemysle 
činil nad 20 %. Do tejto kategórie spadá nielen výroba áut, ale aj iných motorových 
vozidiel, návesov a prívesov, pričom výroba iných vozidiel než áut je na Sloven-
sku menej významná. K výraznému poklesu došlo v roku 2018, avšak tento pokles 
objemu PZI nespôsobil výrazné zníženie počtu vyrobených áut v 2018, firma VW 
Slovakia dokonca v 2018 vyrobila takmer o 50 tisíc áut viac než v 2015. 

12 JACOBS, A. J. 2017. Automotive FDI in Emerging Europe. Shifting Locales in the Motor 
Vehicle Industry. s. 203 
13 https://finstat.sk/35757442
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Tabuľka 13 Porovnanie tokov PZI vo vybraných sektoroch na Slovensku 
(v mil. EUR)

Zdroj: https://www.nbs.sk 

V tabuľke 14 uvádzame niekoľko vybraných sektorov a príslušné hodnoty to-
kov PZI. V jednotlivých sektoroch dochádza k prílevu, resp. odlevu PZI z rôznych 
príčin. K najväčšiemu odlevu PZI (čo sa týka celkovej hodnoty odlevu a počtu od-
vetví, kde k odlevu nastalo) došlo v rokoch 2013 a 2014, čo je obdobie, kedy sa 
na Slovensku zaznamenal najmenší rast HDP a zároveň najvyššia miera neza-
mestnanosti. Najväčší odlev PZI ( tabuľka 13) evidujeme pri sektore Dodávka elek-
triny, plynu, pary a studeného vzduchu, kedy odlev PZI prevyšoval prílev o hodno-
tu 2 828 mil. Eur. Táto relatívne vysoká hodnota sa dá vysvetliť tak, že dodávanie 
energií sa zníži, ak sa zníži objem produkcie, nakoľko energie sú potrebné na to, 
aby mohla fungovať produkcia v iných sektoroch. Teda odlev PZI v odvetví dodá-
vania energií je dôsledkom odlevu PZI vo výrobných a aj iných sektoroch. 

Na záver možno povedať, že PZI na Slovensku prispievajú k rastu HDP a znižo-
vaniu miery nezamestnanosti na úrovni štátu. Je pravda aj to, že rast HDP spôso-
buje zvyšovanie prílevu PZI. To sa potvrdilo aj na základe zhodnotenia PZI v Česku 
a Poľsku. Ale na úrovni krajov SR sa podobný výsledok nedá pozorovať. Dochá-
dza síce v jednotlivých krajoch k väčšiemu či menšiemu nárastu HDP a k znižova-
niu nezamestnanosti, ale to má len malý súvis s prílevom PZI do krajov. Na HDP 
a mieru nezamestnanosti skôr vplývajú významní zahraniční investori ako sú za-
hraničné automobilky, ktoré prispievajú k tvorbe pracovných miest a napomáhajú 
rastu sietí dodávateľov. Aj keď je potrebné si uvedomiť, že takáto jednostranná 
orientácia na automobilový priemysel má aj svoje relatívne veľké nevýhody. Okrem 
automobiliek má na Slovensku svoje investície aj firma U.S. Steel, ktorá pôsobí 
v hutníckom priemysle.
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2 Fungovanie spoločnosti U.S. Steel na Slovensku 

V praktickej časti analyzujeme firmu U.S. Steel Košice a jej zameranie. Popisu-
jeme, akým spôsobom firma začala svoju činnosť v SR, ako PZI materskej firmy 
ovplyvňujú ekonomiku a prostredie východoslovenského regiónu. Charakterizuje-
me aj aktuálny stav firmy a aké faktory vplývajú na jej rozhodnutia a aktivity, ktoré 
v súčasnosti realizuje. Na základe toho sa pokúšame odhadnúť jej budúcnosť. 

2.1 Charakteristika spoločnosti U.S. Steel Košice a predmet jej činnosti

Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. vznikla 20. júna 2000 so sídlom v Košiciach 
(neďaleko mestskej časti Šaca) a pôsobí v hutníckom priemysle. Je to najväčší 
výrobca ocele na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe, čo sa týka 
konkrétnych úprav ako je valcovanie plechov, resp. rozličné povrchové úpravy. 
Ročná výrobná kapacita závodov je 4,5 mil. ton ocele a firma zamestnáva takmer 
11 tisíc ľudí. Prezidentom firmy je James E. Bruno. 

Vznik spoločnosti bol výsledkom spolupráce medzi Východoslovenskými žele-
ziarňami (VSŽ) a zahraničnej korporácie United States Steel Corporation (U.S. 
Steel) so sídlom v americkom Pittsburghu, pričom tieto dva subjekty založili spo-
ločný podnik dva roky predtým. Novovzniknutá spoločnosť pre svoju výrobu vyu-
žívala pôvodné závody VSŽ postavené ešte v roku 1959. Dňa 24. novembra roku 
2000 sa U.S. Steel stala 100% vlastníkom košických železiarskych závodov.14 

Materská firma U.S. Steel má v USA dlhoročnú tradíciu a je celosvetovo zná-
ma. Bola založená v roku 1901 a stala sa prvou korporáciou na svete, ktorej ma-
jetok presiahol hodnotu miliardy dolárov. Počas svojej existencie sa venovala 
výrobe mnohých typov produktov z ocele a do tohto odvetvia priniesla inovatívne 
technológie. Postupne vstúpila do joint ventures s rôznymi zahraničnými firma-
mi napríklad z Mexika, Japonska alebo Kórey. V súčasnosti sa však poväčšine 
sústredí na americký trh ako sú rôzne automobilky, metalurgické závody a pod.15 
Aktuálne firma pokračuje vo vývoji inovatívnych technológií v oblasti vysokopev-
ných oceliach, pokovovaní, lisovaných oceľových zvitkov apod. Firma U.S. Ste-
el Košice je podľa ich oficiálnej webovej stránky jedinou dcérskou spoločnosťou 
v Európe.

14 https://www.usske.sk 
15 https://www.ussteel.com 
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Firma U.S. Steel Košice má takisto svoje dcérske spoločnosti, ktoré sú aj domá-
ce, ale aj zahraničné: 

•  U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. – pôsobí na trhu služieb v oblasti skúšob-
níctva, vykonáva rôzne chemické a fyzikálne analýzy vlastností vyrábaných 
materiálov, vykonáva hodnotenie kvality výroby, čo je dôležité pre zvýšenie 
dôveryhodnosti u odberateľov, 

•  U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o. – strážna služba areálov závodov, 
•  Ferroenergy s.r.o. – zabezpečovanie výroby a dodávania energií pre samotnú 

výrobu v závodoch oceliarní, 
•  RMS Košice s.r.o. – firma je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti žia-

rotechniky, prvovýroby hutníckych prevádzok a žiaruvzdorných materiálov. 
•  U. S. Steel Europe - France S.A. a U. S. Steel Europe - Germany GmbH – 

predajné kancelárie firmy so sídlom v zahraničí. 

Samotná firma U.S. Steel Košice je výsledkom PZI amerického investora na Slo-
vensku. Investor vlastní celú domácu firmu, celé bývalé VSŽ. Ide tak o úplnú cez-
hraničnú akvizíciu. Navyše hlavnou činnosťou spoločnosti U.S. Steel Košice je vý-
roba surového železa, ocele a iných zliatin železa, čo je veľmi podobné zameranie, 
aké má materská firma U.S. Steel. Firma zároveň pokračuje v tej činnosti, ktorú 
začali VSŽ a zároveň využíva pôvodné priestory závodov a v čase prevzatia zá-
vodov aj pôvodné výrobné zariadenia a iné vybavenie, ktoré prirodzene od svojej 
výstavby prešli niekoľkonásobnou modernizáciou.

Z hľadiska zavedenej terminológie, v prvej kapitole, môžeme konštatovať, že 
americký investor na Slovensku realizuje horizontálne PZI na hnedej lúke. Podľa 
niektorých zdrojov zaplatil investor v prepočte 400 mil. EUR za kompletné závody 
a zariadenia železiarne s tým, že vyrovná dlhy, ktoré ostali po VSŽ.16 

Najvýznamnejším dôvodom, prečo sa firma U.S. Steel rozhodla investovať v Ko-
šiciach, boli práve závody VSŽ a vtedajšia technológia, ktorá už bola v závodoch 
zavedená predtým. VSŽ mali za sebou vyše štyridsať rokov aktívnej produkcie 
v čase príchodu amerického investora na Slovensko. Predstavitelia americkej fir-
my najprv s košickou firmou spolupracovali, čím sa oboznámili s fungovaním žele-
ziarní, technickými zariadeniami a s perspektívou závodov do budúcnosti. O doho-
du s U.S. Steel ohľadom investovania do VSŽ sa usilovala aj vtedajšia slovenská 
vláda, ktorá investora zvýhodňovala. Bolo to tak z toho dôvodu, že sa pôvodný 
podnik VSŽ nachádzal vo finančných problémoch, čo bolo výsledkom hospodáre-
nia a aj vtedajšej politickej situácie. 

Spoločnosť U.S. Steel Košice bola v rokoch 2000 až 2004 úplne oslobodená 
od daní a v rokoch 2005 až 2009 mala úľavu 50 %. Tieto skutočnosti zrejme prispeli 

16 https://ekonomika.sme.sk/ 
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k rozhodnutiu amerického investora závody prevziať a pomôcť prekonať finančné 
problémy VSŽ. 

Iným veľmi podstatným dôvodom investovania na Slovensku je strategická po-
loha krajiny. Veľký podiel vyrobených produktov z ocele sa vyváža do zahraničia, 
aj do južnej a západnej Európy. Transport výrobkov sa realizuje aj vlakovou, aj ka-
miónovou dopravou (a to aj napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nemá vybudovanú 
dostatočnú diaľničnú infraštruktúru). 

Ako už vieme, Slovensko je cieľovou krajinou rôznych automobiliek, ktoré pro-
dukty z ocele nakupujú, to neplatí len pre Slovensko. Motívom amerického investo-
ra pre PZI v SR môže byť teda zameranie sa na európsky trh, čomu nasvedčuje 
aj zriadenie predajných kancelárií v Nemecku a Francúzsku. Americká korporácia 
jednoducho využila príležitosť pre investície do závodov VSŽ. Prevzatie závodu 
v SR a export výrobkov do iných európskych štátov je efektívnejšie než nákladné 
prevážanie cez Atlantický oceán. 

Navyše VSŽ dovážalo suroviny na výrobu z Ruska a Ukrajiny vlakovou dopra-
vou, túto možnosť využívala aj firma U.S. Steel Košice. Čierne uhlie sa dovážalo 
z Čiech. Investor už teda mal k dispozícii železničnú infraštruktúru. Druhým motí-
vom pre PZI amerického investora môže byť zameranie sa na efektivitu a zdroje 
nerastných surovín.

Slovensko pravdepodobne nebolo vybrané ako hostiteľská krajina pre PZI ame-
rického investora z dôvodu politickej stability, lacnejšej pracovnej sily alebo zvý-
šenej úrovne nezamestnanosti, aj keď tieto faktory mohli do určitej miery vplývať 
na konečné rozhodnutie investora. To sa dá usudzovať preto, lebo aj v Česku (zná-
me Třinecké železárny, Vítkovice) a Poľsku sú stále funkčné oceliarne (z dôb so-
cializmu), ktoré si investor nevybral. Dokonca aj v Bulharsku, ktoré disponuje ešte 
lacnejšou pracovnou silou. Určite však v čase akvizície oceliarní VSŽ bola pracovná 
sila v strednej a východnej Európe lacnejšia než v USA. Môžeme tak aj v tomto prí-
pade konštatovať zameranie PZI investora na zdroje vhodnej pracovnej sily. 

U.S. Steel od prevzatia železiarní využívala pôvodné technológie a zariadenia, 
ku ktorým patria najmä: 

•  koksovňa – prevádzka na výrobu metalurgického koksu z čierneho uhlia, 
•  vysoké pece – zabezpečujú tavenie železorudných surovín, pece boli posta-

vené koncom 60. rokov a odvtedy boli zmodernizované. Suroviny sa privážajú 
širokorozchodnou traťou zo zahraničia priamo k zariadeniam, 

•  oceliareň – slúži na výrobu širokého sortimentu ocelí určených na spracova-
nie v nadväzných odvetviach, 

•  teplá a studená valcovňa - v týchto zariadeniach sa vyrábajú finálne produkty 
(dodávajú sa im požadované fyzikálne vlastnosti), ktoré sa pripravujú na ex-
pedovanie. 
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Od roku 2000 sa otvorila len jedna nová pozinkovacia linka, čo znamená, že 
U.S. Steel neurobilo veľa investícií ohľadom rozširovania závodov. 

Medzi základné produkty firmy U.S. Steel môžeme zaradiť oceľ valcovanú 
za tepla a za studena, žiarovo pozinkovanú oceľ, pocínovanú oceľ, oceľ s organic-
kými povlakmi, elektrotechnickú oceľ a špirálovo zvárané rúry a sharpcut (rezanie 
oceľových plátov laserom). Oproti pôvodnej výrobe vo VSŽ sú tieto produkty urči-
tým technologickým pokrokom, najmä ocele s rôznymi povlakmi a rezanie laserom. 
Špirálovo zvárané rúry, pozinkovanie alebo valcovanie sa robilo už aj predtým vo 
VSŽ. Môžeme povedať, že povaha výroby sa od roku 2000 príliš nezmenila, ale 
predsa len došlo k zavedeniu niekoľkých inovácií do závodov. 

Tabuľka 14 Porovnanie produkcie, tržieb a ziskov U.S. Steel

Zdroj: https://www.usske.sk 

V tabuľke 15 uvádzame prehľad množstva vyrobenej ocele, tržieb a ziskov 
za roky 2012 až 2020. V roku 2013 bol zaznamenaný najhorší prepad ziskov, stra-
ta až 369 mil. EUR aj napriek tomu, že produkcia ani tržby sa prakticky vôbec ne-
odlišovali od hodnôt v predošlom roku 2012 a ani v nasledujúcich pár rokoch. Pod-
ľa výročnej správy firmy táto strata odráža vplyv zníženia hodnoty nehnuteľností, 
strojov, zariadení a poklesu predajných cien. Zaujímavé je aj to, že práve v roku 
2013 došlo napríklad k z výraznému odlevu PZI zo Slovenska (tabuľka 2) a k veľmi 
nízkemu rastu HDP v SR v porovnaní s rokmi 2012 a 2014 (tabuľka 4). Pravde-
podobne sa jedná o dôsledok finančnej krízy, ktorý sa takto prejavil na zisku firmy 
v 2013. 

Rok 2017 pre firmu znamenal najvyššie tržby a zisk, ktorý činil 448 mil. EUR. 
V tomto roku došlo k najvyššej produkcii ocele za obdobie rokov 2012 až 2020, 
ktorá bola dokonca vyššia než produkčná kapacita závodu (4,5 mil. ton za rok). Aj 
v rokoch 2016 a 2018 došlo k zvýšeniu objemu vyrobenej ocele, čo zrejme odzr-
kadlilo zvýšený dopyt po oceli v tom období. Avšak tržby za rok 2017 sú o 582 mil. 
EUR vyššie než za 2016 (o 28 % viac), pričom výroba bola vyššia len o 2 %. To 
naznačuje, že došlo k zvýšeniu cien za oceľ. Podľa výročnej správy za rok 2017 
za takto vysokým ziskom stoja aj iné faktory ako je zvýšenie efektívnosti závodov, 
pozitívny vplyv kurzových rozdielov, úplné zrušenie zníženia hodnoty nehnuteľ-
ností, strojov a zariadení a nehmotného majetku. Aj toky PZI a rast HDP sú v roku 
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2017 veľmi dobré, čo odzrkadľuje priaznivý vývoj ekonomiky SR, ale aj dobrú situ-
áciu v celkovej ekonomike EÚ. 

Je dôležité pripomenúť aj to, že sa v roku 2017 EÚ snažila prijať opatrenia 
na ochranu európskych producentov pred tzv. dumpingovými cenami (výrazne niž-
šími cenami) vybraných produktov z ocele.17 Tým sa snažila zamedziť uprednost-
ňovaniu ocele pochádzajúcej z výroby mimo EÚ, najmä z Číny, ktorá je v posled-
ných rokoch najväčším vývozcom ocele na svete. Na druhej strane, v roku 2018 
pozitívne prognózy pokazila obchodná politika USA, ktorej cieľom bolo zamedziť 
dovoz ocele a hliníka. USA zaviedla 25%-né clo na dovážanú oceľ, čo malo dopad 
aj na producentov z EÚ. 

Podľa výročnej správy za rok 2020 došlo v roku 2019 k znižovaniu objemu výro-
by ocele v dôsledku nepriaznivých podmienok na trhu (nízky dopyt a zníženie pre-
dajných cien produktov) v prvom polroku. Objem vyrobenej ocele za 2019 bol len 
3.54 mil. ton, čo je za obdobie rokov 2012 až 2019 najnižší objem. Straty činili 78 
mil. EUR, čo nebola až taká dramatická strata ako v roku 2013. Nakoniec rok 2020 
bol ešte horší, čo sa týka objemu produkcie a tržieb, čomu pomohol útlm ekono-
miky v dôsledku epidemiologických opatrení. Došlo k narušeniu výroby v mnohých 
sektoroch a tým aj k poklesu dopytu po oceli. 

Tabuľka 15 Porovnanie tržieb výrobcov ocele na Slovensku (v mil. EUR)

Zdroj: https://www.trend.sk 

Okrem firmy U.S. Steel Košice sa v súčasnosti na výrobu ocele na Slovensku 
špecializujú aj iné firmy. V tabuľke 16 uvádzame piatich najväčších výrobcov ocele 
podľa tržieb za rok 2016, kde U.S. Steel Košice jasne dominuje nad ostatnými vý-
robcami. Druhé v poradí sú Železiarne Podbrezová a Slovalco, a. s. pričom každá 
z týchto firiem dosiahla len približne pätinu tržieb U.S. Steel Košice. 

Železiarne Podbrezová a. s. začali svoju výrobu už v roku 1840, závody firmy sú 
situované na strednom Slovensku v obci Podbrezová. Táto firma, ktorá je na Slo-
vensku dobre známa a má svoju dlhoročnú tradíciu, sa aktuálne zameriava na vý-
robu ocele a oceľových bezšvíkových rúr. Priemerná ročná výroba je 160 tis. ton 

17 https://podnikatelskecentrum.sk 
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oceľových bezšvíkových rúr, čo znamená, že firma je jedným z významnejších eu-
rópskych výrobcov oceľových rúr. Železiarne majú vytvorenú aj svoju značku ŽP 
Group, pod ktorou sú združené slovenské, české a španielske výrobné závody. Fir-
ma predáva svoje produkty v 50 krajinách sveta prostredníctvom vlastnej predajnej 
a marketingovej siete.18 Menej známa firma Slovalco a. s. má svoje sídlo aj závod 
v Žiari nad Hronom. Firma vznikla v roku 1995 a v súčasnosti je jej vlastníctvo roz-
delené medzi dvoch vlastníkov: 

• firmu Slovalco Invest, a. s., Bratislava, Slovensko, 
• nórskeho investora Hydro Aluminium AS, Oslo. 

Pritom nórsky investor vlastní približne 55 % firmy. Na rozdiel od U.S. Steel Ko-
šice a Železiarní Podbrezová je Slovalco a.s. výrobcom hliníka a hliníkových zlia-
tin, ktoré majú ďalšie využitie v automobilovom, leteckom, stavebnom, elektrotech-
nickom a inom priemysle. Závody firmy pokračujú v hlinikárskej tradícii žiarskeho 
regiónu.19

Čo sa týka celkovej výroby ocele na Slovensku, táto výroba sa od roku 1992 
až na pár výkyvov drží na približnej úrovni 400 tis. ton mesačne. Na obrázku 7 je 
znázornený trend vývoja objemu výroby, kde uvedené údaje sú za každý mesiac 
od roku 1992 po súčasnosť. Z obrázka možno usudzovať, že celková výroba ocele 
mala do roku 2000 klesajúcu tendenciu, čo mohlo byť spôsobené situáciou na trhu 
(ako napríklad poklesom dopytu po oceli). Avšak to nie je isté, nakoľko oceľ a pro-
dukty z nej majú široké uplatnenie v mnohých odvetviach, sú vo všeobecnosti žia-
dané a majú uplatnenie v automobilovom, elektrotechnickom, stavebnom a inom 
priemysle, ktorý sa v 90. rokoch rozvíjal najmä v zahraničí. Klesanie výroby mohlo 
byť spôsobené aj politickou situáciou na Slovensku alebo finančné problémy vte-
dajšieho najväčšieho výrobcu ocele VSŽ.

18 https://www.zelpo.sk 
19 http://www.slovalco.sk 
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Obrázok 7 Výroba ocele na Slovensku (v tis. ton na mesačnej báze)

Zdroj: https://take-profit.org

Po roku 2000 sa celková výroba začala postupne zvyšovať, až napokon v roku 
2009 dosiahla jednu zo svojich maximálnych hodnôt približne 450 tisíc ton za me-
siac. Následne z dôvodu ekonomickej krízy výroba dramaticky poklesla na 14 tis. 
ton mesačne, čo je od roku 1992 rekordné minimum, pričom takéto výrazne nízke 
hodnoty sa dosahovali len v krátkom časovom období pár mesiacov a mesačný 
objem výroby sa opätovne dostal na vyššiu úroveň. K zvyšovaniu objemu výroby 
došlo až po roku 2017, kedy sa podarilo dosiahnuť úroveň objemu výroby spred 
krízy. 

Z uvedeného možno konštatovať, že firma U.S. Steel Košice je na Slovensku 
dôležitým subjektom v produkcii ocele a výrobkov z ocele, ktorý nielenže zachránil 
závody VSŽ pred finančnými problémami, ale ich udržal, zmodernizoval a zaviedol 
v nich moderné technológie. Firma svojou činnosťou a predajom ocele podporuje 
aj slovenský priemysel, hlavne automobilový. Ten sa od roku 1998, odkedy v SR 
pôsobí Vokswagen Slovensko, začal rýchlo rozvíjať. Okrem toho U.S. Steel Košice 
podporuje exportnú výkonnosť SR, čo ovplyvňuje a zlepšuje HDP a pomáha udr-
žiavať objem vyrobenej ocele na stabilnej úrovni. 

2.2 Vplyv spoločnosti U.S. Steel Košice na východoslovenský región

Ako každé PZI na svete, aj PZI firmy U.S. Steel na Slovensku majú svoje efekty 
na domácu ekonomiku. Najvýraznejším efektom je vplyv na zamestnanosť v re-
gióne. Kvôli nedostupnosti údajov ohľadom počtu zamestnancov VSŽ spred roku 
2000 nie je známe, koľko pracovných pozícií sa vďaka PZI firmy U.S. Steel po-
darilo vytvoriť. Vieme však, že americký investor podnik len prevzal, vyplatil dlhy 
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a obnovil výrobu v pôvodných priestoroch. Niektoré pozície sa mohli zrušiť v dô-
sledku optimalizácie a niektoré mohli vzniknúť v dôsledku zavádzania nových po-
stupov. Každopádne bez pomoci zo zahraničia by sa závody tak ľahko nedostali 
na takú úroveň, na akej boli v časoch Československa. S veľkou pravdepodobnos-
ťou by skrachovali a zariadenia v závodoch by sa možno rozpredali alebo rozkradli. 
Možno povedať, že čo sa týka udržania úrovne zamestnanosti vo východosloven-
skom regióne a zachovania závodov v použiteľnom stave, je treba PZI firmy U.S. 
Steel vnímať jednoznačne pozitívne, minimálne v období rokov 2000 až 2010.

V roku 2016 bola firma U.S. Steel Košice vyhodnotená ako piaty najväčší za-
mestnávateľ na Slovensku. Prvé dve miesta obsadili subjekty pôsobiace vo ve-
rejných službách Železnice SR a Slovenská pošta, a. s. obe s takmer 14 tis. za-
mestnancami. Na treťom mieste skončila automobilka Volkswagen Slovakia, a. s. 
s 12 594 zamestnancami.20 To znamená, že košické oceliarne boli v 2016 najväč-
ším zamestnávateľom na východnom Slovensku. 

Na obrázku 8 máme vývoj počtu zamestnancov firmy v rokoch 2012 až 2020 
a pre porovnanie uvádzame aj počty za 2004 a 2008. Vidíme, že počet zamest-
nancov za rok 2004 je vyšší než počty za iné uvedené roky, až 14 385 zamestna-
ných. Od roku 2012 sa zamestnanosť drží pod 12 tis. až do roku 2017, keď dosiah-
la hodnotu 12028 pracovníkov. V období do roku 2012 zrejme závody prechádzali 
procesom optimalizovania pracovných činnosti, čo sa odzrkadlilo na počte zamest-
nancov. V období rokov 2012 až 2016 dochádzalo len k miernemu poklesu počtu 
pracovníkov.

Obrázok 8 Počet zamestnancov U.S. Steel Košice k 31.12 daného roku

Zdroj údajov: https://www.usske.sk

Ukazuje sa, že v rokoch 2017 a 2018 sa firme darilo, čo potvrdzuje aj tabuľka 
15. Firma vtedy vyrábala nadpriemerné množstvo ocele nad rámec hodnoty ročnej 

20 https://finstat.sk/analyzy/ 
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výrobnej kapacity a aj tržby dosiahli vysoké hodnoty. Firma v priebehu 2017 prija-
la vyše 2 tis. nových zamestnancov. Táto skutočnosť sa v určitej miere prejavila aj 
na nezamestnanosti v Košickom kraji (tabuľka 11), keď sa miera nezamestnanosti 
12,76 % v roku 2016 znížila na 9,94 % v 2017, čo bol najväčší pokles nezamestna-
nosti v Košickom kraji, až 2,82 %. 

Avšak pozitívny stav počtu zamestnancov v oceliarňach trval len dva roky. 
V roku 2019 už bolo známe aj to, že niektoré štáty pristúpia k obmedzeniam do-
vozu ocele. Došlo k výraznejšiemu prepúšťaniu, do konca roku skončilo v firme 
takmer 1500 zamestnancov. V máji 2019 firma dokonca prešla na štvordňový pra-
covný týždeň.21 Najnižšia hodnota je 9376 zamestnancov v roku 2020, kedy nastal 
útlm výroby a o prácu prišlo ďalších tisíc zamestnancov. Firma pravdepodobne 
predvídala nepriaznivý vývoj na trhu, ktorý mal nastať v roku 2020 a tak dochá-
dzalo k postupnému prepúšťaniu. K zníženiu dopytu po oceli sa pridali aj epide-
miologické opatrenia, čo sa prirodzene prejavilo na znížení produkcie. Uvedené 
problémy nie sú spôsobené vnútorným prostredím podniku, neodzrkadľujú žiadne 
vnútorné konflikty, ale sú príznačné pre mnoho odvetví priemyselnej výroby. Ako 
vidíme z tabuľky 4, v roku 2020 došlo k poklesu HDP na štátnej úrovni nielen v SR, 
ale aj v Česku, Poľsku a iných štátoch. 

Dcérske firmy majú v porovnaní s U.S. Steel Košice len málo zamestnancov. 
Firmy U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. a U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o. majú 
podľa približných údajov z finstat.sk niečo nad 100 zamestnancov. Ferroenergy 
s.r.o. má 200 a RMS Košice s. r. o. 400 pracovníkov. Dohromady je to 800 zamest-
nancov, čo nie je úplne zanedbateľný počet. 

Stavy počtu zamestnancov, zmeny organizácie výroby a prepúšťanie je po-
merne citlivou a zo strany verejnosti a médií ostro sledovanou záležitosťou. Ve-
rejnosť takmer vždy reaguje negatívne na to, keď dochádza k prepúšťaniu z ra-
dov u niektorého z veľkých zamestnávateľov. Iným problémom, ktorý je citlivý pre 
miestne obyvateľstvo, je dopad výroby na životné prostredie. Hutnícky priemysel 
má obzvlášť negatívny dopad na čistotu ovzdušia, kvalitu podzemných vôd ale-
bo na zdravie obyvateľov. EÚ vyvíja snahy o redukovanie emisií a odpadov, kto-
ré vznikajú pri výrobe, čo má za následok znižovanie množstva emisií v životnom 
prostredí. Otázka, akou mierou daný závod znečisťuje, je v posledných rokoch 
veľmi aktuálna, nakoľko poznáme príklady z minulosti, kedy v dôsledku nedbalos-
ti zahraničných investorov a neschopnosti domácej vlády došlo v domácej krajine  
k ekologickej katastrofe. 

Firma U.S. Steel Košice každoročne investuje do ekologických projektov, kto-
rých úlohou je znižovanie dopadu výroby na životné prostredie. Podľa výročnej 

21 https://www.cas.sk/ 
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správy firmy z roku 2020 bolo od roku 2020 do týchto projektov investovaných viac 
než 614 mil. EUR, aby výroba vyhovela požiadavkám EÚ. Projekty boli financova-
né zo zdrojov korporácie U.S. Steel a aj EÚ. 

Snaha o znižovanie emisií pri produkcií v U.S. Steel Košice je ilustrovaná na ob-
rázku 9. Na ňom môžeme vidieť priebeh znižovania vzniku tuhých znečisťujúcich 
látok (TZL) v období od roku 2000 do 2020. Pod TZL rozumieme pevné častice 
rozptýlené vo vzduchu. Vznikajú počas akéhokoľvek druhu spaľovania a majú ne-
gatívny vplyv na ľudský organizmus obzvlášť pri inhalácii.22 Firme sa v priebehu 20 
rokov podarilo znížiť objem TZL o 98 %, avšak aktuálne závody vyprodukujú 83 kg 
TZL na 1000 ton ocele (v roku 2001 to bolo 4 368 kg na 1000 ton ocele). To je stále 
„veľké“ množstvo, hlavne ak vieme, že v roku 2020 sa vyrobilo 3.05 miliónov ton 
ocele, čo znamená, že sa vyrobilo 253 ton TZL.

Obrázok 9 Porovnanie produkcie špecifických celkových emisií TZL v kg/t 
ocele

Zdroj: Výročná správa U.S. Steel Košice 2020

Na obrázku 9 si môžeme všimnúť, že najvyššia miera produkcie TZL bola na za-
čiatku existencie firmy. V priebehu päť rokov sa podarilo túto mieru znížiť päťná-
sobne, počas ktorého sa postupne zdokonaľoval výrobný proces. Miera produkcie 
sa v priebehu ďalších 10 rokov držala na hodnote 14 až 17 %, pričom k výraznej-
šiemu poklesu došlo po roku 2018, investície od U.S. Steel v tomto smere prišli 
pravdepodobne pod vplyvom požiadaviek EÚ. 

Okrem znižovania množstva produkcie TZL sa U.S. Steel Košice musela za-
merať aj na zníženie produkcie CO2, ktoré začalo byť aktuálne v roku 2016. 

22 https://www.enviroportal.sk 
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V závodoch bolo potrebné vypracovať detailné analýzy produkcie CO2 a navrho-
vať riešenia na znižovanie jeho produkcie počas výroby, čo samozrejme súvisí 
s efektivitou výroby a úsporou energií. Firma investovala do zvýšenia účinnosti za-
riadení, ktoré spotrebovali menej paliva pri výrobných procesoch. V priebehu roka 
sa podarilo znížiť množstvo vyprodukovaného CO2, ale to je sčasti zásluhou útlmu 
výroby v dôsledku opatrení. 

SR ako štát okrem zákonov o životnom prostredí nemá žiadne konkrétne regu-
lácie, ktoré by priamo súviseli s výrobou v oceliarňach a životným prostredím, av-
šak pravidelne kontroluje dodržiavanie noriem EÚ ohľadom produkcie emisií ako 
sú napríklad TZL a CO2, regulovania nakladania s odpadom, vyberania poplatkov 
za ukladanie odpadu na skládkach a iné. 

Okrem spomenutých efektov ako je zamestnanosť a vplyv na životné prostredie 
nemá firma U.S. Steel iné významnejšie (najmä negatívne) efekty na východoslo-
venský región. Z hľadiska podnikateľského prostredia nemožno konštatovať vý-
raznejšie negatívne vplyvy. Firma nemá na Slovensku takmer žiadnu konkurenciu, 
ktorého by svojou činnosťou odstavila. Železiarne v Podbrezovej, ktoré sa nachá-
dzajú na strednom Slovensku, sa zaoberajú výrobou iných typov produktov než 
aké sa vyrábajú v Košiciach, pričom do významnejšej straty sa od roku 2010 do-
stali až v 2020, čo bolo dôsledkom zníženia dopytu po ich výrobkoch. Dokonca aj 
skrachované železiarne v Strážskom vyrábali oceľ na iné účely.23 Naopak, vďaka 
činnosti U.S. Steel Košice získali zákazky niektorí miestni dodávatelia a preprav-
covia, čím sa podporila miestna ekonomika a vytvorili nové pracovné miesta. Jed-
ným zo známych dodávateľov pre závody je firma Termostav–Mráz, ktorá dodáva 
žiaruvzdorné materiály.24 V ďalšom sa budeme venovať súčasnej situácii a per-
spektívam vývoja tejto spoločnosti. 

2.3 Situácia spoločnosti v súčasnosti a perspektívy vývoja 

Aktuálna situácia a smerovanie U.S. Steel je ovplyvnená rôznymi faktormi, me-
dzi ktoré môžeme zaradiť: 

• trhové riziká – hrozba čínskej expanzie na európsky trh, nestálosť a ťažko 
predvídateľný vývoj cien ocele, 

•  vplyv na životné prostredie – sprísňovanie noriem EÚ, čo automaticky vedie 
k potrebe modernizácie výrobných kapacít, zefektívňovaniu výroby, šetreniu 
energií a ekologickému nakladaniu s odpadom; tieto investície boli zo strany 
U.S. Steel dlhodobo zanedbávané,25

23 https://www.teraz.sk/ekonomika 
24 https://kosice.korzar.sme.sk
25 https://podnikatelskecentrum.sk
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•  politická situácia – dopady zavádzania ciel a iných ochranných opatrení 
na dovoz výrobkov z ocele, epidemiologické opatrenia,

•  miestne obyvateľstvo – propagácia oceliarne, vzdelávanie a kvalifikácia pra-
covnej sily, zvyšovanie mzdových nákladov.

Tieto faktory sa vo väčšej či menšej miere týkajú slovenského hutníckeho prie-
myslu všeobecne.

Čína je v posledných desiatich rokoch suverénne najväčším výrobcom surovej 
ocele na svete. Za rok 2020 vyrobila viac než 1 mld. ton ocele. Na obrázku 10 po-
rovnávame čínsku výrobu s celosvetovou za obdobie od júna 2020 po november 
2021, pričom uvádzame objem výroby na mesačnej báze. V roku 2020 dosahovala 
výroba v Číne svoje maximálne hodnoty, zdá sa, že tempo produkcie výrazne ne-
ovplyvnili ani epidemiologické opatrenia. Čína si však začala uvedomovať dopady 
produkcie ocele na životné prostredie a na zdravie ľudí, a preto vyvíja snahy na ob-
medzenie vlastnej výroby. To znamená, že budúci trend produkcie v Číne zrejme 
bude podobný trendu, ktorý nastal po septembri 2021, alebo dôjde ešte k zníženiu 
mesačnej produkcie.

Obrázok 10 Porovnanie čínskej produkcie surovej ocele v mil. ton s celo
svetovou

Zdroj: https://worldsteel.org



37

Čína v roku 2016 vyviezla 108 mil. ton ocele, čo je 36% z celkového svetového 
exportu za daný rok.26 Reakciou EÚ na rozpínajúci sa čínsky export bolo prijatie 
regulácie číslo 2016/1036, čo bolo snahou potlačiť dovoz niektorých lacnejších vý-
robkov do EÚ, a tým ochrániť európskych producentov ocele – vyššia cena ocele 
by mala odradiť európske firmy od nákupu ocele od predajcov mimo EÚ. Toto re-
gulovanie cien bolo po roku 2016 pomerne úspešné. 

Čína sa aktuálne viac orientuje na export do ázijských krajín ako je Južná Kórea, 
Pakistan a Malajzia. Takto sa naskytla príležitosť pre iných vývozcov mimo EÚ. 
V roku 2019 mali najväčší podiel na dovoze ocele Turecko (21 % celkového obje-
mu dovozu do EÚ, čo bolo 9.9 miliónov ton) a Rusko (20 %), pričom Čína dovážala 
7 % z objemu dovozu.27 

Zavedenie regulácie pre dovoz ocele z krajín mimo EÚ malo pozitívny vplyv 
na exportnú výkonnosť SR, bola to rovnako pozitívna skutočnosť aj pre U.S. Ste-
el Košice. Na druhej strane USA pocítilo rovnakú potrebu ochrániť svojich produ-
centov a zaviedlo clo na dovezenú oceľ, čo zase poškodilo európskych vývozcov 
do USA.

Vplyvom situácie na trhu s oceľou, rôznych regulácií, výkyvov v cenách energií 
a epidemiologických opatrení je pre producentov ocele náročné predikovať vývoj 
cien ocele do budúcnosti. Ako ilustráciu uvádzame vývoj cien oceľových zvitkov 
valcovaných za tepla vyrábaných v USA za rokov 2014 až 2021 (pozri obrázok 11), 
pričom podobný vývoj bol zaznamenaný aj pre ceny produktu v EÚ.

Obrázok 11 Ceny zvitkov valcovaných za tepla v EUR/t

Zdroj: https://foundrygate.com

26 BALÁŽ, P. – BAYER, J. 2018. Impact of China on Competitiveness of EU Steel Industry 
(Slovakia) s. 120
27 https://legacy.trade.gov/steel/countries
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Ceny na obrázku sú uvádzané v USD/short ton, ale v prepočte sa táto cena zho-
duje s cenou v EUR/t. V období rokov 2014 až 2016 ceny ocele klesali zrejme z dô-
vodu zvýšeného predaja lacnejšej ocele z krajín mimo EÚ, znižovanie cien bola 
reakcia na konkurenciu. Po roku 2016 sa import z krajín mimo EÚ znížil z dôvodu 
regulácií, čo spôsobilo zvyšovanie cien v EÚ až do 2018. Všimnime si, že nárast 
cien v tomto období súvisí s nárastom produkcie U.S. Steel Košice, ktorý vtedy ma-
ximálne využíval svoje výrobné kapacity a dosahoval najvyššie zisky (tabuľka 15). 

Po roku 2019 došlo k opätovnému úpadku cien ocele z dôvodu lacnejšieho do-
vozu a nižšej spotreby. Tomu nasvedčuje aj pokles rastu HDP v krajinách EÚ, čo 
ilustrujeme v tabuľke 4. Ceny ocele sa ďalej znižovali v dôsledku dopadu epide-
miologických opatrení na produkciu v priemysle všeobecne. Od roku 2019 aj U.S. 
Steel Košice začal vyrábať menej a dochádzalo k prepúšťaniu pracovníkov. 

Avšak v roku 2021 došlo v výraznému zvýšeniu cien ocele, až dvojnásobok 
oproti hodnote z roku 2020. Je to výsledok zotavovania výrobných závodov, ktoré 
pre svoju výrobu používajú produkty z ocele a ktoré obnovili dopyt po oceli príliš 
rýchlo. Aj v U.S. Steel Košice sa výroba pomaly zotavuje, ale obnovenie výroby ne-
stačí pokrývať prudký nárast dopytu.28 Je to aj kvôli nedostatku dôležitých surovín, 
ako je železná ruda a uhlie. Nárast cien je výsledkom aj politických snáh o reduk-
ciu odpadu a emisií vyprodukovaných pri výrobe ocele. To núti oceliarov do zvý-
šených investícií do zariadení, ktoré sú efektívnejšie a produkujú menej odpadu. 
Nárast cien ocele sú pre U.S. Steel dobré správy, avšak súčasne je firma hnaná 
do investícií, a rovnako sa zvyšujú ceny energií, zvyšovanie zrejme bude pokračo-
vať aj v roku 2022. 

Na druhej strane, prudké zvyšovanie cien ocele je zlou správou pre jej obyvate-
ľov. Vzhľadom na to, že oceľ je dôležitým prvkom v mnohých iných odvetviach ako 
je automobilový priemysel a stavebníctvo, bude dochádzať k zdražovaniu komodít, 
ako sú autá a stavby. To môže spôsobiť zníženie nákupu týchto produktov, čo sa 
odzrkadlí v znížení dopytu po oceli. To by mohlo spôsobiť aj opätovné znižovanie 
cien ocele, ale to zjavne bude záležať na tom, ako sa bude rozhodovať najväčší 
hráč v hutníckom priemysle, ktorým je Čína. Práve Čína nakupuje veľké množstvá 
komodít nutných pre výrobu ocele, čo má vplyv na cenu týchto komodít, a je naj-
väčším producentom a exportérom ocele, čo má vplyv na cenu ocele. 

Situáciu firmy U.S. Steel Košice komplikujú aj environmentálne a investičné zá-
väzky, ktorými producenti mimo EÚ nie sú viazaní. V roku 2020 firma realizova-
la investičné projekty, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia. Konkrétne 
sa jedná o vylepšovanie čistenia spalín na spekacích pásoch, čo pomohlo vý-
znamne znížiť vypúšťané emisie oproti roku 2019. Okrem toho sa investovalo aj 

28 https://www.usske.sk
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do racionalizácie využitia energie a surovín a aj v oblasti infraštruktúry. Ďalej firma 
musí dbať na recykláciu materiálov a hľadanie vhodných náhrad za nebezpečné 
chemické látky, ktoré sa aktuálne používajú. ide hlavne o jedovaté zlúčeniny chró-
mu, ktoré sa používajú na oceľové obaly a sú schválené do roku 2024. Musia sa 
investovať prostriedky aj na výskum, výrobu a testovanie týchto náhrad. Celko-
vé investície skupiny U.S. Steel do rôznych strojov a zariadení činili 66 mil. EUR 
za rok 2020, za rok 2019 to bolo 152 mil. a za rok 2018 95 mil. Firma očakáva, že 
nutné investície budú pokračovať aj v ďalších rokoch z dôvodu modernizácie a re-
gulácií EÚ.

Investíciám do modernizácie v budúcnosti sa zrejme nebude dať vyhnúť, nakoľ-
ko jedným z najvýznamnejších odberateľov oceľových polotovarov je automobilový 
priemysel, ktorý takisto dbá na dodržiavanie rôznych noriem EÚ. Už v súčasnosti 
sa musia vyrábať ekologickejšie autá s nižšou produkciou emisií a spotrebou pa-
liva, čomu sa musia prispôsobovať aj vyrábané oceľové komponenty. Je pravde-
podobné, že v období 20-tich rokov budú autá so spaľovacím motorom nahradené 
elektromobilmi, čo mu sa musí prispôsobiť aj výroba v oceliarňach. 

Firma v neposlednom rade plánuje investovať aj do ľudských zdrojov. Jed-
ným z rizík hutníckeho priemyslu je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, čo 
je na Slovensku celkom závažný problém. Okrem zvyšovania kvalifikácie nových 
zamestnancov firma podporuje aj primerané vzdelávanie na vybraných školách, 
najmä v technických vedách. V máji 2020 padlo rozhodnutie dlhodobo investovať 
do rozvoja talentov v košickom regióne a podporovať mladých ľudí, aby sa vedeli 
v budúcnosti uplatniť pri práci v priemyselných parkoch. Pre tieto ciele plánuje fir-
ma na ďalších päť rokov investovať 250 tis. EUR. K týmto investíciám ju vedie aj 
skutočnosť, že priemerný vek zamestnancov je 46 rokov (k 31.12.2020). 

Tabuľka 16 Počet zamestnancov U.S. Steel Košice vo vekových kategó
riách

Zdroj: https://www.usske.sk

Z tabuľky 17 možno určiť, že podiel zamestnancov nad 45 rokov je až 64 %, čo 
znamená, že zamestnanecký kolektív vo firme je pomerne starý. Je teda správne 
rozhodnutie investovať aj v oblasti propagácie hutníckeho priemyslu, zviditeľňovať 
sa formou rôznych verejných akcií medzi ľuďmi, aj keď sociálne kontakty zbrzdili 
epidemiologické opatrenia a priťahovať záujem mladých o kariéru v oceliarskych 
závodoch.
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U.S. Steel Košice je pomerne známou firmou hlavne z médií, nielen ako naj-
väčší zamestnávateľ na východnom Slovensku, ale aj kvôli snahám firmy zviditeľ-
ňovať sa pri rôznych akciách a podujatiach. Čoraz častejšie sa hovorí o prepúš-
ťaní v závodoch, ale nielen to. Už približne desať rokov médiá informujú o snahe 
vedenia firmy odpredať závody alebo ich časť iným vlastníkom. Dôvodom snahy 
o predaj mohla byť nepriaznivá situácia v závode, nedostatočné zisky, skončenie 
daňových prázdnin alebo aj to, že samotná korporácia sústredí svoje investície 
do USA. 

V roku 2012 mali závody podľa názoru médií mať troch záujemcov o kúpu,  
avšak samotná firma týchto záujemcov tají.29 V roku 2017 sa rozšírila správa o tom, 
že závody má kúpiť čínsky záujemca.30 Z týchto ponúk sa zatiaľ žiadna nezrealizo-
vala. V roku 2021 sa však podarilo predať dcérsku spoločnosť RMS Košice, s. r. o., 
ktorej výhradným vlastníkom sa stal dlhoročný dodávateľ Termostav – Mráz.31 U.S. 
Steel ešte predtým predala dcérsku firmu U. S. Steel Obalservis. 

Firma U. S. Steel Košice je aktuálne ešte stále perspektívnou firmou, ktorá by 
sa mohla udržať aj v ďalších rokoch. Výrobky z ocele sú potrebné v mnohých fir-
mách ako sú automobilky, stavebné firmy, strojárstvo atď., pričom tieto odvetvia sa 
postupne prebúdzajú po útlme spôsobenom epidemiologickými opatreniami a zvy-
šujú dopyt po oceli. Avšak nestabilné ceny ocele, nedostatočná ochrana zo strany 
EÚ pred čínskymi producentami a náročné investície zjavne nútia firmu k nepopu-
lárnym krokom ako je prepúšťanie, predaj dcérskych firiem a zoštíhľovanie výroby. 
Nie je vylúčené ani to, že korporácia opustí Slovensko úplne.

Záver

V práci sme sa venovali teoretickému a praktickému zhodnoteniu PZI na Slo-
vensku ako aj vplyvu firmy U.S. Steel Košice, ktorá je vo vlastníctve amerického 
investora, na východoslovenský región. Popísali sme, aká je príčinná súvislosť 
medzi prílevom PZI na Slovensko, rastom HDP a mierou nezamestnanosti v SR. 
V práci sme analyzovali dostupné dáta a využívali sme aj metódu pozorovania 
a porovnávania výsledkov získaných z dát. 

Našim zámerom bolo zhodnotenie a definovanie PZI z rôznych hľadísk a dospeli 
sme k poznaniu, že najvhodnejšou definíciou PZI je, že zahraničný investor sa usi-
luje o čiastočnú alebo úplnú kontrolu nad domácou firmou. 

29 https://www.cas.sk/ 
30 https://ekonomika.pravda.sk/ 
31 https://kosice.korzar.sme.sk/ 
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Môžeme konštatovať, že medzi prílevom PZI do hostiteľskej krajiny, rastom HDP 
a mierou nezamestnanosti v danej krajine existujú určité súvislosti. Niektoré súvis-
losti sa nám podarilo odhaliť aj v SR, Česku a Poľsku na základe dostupných dát. 
Zistili sme, že v období rokov 2012 až 2020 nárast, resp. pokles HDP vyvolal prílev, 
resp. odlev PZI v každej z uvedených krajín. Najvýraznejší pokles HDP bol zazna-
menaný v rokoch 2013 a 2020, pričom najvýraznejší odlev PZI bol zaznamenaný 
približne v rovnakých rokoch, s určitým oneskorením. Pričom najvyšší rast HDP 
bol v rokoch 2016 až 2018 a približne v tom období došlo k zvyšovaniu prílevu PZI 
do uvedených krajín. 

Našim zistením bolo tiež, že v prípade SR, Česka a Poľska takisto existuje prí-
činná súvislosť v tom smere, že pokles miery nezamestnanosti spôsobuje zvyšo-
vanie prílevu PZI. Nezamestnanosť a HDP sú veličiny, ktoré spolu súvisia. Rast 
HDP spôsobuje pokles nezamestnanosti a zároveň rast HDP postupne zvyšuje 
prílev PZI. Nebolo však preukázané to, že zvýšenie prílevu PZI by zvyšovalo ne-
zamestnanosť. To možno vysvetliť tak, že PZI v porovnávaných krajinách nepred-
stavujú dostatočne vysokú mieru konkurencie pre miestne firmy. Pritom je zrejme 
dôležitým faktorom to, že PZI vytvárajú pracovné miesta priamo (v tej firme, v kto-
rej došlo k PZI), ale aj nepriamo vznikom rôznych dcérskych firiem, siete dodáva-
teľov, distribútorov a pod. PZI vo všeobecnosti majú pozitívny vplyv na zamestna-
nosť v SR. 

Prikláňame sa k názoru, že v niektorých odvetviach došlo aj k negatívnym vply-
vom na mieru nezamestnanosti v SR. Príkladom sú zahraničné potravinové reťaz-
ce, ktoré spočiatku prakticky zlikvidovali miestnych predajcov. Avšak tieto a podob-
né negatíva sa významne neprejavili na celkovej miere nezamestnanosti na úrovni 
SR, ani na úrovni krajov. Potravinové reťazce predsa len vytvorili akési pracovné 
miesta a aj siete dodávateľov. Avšak mnohé iné PZI nepredstavujú konkurenciu 
pre domácu výrobu, napr. automobilky alebo strojárstvo a hutníctvo. Naopak platí, 
že dlhodobo podporujú dodávateľov a aj zamestnanosť v príslušných sektoroch. 
Súčasne ide o najväčších zamestnávateľov v SR a dokonca aj vláda im schvaľuje 
rozličné investičné stimuly, t. j. výhody ako sú napr. daňové prázdniny. 

V analytickej časti sme zistili, že dôvody vstupu PZI do korporácie U.S. Ste-
el na Slovensku sú rôzne. Jedným z hlavných dôvodov zrejme bolo, že investor 
hľadal vhodné závody vo východnej a strednej Európe, do ktorých by investoval. 
Do úvahy okrem SR pripadali aj iné krajiny (aj Česko), nakoniec zrejme rozhodli 
výhodné podmienky vlády SR. Motívom korporácie realizovať PZI v tejto časti Eu-
rópy bola strategická poloha Slovenska, odkiaľ sa vyrobená oceľ dala exportovať 
do iných európskych krajín. V SR bolo možné nájsť dostatok voľnej pracovnej sily, 
časť ktorej pracovala ešte v závodoch bývalých VSŽ. Aj samotné závody a ich 
technológia boli pre investora atraktívne, pričom od čias pôvodného vlastníka sa 
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zariadenia v nich vo svojej podstate nezmenili, akurát došlo k modernizácii, zave-
deniu novších technológií a otvoreniu niekoľkých nových liniek. 

Teoretické a analytické zistenia sme uplatnili v tretej kapitole a aplikovali ich 
na konkrétny subjekt spoločnosť U.S. Steel Košice, ktorá na Slovensku pôsobí 
do roku 2000. Firma prevzala zadlžené závody bývalých VSŽ a na základe dohody 
s vtedajšou vládou investovala na ich oddlženie. Tým sa zachránili aj samotné zá-
vody a zariadenia v nich a rovnako aj mnoho pracovných pozícií. Možno povedať, 
že PZI americkej korporácie U.S. Steel boli minimálne v prvých piatich rokoch prí-
tomnosti v SR veľmi žiaduce. 

Počas celej doterajšej existencie firmy U.S. Steel Košice sú závody považova-
né za jedného z najvýznamnejších zamestnávateľov na Slovensku, čo sa hodnotí 
ako pozitívny dôsledok PZI. Závody predstavujú len minimálnu konkurenciu pre iné 
slovenské subjekty pôsobiace v hutníctve, vzhľadom k tomu, že väčšinou vyrábajú 
rôzne typy produktov z ocele a tieto produkty majú rôzne využitie. 

V súčasnosti však U.S. Steel Košice čelí niekoľkým výzvam, ako je útlm výro-
by v dôsledku epidemiologických opatrení, nepredvídateľný vývoj cien ocele, ex-
panzia Číny v hutníckom priemysle ako aj sprísňujúca sa legislatíva EÚ v oblasti 
vplyvu priemyslu na životné prostredie. Tieto výzvy ovplyvňujú nielen aktuálny stav 
podniku, jeho investície, ale aj jeho budúcnosť. Je otázne, ako sa bude rozhodovať 
americký investor v najbližších rokoch vzhľadom k tomu, že sa už viackrát pokúsil 
závody predať a stihol predať niektoré z dcérskych firiem U.S. Steel Košice. Závo-
dy sa zoštíhľujú a v rokoch 2019 a 2020 došlo k výraznému prepúšťaniu ako reak-
cia na zníženie dopytu po oceli. Avšak nie je isté, či závody pod vedením U.S. Steel 
v najbližších rokoch skončia. Ceny ocele sa od roku 2021 prudko zvýšili, a rovnako 
sa zvyšuje dopyt po oceli, čo je dôsledkom zotavovania výroby. 

Našou snahou bolo od teoretického vymedzenia PZI a analytickú časť, aplikovať 
poznatky na konkrétne fungujúci subjekt s PZI. Na základe dosiahnutých výsled-
kov práce môžeme konštatovať, že cieľ práce bol splnený. 
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Verejné zdravie a životný štýl1

Public health and lifestyle

Oliver FARKAŠ*

Abstract

In the thesis we deal with the issue of public health with a gradual specification 
of health determinants in the form of health promotion and lifestyle. We begin our 
work w by defining the theoretical starting points of public health and ealth care. 
We point out the gradual development of public health care in Slovakia and in the 
world, and we emphasize the importance of the operation of the public health care 
office. We are gradually move into the area of health promotion, where we deter-
mine the principles and goals of health promotion and highlight the importance of 
the operation of individual programs applied in Slovakia. We define the lifestyle 
and state the causes of the impact in the 21st century. We pay special attention to 
physical activities as a part of the lifestyle. We present the basic characteristics of 
the village of Ivanka pri Dunaji and we will determine the demographic indicators 
and state the possibilities of physical activities for the inhabitants of the village. In 
the end, we evaluate the lifestyle of the inhabitants of Ivanka pri Dunaji and offer 
our own recommendations.

Keywords: public health, public healthcare, health promotion, life style, physi-
cal activities 

Úvod 

Dobré zdravie napomáha človeku žiť kvalitný a plnohodnotný život, ktorý sa dá 
dosiahnuť svojvoľnou iniciatívou každého jednotlivca. Podpora zdravia je dôleži-
tým determinantom životného štýlu, ktorý povzbudzuje i kontroluje dopad nad na-
šimi rozhodnutiami a pozitívne alebo negatívne vplýva na celkové zdravie. Často 
jednotlivci zanedbávajú telesné zdravie, ktoré môže mať pre populáciu katastrofál-
ne následky, preto pohybové aktivity sú všeobecne uznávané, ako najlepší spôsob 
udržiavať organizmus zdravý a aktívny. 

1 Zdroj: bakalárska práca autora – upravená pre študentský časopis
* Oliver Farkaš, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdekova 16, 851 04 
Bratislava, e-mail: olinecko32@gmail.com
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Cieľom práce je posúdiť význam pôsobenia verejného zdravia a verejného zdra-
votníctva na Slovensku a s osobitným zameraním na oblasť podpory zdravia i ži-
votného štýlu poukázať na dôležitosť zdravotného stavu každého jednotlivca. Vy-
zdvihnúť vplyv pohybových aktivít na populáciu so zameraním na obec Ivanku pri 
Dunaji i jej obyvateľov a navrhnúť vlastné odporúčania, ktoré budú mať pozitívny 
vplyv na všetky zúčastnené strany. 

Práca je rozdelená do dvoch kapitol, v ktorých sa zameriavame na jednotlivé 
oblasti. Na začiatku práce venujeme pozornosť definíciám jednotlivým pojmom, 
ako zdravie, zdravotníctvo, zdravotná starostlivosť, zdravotnícky systém, verejné 
zdravie a verejné zdravotníctvo, ako aj jeho základne úlohy, či SWOT analýzu. 
Poukazujeme na postupný vývoj verejného zdravotníctva na Slovensku i vo svete 
a na záver vyzdvihneme dôležitosť pôsobenia úradu verejného zdravotníctva. 

Náplňou druhej kapitoly je ozrejmenie pojmu podpora zdravia s postupným his-
torickým vývojom i vymedzenie jednotlivých charakteristík. Poukazujeme na prin-
cípy i ciele podpory zdravia a aké má prínosy pre populáciu i štátnu správu, ná-
sledne charakterizujeme jednotlivé programy podpory zdravia, ktoré majú vplyv 
na životný štýl jednotlivcov a v neposlednom rade vysvetlíme pojem životný štýl. 

V záverečnej kapitole venujeme pozornosť problematike pohybovému režimu 
i pohybovým aktivitám a ich pozitívnemu vplyvu na ľudí, ako súčasť životného štýlu. 
Určíme základné charakteristiky, ponuku pohybových aktivít a demografické ukazo-
vatele obce Ivanka pri Dunaji. Podľa prieskumu posúdime a vyhodnotíme životný štýl 
obyvateľov zameraný na pohybové aktivity. Na záver zhodnotíme pohybové vyžitie 
v obci a ponúkneme vlastné odporúčania pre efektívnejšiu prosperitu obce. 

Pri písaní práce, napomáhajú nám predovšetkým publikácie viacerých autorov, 
ako: Cyril Klement – Verejné zdravotníctvo, Lidmila Hamplová – Verějné zdravot-
níctvi a výchova ke zdraví, Peter Ondruš – Manažment a financovanie v zdravot-
níctve, Silvia Puteková – Prevencia v ošetrovateľstve, okrem knižných publikácii 
čerpáme poznatky aj z oficiálnych internetových stránok, najmä z Úradu verejného 
zdravotníctva SR a obce Ivanky pri Dunaji, v neposlednom rade nemôžeme zabud-
núť uviesť zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

1 Podpora zdravia a životný štýl 

V tejto kapitole definujeme pojem podporu zdravia s postupným vývojom i vy-
medzíme jednotlivé charakteristiky. Určíme princípy i ciele podpory zdravia a aké 
má prínosy pre populáciu i štátnu správu. Charakterizujeme jednotlivé programy 
a v neposlednom rade definujeme pojem životný štýl i uvedieme, aký ma dopad 
v 21. storočí. 
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1.1 Charakteristika a princípy podpory zdravia 

Vývoj podpory zdravia 

Pojem podpora zdravia bola prvýkrát definovaná v roku 1974 od Marca Lalon-
da na základe dokumentu „Nové pohľady zdravia Kanaďanov“, ktoré poukazujú 
na prvotný vývin myslenia politiky verejného zdravia. Ďalšie perspektívy presne 
naformulovali poznatky podpory zdravia v Ottawe v roku 19862. V tom istom roku 
bol spustený program „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, kde boli zadefinované 
konkrétne predstavy o zlepšení a rovnosti kľúčových ukazovateľov zdravotného 
stavu všetkých ľudí v spolupráci so všetkými odvetviami v zdravotníctve3. Od roku 
1998 WHO považuje podporu zdravia za proces, vďaka ktorému si ľudia kontrolujú 
i zlepšujú svoje zdravie4. 

Definovanie podpory zdravia 

Podpora zdravia je multidisciplinárny proces, ktorý v súčasnosti spája doterajšie 
poznatky z oblasti komunitnej práce, zdravotnej výchovy, sociálnej práce, politoló-
gie i sociálneho marketingu. Pojem podpora zdravia často spájame aj so zdravot-
nou výchovou5.  

Podpora zdravia je jedným z kľúčových procesov verejného zdravotníctva za-
meraná na zlepšenie zdravia obyvateľov. V spojitosti s verejným zdravím vytvára 
prostredie, ktoré prináša úžitok jednotlivcom i skupinám, tým podporuje zdravší 
životný štýl a zdravšie správanie počas celého života. Vytváranie zdravého pros-
tredia ovplyvňuje mnohé rezorty. Podpora zdravia má za úlohu znižovať nerovnosť 
rizikových faktorov sociálnych i environmentálnych determinantov zdravia, na prí-
nos komunitnej ochrany a podporovať duševné zdravie obyvateľov6. 

Účelom verejného zdravotníctva v oblasti podpory zdravia je informovať o sku-
točnostiach súvisiacich so zdravím, vzdelávať odbornú i laickú verejnosť, posky-
tovať návrhy na pozitívne zmeny v životnom štýle a zlepšovať kvalitu života po-
pulácie, preto je nemožné prikazovať spoločnosti zaujímať sa o podporu zdravia, 
ide o slobodnú voľbu životného štýlu každého obyvateľa7.34 Rozvoj zdravotné-
ho stavu obyvateľov všetkých vekových skupín z pohľadu podpory zdravia spočí-
va v sledovaní zdravotných ukazovateľov, zdravotného uvedomenia, zdravotných 

2 TULCHINSKY, T. 2018. Marc Lalonde, the Health Field Concept and Health Promotion. 
[online] 
3 WHO. 2021. Health promotion. [online] 
4 Tamtiež 
5 KLEMENT, C. a kol. 2019. Verejné zdravotníctvo, s. 126
6 Tamtiež, s. 289
7 Tamtiež, s. 289 
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rizikových faktorov, epidemiologických štatistík, politických i sociologických rozbo-
rov, najnovších vedeckých poznatkov, osvedčených odborných postupov, zdravot-
ných determinantov vo vzťahu medzi zdravím obyvateľov alebo zdravím komunít 
a porovnávanie zahraničných úspechov8. 

Niektorí autori poukazujú na fakt, že treba rozlišovať podporu zdravia od pre-
vencie. Rozdiel medzi týmito dvoma pojmami je však zrozumiteľnejší v teórii ako 
v praxi. Podpora zdravia sa považuje za všeobecnejšiu oblasť verejného zdravot-
níctva ako prevencia. Pod pojmom prevencia sa nerozumie len zdravotná aktivi-
ta, ale aj činnosť zameraná na zníženie výskytu proti ochoreniam. Prevencia tiež 
vyjadruje psychologický problém, pretože zvyčajne vyžaduje radikálne zmeny ži-
votného štýlu, návykov, či fyzikálnych i sociálnoekonomických zmien v kultúrnom 
prostredí9. 

Princípy podpory zdravia 

Úlohou podpory zdravia je vytvárať podmienky, ktoré umožnia ľuďom rozhodnúť 
sa, či chcú zmeniť svoje postoje v správaní alebo nie. Podpora zdravia je založená 
na osobnej schopnosti jednotlivca, zúčastniť sa a byť aktérom svojho rozhodnutia. 
Úlohou zdravotníckych odborníkov je podporovať i poskytovať príležitosti, ktoré 
umožnia ľuďom vytvárať vlastné rozhodnutia na základe determinantov zdravia 
a ich podielu voči celkovému zdraviu jednotlivca i spoločnosti10. 

Medzi základné princípy podpory zdravia patrí: 
•  zamerať sa skôr na celú populáciu a jej podmienky prežitia, ako na vybrané 

populačné skupiny s vyšším rizikom ochorenia, 
•  zamerať sa najmä na opatrenia, ktoré ovplyvňujú determinanty zdravia, 
•  inšpirovať zdravotníkov, v oblasti primárnej starostlivosti, aby zohrávali vý-

znamnú úlohu pri ďalšom rozvoji uplatňovania v podpore zdravia, 
•  používať rôzne, ale vzájomne sa dopĺňajúce metódy a postupy, 
•  posilňovať sociálne väzby potrebné na spoluprácu a šírenie informácií, ktoré 

majú vzťah so zdravím, 
•  napomáhať jednotlivcom, vybrať si správny životný štýl a tým pádom podpo-

rovať zdravie celkovej populácie, 
•  usilovať sa o aktívnu účasť v spoločnosti, 
• chrániť a vytvárať kvalitnejšie životné prostredie11.

8 KLEMENT, C. a kol. 2019. Verejné zdravotníctvo, s. 290 
9 LESŇÁKOVÁ, A. a kol. 2020. Preventívne opatrenia vo vyššom veku. [online]
10 KLEMENT, C. a kol. 2019. Verejné zdravotníctvo, s. 127 
11 UNIPO – FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV. 2011. Koncepcia ochrany a podpory 
zdravia. [online]
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1.2 Ciele podpory zdravia 

Primárne strategické ciele podporujú poslanie a účel verejného zdravotníc-
tva v oblasti podpory zdravia tým, že zlepšujú zdravotnú gramotnosť a posilňujú 
zodpovednosť občanov štátu na základe svojho vlastného zdravia, podľa skutoč-
ných prínosov v oblasti kvalitného zdravotného štýlu, blahobytu skupín obyvateľov 
i komunít na zníženie nerovnosti zdravotného stavu. Zintenzívnením dostupných 
i účinných stratégií podporovanými vládou prostredníctvom podpory zdravého ži-
votného štýlu i kvalitného stavu občanov počas celého životného cyklu, sa do-
siahne aktívna spoluúčasť obyvateľov do programov podpory zdravia a prevencie 
chorôb vo všetkých úrovniach v súlade so zdravím v 21. storočí12. 

Strategické ciele podpory zdravia odpovedajú na štyri otázky: 

•  Kam v súčasnosti inklinuje verejné zdravotníctvo? 
-  Zlepšuje zdravotnú gramotnosť a posilňuje zodpovednosť občanov štátu. 

•  Čo mieni vykonávať verejné zdravotníctvo? 
-  Zintenzívniť podporu zdravého životného štýlu i kvalitného stavu občanov po-

čas celého životného cyklu. 

•  Ako verejné zdravotníctvo dosahuje svoj strategický cieľ? 
- Prostredníctvom dostupných i účinných stratégií podporovanými vládou, do-

sahovať aktívnu spoluúčasť občanov do programov podpory zdravia a pre-
vencie chorôb vo všetkých úrovniach v súlade so zdravím v 21. storočí. 

• Čo chcú odborníci presadiť, aby ich verejnosť pozitívne vnímala? 
- Zlepšiť zdravotnú gramotnosť, životný štýl i kvalitu života občanov prostred-

níctvom programov podpory zdravia13. 

Pozitívne prínosy cieľov podpory zdravia 

Dosiahnutie cieľov podpory zdravia pomôže zvýšiť spokojnosť všetkých účast-
níkov systému zdravotnej starostlivosti, nasledujúci prehľad poskytne súhrn kľúčo-
vých prínosov. 

Prínosy pre populáciu: 
•  zlepšiť zdravotnú gramotnosť v otázkach podpory zdravia, 
•  získavať reálne štátom garantované údaje o verejnom zdraví a determinan-

toch zdravia, 
•  zefektívniť elektronické služby v oblasti podpory zdravia, 

12 KLEMENT, C. a kol. 2019. Verejné zdravotníctvo, s. 301
13  Tamtiež, s. 301
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•  poskytovať kvalitný prehľad o službách verejného zdravotníctva a progra-
moch podpory zdravia, 

•  osvojiť si zručnosti, postoje, vedomosti a návyky na dosiahnutie zdravého ži-
votného štýlu, 

•  motivovať skupiny obyvateľov k zníženiu rizík nevhodného životného štýlu, 
•  zvýšiť úroveň povedomia o príčinných súvislostiach chorôb14. 

Prínosy pre štátnu správu: 
•  navrhnúť efektívnu i cielenú podporu zdravia založenú na prístupe k odbor-

ným informáciám, 
•  tvorbu národných i regionálnych strategických plánov pre programy podpory 

zdravia, 
•  vytvárať ukazovatele o výsledkoch poradenstva ohľadne podpory zdravia, 

najmä podľa národnosti a jednotlivých skupín obyvateľov, 
•  tvorbu implementácií, databáz alebo analýz a hodnotiť výsledky informačných 

i komunikačných aktivít zameraných na podporu zdravia a prevenciu civilizač-
ných zdravotných rizík, 

•  tvorbu podkladov do výročných správ i výkazov k jednoznačnému preukáza-
niu efektívnosti, 

•  vzdelávať obyvateľov v oblasti podpory zdravia, 
•  poskytnúť potrebnú dokumentáciu pre vypracovanie špecifických požiadaviek 

na rozvoj štátnej politiky v oblasti podpory zdravia, 
•  tvorbu komplexných dát pre vládu o vplyve determinantov zdravia na stano-

venie dlhodobých opatrení súvisiacich so zdravotnými politikami15. 

1.3 Programy podpory zdravia 

Programy určené na podporu zdravia, poskytujú rozvoj zdravého životného štýlu 
všetkých obyvateľov štátu a vyžadujú komplexné aplikovanie determinantov zdra-
via, ktoré riadia zložité systémy verejného zdravotníctva. Programy podpory zdra-
via vychádzajú z poznatkov, ktoré sú rozdelené do jednotlivých skupín pozostávané 
z jednotlivcov, komunít i populácie. Niektorí jednotlivci môžu mať viacero rizikových 
zlozvykov v podobe nesprávneho životného štýlu alebo ochorení, ktoré sú často 
ovplyvnené sociálnymi, ekonomickými i ekologickými faktormi. Správne porozu-
menie týchto faktorov môže poskytnúť schopnosť navrhnúť a hodnotiť programy, 
ktoré môžu dlhodobo meniť nevhodné alebo rizikové postoje k zdraviu16. Pokiaľ ide 
o implementáciu podpory zdravia, osvedčili sa najmä komunitné programy, kde sa 

14 KLEMENT, C. a kol. 2019. Verejné zdravotníctvo, s. 307–308
15 Tamtiež, s. 308
16 MUBAYI, A. 2017. Chapter 10 – Computational Modeling Approaches Linking Health and 
Social Sciences: Sensitivity of Social Determinants on the Patterns of Health Risk Behaviors 
and Diseases. [online]
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intervenčný efekt a vplyv na zdravie prejavuje vo väčšej miere a účinku. Množstvo 
štúdií, aktivít i projektov sa uskutočnilo v Karélii vo Fínsku, v severnej Kalifornii, 
v Minnesote v Severnej Amerike a na mnohých ďalších miestach17. 

Údaje z prieskumov poukazujú, že zdravotný stav a zdravotné uvedomenie po-
pulácie je dôležité pre hodnotenie programov podpory zdravia. Na tento účel sú 
vypracované jednotlivé programy, ktoré využívajú aj osobné údaje a zameriavajú 
sa na analýzu, zber informácií, vyhodnotenie i návrh opatrení v nasledujúcich ob-
lastiach: 

•  fyzická aktivita deti i mládeže, 
•  zdravá výživa, 
•  kvalitný životný štýl, 
•  prevencia obezity, 
•  duševné zdravie, 
•  sexuálne zdravie, 
•  konzumácia potravín jednotlivých skupín obyvateľov, 
•  prevencia násilia i šikanovania, 
•  prevencia užívania tabakových i alkoholických výrobkov a drog, 
•  dojčenie, 
•  čistota životného prostredia, 
•  zdravé mesta i pracoviská, 
•  skríningy obyvateľov, 
•  rast a poruchy zdravia deti i mládeže, 
•  zdravie seniorov, 
•  a ďalšie18. 

Medzi kľúčové programy podpory zdravia na Slovensku zaraďujeme Národný 
program podpory zdravia (ďalej len „NPPZ“), Celonárodný integrovaný program 
intervencií proti neinfekčným chorobám (ďalej len „CINDI“) i Národný program ak-
tívneho starnutia (ďalej len „NPAS“), ktoré si detailnejšie rozoberieme v nasledu-
júcich oddieloch. 

1.3.1 Národný program podpory zdravia 

NPPZ bol vypracovaný Ministerstvom zdravotníctva SR, schválený národnou 
vládou SR dňa 30.01.1992 a základnými cieľmi od roku 1991 bolo zachovať konti-
nuitu vývoja zdravotníctva, reagovať na ekonomické, sociálne, politické i zdravot-
né problémy a stanoviť zdravotné ciele z prognóz európskych štátov19. 

17 KLEMENT, C. a kol. 2019. Verejné zdravotníctvo, s. 128 
18 Tamtiež, s. 290
19 KELČÍKOVÁ, S. 2013. Národný program podpory zdravia, Zdravie 21 – zdravie pre všet-
kých v 21. storočí. [online] 
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Z dlhodobého a strednodobého hľadiska je nevyhnutné zamerať sa na aktivity 
v oblasti prevencie. Financie vynaložené na opatrenia v oblasti prevencie sú efek-
tívnejšie i lacnejšie, ktoré vychádzajú20 z výsledkov hodnotenia zdravotného stavu 
obyvateľov, ako aj z aktivít a programov podpory zdravia, ktoré identifikujú rizi-
kové faktory chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov. Tento prebiehajúci 
program je založený na výsledkoch WHO „Zdravie pre všetkých“ vrátane „Zdravie 
2020 – Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre 
zdravie a prosperitu21“. 

Primárnym cieľom aktualizovaného NPPZ z roku 2020 je zlepšiť zdravotný stav 
obyvateľov od 15. roku života, zvýšením úrovne zdravotnej starostlivosti, zdravot-
nej gramotnosti v oblasti podpory zdravia a na základe prevencie znižovať rizikové 
faktory ohrozujúce zdravie. NPPZ je tiež prioritne zameraný na ovplyvňovaní de-
terminantov zdravia a zvyšovaní zainteresovanosti jednotlivých zložiek spoločnosti 
na zlepšenie zdravotného stavu všetkých obyvateľov22. 

Členenie Národného programu podpory zdravia 

•  Preventívne opatrenia, ktoré sú primárne zamerané na podporu zdravého ži-
votného štýlu: 
-  výživa a stravovanie, 
-  fyzická aktivita, 
-  tabak, alkohol a drogy, 
-  podpora duševného zdravia. 

•  Preventívne opatrenia, ktoré sú zamerané na prevenciu výskytu infekčných 
ochorení: 
- prevencia výskytu COVID-19, 
- zvýšenie zaočkovanosti na vybrané ochorenia23. 

20 UVZSR. 2014. Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike. 
[online] 
21 UVZSR. 2021. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje aktualizáciu 
Národného programu podpory zdravia. [online] 
22 Tamtiež
23 Tamtiež
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Tabuľka 1 Rizikové faktory zapríčinené úmrtnosťou v porovnaní Slovenska 
a Európskej únie za rok 2019 v [%]

Nezdravé
stravovanie

Tabak Alkohol Nízka 
fyzická aktivita

Slovensko 26 17 6 2
Európska únia 17 17 6 2

Zdroj: https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/2021_chp_sk_slovak.pdf,  
vlastné spracovanie

Približne polovica všetkých úmrtí na Slovensku za rok 2019 bolo spôsobených 
kombináciou rizikových faktorov, primárne súvisiacich s nezdravým stravovaním, 
fajčením tabaku, spotrebou alkoholu a nízkou fyzickou aktivitou. 

1.3.2 Celonárodný integrovaný program intervencií proti neinfekčným cho-
robám 

V roku 1984 WHO vytvorilo CINDI program pre pomoc členským štátom imple-
mentovať integrované stratégie na prevenciu i kontrolu neprenosných ochorení. 
Program CINDI fungoval v 32 krajinách, z toho v 31 európskych štátov a v Kanade. 
V roku 1993 WHO zaradilo Slovensko do siete krajín podporujúce CINDI program. 
Hlavnou úlohou programu bolo umožniť štátom vyvinúť adekvátne opatrenia i prí-
stupy, ako súčasť základnej zdravotnej starostlivosti na zníženie ochorení pomo-
cou minimalizovania výskytu rizikových faktorov neprenosných ochorení24.

Ciele programu 

CINDI program v súčasnosti rozlišuje dva ciele, dlhodobo-strednodobého a krát-
kodobého charakteru.

Dlhodobo-strednodobé ciele programu stanovujú, znížiť celkovú národnú úmrt-
nosť i zlepšiť zdravotný stav obyvateľov. Eliminovať úmrtnosť na srdcovo-cievne, 
nádorové i onkologické ochorenia a choroby obehovej sústavy vhodnými formami 
intervencie, zameranými na zníženie výskytu prioritných rizikových faktorov ne-
prenosných ochorení, takisto minimalizovať predčasné úmrtia do 65. roku a pre-
dĺžiť dĺžku života predovšetkým u mužského pohlavia. Krátkodobé ciele programu 
stanovujú, znížiť prevalenciu obyvateľov s horším životným štýlom, najmä u osôb 
závislých od nikotínu i alkoholu, nezdravo sa stravujúcich, s podpriemernou fy-
zickou aktivitou a s nadmerným stresom, preto je nevyhnutne zvýšiť povedomie 

24 KLEMENT, C. a kol. 2019. Verejné zdravotníctvo, s. 131
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i propagáciu ohľadne následkov nevhodného životného štýlu a správnej živo-
tosprávy25. 

Vypracovanie komplexných stratégií uvedených v CINDI programe na ovplyv-
nenie determinantov neprenosných ochorení obyvateľov na národnej i regionálnej 
úrovni, zahŕňa tri kľúčové funkcie verejného zdravotníctva i podpory zdravia. 

•  Systematické a pravidelné sledovanie zdravotného stavu a potrieb komunít. 
•  Vypracovanie komplexnej politiky, ktoré sú založené na súčasných dostup-

ných poznatkoch a odpovedajú na zdravotné potreby komunít. 
•  Zabezpečenie služieb v oblasti podpory zdravia s vysokou prioritou, ktoré sa 

poskytujú kvalifikovanými organizáciami každému členovi komunity26. 

1.3.3 Národný program aktívneho starnutia 

Od roku 2014 SR realizuje NPAS, ktorý vychádza z jednotlivých programov 
WHO. Prvý dokument NPAS sa na Slovensku niesol pod názvom „Národný 
program aktívneho starnutia na roky 2014-2020“. V januári roku 2021 prebehla 
aktualizácia a súčasný NPAS je platný až do roku 2030. Program bol priprave-
ný, prijatý i implementovaný v rámci hlavnej vízie slovenskej spoločnosti zabezpe-
čiť bezpečnejší i trvalo udržateľný rozvoj pre všetkých obyvateľov. Hlavnou myš-
lienkou NPAS je najmä aktuálna prognóza v oblasti demografického vývoja i jeho 
potenciálneho vplyvu na podporu sociálneho statusu rozvoja v medzigeneračnej 
perspektíve. Osobitnú pozornosť si zaslúžia aj dlhodobé rodinné zmeny a partici-
pácia plniť funkcie podpory svojich rodinných príslušníkov. Ďalšie zmeny sa týkajú 
ekonomického pôsobenia s dôrazom na digitalizáciu, ktorá ovplyvňuje svet práce 
i vzdelávania, ale aj rutinný spôsob života a komunikáciu rôznych vekových ka-
tegórií s inými osobami27. 

Cieľ programu a cieľové skupiny 

Primárnym cieľom programu je presadzovať udržateľné miesto v spoločnos-
ti prostredníctvom podpory a zhodnocovania potenciálu ľudí všetkých vekových 
kategórií, najmä s ohľadom na ich proces starnutia. NPAS nedefinuje zakotvenie 
cieľovej skupiny obyvateľov, čiže program de facto nestanovuje presné určenie 
veku, prípadne vymedzenie vekovej hranice alebo životnej úrovne. V širšom slova 
zmysle program sa sústreďuje na všetkých obyvateľov, najčastejšie s označením 

25 UVZSR. 2020. Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
na rok 2020 a ďalšie roky. [online]
26 Tamtiež
27 MPSVR SR. 2021. Národný program aktívneho starnutia na roky 2021–2030. [online] 
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„staršie osoby“ alebo „seniori“, ktorí sa aktívne pripravujú na starnutie, predovšet-
kým osoby s vyšším vekom alebo i osoby, ktoré sú v životom-ohrozujúcej situácii, 
znevýhodnene v spoločenských vzťahov a limitované v prístupe k verejným zdro-
jom28. 

1.4 Životný štýl 

Najväčší vplyv na zdravie populácie má spôsob života v podobe životného štýlu. 
Životný štýl zahŕňa formy dobrovoľného správania v daných životných situáciách, 
ktoré sú založené na individuálnom výbere z rôznych možností. Človek sa môže 
rozhodovať pre zdraviu prospešné alternatívy i odmietať tie, ktoré zdravie ohrozu-
jú, z tohto pohľadu životný štýl je založený na slobodnej vôle každého jednotlivca. 
Rozhodovanie je často ovplyvnené zvykmi i tradíciami v spoločnosti a obmedzené 
ekonomickou situáciou človeka. Najčastejší podiel z analýz o chorobnosti i úmrt-
nosti predstavujú nasledovne negatívne formy životného štýlu: 

• nadmerné fajčenie, 
• alkoholizmus, 
• zanedbávanie pohybovej aktivity, 
• užívanie drog, 
• nesprávna životospráva, 
• sexuálne prenosné ochorenia29. 

Na životný štýl vplývajú faktory, ktoré majú podobu vonkajšieho i vnútorného 
charakteru. 

Vonkajšie faktory 

•  sociálne faktory – spoločnosť vplýva na jednotlivé odlišnosti sociálnych 
vrstiev, 

•  ekonomické faktory – hlavnou podstatou je dostatok finančných prostriedkov, 
počas celého životného obdobia, 

•  demografický vplyv – ovplyvňuje jednotlivca i populáciu na základe štruktúry, 
zamestnania a miesta bydliska, 

•  štátna príslušnosť – dopad zvykov i tradícii rôznych etnických skupín, 
•  pracovné podmienky – možná príčina ohrozenia fyzického i duševného zdra-

via, 

28 MPSVR SR. 2021. Národný program aktívneho starnutia na roky 2021–2030. [online] 
29 MACHOVÁ, J. a kol. 2015. Výchova ke zdraví – 2., aktualizované vydání, s. 15 



58

•  rodinný vplyv – rozvoj osobnostných i sociálnych zručností do ďalších život-
ných etáp, 

•  úroveň vedeckého a technického pokroku – aplikovanie odborných poznatkov 
na skvalitnenie digitálnej zdravotnej starostlivosti30. 

Vnútorné faktory 

•  psychologický stav – individuálny postoj jednotlivca, ktorého psychika zohrá-
va dôležitú úlohu v pozitívnom i negatívnom správaní v dospievaní, 

•  zdravotný stav – vrodené i získané poruchy obmedzujú jednotlivé zdraviu pro-
spešné aktivity, ako kvalitu stravovania či pohybovú aktivitu, 

•  zdravotná gramotnosť – adekvátna vedomosť aktuálnych vedecko podlože-
ných poznatkov prispieva k plnohodnotnému životnému štýlu31. 

Životný štýl v 21. storočí 

Monumentálny technický pokrok a bývanie v bytových domoch, ktoré sú typické 
pre druhu polovicu 20. storočia, zásadne zmenili životný štýl obyvateľov vyspelých 
krajín. V súčasnosti ľudia uprednostňujú sedavý spôsob života, počas pracovnej 
doby sedia, do práce i škôl dochádzajú autom alebo využívajú verejnú dopravu, 
používajú eskalátory alebo výťahy a po práci opäť sedia pred televízorom alebo 
počítačom. Niektorí ľudia už odmietajú pohyb v prírode, či iné športové aktivity, 
taktiež aj do domácich prác zasiahol technický pokrok a zbavil človeka pohybu. Ži-
votný štýl zmenil nespočetne veľa ľudí a orientuje sa na získavanie nových priorít, 
a to úspechu a peňazí. Najmä pracovná záťaž poznačí život celej rodiny, neustále 
naháňanie, nedostatok času na seba, rodinu i detí spôsobuje stresujúce situácie, 
ktoré sú dôvodom rozpadu manželstiev a rodín32. 

Objavovanie nových evolučných zmien, ľudský život predčasne skracujú alebo 
zhoršujú zdravotný stav, sú to práve kardiovaskulárne i nádorové ochorenia, obez-
ita a cukrovka. Do dôsledkov zmien životného štýlu, sa zaradzuje zníženie pohy-
bovej aktivity, zvýšenie závislosti na prejedaní a zhoršenie medziľudských vzťahov. 
Odmietanie technického pokroku nie je riešenie, ale správne nastavenie svojich 
biologických potrieb, ktoré prioritne budú predstavovať viac pohybu, vyváženého 
stravovania a udržiavania medziľudských vzťahov33. 

30 HAMPLOVÁ, L. 2019. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, s. 15 
31 Tamtiež, s. 16
32 MACHOVÁ, J. a kol. 2015. Výchova ke zdraví – 2., aktualizované vydání, s. 16 
33 Tamtiež, s. 16
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2 Pohybové aktivity v obci Ivanka pri Dunaji 

V tejto kapitole definujeme pohybový režim i pohybové aktivity a ich pozitívny 
vplyv na ľudí, ako súčasť životného štýlu. Určíme základné charakteristiky i demo-
grafické ukazovatele obce Ivanka pri Dunaji a aké možnosti pohybových aktivít sú 
dostupné v obci pre obyvateľov i ponuku pohybových aktivít poskytovaných z po-
hľadu obce, školy, klubu, občianskych združení, či právnických osôb. Na záver 
podľa prieskumu posúdime i vyhodnotíme životný štýl obyvateľov a pohybového 
vyžitia v obci s predložením vlastných odporúčaní. 

2.1 Význam pohybových aktivít ako súčasť životného štýlu 

Pohyb je prirodzená vlastnosť, ktorá predstavuje neustálu zmenu postojov tela 
a jeho nadviazaných častí. Jedná sa o akúkoľvek fyzickú aktivitu, pri ktorej člo-
vek nie je pasívny, ale vykonáva telesné pohyby, ktoré vedú k výdaju energie. Ak 
je pohybová aktivita pravidelná, má pozitívny vplyv na zdravie každého človeka 
i v značnej miere znižuje záťaž chronických neinfekčných ochorení34. Pohybová 
aktivita je podľa primárnych európskych zdravotných ukazovateľov jeden z naj-
dôležitejších determinantov zdravia. Mnohé výskumné štúdie odporúčajú aktívny 
pohyb v rozpätí 30 až 60 minút denne, ktorý je dôležitým faktorom vplývajúcim 
na zdravie človeka a má priaznivý účinok na predchádzanie chorôb, okrem toho 
poskytuje dostatočný rozsah výhod, vrátane35: 

•  zlepšenia činnosti srdca, obehovej sústavy i optimalizácie transportu kyslíka 
do organizmu, 

•  pozitívneho vplyvu na krvný tlak, 
•  zvýšenia objemu pľúc i správneho dýchania, 
•  zlepšenia zdatnosti i vytrvalosti udržania dobrej fyzickej kondície, 
•  zníženia minerálov z kosti, ktoré majú vplyv najmä na elimináciu zlomenín 

u starších ľudí, 
•  posilnenia svalstva, od ktorých závisí činnosť kĺbov i chrbtice, 
•  zvýšenia energetického výdaja metabolizmu, ktorý napomáha udržiavať zdra-

vú telesnú hmotnosť, 
•  uľahčenia zvládania stresových situácií i zlepšenia celkovej duševnej koncen-

trácie organizmu36. 

Na Svetovom zdravotníckom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo v máji 2002, sa 
WHO rozhodla zaradiť do kalendára nový svetový deň s názvom „Pohyb k zdraviu“, 

34 RUVZTN. 2018. Svetový deň pohybom ku zdraviu. [online] 
35 NOVOTNÁ, B. a kol. 2020. Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu 
k ich zdraviu, s. 15
36 RUVZDS. 2013. Vplyv pohybovej aktivity na zdravie. [online] 
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týmto dňom sa stál 10. máj. Iniciatíva bola prvýkrát zrealizovaná v roku 2003, pri-
čom plne odrážala obavy členských štátov z nárastu chronických ochorení spôso-
bených nezdravou stravou i nedostatkom pohybu37. 

Do pohybovej aktivity sa v užšom slova zmysle zaraďuje pojem cvičenie, ktoré 
človek považuje za cieľavedomú vopred naplánovanú fyzickú aktivitu, za účelom 
zlepšenia svojej fyzickej kondície i zdravia. Okrem toho pohybová aktivita sa roz-
deľuje do dvoch skupín a to na aeróbnu a anaeróbnu. Aeróbne cvičenie je také, 
pri ktorom sa svalstvo mierne zaťažuje a rytmicky sťahuje i uvoľňuje, príkladom sú 
športy, ako plávanie, tenis i cyklistika, taktiež do tejto skupiny sa zaraďuje chôdza 
a tanec. Pri anaeróbnom cvičení sa svalstvo zaťažuje najviac a počas fyzickej zá-
ťaže svalom neprúdi dostatočné množstvo kyslíka, medzi tieto aktivity sa zaraďuje 
kulturistika, či posilňovanie38.

Pohybové aktivity podľa intenzity sa členia nasledovne: 
•  vytrvalostné aktivity – prebiehajú v strednej intenzite, pod anaeróbnym tla-

kom, za prítomnosti dostatočného množstva kyslíka, ktoré majú zväčša cyk-
licko-opakujúci charakter a sú prospešné pre kardiovaskulárny systém, 

•  rýchlostné aktivity – sú krátkodobé, zato majú vysoko-intenzívny charakter, 
primárnym zdrojom je energia a cukor, preto majú súvis najmä so športom, 

•  silové aktivity – ako predchádzajúce, sú krátkodobé s vysoko-intenzívnym 
charakterom pozostávajúce predovšetkým so zdvíhaním bremien, ktoré vyví-
jajú na organizmus srdcovo-cievnu záťaž39. 

Pohybový režim 

Pohybový režim koncipuje pohybovú aktivitu, ktorá je usporiadaná do relatívne 
konzistentno-periodických opakujúcich sa činností obvykle určených pre jednot-
livca alebo skupinu. Ide o súhrn pravidelného i systematického pohybu, ktorý je 
súčasťou každodenného života a je integrovaný do životného štýlu človeka. Pohy-
bový režim zahŕňa športové, pracovné, voľnočasové a všetky iné činnosti vykazu-
júce pohyb, ktoré sú úzko prepojené z nasledujúcimi faktormi, a to: veku, pohlavia, 
zdravotného stavu, zamestnania, fyzickej zdatnosti, sociálneho postavenia, tradí-
cií, súboru hodnôt, záujmov a postojov40.

Zdravý pohybovo-aktívny režim je dôležité podporovať už od raného veku, pre-
tože ide o bezprecedentnú potrebu rozvoja zdravých návykov počas celého života. 

37 ENVIRO PORTÁL. 2019. Svetový deň Pohybom ku zdraviu. [online] 
38 RUVZTN. 2018. Svetový deň pohybom ku zdraviu. [online] 
39 NOVOTNÁ, B. a kol. 2020. Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu 
k ich zdraviu, s. 15
40 SOMOROVSKÝ, I. a kol. 2017. Diferencované pohybové programy: účinnosť na vybrané 
somatické, funkčné a biochemické charakteristiky vysokoškoláčok, s. 14 
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Pohyb je dôležitou súčasťou telesného i duševného zdravia detí a adolescentov, 
navyše prispieva k úspešnému absolvovaniu jednotlivých vývojových fáz od det-
stva až po dospelosť41. 

2.2 Charakteristiky obce Ivanka pri Dunaji 

Obec Ivanka pri Dunaji (ďalej len „Ivanka“) je samostatný územný samospráv-
ny i správny celok SR, na ktorom území obyvatelia majú trvalý pobyt. Obec Ivan-
ka je zapísaná ako právnická osoba, ktorá za podmienok uvedených v zákone, 
hospodári samostatne s vlastným i nadobudnutým majetkom, s majetkom získa-
ným vlastnou činnosťou a zároveň s vlastnými príjmami. Hlavnou funkciou je sta-
rostlivosť o rozvoj územia a napĺňať potreby svojich obyvateľov. Ivanka sa nachá-
dza neďaleko Bratislavy na západnom Slovensku. Územie obce administratívne 
patrí do seneckého okresu, ktorý je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja 
a obec je situovaná v Podunajskej nížine. Celková rozloha Ivanky je približne 1 425 
ha., väčšiu časť obce tvorí poľnohospodárska pôda, ktorá je v značnej miere vyu-
žívaná na orné účely. V obci sa nachádzajú dve jazerá, pretekajú dva potoky a jej 
vodstvo patrí do povodia Malého Dunaja. Výchovu a vzdelávanie obec zabezpe-
čuje prostredníctvom školských i predškolských zariadení, ktoré sú financované 
z rozpočtu obce. Najpočetnejším školským zariadením je Základná škola M.R. Šte-
fánika s 889 študentmi. Dôležité postavenie má aj Združená stredná škola poľno-
hospodárska i Základná umelecká škola a ďalších päť materských škôl. Ambulant-
ná zdravotná starostlivosť je poskytovaná denne v zdravotnom stredisku, v ktorom 
sa nachádzajú prevažne praktický lekári pre dospelých, dorast a deti i stomato-
lógovia. V rámci sociálnej starostlivosti pre seniorov, obec poskytuje denný pen-
zión so stravovaním a klub dôchodcov42. 

Podnikateľská aktivita je v obci veľmi rôznorodá a rozvinutá, väčšiu časť podni-
kateľských subjektov tvoria živnostníci, ktorí svoju obchodnú činnosť vykonávajú 
priamo v obci. Z obchodných spoločností prevláda najmä s.r.o. i a. s., ktoré zohrá-
vajú dôležitú úlohu v obci a najsilnejšie zastúpenie majú podnikateľské subjekty 
poskytujúce služby. Z ekonomického hľadiska má najvplyvnejší význam pre na-
sledujúci rozvoj obce ekonomicky aktívna časť obyvateľov, ktorá predstavuje 57% 
z celkového počtu obyvateľov a viac ako polovica obyvateľov dochádza za prácou 
i za štúdium do najviac ekonomicky rozvinutých miest, predovšetkým do Bratislavy 
a Senca43. 

41 SOMOROVSKÝ, I. a kol. 2017. Diferencované pohybové programy: účinnosť na vybrané 
somatické, funkčné a biochemické charakteristiky vysokoškoláčok, s. 6
42 OBEC IVANKA PRI DUNAJI. 2021. Konsolidovaná výročná správa spojená za rok 2020. 
[online]
43 Tamtiež
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Demografické ukazovatele 

Demografické ukazovatele sú merateľné pre všetkých obyvateľov obce a sú pri-
márne určené na vývoj i porovnávanie údajov najčastejšie z nasledujúcich kategó-
rií, ktorým základným kritérium je počet, pohlavie a vek.

Obrázok 3 Vývoj počtu obyvateľov Ivanky pri Dunaji za obdobie 20152021

Zdroj: vlastné spracovanie podľa: OBEC IVANKA PRI DUNAJI. 2021. Konsoli-
dovaná výročná správa spojená za rok 2020

Vývoj počtu obyvateľov v Ivanke má od roku 2015 každoročné stúpajúcu ten-
denciu, až do súčasného obdobia. V roku 2015 mala obec 6 463 obyvateľov s trva-
lým pobytom. V roku 2021 predstavovalo pre obec 6 971 zapísaných obyvateľov, 
čo je zruba o 1,7% nárast oproti minulému roku v prepočte o 121 obyvateľov.

Obrázok 4 Počet obyvateľov Ivanky pri Dunaji podľa pohlavia za rok 2021

Zdroj: vlastné spracovanie podľa: SODB2021. 2021. Územná jednotka – Ivanka 
pri Dunaji
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V roku 2021 sa k ženskému pohlaviu hlásilo 3 667 obyvateľov, čo predstavuje 
o 363 viac žien ako mužského pohlavia, ktoré tvorí 3 304 obyvateľov.

Obrázok 5 Štruktúra vekových skupín obyvateľov Ivanky pri Dunaji za rok 
2021

Zdroj: vlastné spracovanie podľa: SODB2021. 2021. Územná jednotka – Ivanka 
pri Dunaji

Štruktúra vekových skupín v Ivanke je rôznorodá, najväčšie zastúpenie má 
ekonomicky aktívne obyvateľstvo, kde najpočetnejšiu vekovú skupinu tvorí 3 314  
dospelých, ďalej 663 obyvateľov s vekom ranej dospelosti a na záver 438 ado-
lescentov. Druhá najpočetnejšia skupina je predproduktívne obdobie, ktorú tvorí 
1 012 deti a 336 pubescentov. Treťou a zároveň poslednou je ekonomický neaktív-
ne obyvateľstvo s 1 208 obyvateľmi s vekom rovným alebo nad 65 rokov.

2.3 Možnosti pohybových aktivít v obci Ivanka pri Dunaji 

Ivanka je druhá najväčšia obec na Slovensku a pre svojich obyvateľov poskytuje 
množstvo športovo-pohybových a voľnočasových aktivít zameraných na všetky ve-
kové skupiny. Obec sa nachádza v obklopení lužných lesoch, ktoré dotvárajú domi-
nantnú scenériu celej prírody. V obci je významne jazero pod názvom „Šutrovka“, 
v ktorej obyvatelia majú dostatok pohybových činností počas každého ročného ob-
dobia, najmä cez leto jazero poskytuje alebo v jeho bezprostrednej blízkosti špor-
tové aktivity, ako plávanie, cyklistiku i beh. V zime na zamrznutej vodnej ploche, 
umožňuje hru ľadového hokeja alebo korčuľovania na ľade. 

Najviac využívanou športovo-pohybovou aktivitou v obci je cyklistika, ktorá je do-
stupná pre obyvateľov všetkých vekových skupín, od deti až po seniorov. Cyklistika 
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je aeróbna činnosť, ktorá okrem zdravého životného štýlu podporuje časti tela naj-
viac nohy a má priaznivý vplyv na činnosť svalov, srdca a pľúc. Obec má vybudo-
vané kvalitné asfaltové cyklochoníky, ktoré tvoria širokospektrálnu sieť lokálnych 
i regionálnych cyklotrás určené pre rekreačných, ako aj rýchlocyklistov. Najvyťa-
ženejšou cyklotrasou obce je cyklochodník spájajúci obce Bernolákovo a Novú 
Dedinku, opačným smerom popri letisku vedie do Bratislavy. Druhá cyklotrasa je 
vhodná na cykloturistiku a vedie popri jazere Šutrovka, s napojenou trasou na Ma-
lokarpatskú cyklomagistrálu, s ktorou je možné, dostať sa na Medzinárodnú trasu 
európskeho významu s názvom „EuroVelo 13“ začínajúcu v Bratislave na hrani-
ciach s Rakúskom, odkiaľ južným smerom vedie k Čiernemu moru a severným 
smerom vedie k Pobaltiu a do Fínska. 

Pretrvávajúci dopyt v obci zaznamenávajú fitness centrá, ktorým hlavným zá-
merom je uspokojiť potreby obyvateľov, preto sú v obci prístupné až tri fitness cen-
trá. Cvičenie vo fitness centrách je anaeróbna aktivita, ktorá poskytuje komplexný 
tréning na spevnenie svalstva alebo zníženie telesnej váhy. Pre začiatočníkov ide 
o tzv. prvý krok zmeny životného štýlu.

Súčasť športového vyžitia dotvára futbalový klub „FK Slovan Ivanka pri Dunaji“, 
ktorý vykonáva možnosti rozvoju deti, mládeže i dospelých v oblasti telesnej kul-
túry. Vytvára pozitívne podmienky na skvalitňovanie zdravia, zvyšuje telesnú i du-
ševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. 

V Ivanke funguje množstvo športových i pohybových aktivít alebo podujatí or-
ganizovaných pod záštitou obce, základnej školy, klubov, občianskych združení, 
alebo právnických osôb.

Vybrané pohybové podujatia organizované obcou 

Podujatie „Ivanská 5 a polka“ sa prvýkrát uskutočnila v roku 2013 na podnet 
domácich športovcov a je primárne zameraná na rozhýbanie všetkých obyvateľov 
obce na základe rekreačného behu. Podľa názvu podujatia, je možné určiť dĺžku 
trate, ktorá je v rozsahu 5,5 km a beží sa naprieč celou obcou. Súťaží sa vo všet-
kých vekových kategóriách a to deti, dospelí sa delia na ženské i mužské pohlavie 
a na záver seniori s vekom nad 60 rokov. Hlavným organizátorom je obec Ivanka, 
v spolupráci s miestnym atletickým klubom „Lesky’s runners“. Podujatie má veľkú 
popularitu, či už medzi domácimi, ako aj obyvateľmi z okolitých obcí i miest. Posla-
ním tohto behu je vyskúšať si svoju fyzickú zdatnosť alebo trénovanú výkonnosť. 
V neposlednom rade na štartovej listine sa objavili aj kvalitní bežci i bežkyne zo 
zahraničia44. 

44 OBEC IVANKA PRI DUNAJI. 2021. Ivanské novinky 3/2021. [online] 
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Obec každoročne v septembri organizuje „Európsky týždeň mobility“, ktorý vy-
vrcholí populárnym podujatím, dňom bez áut. Cieľom kampane je zdôrazniť dôle-
žitosť používania dopravného prostriedku s nulovými emisiami a zapojiť všetkých 
obyvateľov na zintenzívnenie zdravého životného štýlu v podobe zvýšenia den-
ného pohybu. Vďaka skorej koordinácii a výberu vhodného dopravného prostried-
ku sa participácia obyvateľov do aktivít týždňa mobility každoročne zvyšuje a má 
na nich pozitívny vplyv. Tradične obec pre deti i dospelých usporadúva dopravnú 
výchovu a na základe seminároch podporuje jazdu na bicykloch, kolobežkách 
alebo na iných dopravných prostriedkoch, ktoré vyžadujú zapojenie fyzickej ak-
tivity45. 

„Ivanské cezpoľné cyklistické preteky“ sa realizujú pod záštitou Telovýchovnej 
jednoty Ioan 1209 a obce Ivanka. Hlavným mottom daných pretekov je „vezmi 
bike a príď sa zabaviť“. Uskutočňujú sa v areáli strednej školy, kde je štart i cieľ 
všetkých kategórií. Vekovo najmladší súťažiaci majú kompletne zostavenú trať len 
v areáli školy v rozsahu 1,5 km. Na druhej strane dospelí a seniori majú trať zosta-
venú v rámci celej obce s jedným okruhom merajúcim vyše 11 km. 

V spolupráci s obcou Ivanka a Telovýchovnou jednotou Ioan 1209 sa organizu-
je každoročná edícia ankiet „Športovec obce“, ktorá má už dlhodobé zastúpenie. 
Hlavným zámerom tejto akcie je oceniť tých, ktorý počas daného roku dosiahli vý-
znamný športový výsledok a súčasne reprezentovali dobré meno v obci i mimo nej. 
Do ankety sa môže nominovať jednotlivec v mužskom, ako aj v ženskom pohlaví 
alebo kolektív, súťaži sa v troch kategóriách, a to najúspešnejší športovec jednotli-
vec do ako aj od 18 rokov a najúspešnejší športový kolektív46. 

Vybrané pohybové podujatia organizované Základnou školou M. R. Štefá-
nika 

Základná škola môže vytvárať podmienky pre osvojenie základov plávania. Žiaci 
si základy osvojujú prostredníctvom plaveckého výcviku, ktorý zároveň slúži na po-
silnenie zdravia a zvýšenie telesnej zdatnosti47. Základná škola organizuje plavec-
ký výcvik pre žiakov tretieho i šiesteho ročníka formou dennej dochádzky, každý 
druhý deň v rozsahu dvoch týždňov v krytej plavárni na Pasienkoch v Bratislave 
a formou výcvikového zájazdu v dĺžke piatich pracovných dní, ktorý sa uskutočňu-
je v rekreačnom zariadení Vincov les v Sládkovičove. Hlavnou činnosťou výcviku 
je prekonať strach z vody a zvládnuť základné plavecké návyky a naučiť sa alebo 

45 OBEC IVANKA PRI DUNAJI. 2021. Ivanské novinky 4/2021. [online]
46 OBEC IVANKA PRI DUNAJI. 2021. Ivanské novinky 6/2021. [online]
47 Čl.1, Smernica č. 6/2009-R z 22. apríla 2009 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov 
základných škôl
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zdokonaliť štýly troch plaveckých spôsobov – kraul, znak i prsia. Výcvik sa ukonču-
je pretekmi v jednotlivých plaveckých spôsoboch a pretekom štafiet. 

Novodobým trendom súčasných detí je nedostatok pohybovej aktivity. Organi-
zovanie pobytov v škole prírody v značnej miere napomáha eliminovaniu negatív-
nych vplyvoch na zdravie. Škola v prírode je účelové zariadenie, ktorého cieľom 
je umožniť žiakom zlepšiť si zdravotný stav a kondíciu bez toho, aby bola ohroze-
ná ich výchova a vzdelávanie v zdravotne nezávadnom prostredí48. Žiaci štvrtého 
ročníka sa ustavične zúčastňujú školy v prírode v obci Repište neďaleko Sklených 
Teplíc. Areál chaty sa nachádza v prekrásnom lesnom prostredí, ktorý poskytuje 
športové vyžitie a príjemné okolie prírody. Pôsobenie prírodného prostredia, aktív-
ny pobyt v prírode, športové súťažne hry, kombináciu pohybu so spoznávaním prí-
rodných krás CHKO Štiavnických vrchov dávajú do popredia školu v prírode z hľa-
diska pozitívneho účinku na zdravie žiaka. 

Lyžiarsky výcvik je súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy a zame-
riava sa najmä k zdravému životnému štýlu a ochrane prírodného prostredia. Ly-
žiarskeho výcviku sa každoročne zúčastňujú žiaci siedmeho ročníka. Miestom ko-
nania výcviku je lyžiarske stredisko Július vo Vyšnej Slanej. Žiaci sú rozdelení 
do troch skupín, podľa schopnosti i zručnosti v lyžovaní a pod dozorom inštrukto-
rov je naučiť nelyžiarov osvojiť si základy lyžovania a u zdatnejších lyžiarov pokra-
čovať v zdokonaľovaní. 

Občianske združenie I Klub 

OZ I Klub vzniklo v roku 2003 a predstavuje voľnočasovo-nízkoprahové centrum 
pre deti a mládež od šiestich rokov. Funguje na princípe dobrovoľníctva, za po-
moci financovania obce Ivanka. I Klub je miesto so širokou ponukou kultúrnych, 
športových i umeleckých aktivít. Animátori dozerajú a rozvíjajú schopnosti každého 
dieťaťa v celom areáli centra. Hlavnou víziou je ponúknuť deťom zmysluplné vyu-
žitie voľného času. Dieťa si môže vybrať, čomu sa chce venovať, populárnym čin-
nostiam patria športovo-spoločenské aktivity. Na ihrisku deti hrávajú florbal, futbal, 
basketbal, bedminton alebo tenis, cez zimu využívajú predovšetkým interiérové 
priestory na pohybové hry. 

48 § 138, ods. 1, zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Inspiro park 

Inspiro je komplexný park rekreačno-športových aktivít, zameraný na všetky ve-
kové kategórie, avšak významne postavenie má pre rodiny, aby mohli tráviť čas 
spoločne, pritom každý pri inej aktivite. Doobedia v pracovnom týždni sú vyhra-
dené pre rodičov s deťmi, kde majú na výber z činností, ktoré rozvíjajú pohybové 
zdravie deti už od ich narodenia v podobe hravých cvičení, zameraných na prvý 
rozvoj pohybových schopnosti i poznatky tanečných choreografií. Počas poobedí 
sa v centre stretávajú žiaci materských i základných škôl za účelom rozhýbania 
a budovania pozitívneho vzťahu k športom s možným výberom, ako florbalu, gym-
nastiky, bojových umení, tanca i behu. Podvečer patrí najmä dospelým a seniorom, 
ktorí si môžu zlepšiť svoju fyzickú kondíciu funkčným celotelovým tréningom. 

Klub dôchodcov 

Klub dôchodcov v Ivanke pôsobí už niekoľko rokov a získal si stovky priaznivcov, 
symbolické ročné členstvo stojí 3 eura. S pribúdajúcim vekom sa častejšie objavu-
jú rôzne zdravotné problémy, ktoré sú príznakom najmä fyzicko-telesného zníženia 
zdatnosti. Pretrvávajúcim problémom u seniorov je nadmerná únava a nemožnosť 
vykonávať určité činnosti, preto vedenie klubu pripravuje pre svojich klientov pri-
merané pohybové aktivity, ktoré zohľadňujú ich vek a kondíciu. V klube sa nachá-
dzajú zariadenia na udržiavanie fyzickej zdatnosti v podobe stacionárnych bicyklov 
a steperov. Raz týždenné v priestoroch klubu sa realizujú jogové tréningy na pod-
poru zlepšenia stavu chrbtice a udržiavanie správnej rovnováhy. Klub každoročne 
organizuje týždennú jarnú i jesennú turisticko-rekreačnú dovolenku v Terchovej, 
kde hlavnou činnosťou je pohyb v prírode. Obľúbenou činnosťou v klube je záhrad-
kárčenie s možnosťou výsadby stromov i kvetov v areáli klubu a úprava verejných 
priestranstiev i pamiatok v obci49. 

2.4 Zhodnotenie pohybových aktivít obyvateľov Ivanky pri Dunaji 

Prostredníctvom prieskumu cez elektronický dotazník „Google Forms“ sme vy-
hodnotili životný štýl obyvateľov Ivanky, predovšetkým zameraný na pohybové ak-
tivity a pohybové vyžitie v obci. Prieskum bol realizovaný v mesiaci marec roku 
2022 a do prieskumu sa zapojilo 108 respondentov, čo výlučne predstavujú oby-
vatelia obce Ivanky.

49 OBEC IVANKA PRI DUNAJI. 2021. Ivanské novinky 5/2021. [online]
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Demografické ukazovatele 

V časti demografických ukazovateľov sme zisťovali pohlavie a štruktúru veko-
vých skupín respondentov.

Obrázok 6 Počet zapojených respondentov podľa pohlavia

Zdroj: vlastné spracovanie

Do prieskumu sa zapojilo 59 respondentov ženského pohlavia, čo predstavuje 
väčšinu oproti mužskému pohlaviu, ktorých počet tvorí 49 respondentov.

Obrázok 7 Štruktúra vekových skupín respondentov

Zdroj: vlastné spracovanie 

Najpočetnejšou vekovou skupinou zapojenou do prieskumu, po sčítaní mlad-
ších a starších, sú dospelí s účasťou 64 respondentov. Nasledujú seniori s 20 res-
pondentmi a na záver zostupne, podľa zapojených respondentov sú adolescenti, 
pubescenti a deti. 
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Zhodnotenie životného štýlu a pohybových aktivít zameraných na obyvateľa 

Respondenti v značnej miere hodnotia svoj životný štýl vcelku pozitívne, okrem 
jedinej vekovej kategórie – seniorov. Z odpovedí môžeme jednoznačne zhodno-
tiť, že pretrvávajúcim problémom u seniorov je nadmerná únava a zdravotné zne-
výhodnenie, z toho dôvodu pohybové aktivity v rámci životného štýlu odmietajú 
a radšej svoj voľný čas vyhradia k čítaniu kníh alebo pozeraniu televíznych progra-
mov. Zásadnými problémami životného štýlu celkovo u dospelých i adolescentov 
je nadmerný stres, nevhodná strava, nedostatok spánku, sedavý spôsob práce 
a nadmerné fajčenie. Viac ako polovica respondentov uviedla, že dané problémy 
plánuje v blízkej budúcnosti úplne odstrániť alebo postupne zlepšovať. 

Na prvú otázku v prieskume, či obyvatelia vykonávajú denne pohybovú aktivitu 
v rozsahu najmenej 30 minút, odpovedalo 79 respondentov, t. j. obyvateľov kladne 
a 29 respondentov záporne. Na danú otázku, až 70% žien uviedlo zápornú odpo-
veď a seniori sú najpočetnejšiu vekovou skupinou, ktorá nevykonáva denne pohy-
bovú aktivitu. Hlavnou príčinou, prečo respondenti nevykonávajú denne pohybovú 
aktivitu je nadmerná únava, nechuť akéhokoľvek pohybu a nedostatok času z dô-
vodu vyťaženosti v práci alebo v škole.

Obrázok 8 Výkon pohybovej aktivity

Zdroj: vlastné spracovanie

Menej ako polovica respondentov, presnejšie len 46 obyvateľov z opýtaných sa 
aktívne venuje športovej činnosti. V obci sa nachádza väčší mužský futbalový klub, 
kde primárnou vekovou kategóriou sú dospelí do 30 rokov a adolescenti. Domi-
nantné postavenie v obci má futbal, ďalej nasleduje tenis a atletika. 

Na druhej strane skoro 90% respondentov vykonáva aspoň raz do týždňa 
aeróbnu aktivitu, ktorá má priaznivý dopad na ich životný štýl. Spomedzi troch 
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najčastejších aeróbnych aktivít z pohľadu respondentov sa zaraduje cyklistika, 
beh a kolektívne športy (viď obrázok 9). Bezprostredne najpopulárnejšou aerób-
nou aktivitou je cyklistika a najfrekventovanejší úsek je medzi Ivankou a Novou 
Dedinkou.

Obrázok 9 Druhy aeróbnych aktivít

Zdroj: vlastné spracovanie

Fitness centrá v Ivanke aktívne navštevuje alebo v priebehu jedného roku navští-
vilo 32 respondentov, čo sa pohybuje na úrovni 30% opýtaných. Pohlavie nezohrá-
va významné postavenie, ženy ako aj muži majú rovnaké zastúpenie vo využívaní 
fitness centier. Najčastejšou vekovou skupinou sú prevažne dospelí do 30 rokov, 
ktorí navštevujú alebo navštevovali fitness centrum v priemere 4-krát za týždeň.

Obrázok 10 Podujatia organizované obcou Ivanka pri Dunaji

Zdroj: vlastné spracovanie

Pohybové podujatia organizované obcou Ivanka majú značnú popularitu me-
dzi obyvateľmi, skoro polovica respondentov sa už niekedy daného podujatia 
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zúčastnila. Medzi tri najnavštevovanejšie podujatia sa zaraduje Ivanská 5 a polka, 
Európsky týždeň mobility a Športové hry seniorov.

Obrázok 11 Podujatia organizované Základnou školou M. R. Štefánika

Zdroj: vlastné spracovanie

Obľúbeným pohybovým podujatím aktuálnych i bývalých žiakov ZŠ M. R. Štefá-
nika je lyžiarsky výcvikový kurz, ktorého sa zúčastnilo až 42% opýtaných respon-
dentov. Môžeme usúdiť, že vplyv faktorov, ako atraktívnosť výcviku i uskutočnenie 
v siedmom ročníku, zohráva vyššiu účasť na podujatí. V poradí druhým najnavšte-
vovanejším podujatím je plavecký výcvik a na poslednom mieste sa umiestnila 
škola v prírode.

Obrázok 12 Klienti klubu dôchodcov v Ivanke pri Dunaji

Zdroj: vlastné spracovanie

Z celkového počtu respondentov, až 22 seniorov sa zúčastnilo prieskumu, z kto-
rých ôsmi sú klientmi klubu dôchodcov, podľa pohlavia 6 žien a 2 muži. Preferova-
nou pohybovou aktivitou v klube je záhradkárčenie, ktorú uviedlo 8 respondentov 
z 8. Z opýtaných sa až 7 respondentov zúčastnilo turisticko-rekreačného pobytu 
v Terchovej. Ďalšie pohybové činnosti, ktoré majú dôležitú pozíciu v klube je cviče-
nie na stacionárnom bicykli i steperi a jogový tréning. 



72

2.5 Návrhy a odporúčania na pohybové vyžitie v obci Ivanka pri Dunaji 

Respondenti, ktorí sa zapojili do prieskumu vnímajú pohybové vyžitie v obci 
Ivanka celkom pozitívne. V priemere každá druha otázka z celkového počtu 108, 
znela spokojne a respondenti by neuvítali v obci žiadnu inú zmenu. Podľa odpove-
dí môžeme usúdiť, že väčšina respondentov hodnotí ponuku športových podujatí 
a pohybového vyžitia za nadpriemernú, oproti susedným obciam. Na druhej stra-
ne treba vyzdvihnúť nedostatky, v súlade s pripomienkami od respondentov. Obec 
môže ešte viac efektívnejšie využiť svoje prírodne prostredie na pohybové aktivity 
a taktiež zlepšiť prosperitu obce, najmä vybudovaním určitých športovo-rekreač-
ných objektov pre svojich obyvateľov.

Obrázok 13 Hodnotenie pohybového vyžitia v obci Ivanka pri Dunaji

Zdroj: vlastné spracovanie

Na základe prieskumu a uvedených pripomienok od respondentov, sme pre 
obec Ivanku vypracovali odporúčania na zlepšenie pohybového vyžitia obyvateľov 
v obci do nasledovných okruhov: 

•  vybudovať kvalitnejšiu sieť cyklochodníkov s napojením do všetkých pri-
ľahlých obcí, 

•  organizovať viac športovo-pohybových aktivít pre všetky vekové skupiny a vo 
väčšej miere ich zverejňovať na sociálnych sieťach, 

•  spolupracovať s okolitými obcami (Bernolákovo/Zálesie) pre zorganizovanie 
väčších športovo-pohybových podujatí, 

•  požiadať o súčinnosť ZŠ M. R. Štefánika o prispôsobení dlhších otváracích 
hodín školského športového areálu s bežeckou traťou, 

•  zrealizovať výstavbu multifunkčného športového centra, ktoré by zahŕňalo ľa-
dovú plochu, tenisové kurty a iné vnútorné plochy určené na športové aktivity. 

•  znovuotvoriť verejný freestylepark pre akrobatických cyklistov, 
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•  zrekonštruovať chátrajúcu plaváreň, keďže vo všeobecnosti v celom BSK kra-
ji je nízka ponuka pre stále vysoký dopyt zo strany občanov jednotlivých obcí 
i miest, 

•  vystaviť verejné vonkajšie cvičiská, najmä v okolí jazera Šutrovka. 

Záver 

Práca je teoretického, ako aj empirického charakteru a primárnym cieľom 
prvej i druhej kapitoly bolo využitie teoretických poznatkov. Na základe teoretic-
kého vymedzenia sme posúdili význam pôsobenia verejného zdravia a verejného 
zdravotníctva na Slovensku a s osobitným zameraním na oblasť podpory zdravia 
i životného štýlu poukázali na dôležitosť zdravotného stavu každého jednotlivca, 
v neposlednom rade vyzdvihli vplyv pohybových aktivít na populáciu. Podstatou 
poslednej kapitoly tzv. analytickej časti, bolo celkové zameranie na obec Ivanku 
pri Dunaji, v ktorej sme uviedli bližšie špecifikácie z hľadiska základných charak-
teristík, demografických ukazovateľov a poukázali na ponuku pohybových aktivít 
poskytovaných z pohľadu obce, školy, klubu, občianskych združení a právnic-
kých osôb. Na prieskum sme použili dotazníkovú metódu, v ktorej sme skúmali 
životný štýl obyvateľov i pohybového vyžitia v obci Ivanka pri Dunaji. Prieskum 
bol realizovaný v mesiaci marec roku 2022 a prieskumnú vzorku tvorilo 108 res-
pondentov. Otázky v dotazníku mali kvantitatívny i kvalitatívny charakter a boli 
anonymné. 

Cieľ práce sa nám podarilo naplniť a prostredníctvom prieskumu sme vyhodno-
tili životný štýl obyvateľov zameraný na pohybové aktivity a z vyjadrených názorov 
od respondentov tzv. obyvateľov sme zistili negatívne aspekty na pohybové vyži-
tie v obci. Celkové zhodnotenie životného štýlu obyvateľov považujeme za pozi-
tívne, avšak menšia časť obyvateľov trpí zásadnými problémami životného štýlu, 
ako nadmerný stres, nevhodná strava, nedostatok spánku, sedavý spôsob práce 
a nadmerné fajčenie. Obyvatelia uvedené problémy plánujú v blízkej budúcnosti 
úplne odstrániť alebo postupne zmierňovať, preto je nevyhnutné sústavne rozvíjať 
i skvalitňovať ponuku pohybových aktivít v obci. Na základe pripomienok od res-
pondentov sme stanovili vhodné odporúčania pre obec v podobe vybudovania 
rozsiahlejšej cyklistickej infraštruktúry, organizovania väčšieho počtu športovo-po-
hybových podujatí so spoluprácou okolitých obcí a zrealizovania výstavby športo-
vých hál a cvičísk. Z nášho pohľadu veríme, že ponúknuté odporúčania na zlepše-
nie prosperity obce Ivanky pri Dunaji, budú zavedené do praxe, tým by sa výrazne 
zlepšil pohľad súčasných, ako aj potencionálnych obyvateľov na obec. 
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Esej rigoróznej práce na tému: 

Sociálna služby ako faktor rozvoja regiónu

Social services as a factor of regional development 

Mgr. Simona HUBINSKÁ*

Abstract

The goal of the rigorous thesis is an analysis of provided services in chosen re-
gion. Theoretical starting points of social services are described in the first chap-
ter. It describes the position of social services in politics. Types of social quality 
standards of social services and financing are analyzed further. In the next chapter 
goals of the rigorous thesis are defined. The third chapter is a comparison of the 
Slovak republic and the specific city of Trencin. After that, the chosen social service 
facility is characterized. The results are processed in the fourth chapter which also 
describes the plan of social services of the city of Trencin. 

Keywords: social services, quality standards, community planning, financing of 
social services

Úvod

Sociálne služby ako teraz poznáme, nie sú v takejto podobe dlhý čas. Keď sa 
pozrieme spätne na sociálne služby, boli v minulosti riešené inak. Väčšinou boli 
obmedzené na skupinu ľudí vyššej triedy. Ľudia v minulosti nepoznali také prob-
lémy ako sú teraz, neriešili sociálne služby, boli odkázaní na rodinu, aby v rodi-
ne bežal zabehnutý rodinný cyklus. Napredovaním a vývojom informačnej revo-
lúcie a vedeckých postupov sa zmenil pohľad na vec. Zapríčinil to najmä rozpad 
viac generačnej rodiny, ktorá v dnešnej dobe nie je tak videná, ako to bolo pred 
tým. Sociálne služby by mali vychádzať z potrieb občanov a musia spĺňať štandar-
dy kvality. Sociálne služby sú účinné len vtedy, ak napĺňajú potreby klientov a sú 
v kombinácii ceny a kvality. Dôležitá je aj dostupnosť sociálnych služieb v danom 
regióne. S pojmom sociálnych služieb sa stretávame v sociálnej politike. Sociálne 
služby poskytujú verejní a neverejní poskytovatelia. 

* Mgr. Simona Hubinská, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdekova 16, 
851 04 Bratislava, e-mail: simonahubinska@atlas.sk
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Cieľom sociálnych služieb je zvýšenie kvality a vytvorenie služby, ktoré budú 
klienti dostávať. Sociálne služby sú súčasťou sociálneho zabezpečenia a špecific-
ky podsystému sociálnej pomoci. Zaoberajú sa problematikou a sociálnou núdzou 
jednotlivca alebo skupiny. Išlo o vytvorenie služieb s vyššou kvalitou služieb, ktoré 
poskytujú individuálne plánovanie, chránia práva ľudí v sociálnej neistote. Cieľom 
bolo zaistenie práv občanov na sociálnu službu, zvýšenie kvality a dostupnosti so-
ciálnych služieb s dôrazom na rozvoj nedostatkových sociálnych služieb. K najsil-
nejším stránkam sociálnych služieb patrí predovšetkým adresnosť a efektívnosť 
poskytovania sociálnych služieb, rešpektovanie princípu subsidiarity, vytvorené 
podmienky pre stretávanie sa v prirodzenom domácom prostredí, kvalifikovaný so-
ciálny pracovník, ktorý zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb. Sociálne služ-
by sa čiastočne prekrývajú so širšou kategóriou verejných služieb.

Skvalitnenie sociálnych služieb v meste Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK), bol podľa zákona Národnej 
Rady Slovenskej republiky č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných cel-
kov zriadený 1.1.2022. Patrí medzi kraje Slovenska s menšou rozlohou, približne 
4 501, 8 kilometrov štvorcových, čo predstavuje 9,2% z celkovej rozlohy Sloven-
ska. Nachádza sa na severozápade Slovenska, kde zo západu susedí s hrani-
cami Českej republiky, z juhu hraničí s dvoma Slovenskými krajmi s Trnavským 
a Nitrianskym krajom, z východnej strany hraničí s Banskobystrickým krajom a zo 
severnej strany so Žilinským krajom. Nachádza sa tu 276 obcí. Trenčiansky samo-
správny kraj má spomedzi málo krajov 9 okresných miest, čím sa radí medzi kraje 
s najväčším počtom okresných miest. 

Sociálne služby poskytované na Slovensku majú veľký význam. Postupný vývoj 
a legislatívne zmeny prinášajú zmeny, či v oblasti dostupnosti alebo v poskytova-
ných druhov, typov. Práve kľúčovou skupinou sociálnych služieb sú ľudia v dôchod-
kovom veku. Sociálne služby sú poskytované ľuďom spoločensky znevýhodneným, 
a to s cieľom zvýšiť kvalitu ich života, prípadne v maximálnej miere do spoločnosti 
začleniť, alebo spoločnosť chrániť pre rizikami, ktorých sú títo ľudia nositeľmi. So-
ciálne služby preto zohľadňujú osobu používateľa, tak jeho rodinu, skupiny, do kto-
rých patrí, prípadne záujmy širšieho spoločenstva. Zákon o sociálnych službách 
upravuje právne vzťahy a podmienky poskytovania sociálnych služieb. Cieľom je 
podporovať sociálne začleňovanie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí 
v nepriaznivých sociálnych situáciách. Zaručiť právo fyzickej osoby na poskytnutie 
sociálnej služby alebo zaistenie jej práva pri poskytovaní a výbere sociálnej služby. 

Sociálne služby sa delia na pobytové, ambulantné a terénne. Pobytové služby 
sú služby spojené s ubytovaním v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú napr. 
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domovy pre osoby so zdravotným postihnutím alebo domovy pre seniorov. V praxi 
sa pre pobytové služby používa synonymum rezidenčné zariadenie. Ambulantné 
služby sú služby, za ktorými užívateľ dochádza alebo je dopravený, či sprevádzaný 
do zariadenia sociálnych služieb, ako je napr. denných stacionár. Súčasťou služby 
nie je ubytovanie. Terénne služby sú služby poskytované v ich domácom prostredí, 
ktorým je predovšetkým myslená ich domácnosť, ale tieto služby môžu byť posky-
tované aj komunitne. Ide napríklad o osobnú asistenciu, či terénny program.

Hektický život a starnutie prinášajú viac nárokov na zvyšovanie životnej úrovni 
a zabezpečovanie služieb pre takýto druh obyvateľstva. Medzi tieto služby zara-
ďujeme zdravotné a sociálne služby. Zodpovednosť za sociálne služby je väčši-
nou v kompetenciách miestnych samospráv. Zodpovednosť majú aj mestá prípad-
ne obce, ktoré tiež zabezpečujú sociálne služby. Často krát si kladieme otázky, či 
je vôbec možné mať také priestorové vybavenie pre poskytnutie sociálnej služby, 
nie sú priestorové rozdiely medzi jednotlivými krajmi ? Mnoho krát obce samo-
správy nepoznajú odpoveď na tieto otázky a musia sa s tým popasovať ako naj-
lepšie vedia.

Komunitné plánovania je jednanie so zriaďovateľmi, poskytovateľmi a prijíma-
teľmi sociálnych služieb formou verejnej diskusie na verejných zhromaždeniach, 
v období pandémie COVID, formou online diskusii. Pri  komunitnom plánovaní zo-
hrávajú veľkú úlohu aj zadávatelia sociálnych služieb, v tomto prípade Trenčiansky 
samosprávny kraj. Konečným dokumentom spracovania je komunitný plán sociál-
nych služieb. Výsledok schváli mestské zastupiteľstvo. Za stanovenie národných 
priorít rozvoja sociálnych služieb zodpovedá Ministerstvo práce sociálnych vecí 
a rodiny. Cieľom týchto priorít je zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb. Vý-
sledkom komunitného plánu je postupne vytvoriť sieť poskytovateľov sociálnych 
služieb, ktoré budú dostupné pre každého občana na základe jeho individuálnych 
potrieb. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín po-
ukazuje na starnutie obyvateľov mesta Trenčín a problémy s kapacitou v oblasti 
sociálnych služieb. 

Najväčší záujem je o umiestnenie do zariadenia pre seniorov. Vzhľadom k tomu, 
že obyvateľstvo v meste Trenčín a v jeho okolí starne, je nutné zvýšiť kapacitu 
v uvedených zariadeniach. Veľké množstvo seniorov žije osamotených, ich rodiny 
v dnešnej dobe ekonomickej krízy nie sú schopné sa o nich postarať. Seniori po-
trebujú zvýšenú zdravotnú starostlivosť, potrebujú dožiť svoj život dôstojne naplne-
ním svojich sociálnych potrieb. 

Navrhnutá časť Komunitného plánu na roky 2020–2030 rozpracováva víziu 
v rámci sociálnych služieb, zvýšenie kapacít poskytovaných sociálnych služieb, 
finančné krytie a ďalšie podmienky, ktoré by bolo možné  mestom Trenčín usku-
točniť. Základným cieľom komunitného plánu je vytvoriť viac zariadení, rozšíriť 
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kapacity zariadení a tým naplniť potreby klientov dôstojne dožiť svoj život. Efektív-
nosť a kvalita poskytovaných služieb aj v spolupráci so širokou škálou partnerov 
je prioritou komunitného plánu mesta Trenčín. Získanie podkladov na vytvorenie 
komunitného plánu a jeho aktualizácie je v kompetencii sociálnej komisie mes-
ta Trenčín. Komisia je taktiež zodpovedná za monitorovanie komunitného plánu. 
Správa o monitoringu musí byť vypracovaná raz za rok. Pri aktualizácii komunitné-
ho plánu je nutná spolupráca sociálnej komisie s ekonomickou komisiou z dôvodu 
možnosti čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trenčín. 

V monitorovacej a hodnotiacej správe komunitného plánu v danom roku uvá-
dza komisia naplnenie jednotlivých bodov komunitného plánu. Trenčiansky samo-
správny kraj má vytvorený komunitný plán do roku 2030. Je zameraný na pomoc 
seniorom, ale aj jednotlivcom so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v domácom 
prostredí. Jeho prioritou je vytvorenie terénnych služieb vo väčšom rozsahu, hlav-
ne pre klientov v domácom prostredí.

Sociálne služby sú nevyhnutnou súčasťou nášho života. Sociálne služby sú spo-
jené s aspektom starnutia. Uponáhľaná a hektická doba viac menej neumožňuje 
sa starať o svojich členov domácnosti, ktorí sa ocitli v ohrození exklúziou sociál-
nym vylúčením a osamelosťou. V súčasnosti obvykle už rodiny nežijú ako viac-
generačné, tak ako to bolo v minulosti. Mnoho ľudí v dôchodkovom veku vyhľadá 
pomoc a útechu v sociálnych službách. 

Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutie základného sociálneho pora-
denstva o možnostiach riešenia nepriaznivej sociálnej situácie alebo jej predchá-
dzania. Pomoc musí vychádzať z individuálnych určených potrieb osôb, musí pô-
sobiť na osoby aktívne, podporovať rozvoj ich samostatnosti, motivovať k takým 
činnostiam, ktoré nevedú k dlhodobému zotrvávaniu alebo prehlbovaniu nepriazni-
vej sociálnej situácie a posilňovať ich sociálne začleňovanie

Význam sociálnych služieb rastie najmä v súvislosti s demografickým vývojom. 
Množstvo obyvateľov má záujem o poskytnutie sociálnej služby, či už sú z obce 
alebo z mesta. Obce poskytujú omnoho menej týchto služieb, ako je to v vyšších 
územných celkov. Zariadenia zriadené obcou a vyšším územným celkom posky-
tujú tieto služby ambulantnou alebo terénnou formou. V minulosti sa o takýchto 
ľudí viac starala rodina. Postupom času v súvislosti s rozvojom verejnej správy 
sa menili aj spôsoby poskytovania sociálnych služieb. Súčasne by mali plniť a byť 
dostupné pre všetkých klientov. V dnešnej uponáhľanej dobe je dôležité si uvedo-
miť, že starnutie populácie a dopyt po zdravotnej a sociálnej starostlivosti je ne-
vyhnutne lepšie plánovať. Nové spôsoby v poskytovaní sociálnych služieb treba 
zabezpečiť tak, že budú poskytované služby v plnom rozsahu, a budú zachované 
základné ľudské práva a užívatelia sociálnych služieb budú začlenení do spoloč-
nosti. V meste Trenčín sa nachádza veľa nehnuteľnosti a veľa priestoru, ktoré by 
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sa mohli využiť na zariadenia na poskytnutie sociálnych služieb alebo na poskyt-
nutie terénnej a ambulantnej služby. Sociálna komisia mesta Trenčín posúdila, že 
sociálne služby, ktoré sú poskytované mestom, obcou a sú zriadené vyšším územ-
ným celkom, majú každoročne viac čakateľov v poradovníku ako neverejní posky-
tovatelia. 

Očakáva sa, že v budúcnosti budú najpočetnejšou skupinou práve seniori, kto-
rí budú odkázaní na pomoc sociálnej služby a budú čakateľmi do zariadení soci-
álnych služieb. Komunitný plán a sociálna komisia mesta uvádza mnoho otvore-
ných otázok ohľadom sociálnych služieb. Medzi hlavné patria kapacitné, finančné, 
dostatočný počet kvalifikovaných odborných pracovníkov. Medzi negatívne znaky 
patrí hlavne nedostatok financií a obrovská náročnosť sociálnych služieb, ktoré sú 
v kompetencii zriaďovateľov. Osobitnou bariérou, ktorá bráni  rozvoju sociálnych 
služieb je nedostatok finančných prostriedkov. Sociálne služby poskytované pro-
stredníctvom podnikateľov a tretieho sektora prinesú týmto poskytovateľom zisk. 

Z uvedených informácii vyplýva nasledovné. Záujem o sociálne služby v de-
mografickej situácii je obrovský a aktuálny. Významnú úlohu zohrávajú kraje. 
Neziskový sektor a neverejný poskytovateľ nemá toľko čakateľov v poradovníku 
ako spomínané mesto Trenčín, prípadne kraj. Každým rokom sú vyššie výdavky 
na zabezpečenie sociálnej služby. Dopyt na dostupnosť a kvalitu sociálnych slu-
žieb je obrovský. Dostupnosť každej sociálnej služby, ktorá je poskytovaná v kraji 
a v meste Trenčín je obsadená. 

Nepriaznivá demografická situácia nie je len v meste Trenčín a v Trenčianskom 
kraji, ale aktuálne v celej Slovenskej republike. Dúfame, že vývoj nového trendu, 
ktorým je deinštitucionalizácia sociálnych služieb, posunie vpred aj sociálne služ-
by. Nebude už taký veľký nápor na zariadenie sociálnych služieb, ale pôjde u ucho-
vanie a udržanie klienta v domácom prostredí alebo pôjde o zaistenie a poskytnu-
tie adekvátnej kvality sociálnej služby. 

Tento smer v poskytovaní sociálnych služieb je určený tak, aby boli poskytova-
né v plnom rozsahu, aby boli dodržiavané základné ľudské práva užívateľov a bola 
zachovaná ľudská dôstojnosť, sebestačnosť, aby boli užívatelia sociálnych služieb 
začlenení do spoločnosti. 

Záver 

 Víziou a neodpovedanou otázkou zostáva len to, či na zabezpečenie sociálnych 
služieb budú mať dostatok finančných prostriedkov. Veľký nápor je na sociálne 
služby a s ním aj spojená bariéra nedostatku finančných prostriedkov. Aktuálna si-
tuáciu pandémie COVID-19 zohráva v sociálnych službách veľmi dôležitú úlohu. Aj 
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napriek mnohým opatreniam proti šíreniu vírusu, veľa klientov sociálnych zariade-
ní zomrelo. COVID ovplyvnil poradovník čakateľov o umiestnenie v zariadeniach 
sociálnych služieb. Mnoho zariadení aj napriek voľným miestam nových klientov 
neprijímalo. 
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(komparácia v rovine SR a vybranej krajiny V4)
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Abstract

In this work, we deal with the issue of the public administration system of the SR 
and the CZ. In the first part, we deal with the theoretical foundations of the exami-
ned issue of public administration, within which we will present a brief history of 
development and define the system of public administration in the V4 countries. 
We will analyze in more detail and present the legislative power, the judiciary and 
the executive power of the SR. We will take a closer look at the comparison of the 
public administration system of the SR and the CZ, within which we will begin to 
describe the similarities and differences of the examined systems. By comparing 
these two systems, we identify the pros and cons of the mentioned public adminis-
tration systems.

Keywords: system of public administration, state administration, territorial self-
government

Úvod

Verejnú správu v modernej podobe by sme mohli chápať ako správu verejných 
záležitostí, ktorá je realizovaná ako istý prejav verejnej moci v štáte. Zároveň platí, 
že verejná správa je rozhodujúcim činiteľom, prostredníctvom ktorého je vyjadrená 
sústava vzťahov v demokratických krajinách. Vo svojej podstate podporuje fungo-
vanie trhového mechanizmu, pričom účinným spôsobom pomáha odstraňovať jeho 
negatívne dôsledky a zlyhania. V súčasnosti má svoje významné miesto v demo-
kratickej spoločnosti, nakoľko zakladá alebo vo významnej miere umocňuje demo-
kratický proces v živote celej spoločnosti, pričom do značnej miery potláča cen-
tralizmus a korupciu. Verejná správa je ako celok tvorená takzvanými systémami 

* Mgr. Michal Jánoš, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdekova 16, 851 
04 Bratislava, e-mail: michal.rolkorg@gmail.com
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verejnej správy. Tieto systémy sa od seba v jednotlivých krajinách navzájom odli-
šujú. Ich súčasná podoba je závislá predovšetkým od historického vývoja, ekono-
mického a spoločenského vývoja, ale aj od hospodárskeho alebo politického sys-
tému v danej krajine.

V rámci historického vývoja verejnej správy je nevyhnutné uviesť, že verejná 
správa sa pod rôznymi označeniami na našom území vyvíjala už niekoľko storočí. 
Ak by sme sa pozreli do najstarších historických písaných prameňov, tak zistíme, 
že už v priebehu piateho až šiesteho storočia vznikali na území dnešnej Sloven-
skej republiky, ku ktorým organizačne a správne inklinovalo širšie okolie. 

V priebehu deviateho storočia sa začali formovať sústavy miest (hradov), ktoré 
predstavovali správne strediská regiónov, v ktorých sa nachádzali. Prvá známa re-
forma verejnej správy bola uskutočnená v podaní Štefana I., ktorý na celom území 
vytvoril takzvané hradné panstvá ako strategickú oporu jeho kráľovskej moci. Ku 
koncu sedemnásteho storočia sa verejná správa reformovala, pričom sa v stolici 
zrušila samospráva, na základe čoho sa vo významnej miere posilnila štátna by-
rokracia v prospech moci panovníka. K opätovnému obnoveniu územnej samo-
správy dochádzalo v rokoch 1844 až 1849, no nebolo to až do pôvodnej podoby. 
Až v roku 1860 František Jozef I. reformoval verejnú správou na základe muni-
cipálnych zákonov. Na Slovensku bol však prevzatý systém z Uhorska, ktorý bol 
tvorený miestnymi orgánmi a mal v tomto období povahu trojstupňovej sústavy or-
gánov(obec, okres, župa). Verejná správa na miestnej úrovni vychádzala z takzva-
ného duálneho systému riadenia miestnej správy. Štátna správa bola v župách 
vykonávaná prostredníctvom župných úradov, pričom im boli podriadené okresné 
úrady. Popri župných úradoch boli zriadené aj župné zastupiteľstva, do ktorých 
kompetencií spadala starostlivosť o hospodárske, zdravotné, sociálne, kultúrne 
a dopravné záležitosti. 

Krajinské úrady priamo riadili okresné úrady, samosprávu prezentovali zastupi-
teľské orgány vytvorené na úrovni krajiny a okresu. Samosprávne orgány na miest-
nej úrovni boli postupne rozpustené a namiesto týchto samosprávnych orgánov 
pôsobili štátni komisári, prostredníctvom čoho bol započatý proces poštátňovania 
verejnej správy, čo trvalo až do roka 1937. Proces poštátňovania navyše pokračo-
val aj počas existencie samostatnej Slovenskej republiky v rokoch 1939 až 1945. 
Reforma územnej verejnej správy vrátane územno-správneho členenia bola návra-
tom k župnému usporiadaniu krajiny a správy. Na území Slovenska vzniklo celkovo 
6 žúp a 59 okresov. V tomto období mala dominantné postavenie predovšetkým 
štátna správa, ktorá bola reprezentovaná župnými úradmi, na ktorých čele bol žu-
pan menovaný ministrom vnútra.

Verejná správa sa počas Slovenského národného povstania v roku 1944 zmeni-
la a na povstaleckom území sa vlády ujala Slovenská národná rada. Samospráva 
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bola vložená do rúk revolučných národných výborov, ktoré boli konštituované 
na úrovni okresov a obcí, pričom sa nahradili mestské a okresné úrady. Národ-
né výbory počas svojej existencie prechádzali relatívne náročnou vývojovou pre-
menou. V roku 1945 nariadením SNR 26/1946 Zb. boli národné výbory povýšené 
na miestne orgány štátnej moci a správy, čím sa definitívne zrušili župné úrady 
a obecné úrady. Na miestne národné výbory prešla pôsobnosť miestnej samosprá-
vy. Národné výbory boli síce definované ako orgány zastupiteľského charakteru, 
no v skutočnosti bol výkon štátnej správy v plnej miere v kompetencií štátnej sprá-
vy, a to vrátane majetku, ktorý bol spravovaný národnými výbormi. V priebehu roka 
1960 došlo k zásadnejšej reforme, kedy bolo zásadnou zmenou zúženie počtu kra-
jov na tri, a to na Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský.

Základná charakteristika verejnej správy

Vo všeobecnosti by sme si pojem správa mohli charakterizovať ako istú činnosť, 
ktorá je neustále vykonávaná v organizačných systémoch, kde vystupuje ako regu-
lácia fungovania tohto systému alebo jeho základných prvkov. V jednoduchosti by 
sa teda dalo povedať, že pojem správa predstavuje cieľavedomú činnosť nasme-
rovanú na naplnenie a dosiahnutie cieľa, ktorý má vo svojej podstate verejný ale-
bo súkromný charakter. Postupom rokov bola sformulovaná náuka o správe, ktorá 
v sebe aktívne prepája vedné odbory a právo spoločne s hospodárskou náukou, 
sociálnymi vedami, ale aj správnou teóriou. V priebehu posledných desaťročí sme 
boli svedkami rozvoja mnohých nových vedných disciplín naviazaných na správu 
a informácie. V súčasnej modernej dobe však narastá skôr význam skúmania sprá-
vy s ohľadom na jej úlohu a funkcie v postavení verejnej správy.

Demokratická správa ako taká predstavuje vo svojej podstate základ náuky 
o verejnej správe. Náuka o verejnej správe sa pôvodne formovala ako ekonomic-
ko- právna vedná disciplína, ktorá svoju pozornosť zameriavala predovšetkým 
na jednotlivé činnosti, funkcie a druhy štátnej správy a samosprávy. Za predmet jej 
vedeckého skúmania je reálne možné považovať konkrétnu pracovnú činnosť a re-
álne fungovanie verejnej správy v rámci spoločenského riadenia, pričom zahŕňa aj 
organizačnú štruktúru a manažment verejnej správy. Okrem vysvetlenia podstaty 
komplexného chápania verejnej správy ako náuky je tiež nevyhnutné si vymedziť 
jej predmet skúmania a objekt skúmania, ktoré sa vo všeobecnosti najčastejšie po-
užívajú na realizovanie výskumu v oblasti verejnej správy a cieľov verejnej správy.

Primárnym cieľom verejnej správy je predovšetkým plnenie úloh štátnej správy 
a samospráv, a to prostredníctvom zákonom danými a diferencovanými prostried-
kami v plnom súlade s verejným záujmom a princípom zákonnosti. Za cieľ verej-
nej správy je pritom takisto možné považovať zvyšovanie objektivity a účinnosti 
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v aktivitách jednotlivých orgánov verejnej správy a následne kontrolovanie činnosti 
orgánov štátu s cieľom zabezpečiť efektívne realizovanie výkonnej moci štátu. 

V súkromnej správe je formovaná podnikateľský sektor a sektor domácností. 
Do podnikateľského sektoru môžeme zaradiť najrôznejšie podnikateľské subjekty. 
V rámci súkromnej správy však nachádzame aj najrôznejšie občianske organizá-
cie ako napríklad občianske združenia, politické strany a podobne. Čo sa verejnej 
správy týka, tak tá sa nachádza na druhej strane, kde sa koncentrujú činnosti štátu 
a štátnych alebo samosprávnych orgánov, činnosti verejných korporácií a rovnako 
aj činnosť ostatných nositeľov verejnej správy. Medzi základné kompetencie týchto 
organizácií by sme okrem iného mohli zaradiť predovšetkým naplnenie úloh orgá-
nov štátu a územných samospráv. 

Ak by sme si mali exaktne zhrnúť tie najzákladnejšie rozdiely medzi verejnou 
správou a súkromnou správou, tak ich môžeme zoskupiť v nasledovných zozna-
moch:

• Verejná správa:
- Presadzuje verejný záujem;
- Prítomné sú orgány verejnej správy;
- Vykonáva sa verejná správa;
- Využívaná je verejná moc (verejné právo).

• Súkromná správa:
- presadzuje súkromný záujem;
- prítomná je predovšetkým súkromná aktivita;
- presadzované sú predovšetkým súkromné zámery a ciele;
- je tu prítomné súkromné rozhodovanie na základe súkromného práva.

Verejné sa takmer za každých okolností prelína so súkromným. To znamená, 
že verejná správa nie je daná výhradne štátnymi alebo inými verejnými orgánmi. 
Verejný záujem musí zároveň vytvárať priestor pre individuálny záujem v sociálnej 
a ekonomickej oblasti, mobilizovať ho a na základe toho mu vlastne slúžiť. Verejná 
správa je za normálnych okolností tvorená vo forme základnej komunikácie jednot-
livých prvkov. 

Vymedzenie systémov verejnej správy Slovenskej republiky a Českej re-
publiky

Považujeme za nevyhnutné si v rámci nasledovnej podkapitoly popísať všeobec-
nú charakteristiku a následne relatívne stručne aj organizáciu a štruktúru verejnej 
správy v jednotlivých štátoch Vyšehradskej štvorky. Tento popis bude samozrejme 
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realizovaný na centrálnej úrovni. Budeme sa tu venovať predovšetkým štruktúre 
centrálnych a štátnych inštitúcií, pričom samotné exekutívy tu zmienime len okra-
jovo, nakoľko to nie je primárnym cieľom tejto práce.

Slovenská republika je unitárnym suverénnym demokratickým štátom, ktorý sa 
rozprestiera na stredovýchode Európy. Slovenská republika sa počas rokov svojej 
samostatnosti dostala do štruktúr viacerých zoskupení a organizácií. Medzi tie naj-
podstatnejšie by sme mohli zaradiť napríklad Európsku úniu, NATO, OSN, OBSE, 
ale aj OECD. V rámci Slovenskej republiky je zavedený ústavno- parlamentný sys-
tém. Na tomto mieste by sme mali poznamenať, že samotný proces nevyhnutne 
naviazaný na prípravu novej slovenskej ústavy započal už osemdesiatych a de-
väťdesiatych rokoch minulého storočia. V tomto období skupina, na ktorej čele sa 
nachádzal Karol Planek, predložila Slovenskej národnej rade svoj prvý návrh Ústa-
vy Slovenskej republiky. V priebehu roka 1992 prijala Slovenská národná rada ta-
kzvanú Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, na základe čoho boli de-
finitívne upravené a dopracované konkrétne ustanovenia ústavy, ktorá bola dňa 1. 
septembra schválená parlamentom. Na tomto mieste by sme mali poukázať okrem 
iného aj na to, že tomuto schváleniu predchádzala relatívne búrlivá diskusia, pri-
čom pri hlasovaní odišli poslanci maďarskej strany z rokovacej sály.

Zákonodarná moc je v rámci Slovenskej republiky reprezentovaná prostredníc-
tvom parlamentu, ktorý je jednokomorový. Do Národnej rady Slovenskej republiky 
(jediná komora parlamentu) je volených 150 poslancov na jedno volebné obdo-
bie v dĺžke štyroch rokov, a to prostredníctvom systému pomerového zastúpenia. 
Poslanci sú v rámci Slovenskej republiky volení tajnými, všeobecnými a rovnými 
voľbami. Poslancom sa môže stať občan, ktorý dosiahol vek 21 rokov, má aktívne 
volebné právo a trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Jednotliví členovia 
Národnej rady Slovenskej republiky sú zástupcami občanov, na základe čoho je tu 
uplatňovaný takzvaný reprezentatívny mandát.

Národná rada uskutočňuje legislatívnu funkciu prostredníctvom prijímania ná-
vrhov zákonov, ktoré sú obvykle podávané parlamentnými výbormi, ktoré pred-
stavujú iniciatívny a kontrolný orgán parlamentu. Na podávaný návrhov sú ďalej 
oprávnení aj vláda a jednotliví poslanci. V prípade, že je na zasadnutí prítomná 
nadpolovičná väčšina poslancov, je vláda uznášaniaschopná. V prípade, že sa ak-
tuálne prejednáva schválenie zákona, je nevyhnutná prostá väčšina hlasov prítom-
ných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ak by sa však jednalo o návrh 
zákona, ktorý bol do parlamentu vrátený prezidentom Slovenskej republiky, tak je 
nevyhnutná prostá väčšina všetkých poslancov. Ak sa hlasuje o zmene ústavné-
ho zákona, prípadne o vyhlásení vojny alebo referenda o odvolaní prezidenta, je 
nevyhnutné, aby sa docielila ústavná takzvaná trojpätinová väčšina hlasov všet-
kých poslancov. Prostredníctvom Národnej rady Slovenskej republiky je volený, 
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ale aj odvolávaný predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. 
Rovnako sa prostredníctvom národnej rady vyslovuje súhlas s medzinárodnými 
zmluvami ešte pred ich ratifikáciou. Národná rada Slovenskej republiky má záro-
veň možnosť prehlasovať prezidentské veto, a to v prípade, ak prezident vráti pri-
pomienkovaný návrh zákona a nepodpíše ho ani po zrealizovaní ďalších rozpráv. 
V prípade, že dôjde k prelomeniu prezidentského veta, je zákon vyhlásený v Zbier-
ke zákonov Slovenskej republiky aj bez podpisu prezidenta Slovenskej republiky.

Verejná správa Českej republiky

Česká republika, ktorá svojou polohou leží takmer v srdci Európy je unitárnym, 
suverénnym a demokratickým štátom s parlamentným ústavným zriadením. Česká 
republika je členom Európskej únie, NATO, OSN, OECD alebo OBSE a mnohých 
ďalších. V priebehu roka 1989 došlo ešte vo vtedajšom Československu k viace-
rým významným zmenám, z ktorých najdôležitejšou bola pravdepodobne zmena 
politického režimu. 

Legislatívna moc v prípade Českej republiky prináleží parlamentu, ktorý sa skla-
dá z dvoch komôr. Dolná komora je poslanecká snemovňa a tou hornou je Senát. 
V poslaneckej snemovni parlamentu Českej republiky zasadá celkovo 200 poslan-
cov, ktorí sú volení na obdobie štyroch rokov. Senát má 81 členov, ktorí sú však 
volení už na obdobie šiestich rokov. Obe komory parlamentu vznikajú prostredníc-
tvom odlišných volebných systémov. Poslanecká snemovňa vzniká prostredníc-
tvom pomerového zastúpenia, zatiaľ čo Senát na základe väčšinového dvojkomo-
rového systému. Do poslaneckej snemovne môže byť zvolený každý občan Českej 
republiky, ktorý má aktívne volebné právo a dovŕšil vek 21 rokov. Do Senátu môže 
byť zvolený každý občan s aktívnym volebným právom a vo veku nad 40 rokov.

V tomto prípade platí, že obe komory zastávajú v legislatívnom procese rozdiel-
ne postavenia. Obe komory sú uznášaniaschopné, ak je fyzicky prítomná minimál-
ne jedna tretina ich členov. Na to, aby došlo ku prijatiu uznesenia, je nevyhnutná 
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, prípadne senátorov. Zákony sa naj-
skôr predkladajú poslaneckej snemovni a až následne po schválení Senátu. Senát 
má právo na schválenie návrhu, na jeho zmenu alebo aj na jeho zamietnutie. Môže 
nastať situácia, že sa senát návrhom zákona nebude vôbec zaoberať. V tomto prí-
pade sa zákon schváli v takom stave, v akom bol schválený v rámci poslaneckej 
snemovne. Návrhy zákonov môžu byť v rámci Českej republiky podávané poslan-
cami, skupinami poslancov, Senátom ako celkom, Vládou Českej republiky, ale aj 
zástupcami krajov ako vyšších územných samosprávnych celkov. V praxi platí, že 
najčastejšie predkladá zákony práve vláda, ktorá má pre ich prípravu najviac kva-
lifikovaný zákonodarný aparát.
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Komparácia systému verejnej správy Slovenskej a Českej republiky

Slovenská republika a Česká republika majú spoločné korene, čo platí pre ča-
sový horizont niekoľkých storočí. Počas tejto doby boli oba národy (aj pred svojim 
oficiálnym vznikom) súčasťou jedného politicko-právneho zoskupenia. V priebehu 
posledného storočia došlo hneď dvakrát k oddeleniu týchto dvoch krajín. Po prvý-
krát bol vytvorený takzvaný samostatný Slovenský štát počas druhej svetovej voj-
ny. V tomto období bola Slovenská republika samostatným štátom v rozmedzí ro-
kov 1939 až 1945. Čo sa druhého osamostatnenia týka, tak to sa uskutočnilo dňom 
01.01.1993. Počnúc týmto dnom až do súčasnosti existuje samostatná Slovenská 
republika a samostatná Česká republika. 

S ohľadom na porovnanie samospráv v rámci tejto kapitoly práce považuje-
me za vhodné uviesť si aj základné mapy Slovesnej republiky a Českej republiky, 
na ktorých znázorňujeme základné administratívnoprávne rozdelenie krajín naj-
skôr na kraje a následne na okresy. V nasledovnej tabuľke uvádzame celkové poč-
ty obcí, miest, okresov a krajov v Slovenskej republike a v Českej republike:

Tabuľka 1 Administratívnoprávne členenie SR a ČR

 Slovenská republika Česká republika
Počet krajov 8 14
Počet okresov 79 76
Počet miest 140 608
Počet obcí 2933 6246

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Štatistického úradu SR a ČR

Zákonodarná moc je v rámci Českej republiky reprezentovaná Parlamentom 
Českej republiky, ktorý je ako dvojkomorový orgán zložený z Poslaneckej snemov-
ne a Senátu. Primárnou úlohou Senátu je prerokovanie a schvaľovanie ústavných 
zákonov, vyslovenie súhlasu s ratifikovaním medzinárodných zmlúv, udeľovanie 
súhlasu s menovaním ústavných sudcov a okrem iného je zo strany predsedu 
Senátu vyhlasovaná voľba prezidenta, ktorý následne do jedného roka od tohto 
momentu skladá svoj sľub. Poslanecká snemovňa tvorí dolnú komoru Parlamen-
tu Českej republiky. Je rozhodujúcim orgánom v prípade prijímania nových zá-
konov. Senát následne len v niektorých prípadoch upravuje znenie zákonov, aby 
v plnej miere zodpovedali patričnej legislatíve. Aj napriek skutočnosti, že Senát 
má právo veta voči všetkým zákonom (okrem štátneho rozpočtu a štátneho zá-
verečného účtu), toto právo využíva len zriedka. Návrhy zákonov sú predkladané 
do parlamentu vládou, no legislatívnu iniciatívu majú aj jednotliví poslanci, sku-
piny poslancov alebo vyššie územné samosprávne celky. Významnou súčasťou 
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činnosti poslaneckej snemovne je okrem iného aj vyslovenie dôvery vláde pri jej 
zostavovaní a na to naviazaná priebežná kontrola jej činnosti.

Zákonodarná moc je v rámci Slovenskej republiky reprezentovaná jediným zá-
konodarným a ústavodarným orgánom, ktorým je Národná rada Slovenskej repub-
liky. Je tvorená jednokomorovým parlamentom, v ktorom sa nachádza celkovo 150 
poslancov. Národná rada Slovenskej republiky prijíma návrh zákonov od orgánov 
so zákonodarnou iniciatívou, ktorými sú vláda, parlamentné výbory a poslanci. Ná-
strojom priamej demokracie je v podmienkach Slovenskej republiky referendum, 
ktoré je vyhlasované prezidentom Slovenskej republiky na základe petície, ktorá je 
podpísaná najmenej 350 000 občanmi alebo vyhlásené Národnou radou Sloven-
skej republiky.

Ústava Českej republiky striktne stanovuje pravidlá pre rozpustenie Poslaneckej 
snemovne. Udeje sa tak v tom prípade, ak dôjde ku vysloveniu dôvery vláde zosta-
venej premiérom navrhnutým predsedom Poslaneckej snemovne. Rovnako sa tak 
stane v prípade, ak sa Poslanecká snemovňa neuznesie na návrhu zákona, ktoré-
ho prerokovanie je naviazané na rokovanie o dôvere vlády, a to do troch mesiacov. 
Platí to aj v situácii, kedy je prerušené rokovanie Poslaneckej snemovne na dlhšiu 
než prípustnú dobu a pokiaľ nie je Poslanecká snemovňa schopná sa uznášať aj 
napriek tomu, že boli schôdze riadne zvolené. 

Slovenská ústava rovnako obsahuje zoznam prípadov, kedy je prezident Slo-
venskej republiky oprávnený rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky. Ide 
o nasledovné prípady:

• Neschválenie programového vyhlásenia vlády v lehote do šiestich mesiacov;
• Národná rada sa do troch mesiacov neuzniesla na návrhu zákona, ktorého 

prerokovanie je naviazané na vyslovenie dôvery vláde;
• Národná rada nie je po dobu dlhšiu ako 3 mesiace schopná sa uzniesť aj keď 

nebolo prerušené zasadnutie a zasadnutia boli riadne zvolané;
• Zasadnutia boli prerušené na dlhšiu dobu než je prípustné. 

Zvláštnu situáciu predstavuje prípad, kedy národná rada prostredníctvom re-
ferenda hlasuje o odvolaní prezidenta. V prípade, že prostredníctvom hlasovania 
nebol prezident odvolaný, ústava mu ukladá povinnosť Národnú radu Slovenskej 
republiky rozpustiť.

Súdna moc Českej republiky je tvorená sústavou súdov tvorenou Najvyšším 
súdom, Najvyšším správnym súdom, vrchnými súdmi, krajskými súdmi a okres-
nými súdmi. Je nutné poznamenať, že zvláštne postavenie má v tomto systéme 
ústavný súd, ktorý je postavený mimo sústavu súdov. Ten je tvorený 15 sudcami 
menovanými na obdobie desiatich rokov prezidentom so súhlasom Senátu. V čele 
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ústavného súdu je jeho predseda zastupovaný dvoma podpredsedami, ktorí sú ta-
kisto menovaní prezidentom. Všeobecné súdy rozhodujú na základe dvojinštanč-
nosti, čo znamená, že ak dôjde ku odvolaniu sa voči rozhodnutiu súdu prvej inštan-
cie, toto odvolanie rieši súd druhej inštancie. Súdmi prvej inštancie sú vo väčšine 
prípadov okresné súdy, no stáva sa, že sa súdom prvej inštancie stane aj súd kraj-
ský, voči ktorému je súdom druhej inštancie vrchný súd. 

Súdny aparát Slovenskej republiky tvorí ústavný súd a sústava všeobecných 
súdov. Medzi všeobecné súdy zaraďujeme Najvyšší súd, Najvyšší správny súd, 
krajské a okresné súdy a Špecializovaný trestný súd. Ústavný súd je tvorený 13 
sudcami menovanými na 12 rokov prezidentom Slovenskej republiky na základe 
návrhu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá navrhuje vždy dvakrát vyšší po-
čet kandidátov tak, aby mal prezident dostatočný priestor na rozhodovanie. V čele 
je predseda zastupovaný podpredsedom, pričom obaja sú do svojej funkcie meno-
vaní prezidentom Slovenskej republiky.

V oboch porovnávaných krajinách je prezident hlavou štátu, ktorý reprezentuje 
štát vo vnútorných a aj zahraničných veciach. Zatiaľ čo Slovenská republika volí 
prezidenta priamou voľbou už od roku 2000, Česká republika tak činí až od roka 
2012. Do tejto doby bola hlava štátu volená oboma komorami parlamentu na spo-
ločnej schôdzi. V oboch krajinách má prezident funkčné obdobia 5 rokov, pričom 
má možnosť byť zvolený maximálne dvakrát.

Orgány štátnej správy, ministerstva a ostatných orgánov štátnej správy sú me-
nované zákonom, ten ustanovuje aktuálny počet ministerstiev Slovenskej republiky 
a Českej republiky na 14. Štruktúra ministerstiev je mimoriadne podobná v Sloven-
skej a aj v Českej republike. Odlišnosť je možné vnímať len v niektorých názvoch. 
Niektoré ministerstvá na základe svojho názvu zahŕňajú širší okruh záležitostí. 
Spomeňme napríklad ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizá-
cie. Najväčším rozdielom v porovnaní Slovenskej a Českej republiky je postavenie 
štátneho tajomníka. Ten v rámci Slovenskej republiky zastupuje ministra v dobe 
jeho neprítomnosti v rozsahu stanovených práv a povinností. Pri rokovaniach vlády 
však štátny tajomník nemôže hlasovať a má výhradne poradný hlas. Organizačné 
usporiadanie ministerstiev je rozdelené na sekcie a odbory. V nasledovnej tabuľke 
uvádzame zoznam ministerstiev Slovenskej a Českej republiky:
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Tabuľka 2 Organizačné usporiadanie ministerstiev SR a ČR

Slovenská republika Česká republika
Ministerstvo hospodárstva Ministerstvo priemyslu a obchodu

Ministerstvo financií Ministerstvo financií

Ministerstvo poľnohospodárstva  
a rozvoja vidieka Ministerstvo dopravy

Ministerstvo vnútra Ministerstvo poľnohospodárstva
Ministerstvo spravodlivosti Ministerstvo vnútra

Ministerstvo zahraničných vecí Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí  
a rodiny Ministerstvo práce a sociálnych vecí

Ministerstvo životného prostredia Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo školstva, vedy,  
výskumu a športu

Ministerstvo školstva, mládeže  
a telovýchovy

Ministerstvo kultúry Ministerstvo kultúry
Ministerstvo zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Ministerstvo pre miestny rozvoj

Ministerstvo obrany Ministerstvo obrany

Zdroj: Zákon č. 575/2001 Z. z., o organizácii činnosti vlády a organizácii ústred-
nej štátnej správy; Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů štátní sprá-vy České republiky; vlastné spracovanie

Zákon o obecnom zriadení Slovenskej republiky definuje ako orgány obce za-
stupiteľstvo a starostu. Ďalej uvádza ako orgány obce obecnú radu, komisie, hlav-
ného kontrolóra, obecný úrad a jeho predsedu. Predseda je v rámci českej právnej 
úpravy tajomníkom obce. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce vykonávajúcim 
kontrolnú činnosť v rámci pôsobnosti obce, ale tak isto aj v rámci finančných operá-
cií a účtovníctva obce. Starosta obce je volený v priamych voľbách s vekovou hra-
nicou minimálne 25 rokov. Tu je zjavný rozdiel oproti Českej republike, kde je sta-
rosta obce volený zastupiteľstvom zo svojich členov. Rozdiely však nachádzame 
aj vo frekvencií schôdzi zastupiteľstva. Zatiaľ čo sa zastupiteľstvo v Českej repub-
like schádza podľa potreby minimálne však raz za tri mesiace, zastupiteľstvo obce 
v Slovenskej republike sa schádza najmenej raz za dva mesiace. Voľby do zastu-
piteľstva a voľba starostu obce prebiehajú na Slovensku súbežne. Starosta nie je 
a nemôže byť členom zastupiteľstva.
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Záver

Je jednoznačne nutné uznať, že každá krajina má verejnú správu a samosprá-
vu postavenú na rovnakých základoch, no jednotlivé detaily sa od seba odlišujú. 
Každá z krajín má silné, ale aj slabé stránky a môžu pre seba pôsobiť ako istá 
inšpirácia. Pevne veríme, že sme touto prácou naplnili stanovené ciele. Spočiat-
ku sa mohlo zdať, že práca zameraná na túto tému bude krátka a nebude obsa-
hovať žiadne podstatné informácie. Počas písania sme však prišli na to, že by si 
zaslúžila aj rozsah niekoľko násobne presahujúci rozsah tejto práce. Pevne verí-
me, že bude táto práca tvoriť inšpiráciu pre ďalšie práce, ktoré by sa zameriavali 
na konkrétne prvky verejnej správy a samosprávy. Nami skúmaná problematika 
je natoľko rozsiahla, že sme sa niektorým častiam jednoducho nemohli venovať 
dostatočne podrobne. Každopádne však dúfame, že aj napriek tejto skutočnos-
ti obsah práce umožní jej čitateľovi urobiť si prehľad o podobe systému verejnej 
správy Slovenskej republiky a Českej republiky do takej miery, aby boli zrejmé 
prítomné rozdiely.
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Abstract

In our rigorous thesis we deal with issues of migration, emigration and asylum 
policy. In the first part we deal with the theoretical basis of migration, gradual his-
torical development, and approach to emigration, immigration and asylum. The se-
cond part discusses in more detail the causes and problems related to migration 
and asylum, differences in national cultures, terrorism, poverty, the war in Ukraine 
and social inequalities. The content of the third part is migration and asylum policy, 
the labor market and its context and we provide an overview of the development 
of migration in the European Union. In the final fourth part we discussed migration 
and asylum policy in Slovakia, population development and its prediction, foreign 
migration, labor market, and labor cost and we conducted a survey focused on fo-
reign migration and the attitude of the population to the issue.

Keywords: migration, emigration, migrant, emigrant, asylum, refugee, migration 
policy

Úvod

Zahraničná migrácia sa v súčasnej dobe začleňuje svojimi politickými, popu-
lačnými, sociálnymi, bezpečnostnými a ekonomickými dopadmi čoraz viac medzi 
globálne problémy ľudí. Každý rok veľké množstvo ľudí na Zemi opúšťa svoje do-
movy a prekračuje hranice iných krajín v snahe nájsť prácu, prosperitu, pocit istoty 
a bezpečia, vhodnejších podmienok pre život a lepšiu klímu. Väčšina migrantov je 
motivovaná predstavou po lepších ekonomických príležitostiach. vyššej životnej 
úrovni, ale veľká skupina ľudí je nútená odisť‘ z krajiny z dôvodu vojnových kon-
fliktov, trvajúcich politických a občianskych nepokojov, prenasledovania, chudoby 
a prírodných katastrof.

* Mgr. SiIvia Špiriaková, Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, Furdekova 16, 
851 04, Bratislava, e-mail: silvia.spiriakova@gmail.com
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1 Migrácia a azylové politika

Migrácia osôb nie je rozložená v krajinách rovnomerne. Ich hustota je najväč-
šia v priemyselných a ekonomicky vyspelých krajinách. Migranti sa rozdeľujú 
na viacero prekrývajúcich kategórii, napríklad na migrantov so zmenou bydliska, 
Ilegálnych a nelegálnych, migrantov za účelom práce, štúdia, žiadateľov o azyl, 
odídencov, etnických migrantov, repatriantov a osôb s udeleným občianstvom. Za-
hraničnú migráciu na medzinárodnej úrovni predstavuje celý rad vládnych, me-
dzivládnych a mimovládnych organizácií, inštitúcií, množstvo prijatých právnych 
noriem, odporúčaní, koncepcií, programov, štatistických štúdií a materiálov. Medzi 
najznámejšie teórie migrácie patrí makroekonomická neoklasická teória založená 
na nerovnováhe medzi regionálnymi trhmi práce a migrantov ako ,,dodávateľov“ 
práce (Hicks, 1963, of.Krieger,2004)1 považuje rozdiely v dosiahnutých mzdách, 
resp. v dopyte a ponuke práce v imigračných a emigračných krajinách. Nerov-
nomernosť v mzdách, merané ako rozdiely v kúpnej sile obyvateľov, spôsobujú 
reálnu migráciu. Ľudský kapitál z ekonomicky slabších krajín je kompenzovaný 
spätným tokom kapitálu z ekonomicky silnejších krajín. Politika štátnych zásahov 
ovplyvňuje migráciu regulovaním pracovného trhu v krajinách pôvodu, aj v cieľo-
vých krajinách. Teória duálneho pracovného trhu vychádza z dopytu po nízko kva-
lifikovaných pracovných silách v moderných industriálnych spoločnostiach. Ak je 
v krajine dopyt po nízko kvalifikovaných pracovných silách, zamestnávanie domá-
cich pracovníkov, by viedlo k plošnému nárastu miezd na pracovnom trhu a záro-
veň inflácii a rastu cien. Lacnejšou náhradou je zamestnávanie pracovníkov zo za-
hraničia, ktorí akceptujú nízke mzdy, ktoré sú však stále vyššie, ako zárobky v ich 
domovskej krajine.

V prípade vysokokvalifikovaných migrantov odpadávajú náklady na ich vzdela-
nie. Na strane druhej vzniká riziko zvýšenia miery nezamestnanosti, vyplývajúce 
z existencie migrantov na pracovnom trhu v hostiteľskej krajine a vytláčanie do-
mácej pracovnej sily z pracovných pozícií, pripadne znižovanie miezd, potenciál-
nu závislosť hospodárstva na zahraničnej pracovnej sile. Ak je časť‘ zahraničných 
migrantov ekonomicky a pracovne neaktívna, ako sú utečenci, nezamestnaní, ro-
dinní príslušníci, dopady imigrácie na domácu ekonomiku môžu byť markantné. 
Migrácia má významný vplyv na okamžitú a strednodobú demografickú situáciu 
obyvateľstva cieľovej krajiny, pretože migrujú hlavne osoby v reprodukčnom a pro-
duktívnom veku.2

Dopady migrácie na krajiny pôvodu v prípade ekonomických výsledkov 
na emigračné krajiny je významný príliv príjmov z časti zárobkov, posielaných 

1 DIVINSKÝ, B. 2005 Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – stav, trendy, spoločenské súvislosti, 
s. 20
2 DIVINSKÝ, B. 2005 Zahraničná migrácia v Slovenskej republike – stav, trendy, spoločenské súvislosti, 
s. 25
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migrantmi domov, tzv. remitencie. Predstavujú finančné prostriedky, ktoré sú v do-
mácej krajine používané, ako investície alebo kapitál na vzdelávanie deti migran-
tov, úspory v bankách, alebo nákup tovarov a služieb, čím sa podieľajú na ekono-
mickom rozvoji krajiny pôvodu.

Z geografického hľadiska je jedným z hlavných imigračných regiónov dnešného 
sveta Európa. Je atraktívnym prostredím pre migrantov. Smerujú do nej vo veľkom 
počte aj žiadatelia o azyl. Cieľovými krajinami v Európe pre podávanie žiadostí 
o azyl sú už dlhodobo Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko 
a Švajčiarsko. Žiadatelia o azyl prichádzajú prevažne zo Sýrie, Venezuely, Afganis-
tanu, Južného Sudánu, Mjanmarska a Ukrajiny.

1.1 Azyl a azylové politika

Otázky spojené s právom na azyl a utečencami, resp. žiadateľmi o azyl má dlhú 
históriu. Krajiny s utečencami sa stretávali, alebo ich prijímali, takmer všetky civili-
zácie a nie je to iné ani v dnešnej dobe. V súčasnosti sú odlišné objemy utečencov 
a miera ochrany práv, či prijatie spoločnosťou. Základnými impulzami pre útek z do-
movskej krajiny sú vojny, vojnové konflikty, represie a široké miera diskriminácie 
obyvateľstva, ako je politická, náboženská, národnostná, rasová a etnická. Stretá-
vame sa s environmentálnymi utečencami v dôsledku veľkých prírodných nešťastí. 
Čoraz častejšie sú žiadatelia o azyl, aj spomedzi nelegálnych migrantov.

Obr. 1 Žiadosti o azyl v Európe podľa kontinentu

Zdroj: Eurostat
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Veľký krok v azylovom práve bol rok 1951, kedy bol prijatý Dohovor o právnom 
postavení utečencov. Dohovor bol reakciou na konkrétne udalosti, kedy desiat-
ky miliónov ľudí bolo vyhnaných druhou svetovou vojnou, ktorí blúdili po Európe 
a snažili sa prežiť a začať‘ nový život v novej krajine. Dohovor o právnom postave-
ní utečencov riešil a reagoval, práve na túto situáciu a dikcia sa vzťahovala k nim 
do minulosti. Za utečencov sa považovali len ľudia, ktorí sa nimi stali v dôsledku 
udalosti pred 1.1.1951. Neskôr sa štáty obávali, že by sa mohlo vo svete objaviť’ 
veľké množstvo utečencov, o ktorých by nemali žiadnu vedomosť, tak zmienené 
časové a miestne obmedzenie v Dohovore bolo odstránené a nahradené Protoko-
lom o právnom postavení utečencov z roku 1967.3

V roku 2003 nadobudol účinnosť’ zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, ktorý zavie-
dol novú terminológiu. Slovo „utečenec“ z predchádzajúcej právnej normy sa na-
hradil pojmom „žiadateľ o azyl“ a „azylant“. Žiadateľom o azyl je cudzinec, ktorý 
na oddelení PZ vyhlási, že žiada o udelenie azylu na území Slovenskej republiky. 
Pojem azylant je pomenovaný cudzinec, ktorému Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky udelilo azyl. Zákon o azyle definuje aj ďalšie podstatné definície, ako je 
azyl, konanie o azyle, doplnková ochrana. odídenec. bezpečnostná tretia krajina, 
azylové zariadenie a upravuje otázky, ktoré sa týkajú azylového konania, poskyto-
vania dočasného útočiska, doplnkovej ochrany práv a povinností cudzincov, pôso-
benia verejných orgánov a integráciu azylantov do spoločnosti. Azyl udeľujú orgá-
ny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v azylovom konaní. Cudzinci sa môžu 
uchádzať‘ o azyl hneď po vstupe do krajiny, alebo aj neskôr. Cudzinci, ktorí žiadajú 
o medzinárodnú ochranu, alebo im bola udelená, sú povinní‘ zachovávať presne 
zákonom stanovené podmienky. Inštitucionálne azylovou migráciou na Slovensku 
sa zaoberá Migračný úrad Slovenskej republiky. Rozhoduje o udelení azylu, po-
skytnutiu ochrany, útočiska na istý čas, zabezpečuje starostlivosť, napomáha za-
členeniu do spoločnosti, podieľa sa na príprave migračných politík a riešení. Spo-
lupracuje s UNHCR, IOM, mimovládnymi organizáciami a samosprávami.4

Veľmi často sa hovorí o tom, kto je a kto nie je utečencom. Dohovor štátom pri-
kazuje povinnosť’ nenavrátiť utečenca do krajiny nebezpečenstva. Jedná sa o vy-
jadrenie tzv. princípu non-refoulement. Znamená to, že štát nemôže vrátiť ute-
čenca tam, kde mu hrozilo vážne nebezpečenstvo. Štát, ale môže osobu navrátiť 
inam, do krajiny, kde jej nebezpečenstvo nehrozí.5

3 UHEREK, Z. – HONUSKOVÁ, V. – GUNTER, V. – OŠŤÁDALOVÁ, Š. 2015 Migrace: Historie  
a součastnost, s. 95
4 DIVINSKÝ, B. 2009 Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004–2008), vyd.: 
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, s. 73
5 UHEREK, Z. – HONUSKOVÁ, V. – GUNTER, V. – OŠŤÁDALOVÁ, Š. 2015 Migrace: Historie  
a součastnost, s. 99
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Obr. 2 Štáty s najväčším počtom osôb žiadajúcich o azyl v roku 2020

Zdroj: Eurostat

Žiadatelia o azyl pochádzali v roku 2020 takmer zo 150 krajín.6 

1.2 Prehlaď vývoja migrácie v priestore EÚ

Európu je možné z geografického hľadiska považovať‘ za hlavný imigračný re-
gión dnešného sveta. V novoveku mala Európa skôr emigračný charakter a jeho 
premena nastala až v druhej polovici 20. storočia. Je možné identifikovať’ štyri fázy 
migrácie do Európy:

1. fáza – trvajúca do r. 1960, vyznačovala sa turbulentnými presunmi ľudí po voj-
ne. Napríklad vysídlenie etnických Nemcov z východnej Európy, presťahovanie 
časti Grékov po skončení občianskej vojny v krajine, výmeny obyvateľstva medzi 
Poľskom a bývalým Sovietskym zväzom, ale aj výmena obyvateľstva medzi Slo-
venskom a Maďarskom.

2. fáza – krajiny západnej Európy začali v 50. rokoch 20. storočia ekonomicky 
rásť‘ a dochádzalo k nedostatku pracovných síl. Západná Európa sa stala pracov-
ne preferovanou a v rokoch 1961 až 1973 a prichádzali do nej migranti z hospo-
dársky menej vyspelých štátov južnej Európy (Taliansko, Španielsko, Portugalsko 

6 https://ec.euroDa.eu/info/strateqv/priorities – 2019–2024
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a Grécko) zo severnej Afriky (Maroko, Alžírsko, Tunisko) a bývalej Juhoslávie a Tu-
recka s vysokou mierou nezamestnanosti. 

3. fáza — kde cudzincom bolo povolené zostať‘ na území hostiteľských krajín 
a zlúčiť sa s najbližšími členmi rodiny. Tretia fáza sa tak spájala s migračnými tok-
mi, ktoré boli hlavne tvorené ženami a deťmi.

4. fáza — prichádzali hlavne žiadatelia o azyl, etnickí migranti a nelegálni mig-
ranti. Po páde Železnej opony sa po roku 1989 do migračného pohybu v Európe 
pripojili aj stredoeurópske a východoeurópske krajiny.

V súčasnej dobe podľa štatistiky Európskej komisie k 1. januáru 2020 žije 447,3 
milióna obyvateľov a z toho tvorí 23 miliónov občanov z krajín mimo Európskej únie 
(5,1% celkového počtu obyvateľov EÚ) a takmer 37 miliónov predstavovali osoby, 
ktoré sa narodili mimo EÚ (8,3% celkového počtu obyvateľov EÚ)7

Obr. 3 Počet obyvateľov EÚ narodených v zahraničí v jednotlivých kraji-
nách

Zdroj: Eurostat, OECD, UNDESA, údaje z roku 2020

Medzi najväčšie dôvody prečo zostať v Európe podľa štatistických údajov Eu-
rostatu sú: rodina, práca, azyl a vzdelávanie.

7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024
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Obr. 4 Dôvody prečo zostať v Európe

Zdroj: Eurostat, OECD, UNDESA, údaje z roku 2020

Na základe údajov, ktoré boli zverejnené Úradom Vysokého komisára Organi-
zácie spojených národov pre utečencov bolo na záver roka 2020 na celom sve-
te: 26,4 milióna utečencov a 48,0 milióna vnútorne vysídlených osôb v dôsledku 
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pretrvávajúcich konfliktov.

Obr. 5 Európska únia a desať krajín s najvyšším počtom utečencov

Zdroj: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov

Podľa údajov v porovnaní s celkovým počtom obyvateľov tvorí podiel utečen-
cov v Európskej únii 0,6%. Veľká väčšina utečencov z Afriky a Ázie neprichádzajú 
do Európy, ale presúvajú sa do susedných krajín.

V súčasnej dobe v treťom tisícročí sme svedkami vojny na východnej Ukrajine, 
kde nastal vojnový ozbrojený konflikt prebiehajúci v ukrajinskej časti Donbas medzi 
Ukrajinou a dobrovoľníckymi ozbrojenými silami na jednej strane s poruskými se-
paratistami a vojenskými jednotkami Ruskej federácie. Od začiatku vojny z Ukraji-
ny utieklo viac ako päť’ miliónov ľudí. Najviac ľudí smerovalo do Poľska, približne tri 
milióny, ale aj do Rumunska, Ruska a Maďarska. Na Slovensko ich prišlo približne 
270 tisíc. Denne prejde slovensko-ukrajinskou hranicou približne tritisíc utečencov. 
Časť utečencov sa na Slovensku len zastaví a pokračuje smerom do západných 
krajín Európy.

Mesiac od začiatku vojenského konfliktu k 24.marcu 2022 opustili Ukrajinu mi-
lióny ľudí. Cez hraničný priechod slovensko-ukrajinskej hranice prešlo 269 111 ute-
čencov.
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Z celkového počtu prichádzajúcich Ukrajincov bolo:

Deti 104.413
Ženy 129.367
Muži  35.331

Zdroj: MVSR

V poslednom období sa Ukrajinci začali vracať‘ domov. Dôvody sú rôzne, ale 
zároveň aj veľmi prirodzené. Odchádzajú do svojej domovskej krajiny, pretože tam 
sa cítia doma, túžia po svojej rodine, ktoré musela zostať na Ukrajine. Za rozhod-
nutiami vrátiť sa späť je veľa emócií, bolesti a túžba po predošlom spôsobe života.

Záver

Cieľom bolo poukázať na problematiku súčasnej migrácie, ako aktuálneho sta-
vu, ktorému vo veľkej miere čelí Európska únia, ale aj Slovensko. Venovali sme 
sa medzinárodnej migrácii, ale taktiež, aj prílivom migrantov na územie Slovenskej 
republiky, zapríčineného vo veľkej miere vojnovým konfliktom na Ukrajine, ale aj 
odlivom emigrantov z našej domovskej krajiny. Zhrnuli sme existujúce teórie, prob-
lémy, úskalia, ale aj výhody, ktoré prináša migrujúce obyvateľstvo.
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Esej rigoróznej práce na tému: 

Vplyv pandémie SARS–CoV–2 na medzinárodný obchod EÚ

Impact of the SARS–CoV–2 pandemics on EU international trade

Mgr. Michal UHLIARIK, MBA*

Abstract

The thesis focuses on the topic of International Trade and the impact of the 
ongoing COVID-19 pandemic. The presented work deals with the theoretical 
background and the characteristics of International Trade in various contexts and 
the COVID-19 pandemic. The consequences of the pandemic on International 
Trade and its impacts on the territorial and commodity structure are examined in 
more detail. Changes in these structures, prices and trends with a long-term effect 
are defined in the thesis. Several statistics, official reports and data were used to 
process the work. The conclusions of the work summarize and evaluate the results 
of the analysis and summarize the selected impacts.

Keywords: international trade, pandemics, import and export

Úvod

Pandémia COVID-19 zapríčinená vírusom SARS_CoV_2, ktorá vypukla na pre-
lome rokov 2019/2020 zasiahla život celej spoločnosti, vrátane ľudí, priemyslu, 
výroby, služieb, spoločenského života a kultúry, hospodárstva a ekonomiky, medzi-
národný obchod nevynímajúc. Súvisiace dopady pretrvávajúcej pandémie sa dajú 
považovať za bezprecedentné, vzhľadom na to, že spoločnosť musela čeliť úplne 
novým a doposiaľ nepoznaným výzvam. Okrem toho prijímané opatrenia v súvis-
losti s obmedzením šírenia vírusu ovplyvnili celý koncept globalizácie, ktorá bola 
minimálne v poslednom desaťročí celosvetovým cieľom. Zákaz vychádzania, ce-
loplošné lockdowny, práca z domu, karantény, zákaz cestovania a iné nefarmace-
utické zásahy a opatrenia, ktoré terajšia generácia nepoznala, pozastavili výrobu, 
služby, dovoz a vývoz produktov a rovnako aj medzinárodnú výmenu práce. Tieto 
efekty predstavujú len istú časť konsekvencií, ktoré pandémia spôsobila, pričom 

* Mgr. Michal Uhliarik, MBA, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Brati-
slave, Furdekova 16, 851 04 Bratislava, e-mail: uhliarikmichal0@gmail.com
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je nutné zdôrazniť, že všetky majú dlhodobý dopad. Okrem toho sú tieto opatrenia 
a stým súvisiace dopady heterogénne, to znamená, že každá oblasť alebo región 
je zasiahnutý inak a vo väčšej či menšej miere, čo rovnako platí aj pre oblasti prie-
myslu. 

Medzinárodný obchod a jeho význam v rámci ekonomiky

Medzinárodný obchod je možné definovať ako súhrn vzťahov, ktoré sú spojené 
s výmenou tovarov medzi národnými ekonomikami. Je súčasťou svetového ob-
chodu a slúži ako fundamentálna zložka internacionalizácie výroby. Vznikol ako 
následok pohybu tovarov, služieb, kapitálu, pracovných síl medzi ekonomikami 
v rámci budovania medzinárodných ekonomických vzťahov. Žiadna krajina nie je 
úplne sebestačná a nemôže vyrábať všetky produkty, ktoré potrebuje a ani nie je 
obdarená všetkými prírodnými zdrojmi potrebnými na udržanie svojho hospodár-
skeho rastu. Výsledná vzájomná závislosť národov sa stáva dôležitou, pretože 
svetová ekonomika sa globalizuje a podniky rozširujú svoje trhy za hranice svojich 
krajín. Slobodná, spravodlivá a vzájomná výmena tovarov a služieb medzi dvoma 
rôznymi krajinami sa označuje ako medzinárodný obchod, ktorý je realizovaný pro-
stredníctvom vývozu a dovozu. 

Produkt, ktorý sa predáva na trhu, sa nazýva export (vývoz) a produkt, ktorý 
sa kupuje na trhu, je import (dovoz). Dovoz a vývoz sa účtuje v časti bežného 
účtu platobnej bilancie krajiny a takáto výmena produktov ma za cieľ splniť určitú 
potrebu, splniť existujúce požiadavky alebo pôsobiť ako legitímny spôsob diver-
zifikácie ekonomického koša krajiny. Potreba uskutočňovať globálny obchod pri-
márne vyplýva z nerovnomerného rozdelenia prírodných zdrojov. To vedie k deľbe 
práce, rozvoju technického know-how a znižovaniu porovnateľných nákladov, čím 
sú niektoré krajiny vhodnejšie na výrobu určitých tovarov alebo služieb. Plynulý tok 
medzinárodného obchodu zabezpečuje, že svetová ekonomika naďalej prosperuje 
napriek politickým, sociálnym a kultúrnym rozdielom. V súčasnosti sa už skoro 
každá krajina na svete zapája od medzinárodnej deľby práce a medzinárodného 
obchodu, avšak rozsah zapojenia závisí od historických, politických, prírodných, 
technických a ekonomických podmienok krajiny. K ekonomickým podmienkam 
patrí najmä vybavenosť krajiny výrobnými faktormi, teda pôda, práca a kapitál.  
V rámci medzinárodného obchodu je možné nájsť takmer každý produkt, vrátane 
jedla, oblečenia, vína, šperkov, náhradných dielov, zásob a meny.

Európska Únia (EÚ) sa na podieľa na medzinárodnom obchode s tovarom 
takmer pätinou a má na trhu vedúce postavenie. Európa každý deň vyváža tovar 
v hodnote stoviek miliónov eur a dováža ďalšie stovky miliónov, a aj preto patrí me-
dzi najväčších svetových vývozcov priemyselného tovaru a služieb a je najväčším 
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vývozným trhom pre približne 80 krajín. Dvadsaťsedem krajín Európskej únie tak 
spolu tvoria 16 % svetového dovozu a vývozu. Okrem toho je EÚ najotvorenejšia 
voči rozvojovým krajinám, odkiaľ dováža viac paliva ako z USA, Kanady alebo 
Číny či Japonska.

Geografická a komoditná štruktúra je dôležitou črtou medzinárodného obchodu 
a predstavuje štruktúru z hľadiska geografickej distribúcie a plnenia komodít. Ge-
ografická štruktúra medzinárodného obchodu je výsledkom formovania svetovej 
ekonomiky a deľby práce a rozvoja vedecko-technickej revolúcie. Takáto štruktúra 
zahŕňa štáty s vyspelou trhovou ekonomikou EÚ, štáty Európskeho združenia voľ-
ného obchodu (EZVO), členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD),  
rozvojové krajiny, spoločenská nezávislých štátov a iné nešpecifikované krajiny. 
Ku geografickým štruktúram môžeme zaradiť tieto oblasti: svet, Severná Amerika, 
Latinská Amerika, Európa, EÚ, Ruská federácia, Afrika, Blízky východ, Ázia, Ja-
ponsko, Čína a India. Komoditná štruktúra medzinárodného obchodu sa formuje 
pod vplyvom konkurenčných výhod, ktoré má národné hospodárstvo k dispozícii, 
tzn. od hospodárskej štruktúry krajiny. Krajina má konkurenčné výhody len vtedy, 
ak sú ceny exportných komodít (alebo domáce ceny) nižšie ako svetové. Rozdie-
ly v cenách vznikajú v dôsledku rozdielnych výrobných nákladov, ktoré závisia 
od dvoch skupín faktorov. Komoditná štruktúra prešla výrazným vývojom rôznych 
predvídateľných aj neočakávaných zmien, ktoré ovplyvňovali dovoz aj vývoz. Ten-
to vývoj jasne znázorňuje dominantné postavanie najmä tých ekonomík, ktoré sú 
rozvinuté, pretože sa dostali do popredia aj napriek tomu, že produkcia menej 
rozvinutých krajín prevládala. Došlo teda k celkovej reštrukturalizácií svetového 
hospodárstva. 

Medzinárodný obchod má viacero benefitov, ktoré súvisia s možnosťami výme-
ny tovarov, služieb a kapitálu cez medzinárodné územie. Krajiny môžu rozširo-
vať spotrebné možnosti krajiny a sortiment spotreby o statky, ktoré krajina nie je 
schopná zabezpečiť sama. Krajiny, ktoré významne profitujú na medzinárodnom 
obchode patria medzi krajiny s tzv. otvorenou ekonomikou a dokážu tak obchodo-
vať a vymieňať výrobné faktory, tovary a služby so zvyškom sveta. Medzinárodný 
obchod má signifikantný podiel na hrubom domácom produkte (HDP) danej krajiny. 
Stupeň otvorenosti ekonomiky je možné zistiť prostredníctvom pomeru medzi vý-
vozom a dovozom k HDP. Medzinárodný obchod je rovnako dôležitý aj z pohľadu 
globalizácie, pretože bez medzinárodnej výmeny tovarov, by sa krajiny museli spo-
liehať len na vlastné zdroje a výrobu. Medzi nevýhody medzinárodného obchodu 
patrí najmä jeho citlivosť. Ak je krajina veľmi závislá od trhov v nejakej oblasti, 
môže nastávajúca kríza v tejto oblasti negatívne postihnúť aj vývoj vo vnútri krajiny. 
Na národnú ekonomiku pôsobí negatívne aj to, ak dovoz konkurencie zo zahranič-
ného obchodu ničí domácich výrobcov, ktorí sú z pohľadu rozvoja ekonomiky per-



110

spektívne a pre krajinu ekonomicky dôležité. V prípade integračného zoskupenia 
môže medzinárodný obchod pôsobiť na stratu samostatnosti krajiny a prispieť ku 
kríze v krajine. 

Charakteristika SARSCoV2 a vypuknutie celosvetovej pandémie

Koronavírus 2 závažného akútneho respiračného syndrómu (Severe acute res-
piratory syndrome coronavirus 2 – SARS-CoV-2) je vysoko prenosný, patogénny 
koronavírus, ktorý bol indikovaný koncom roka 2019 a spôsobil celosvetovú pan-
démiu akútneho respiračného ochorenia s názvom „koronavírusová choroba 2019“ 
(coronavirus disease 2019‘ – COVID-19), ktorá ohrozuje ľudí, zdravie a verejnú bez-
pečnosť. Tento nový koronavírus SARS-CoV-2 bol pomenovaný pre podobnosť jeho 
štruktúry s koronavírusmi súvisiacimi s ťažkým akútnym respiračným syndrómom. 

Koncom decembra 2019 niekoľko zdravotníckych zariadení vo Wu-chane v pro-
vincii Hubei, v Číne nahlásilo viacerých pacientov s pneumóniou neznámeho pô-
vodu. Podobne ako u pacientov so SARS a MERS (v rokoch 2008 – 2009), títo 
pacienti vykazovali symptómy vírusovej pneumónie, vrátane horúčky, kašľa a dis-
komfortu na hrudníku a v závažných prípadoch aj príznaky bilaterálnej pľúcnej 
infiltrácie. Od začiatku sa uvádzalo, že vypuknutie nového vírusu je priamo epide-
miologicky spojené s trhom s morskými plodmi Huanan. Práve z prvých 27 zdo-
kumentovaných hospitalizovaných pacientov bola väčšina prípadov spojená s veľ-
koobchodným trhom, mokrým trhom nachádzajúcim sa v centre mesta Wuhan, 
kde sa predávajú nielen morské plody, ale aj živé zvieratá vrátane hydiny a voľne 
žijúcich živočíchov. Počiatočné prípady boli epidemiologicky spojené s týmto trhom 
vo Wu-chane, avšak o mnohých z pôvodných 41 prípadov bolo neskôr hlásené, že 
neboli vystavené trhu. V týchto prípadoch sa jednoznačne potvrdilo, že ide o akút-
nu respiračnú infekciu spôsobenú novým koronavírusom. 

Pandémie majú v našej modernej spoločnosti čoraz väčší potenciál ako kedysi. 
Je to najmä dôsledok populácie, ktorá sa zväčšila a urbanizovala. Rovnako vďaka 
pokroku vo vysokorýchlostnej leteckej doprave sa zvýšila úroveň medzinárodného 
prepojenia a je možné bezstarostne cestovať po celom svete. Okrem toho s pok-
rokom v medicíne a v oblasti verejného zdravia a vývojom liečiv vzrástla populácia 
osôb s vyšším rizikom, vrátane starších ľudí a ľudí s chronickými ochoreniami. 
Práve súčasná pandémia je rovnako vyššie uvádzaných skutočností, a preto reak-
cia na pandémiu a pripravenosť na tie ďalšie sa stali kľúčovou súčasťou tzv. misie 
verejného zdravia. 

Príznaky sa u ľudí môžu líšiť a časom meniť. Vírus napadá rôzne tkanivá tela, 
a preto spôsobuje rôzne prejavy bolesti. SARS-CoV-2 primárne napáda dýchací 
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systém a u pacientov sa rozvinie bolesť hrdla, horúčka, kašeľ a ďalšie symptó-
my súvisiace so zápalom pľúc. Okrem toho infikuje nervový systém, tráviaci sys-
tém (napr. bolesť brucha, hnačka, strata chuti do jedla, vracanie, závažné poru-
chy tráviaceho systému) a kardiovaskulárny systém (napr. bolesť hrudníka, dlane 
a poškodenie srdca). Incidencia je u všetkých symptómov pomerne vysoká, avšak 
v porovnaní s bolesťou hrudníka a brucha je u pacientov s COVID-19 väčšia prav-
depodobnosť vzniku bolesti hlavy a hrdla. Medzi časté príznaky patrí aj strata chuti 
alebo čuchu. Odhaduje sa, že 80 % prípadov COVID-19 je miernych , avšak 20 % 
infekcií má za následok klinicky závažné prípady, ktoré majú potenciál zahltiť už aj 
tak preťažené zdravotnícke zariadenia. 

Vzhľadom na vtedajší nedostatok vakcín a účinných antivirotík boli nefarma-
ceutické intervencie (nonpharmaceutical interventions – NPI) najúčinnejšie do-
stupné intervencie na lokálnu a globálnu kontrolu a zmiernenie COVID-19. Aj 
preto boli v súvislosti so znižovaním možného rizika nákazy a s odstraňovaním 
vírusových ohnísk od začiatku pandémie prijaté na celom svete protipandemic-
ké opatrenia, ktoré signifikantne ovplyvnili všetky sféry ľudského života. Tie sa 
niesli v duchu rôznych obmedzí, zákazov, odporúčaní a v niektorých prípadoch aj 
úplným pozastavením činnosti (napríklad priemysel, výroba, doprava). Opatrenia 
zamerané na globálne spomalenie infekcie doteraz zahŕňali cestovné obmedze-
nia, izoláciu potvrdených prípadov a karanténu exponovaných osôb. Od začiatku 
pandémie sa preventívne opatrenia implementovali s cieľom zníženia pravde-
podobnosti infekcie. Karanténa, izolácia a zavádzanie lockdownu sa uplatňovali 
v súlade s praxou epidemiológie verejného zdravia, keď bol v Číne potvrdený 
prenos z človeka na človeka. Už v apríli 2020, tzn. cca mesiac po vyhlásení ví-
rusového ochorenia COVID-19 za celosvetovú pandémiu, bola približne polovica 
celej svetovej populácie nejakou formou obmedzená a blokovaná. Odhaduje sa, 
že takmer štyri miliardy ľudí vo viac ako 90 krajinách po celom svete mali naria-
dené zostať doma. 

Pandémia COVID-19 je jednou z najzávažnejších kríz súčasnej doby. Soci-
álno-ekonomický vplyv krízy bol a stále je zničujúci a je vysoký predpoklad, že 
dôsledky sa budú prejavovať aj v nasledujúcich rokoch. Straty na životoch sú 
nepochybne najsmutnejším dôsledkom pandémie, ale aj ekonomický dosah bol 
ohromujúci. Bezprecedentná pandémia zasiahla viaceré sektory, pričom niektoré 
bolo zasiahnuté viac ako iné. Väčšina ľudí na svete, najmä súčasná generácia, nik-
dy nezažila porovnateľnú úroveň obmedzení alebo zákazov. Pandémia COVID-19 
spôsobila dominové účinky vo všetkých aspektoch ľudského života, sťažila situá-
ciu v podnikateľskom prostredí a zdecimovala medzinárodný obchod. Pandémia 
spôsobila zmätok na celom svete, čo malo za následok celosvetovo viac ako 2 
milióny úmrtí a prinútilo miliardy ľudí do izolácie kvôli príkazom zostať doma. 
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Medzinárodný obchod nebol žiadnou výnimkou a pandémiou bol zasiahnutý 
najmä v roku 2020, kde došlo k historickým prepadom s dlhodobým dopadom aj 
napriek tomu, že sa v roku 2021 medzinárodných obchod prudko zotavil. Aj keď sa 
obchodné toky vrátili do rovnakého stavu ako pred pandémiou, vplyvy na obchod 
v rámci niektorých tovarov, služieb alebo obchodných partnerov sú rôznorodé. 
Z teoretického hľadiska sa dalo očakávať, že COVID-19 podstatne ovplyvní medzi-
národný obchod, a to rôznymi spôsobmi. Mnohé vlády nariadili dočasné zatvorenie 
„menej podstatných“ výrobných prevádzok, zatiaľ čo mnohé korporácie buď prijali 
takéto opatrenia dobrovoľne (napr. z dôvodu zníženia ponuky pracovnej sily), ale-
bo znížili výrobu v dôsledku prerušenia svojich dodávateľských reťazcov. Vyššia 
záťaž pandémie vo vyvážajúcej krajine znižuje rozsah výroby, čo vedie k zníženiu 
ponuky exportu. Vývoz sa znižuje najmä v odvetviach a krajinách, kde je práca/
prevádzka na diaľku menej realizovateľná. Vplyv zaťaženia COVID-19 v dovážajú-
cej krajine je spôsobený najmä zníženým agregátnym dopytom v tejto krajine. Zní-
žené zárobky a menej návštev maloobchodných predajní vedie k zníženiu dopytu. 
Medzinárodný obchod jednej krajiny môže byť tiež ovplyvnený záťažou COVID-19 
v jej susedných krajinách.

Vplyv pandémie na medzinárodný obchod

Globálne šírenie koronavírusu malo za následok mnohé problémy v rámci me-
dzinárodného obchodu. Okrem zdravotnej krízy, ktorá sužovala celý svet, veľa kra-
jín čelilo ekonomickým výzvam, ktoré priamo súviseli s ich závislosťou od komodít. 
Komoditné trhy zareagovali na pandémiu drastickými pohybmi cien a rovnako aj 
výraznými zmenami vo výrobe a dopyte v dôsledku opatrení na zamedzenie pan-
démie. 

Pandémia najmä v roku 2020 zapríčinila bezprecedentné zníženie obchodu 
s tovarom a rovnako aj službami, pričom služby boli zasiahnuté v ešte oveľa väč-
šej miere. Rôzne empirické analýzy, globálne údaje a štatistiky poukazujú na to, 
že dopady pandémie majú heterogénnu povahu naprieč rôznymi odvetviami a ich 
rozsah je rozličný v závislosti od krajiny. Tieto efekty sa líšia aj v závislosti od vy-
spelosti ekonomík a ich sebestačnosti, pretože komoditne závislé krajiny utrpe-
li značné problémy. Niektoré odvetvia závislé od pohybu ľudí, cestovania alebo 
kultúry majú aj v súčasnosti výrazne problémy a pandémia v týchto odvetviach 
napáchala veľké škody s dlhodobými efektami. V roku 2020 došlo k takmer 9% 
poklesu medzinárodného obchodu, čo predstavuje najprudší pokles od svetovej 
finančnej krízy (2009). Okrem toho došlo až k viac ako 20% poklesu v prípade 
obchodu so službami, čo sa odhaduje takmer na štvornásobok poklesu v porov-
naní s poklesom na strane obchodu.  Príčinou takéhoto veľkého rozdielu je práve 
implementácia opatrení, ktoré čiastočne a vo väčšine prípadov (najmä na začiatku 
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pandémie) obmedzili sektor služieb. Najviac ovplyvnené boli kamenné predajne, 
reštaurácie, hotely a cestovanie spolu s turizmom či kultúra. Obchod s tovarom sa 
pomerne rýchlo zostavil, avšak odstávky výroby a továrni zapríčinili prudký nárast 
dopytu najmä pri tovaroch dlhodobej spotreby. 

Pandémia mala teda značné dopady aj ponuku a dopyt a ich nerovnomernosť. 
Najvýraznejšie bol ovplyvnený automobilový priemysel, kde došlo v roku 2020 až 
takmer k 50% poklesu. O niečo menší, ale stále výrazný podiel poklesu mal ener-
getický priemysel, ten sa však zotavil oveľa rýchlejšie. Ceny niektorých komodít 
v roku 2020 výrazne poklesli, a to napríklad v prípade ropy a zemného plynu. 
Rovnako klesli aj ceny medi, železnej rudy a zinku. Opak zaznamenali ceny zlata 
a drahých kovov, ktoré počas roka 2020 výrazne vzrástli. Poľnohospodársky prie-
mysel spolu s cenami pšenice boli v počiatočných mesiacoch pandémie na rovna-
kej úrovni. Podobne na tom boli aj ceny za drevo a drevené produkty. Ceny olejov 
však prudko vzrástli,  a platí to aj pre niektoré ďalšie potraviny, napríklad cukor 
a krevety. Porovnanie cien vybraných komodít medzi rokmi 2020 a 2021 a percen-
tuálne vyjadrenie zmien sú uvedené v nasledujúce tabuľke (Tabuľka 1).

Tabuľka 1 Ceny vybraných komodít v rokoch 2020 a 2021 vrátane zmien 
v %

Komodita 2019 zmena 2020 zmena 2021
drahé kovy (USD/unca) 105 13,2% 119 -0,3% 119
poľnohospo-
dárstvo (USD/MT) 83 -1,2% 82 1,8% 84

ropa (USD/barel) 51 -43% 35 20% 42
zlato (USD/unca) 1,392 14,9% 1,6 -0,6 1,59

Zdroj: RAJPUT, H. et al. 2021. A shock like no other: coronavirus rattles commo-
dity markets, s. 6565

Medzinárodný obchod zažíval v prvých mesiacoch pandémie v roku 2020 turbu-
lentné zmeny, netrvalo to však dlho, pretože sa obnovil vývoz a rovnako aj dovoz 
a rovnako sa ustálili ceny komodít. Za zmienku stojí aj fakt, že problémy medziná-
rodného obchodu boli čiastočne spojené aj s jeho globalizáciou, a rovnako aj so 
závislosťou krajín na dovoze viacerých významných komodít ako je pšenica, cukor 
či káva. V apríli 2020, tzn. mesiac po vypuknutí a oficiálnom vyhlásení pandémie 
miera dovozu a vývozu výrazne poklesla, a to v EÚ, kde dovoz poklesol až o -28% 
a vývoz o -31% a rovnako aj v USA s poklesom dovozu o -25% a vývozom na úrov-
ni poklesu -29%. O niečo lepšie na tom bola Čína, ktorej aj napriek pandémií po-
klesol dovoz o -14%, avšak vývoz sa zvýšil o 3%. 
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Hoci viacero analytikov a ekonómov predpovedalo výrazný prepad medziná-
rodného obchodu, čo sa čiastočne aj potvrdilo, medzinárodný obchod sa z krízy 
pomerne rýchlo zotavil. Situácia sa v roku 2021 postupne zlepšila, a to najmä pri 
tovaroch. Pri službách naďalej pretrvával pokles až o -30%, čo bolo dôsledkom 
prísnych protipandemických opatrení zavádzaných v rôznych oblastiach sveta, 
a ktoré sa vzájomne líšili. Rok 2021 sa aj napriek tomu dá považovať za pomerne 
silný, pretože vo viacerých prípadoch mala pandémia skôr pozitívne efekty čomu 
nasvedčujú aj štatistik. Dovoz a vývoz v Číne vzrástol v priemere až o 31,5%, v EÚ 
bol nárast o niečo menší v priemere o 12,5%. Podobný trend sa prejavil aj v USA, 
kde došlo k nárastu v prípade dovozu a vývozu v priemere o 10,5%. Okrem dovozu 
a vývozu tovarov sa zvýšil aj podiel farmaceutického priemyslu, ktorý počas roku 
2021 stúpol o viac ako 50% a pri medziročnom porovnaní v roku 2022 až o 38%. 
Zvýšil sa aj celkový predaj liekov, osobných ochranných pomôcok (masiek, respi-
rátorov, rukavíc, atď.) a dopyt po farmaceutických komoditách bol taký vysoký, že 
niektoré krajiny uvaľovali obmedzenia na vývoz takéhoto tovaru.

 Aj napriek počiatočným problémom v roku 2020, sa súčasná situácia na trhu 
vyvíja tým správnym smerom a má stále pozitívny trend. Nasledujúci graf (Obrázok 
1) Svetovej obchodnej organizácie (WTO – World Trade Organization) znázorňuje 
a porovnávaná objem medzinárodného obchodu od roku 2015 až po rok 2022. 
Najväčší prepad je možné pozorovať v druhom kvartály v roku 2020 (Q2 2020), no 
aj napriek prudkému poklesu sa situácia začala pomerne rýchlo zlepšovať a v sú-
časnosti objem medzinárodného obchodu prevyšuje situáciu pred pandémiou.

Obrázok 1 Objem medzinárodného obchodu v rozmedzí rokov Q1 2015 až 
Q1 2022

Zdroj: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/ar22_spotlight_im-
pact-of-covid-19_e.pdf
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Negatívne efekty pandémie sa prejavili najmä v roku 2020, keďže medziná-
rodný obchod nebol pripravený na tak prudké zmeny v pomerne krátkom čase 
a neočakával opatrenia v takom rozsahu. Tu je potrebné zdôrazniť, že hoci sú im-
plementované opatrenia odporúčané v prípade takýchto kríz, svet, medzinárodný 
obchod a ani obyvatelia neboli pripravený na celoplošné lockdowny, karantény či 
obmedzenia pohybu.  Na druhej strane, pandémia mala napriek zložitej situácií aj 
pozitívne efekty, ktoré sa začali prejavovať v roku 2021 a pokračujú aj v roku 2022. 
Súvisia predovšetkým s rýchlym obnovením medzinárodného obchodu, ktorého 
objem v súčasnosti už presahuje úroveň pred pandémiou. Výrazne sa zmenila 
aj filozofia nakupovania a do popredia sa dostáva ešte viac e-commerce a onli-
ne nakupovanie. Darilo sa aj drahým kovom a zlatu, ktorých ceny výrazne stúpli. 
Stúpli aj ceny pšenice, kukurice, ryže, cukru a kreviet, avšak tento nárast nemá 
pre spotrebiteľa pozitívny efekt, práve naopak. Analytici sa domnievajú, že vply-
vom pandémie došlo k celkovému zlepšeniu modelu medzinárodného obchodu, 
ktorý bol trvalo narušený a stagnoval už pred pandémiou. Darilo sa aj farmaceu-
tickému priemyslu, pretože výrazne stúpol dopyt po liekoch, medicínskom tovarom 
a ochranných prostriedkoch.

Záver 

Pandémia zasiahla medzinárodný obchod v bezprecedentnom meradle najmä 
v roku 2020, teda v čase keď bolo toto vysoko nákazlivé ochorenie vyhlásené 
za všeobecnú hrozbu a prepuklo z epidemiologickej situácie do pandemickej. Sve-
tová zdravotnícka organizácia (WHO) uznala túto situáciu za pandémiu v prvom 
kvartály v roku 2020 a to, že niektoré dopady pandémie sú pozorovateľné aj v sú-
časnosti niet pochýb. Ovplyvnený bol nie len dovoz a vývoz, ale aj medzinárodná 
výmena práce, predaj v kamenných predajniach, cestovanie a cestovný ruch, ktorý 
tak isto prispievajú ku globalizácií sveta. V rámci medzinárodného obchodu sa ob-
javili rôzne efekty, ktoré mali za následok obmedzenie vývozu niektorých potravín 
alebo enormné zvýšenie cien vybraných komodít. Na druhej strane bol najmä prie-
mysel a výroba áut či iných dopravných prostriedkov úplne pozastavená, pretože 
dopyt dosiahol historické minimum. V krajinách sa zavádzali obmedzenia na vývoz 
niektorých komodít, ako sú napríklad zdravotnícke pomôcky, osobné ochranné po-
môcky či liečivá sa stali nevyhnutnou komoditou. Veľa oblastí priemyslu dokonca 
pozmenilo koncept svojej výroby tak, aby mohli vyrábať tento nedostatkový tovar. 
Každý rok sa v rámci medzinárodného obchodu vyznačoval iným pôsobením pan-
démie, avšak s určitosťou je možné zhodnotiť, že najkritickejším rokom bol rok 
2020 a počas nasledujúceho obdobia sa medzinárodný obchod pomerne rýchlo 
zostavil. Toto rýchle zotavenie reflektuje na promptnú reakciu medzinárodného ob-
chodu a jeho schopnosť rýchlo sa prispôsobiť vzniknutej situácií. 
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Na záver je teda možné zhodnotiť, že hoci mala pandémia nepriaznivý vplyv, 
prejavili sa aj niektoré pozitívne efekty, ktoré z dlhodobého hľadiska môžu priniesť 
viacero zmien v medzinárodnom obchodovaní. Situácia je však stále neistá, pre-
tože pandémia stále pretrváva a okrem toho svet čelí ďalším problémom, ktoré 
súvisia s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedúcim k energetickej a hospodárskej 
kríze.
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