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1 VÝVOJ IDEOVÝCH PRÍSTUPOV K POLITIKE SÚDRŽNOSTI EÚ A SR 

 
Európska únia (EÚ) je najrozsiahlejší a  najúspešnejší projekt integrácie v histórii. Počnúc colnou 
úniou zameranou na oceľ a uhlie na začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia sa stala úplne 
integrovaným jednotným trhom charakterizovaným voľným pohybom tovaru, služieb, kapitálu 
a práce, koordináciou hospodárskej politiky v rôznych oblastiach a jednotnou európskou 
centralizovanou menovou politikou v rámci Hospodárskej a menovej únie (HMÚ). 

Zmluva o EÚ v článku 3 pripisuje Únii úlohu „podporovať hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť a solidaritu medzi členskými štátmi“. Na dosiahnutie tohto cieľa je v článku 174 uvedené, 
že „Únia sa bude zameriavať na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov 
a zaostalosťou najviac znevýhodnených regiónov“. 

Začiatky regionálnej politiky v európskom kontexte ako súčasti národohospodárskych politík sa 
datujú od 30-tych rokov 20. storočia, pričom sa začala uplatňovať najprv vo Veľkej Británii (jej vznik 
bol iniciovaný Veľkou hospodárskou krízou, ktorej následkom bolo aj prehlbovanie socio-
ekonomických disparít medzi regiónmi a úpadok regiónov s vysokým podielom tradičných 
priemyselných odvetví. Odvtedy sa regionálna politika v krajine vyvíjala kontinuálne a väčšina 
nástrojov regionálnej politiky bola sformulovaná a v praxi odskúšaná práve v podmienkach Veľkej 
Británie. Za touto krajinou nasledovali po druhej svetovej vojne ďalšie európske krajiny, kde sa 
prejavili výrazné medziregionálne rozdiely, predovšetkým Francúzsko a Taliansko, zatiaľ čo 
v ostatných západoeurópskych krajinách  sa regionálna politika začala formovať až v 50. a 60. rokoch 
20. storočia1. Tieto začiatky sú v kontexte kohéznej politiky EÚ dôležité preto, lebo aj keď sa 
regionálne politiky týchto krajín zrodili skôr ako samotné Európske spoločenstvo, regionálnu politiku 
EÚ podstatne ovplyvnili. 

Aj keď pojem solidarity v priestorovom zmysle sa v rôznych koncepčných dokumentoch a správach 
vydaných inštitúciami EÚ objavoval už dávno, regionálna, resp. kohézna politika je relatívne nová; 
založená bola v druhej polovici 80. rokov a odvtedy sa jej ciele a rozpočet periodicky menili. 

Kohéznu politiku možno rozdeliť na dve výrazne odlišné etapy: pred a po roku 1989. Pred rokom 
1989 sa rozpočet EÚ implementoval ročne, pričom primárnym zdrojom bol Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR) a primárnymi beneficientmi boli Taliansko, Spojené kráľovstvo, 
Francúzsko a Grécko. Po prijatí Jednotného európskeho aktu v roku 1987 bola regionálna politika 
implementovaná prostredníctvom viacročných programových období, z ktorých prvé bolo 
realizované v rokoch 1989 až 1993. Ďalej v kapitole v stručnosti popíšeme jednotlivé vývojové štádiá 
regionálnej, resp. kohéznej politiky. 
 

1.1 Prvá etapa (1957-1988): Rozpor medzi koncepciou spoločného trhu na európskej úrovni 
a intervencionistickými regionálnymi politikami na úrovni členských krajín a zrod 
regionálnej politiky EÚ 

Aj keď je politika súdržnosti relatívne novou politikou EÚ, počiatky úvah o potrebe špeciálnej 
politiky zameranej na vyrovnávanie regionálnych rozdielov môžeme identifikovať už pri založení 

                                                             
1 Výrostová, (2010) 
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Európskeho spoločenstva podpisom Rímskej zmluvy v roku 1957, ktorou bolo založené Európske 
hospodárske spoločenstvo. V preambule zmluvy sa totiž uvádza: 

„JEHO VELIČENSTVO KRÁĽ BELGIČANOV, PREZIDENT SPOLKOVEJ 
REPUBLIKY NEMECKO, PREZIDENT FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY, PREZIDENT 
TALIANSKEJ REPUBLIKY, JEJ KRÁĽOVSKÁ VÝSOSŤ VEĽKOVOJVODKYŇA 
LUXEMBURSKA, JEJ VELIČENSTVO KRÁĽOVNÁ HOLANDSKA, ODHODLANÍ 
položiť základy čoraz užšieho zjednocovania národov Európy,... V ÚSILÍ o posilnenie 
jednoty svojich hospodárstiev a zabezpečenie ich harmonického rozvoja zmenšovaním 
rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a zaostalosti regiónov s menej výhodnými 
podmienkami, ... ROZHODLI SA vytvoriť Európske hospodárske spoločenstvo... .“ 2 

Bez ohľadu na uvedenú deklaráciu, zrod spoločnej regionálnej politiky nastane až podstatne neskôr, 
pričom v tomto období regionálna politika vtedajších členských štátov bola vo výlučnej kompetencii 
národných orgánov. Táto skutočnosť nastala z viacerých dôvodov: 

• v tomto období, ako už bolo uvedené, v mnohé krajiny ešte stále budovali a rozvíjali 
regionálne politiky na národnej úrovni, 

• spoločná regionálna politika by musela zasahovať do otázok vnútroštátnej organizácie moci, 
ako aj vzťahov medzi štátom a súkromným sektorom, pričom členské štáty sa zdráhali tieto 
prideliť tieto kompetencie novozaloženým inštitúciám EÚ, 

• na začiatku tohto obdobia sa členské krajiny spoliehali na čerstvo založenú Svetovú banku 
v kontexte podpory rastu zaostalých regiónov, 

• z časti bola považovaná za zbytočnú, keďže práve v uľahčení medziregionálneho obchodu 
v tomto období (napr. colná únia, odstránenie bariér voľného pohybu osôb, služieb a kapitálu, 
spoločná politika v oblasti dopravy, odstránenie bariér hospodárskej súťaže na spoločnom 
trhu) členské štáty videli spôsob znižovania ekonomickej a sociálnej nerovnováhy.3 

Okrem uvedeného v tomto období boli zavedené len tri ďalšie nástroje, ktoré boli špecificky 
zamerané na znižovanie regionálnych disparít: 1) Európska investičná banka, ktorá poskytovala 
pôžičky a financovanie rozvojových projektov v rozvojových a reštrukturalizujúcich sa regiónoch, 2) 
Európsky sociálny fond,  vytvorený s cieľom udržať a zlepšiť mobilitu na európskom trhu práce 
prostredníctvom vzdelávacích a rekvalifikačných projektov zameraných predovšetkým na upadajúce 
priemyselné regióny, 3) Usmerňovacia sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho 
a záručného fondu, ktorý poskytoval podporu zaostalým vidieckym regiónom, predovšetkým 
orientáciou na poľnohospodársky ako kľúčový sektor vidieckych ekonomík (konkrétne 
na intenzifikáciu, modernizáciu a zvyšovanie produktivity práce).4 

Pokiaľ ide o začiatky spoločnej európskej regionálnej politiky, v roku 1965 Európska komisia vydala 
oznámenie, po ktorom nasledovalo vytvorenie generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku 
v roku 1968. V roku 1972 hlavy štátov a vlád členských krajín prijali v Paríži závery, ktoré 
označovali regionálnu politiku ako „základný faktor posilnenia Spoločenstva“. V „Thomsonovej 
správe“, ktorú uverejnila Európska komisia v roku 1973, eurokomisár pre regionálnu politiku George 
Thomson dospel k záveru, že „hoci bol dosiahnutý cieľ trvalej expanzie stanovený v zmluve, jej 

                                                             
2 Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957). Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=SK 
3 Brunazzo, (2016) 
4 Terluin, (2001); Brunazzo, (2016) 
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vyvážená a harmonická povaha sa nedosiahla.“ a „formy podpory spoločenstva, síce užitočné 
a dobre odôvodnené ako individuálne nástroje politiky, keď sa posudzujú ako celok zdá sa, že skôr 
prehlbujú regionálne rozdiely ako ich znižujú“5. 

Existujú viaceré dôvody prečo sa regionálna politika na konci 70-tych rokov dostala do popredia 
diskusie v Európskom spoločenstve. Kľúčovým bolo rozšírenie EÚ o Spojené kráľovstvo a Írsko 
(spolu s Dánskom) v roku 1973, ktoré zapríčinilo výrazné prehĺbenie regionálnych disparít v rámci 
Spoločenstva. Už spomínaný George Thomson, ktorý sa stal komisárom bol členom vľavo 
orientovanej Britskej Labour Party, a keďže v tomto období bola regionálna politika v tejto krajine 
jednou z kľúčových, prirodzene sa zastával aj o jej začlenenie do portfólia politík Európskeho 
spoločenstva. 

Čiastkové nástroje zamerané na odstránenie regionálnych rozdielov uplatňované v tomto období 
zlyhávali aj v dôsledku toho, že jednotlivé členské krajiny kládli väčší dôraz na národné regionálne 
politiky, pričom existoval výrazný rozdiel v uplatňovaných stratégiách. Napríklad na strane 
Francúzska existovalo výrazné obhajovanie zintenzívnenia štátnych zásahov do ekonomiky, pričom 
ich postoj k ekonomickej integrácii obsahoval viac dirigistických prvkov ako napríklad v Nemecku. 
Okrem tohto, regionálne politiky niektorých členských štátov v tomto období boli v rozpore s už 
spomenutým neoklasickým prístupom k regionálnemu rozvoju premietnutom v snahe o posilnenie 
spoločného trhu a mobility výrobných faktorov a produkcie v rámci neho.6 Ďalej mnohí autori 
uvádzajú ako príklad často používanú politiku „národných šampiónov” alebo tzv. „picking winners” 
politiku, ktorú uplatňovali mnohé európske krajiny v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Táto 
politika bola založená na identifikácii potenciálne úspešných firiem a odvetví a implementáciu 
viacerých opatrení, ako sú dotácie a daňové úľavy na ich podporu. Zahŕňala tiež zhovievavý, dokonca 
v niektorých prípadoch aj povzbudzujúci postoj k zlučovaniu podnikov a (v snahe o spravodlivú 
distribúciu) aj znárodnenie niektorých služieb verejného charakteru, ako aj iných priemyselných 
odvetví považovaných za strategické.7 Okrem odvetvových „motorických jednotiek“ regionálna 
politika mnohých krajín v tomto období bola založená aj na riadenom posilňovaní rozširujúcich 
efektov, napríklad vo Francúzsku vymedzením tzv. „metropole d`equilibre“ alebo metropol 
rovnováhy s cieľom spomaliť rozvoj regiónu Paríža a podporiť ostatné francúzske regióny 
budovaním infraštruktúry a podporou realokácie priemyselných kapacít. Vo Veľkej Británii to boli 
tzv. „New Towns“, pričom regulácia priemyselných investícií (z Londýna a juhovýchodu krajiny 
do ostatných regiónov) spočívala v systéme udeľovania certifikátov (priemyselné podniky, ktoré sa 
chceli lokalizovať v týchto regiónoch museli získať tzv. Industrial Development Certificates), ktorý 
sa používal v rokoch 1947 až 1981.8  

Na základe hore uvedených skutočností uznesenie schválené Konferenciou hláv štátov a predsedov 
vlád v Paríži v roku 1972 zdôraznilo zámer „dať najvyššiu prioritu náprave štrukturálnych 
a regionálnych nerovnováh v Spoločenstve, ktoré by mohli brániť dosiahnutiu hospodárskej 
a menovej únie“, a konkrétne: 

„Členské štáty sa rozhodli posilniť Spoločenstvo vytvorením hospodárskej a menovej 
únie ako prejav stability a rastu ako nevyhnutného základu pre ich sociálny pokrok 
a ako nápravu pre regionálne rozdiely;...Hlavy štátov a predsedovia vlád dávajú 

                                                             
5 Manzella, Mendez, (2009); Brunazzo, (2016); Thomson, (1973a); Thomson, (1973b) 
6 Balassa, (1961) 
7 Pitelis a Kelmendi (2011) 
8 Maier a Tödtling, (1998) 
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najvyššiu prioritu náprave štrukturálnych a regionálnych nerovnováh v Spoločenstve, 
ktoré by mohli brzdiť dosiahnutie hospodárskej a menovej únie. Vedúci predstavitelia 
štátov a vlád vyzývajú Komisiu, aby čo najskôr pripravila správu o analýze 
regionálnych problémov rozšíreného Spoločenstva a ponúkla vhodné návrhy... 
Odteraz sa zaväzujú koordinovať svoje regionálne politiky. Želajúc si uplatniť svoje 
úsilie pri riešení regionálnych problémov na úrovni Spoločenstva, žiadajú inštitúcie 
Spoločenstva o zriadenie Fondu regionálneho rozvoja, ktorý by bol funkčný do 31. 
decembra 1973. Od začiatku druhej etapy Hospodárskej a menovej únie bude tento 
fond vlastným zdrojom Spoločenstva. Jeho zásahy koordinované s národnou pomocou 
pomáhajú spolu s vytvorením Hospodárskej a menovej únie napraviť veľké regionálne 
nerovnováhy v rozšírenom Spoločenstve a najmä tie, ktoré vyplývajú z prevahy 
poľnohospodárstva, priemyselných zmien a štrukturálnej nezamestnanosti.“9  

Obdobie rokov 1975 až 1988 bolo značne poznačené predovšetkým postupným zvyšovaním rozpočtu 
alokovaného na regionálnu politiku, vo veľkej miere motivovaného začlenením ďalších členských 
krajín, v rámci ktorých existovali výrazné regionálne disparity. Okrem toho sa značne posilnila aj 
pozícia Európskej komisie v nadväznosti na regionálnu politiku, menovite mohla relevantné fondy 
využívať autonómnejšie na podporu rozvojových projektov v oblastiach, ktoré neboli vymedzené 
vládami členských štátov. Nová legislatíva tiež poverila Komisiu strategickou úlohou, menovite 
vypracovávaním pravidelných správ o hospodárskych a sociálnych podmienkach regiónov 
a navrhovaním nových regionálnych priorít a usmernení pre členské štáty. Hoci tieto reformy 
posilnili centralizáciu regionálnej politiky a vymedzili Komisii väčšiu rozhodovaciu právomoc v tom, 
ktoré regióny budú cieľom podpory, regionálna politika de facto fungovala systémom transferových 
platieb až do roku 1988. 

S Jednotným európskym aktom (JEA) sa v roku 1986 regionálna politika stala kompetenciou 
Spoločenstva a sociálna a hospodárska súdržnosť cieľom Spoločenstva, a dosiahnutie tohto cieľa sa 
malo podporovať prostredníctvom Štrukturálnych fondov, EIB a ostatných existujúcich finančných 
nástrojov. 

Prijatie JEA ukončilo proces reforiem oznámený 12. marca 1985 predsedom Komisie Jacqueom 
Delorsom v programe Komisie:  

„Za posledných 15 rokov sa regionálne rozdiely v rámci Spoločenstva rozšírili. 
Štrukturálne fondy Spoločenstva by mali ... umožniť Spoločenstvu podporovať 
štrukturálne projekty konverzie a adaptácie v regiónoch v ťažkostiach. ... a zvrátiť 
trend smerujúci k tomu, aby sa tieto fondy považovali výlučne za mechanizmy 
prerozdeľovania.“10 

Rok 1988 bol začiatkom plnohodnotnej regionálnej politiky (okrem iného sa regionálna politika 
čiastočne prepojila s časťou sociálnej a poľnohospodárskej politiky). S cieľom zlepšiť efektívnosť 
regionálnej politiky priniesla táto reforma aj výrazné zvýšenie finančných prostriedkov, ktoré by 
do roku 1993 mali dosiahnuť 30,7% rozpočtu EÚ. Novými znakmi regionálnej politiky je aj väčšie 

                                                             
9 Bulletin Euróspkych spoločenstiev, roč. 5, č. 10 – 1972. Brusel: Sekretariát Komisie. Dostupné na: 
http://aei.pitt.edu/56272/1/BUL090.pdf 
10 Delors, Jaques. (1985) Programme of the Commission for 1985. Statement by Jacques Delors, President of the 
Commission, to the European Parliament and His Reply to the Ensuring Debate, Strasbourg, 12 March 1985. Bulletin of 
the European Communities, Supplement 4/85. Dostupné na: http://aei.pitt.edu/7630/1/31735055261907_1.pdf 
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zapojenie regionálnych inštitúcií pri tvorbe a implementácii politiky súdržnosti Spoločenstva, teda 
ide o politiku založenú na integrovanom prístupe. Pri tejto reforme sa zaviedlo do procesu formulácie 
a implementácie regionálnej politiky aj strednodobé plánovanie. 

 
1.1.1 Koncepčné východiská regionálnej politiky v období 1957-1988 

Aj keď v jednotlivých zakladacích a koncepčných dokumentoch z tohto obdobia nie je vyslovene 
deklarovaná ekonomická teória, ktorá stála za formuláciou jednotlivých nástrojov či už priamo 
zameraných na znižovanie regionálnych rozdielov, alebo sa toto znižovanie očakávalo ako vedľajší 
efekt presadzovaných politík, vidíme že prevládal predovšetkým exogénny ponukovo orientovaný 
prístup k regionálnemu rozvoju. Paralelu pritom v úplných začiatkoch európskej integrácie vidíme 
predovšetkým v neoklasickom prístupe k regionálnemu rozvoju. 

Neoklasická teória regionálneho rozvoja je konvergenčná teória, poukazuje na to, že vyrovnávanie 
medziregionálnych rozdielov môže nastať dvoma spôsobmi : prostredníctvom presunu výrobných 
faktorov (práce – L a kapitálu – K) a prostredníctvom interregionálneho obchodu. Podľa tejto teórie 
budú plynúť výrobné faktory tam, kde dosiahnu najvyšší výnos (úrok, zisk), resp. mzdu.  Regióny 
s vysokým pomerom K/L (kapitálovo intenzívnejší región) budú mať vysoké mzdy a nízke výnosy 
z kapitálu. Budú teda priťahovať pracovnú silu a strácať kapitál. Regióny s nízkym pomerom K/L 
(pracovne intenzívnejší región) budú priťahovať kapitál a strácať pracovnú silu. Kapitál a práca sa 
budú presúvať dovtedy, kým dôjde k vyrovnaniu ich „cien“.  Ak do modelu zavedieme aj mobilitu 
tovarov medzi regiónmi, potom mobilita pracovných síl a kapitálu môžu prebiehať aj súhlasným 
smerom, kým nedôjde k rovnováhe. Je to preto, že ak sa zvýši dopyt po produktoch daného regiónu 
zo strany iných regiónov, potom sa zvýši aj dopyt po výrobných faktoroch – práci a kapitáli, čo zvýši 
ich cenu. Pracovná sila a kapitál sa budú presúvať za vyšším zhodnotením dovtedy, kým sa cenová 
úroveň v regiónoch nevyrovná. 

Základom neoklasického prístupu teda je, že trhový mechanizmus dokáže zabezpečiť optimálnu 
alokáciu výrobných faktorov medzi regiónmi a zodpovedajúce rozdelenie dôchodkov. Prístup 
vychádza z viacerých nereálnych predpokladov, t.j. že existuje dokonalá konkurencia (nástroje 
zamerané na odstránenie bariér hospodárskej súťaže na spoločnom európskom trhu), úplná mobilita 
práce a kapitálu a plné využitie výrobných faktorov (vytvorenie spoločného európskeho trhu, 
zavedenie colnej únie a podpora zlepšenia mobility pracovných síl). Regionálna politika má 
predovšetkým zabezpečiť platnosť predpokladov pre fungovanie trhového mechanizmu, napr. 
podporu technickej infraštruktúry medzi silno a slabo rozvinutými regiónmi,, ktorá znižuje bariéry 
mobility tovarov, faktorov a informácií (napr. spoločná dopravná politika). Koncept neoklasického 
vyrovnávania regionálnych rozdielov teda dominoval v politikách na úrovni Európskeho 
spoločenstva. 

Na strane druhej však individuálne regionálne politiky členských krajín v tomto období vychádzali 
predovšetkým z polarizačného prístupu k regionálnemu rozvoju, ktorý v podstate popiera 
predpoklady neoklasickej teórie o vyrovnávaní rozdielov. Pritom podstata regionálnych politík 
členských krajín bola výrazne ovplyvnená koncepciou odvetvovej polarizácie. Táto koncepcia 
vychádza z predpokladu, že hospodársky rast nevzniká rovnomerne, ale má základ v tzv. motorickej 
jednotke. Motorická jednotka je odvetvie hospodárstva, ktoré rastie nadpriemerne rýchlo 
a prostredníctvom silných medziodvetvových vzťahov ovplyvňuje aj ostatné odvetvia. Motorická 
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jednotka sa od ostatných odvetví odlišuje významnou veľkosťou, silným postavením vo vzťahu 
k iným odvetviam, silnými medziodvetvovými vzťahmi s inými odvetviami a silným rastom. 

Ak sú splnené tieto predpoklady, môže motorická jednotka vytvárať impulzy v dostatočnom rozsahu 
a prenášať ich do ostatného hospodárstva.  Impulzy motorickej jednotky vznikajú dvoma spôsobmi: 
pozitívnymi internými a externými efektmi (lokalizačné a urbanizačné efekty) a inováciami. Ak 
existujú pozitívne interné alebo externé efekty, umožňuje to motorickej jednotke dosahovať nízke 
jednotkové náklady a tým automaticky posilňovať svoje dominantné postavenie. Dochádza k rastu 
jej trhovej sily aj politického významu. Expanziou motorickej jednotky sa zvyšuje potreba inputov 
a medziproduktov, čím sa prenáša rastový impulz na nadväzujúce hospodárske odvetvia. Motorická 
jednotka má na ostatné hospodárske odvetvia pozitívne efekty (poskytuje  impulzy v rámci 
hodnototvorného reťazca napr. prostredníctvom rastu dopytu po inputoch a medziproduktoch 
podporuje rast nadväzujúcich odvetví, prostredníctvom difúzie inovačných impulzov 
do nadväzujúcich odvetví) aj negatívne efekty (oberá ostatné odvetvia o výrobné faktory (pracovná 
sila, kapitál), vytláčanie konkurenčných odvetví z trhu, brzdenie ich inovačnej schopnosti). 
V pôvodných členských krajinách sa v tomto období podporovali práve takéto „motorické jednotky“, 
od ktorých sa očakávalo, že budú mať pozitívne efekty na celý región, v ktorom sa nachádzajú 
(zvyčajne išlo o priemyselné odvetvia).  

Takáto politika však prirodzene viedla k zhoršeniu štrukturálneho zlyhania trhu a bola v rozpore 
s teoretickou snahou o posilnenie hospodárskej súťaže na úrovni Spoločenstva a zavedenie 
spoločného trhu. Síce stratégie na tradičnom koncepte polarizácie stimulovali hospodársky 
a technologický pokrok, v periférnych a menej rozvinutých regiónoch aj naďalej pretrvávali skôr 
negatívne ako pozitívne efekty. Prehlbovanie regionálnych rozdielov v rámci krajín potom limitovalo 
aj pozitívne efekty spoločného európskeho trhu. 

Tento rozpor je jedným z dôvodov prečo na konci tohto obdobia už hovoríme o skutočnej spoločnej 
regionálnej politiky, ktorá už nebude výlučne vnútornou záležitosťou členských štátov. V citovaných 
vyjadreniach pritom môžeme identifikovať čiastočný posun z čisto neoklasického vnímania 
mechanizmov vyrovnávania regionálnych rozdielov, kedy samotné trhové mechanizmy nedokážu 
zabezpečiť konvergenciu za prítomnosti výrazných regionálnych rozdielov. 
 

1.2 Druhá etapa (1988-2020): Spoločná európska regionálna politika, resp. politika 
súdržnosti 

Ekonomické argumenty pre formuláciu a implementáciu regionálnej politiky sú početné. Pritom 
v prípade politiky súdržnosti EÚ, ktorá bola zavedená v roku 1988 a naďalej sa vyvíjala, sa jej 
evolúcia odráža aj v hlavných diskusiách a teoretických prácach v oblasti regionálnej ekonómie. Prvá 
etapa vývoja regionálnej politiky doteraz popisovaná bola na jednej strane postavená na regionálne 
diferencovaných intervenciách zameraných na konkrétne podniky a sektory, s cieľom ovplyvniť ich 
lokalizáciu. Túto politiku možno považovať za zameranú na korigovanie trhového mechanizmu, 
pretože bez nich by trh viedol k priestorovo nevyrovnaným výsledkom. Následné iterácie regionálnej 
politiky kladú oveľa väčší dôraz na endogénny rozvoj regiónov vytváraním podmienok, ktoré vedú 
k prechodu na konkurencieschopnejšie hospodárstvo. 

V pokračovaní kapitoly budeme vývoj ideových prístupov k politike súdržnosti hľadať v premietnutí 
do cieľov v jednotlivých programových obdobiach. Identifikujeme pritom dve etapy, kedy sa 
radikálne zmenil ideový prístup ku kohéznej politike vychádzajúci tak z aktuálnej situácie a výziev 
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daného obdobia, ako aj z posunu vo vývoji teoretických prístupov k regionálnemu rozvoju 
a priestorovej konvergencie, resp. divergencie. 

Proces tvorby politík v Európskej únii je založený na „expertnej metóde“, ktorá je charakteristická 
tým, že sa ideové prístupy formujúce napr. aj politiku súdržnosti sa prostredníctvom expertov, 
ktorých účasť na formulácii tejto politiky je výrazná, dostávajú priamo k tvorcom politík. Okrem 
tohto, formulácia politiky súdržnosti je tiež v podmienkach EÚ skôr byrokratický ako politický 
proces, pričom na rozhodovaní o jej obsahu a formách implementácie majú väčší podiel úradníci ako 
volení predstavitelia orgánov EÚ. 

 
1.2.1 Obdobie 1989 až 2006: Regionálna politika založená na polarizačnom prístupe 

s ojedinelými prvkami endogénnych rozvojových koncepcií 

Pod cieľ 1 v prvom programovom období spadalo najmä územie vtedy periférnych krajín 
(predovšetkým Španielska, Talianska, Portugalska, Grécka a Írska), pričom investície smerovali 
najmä do rozvoja infraštruktúry (dopravnej a environmentálnej), produktívnych investícií ako 
napr. priama a nepriama podpora podnikov a ľudských zdrojov. Viac ako polovica zdrojov bola 
alokovaná práve na tento cieľ. Z druhého cieľa polovica alokovaných zdrojov bola vynaložená 
na produktívne prostredie podporujúce malé a stredné podniky a zvyšok na fyzickú 
revitalizáciu bývalých priemyselne využívaných lokalít a na ľudské zdroje. Zameraním sa 
na cieľové skupiny pre aktívne politiky trhu práce, programy v rámci cieľov 3 a 4 nemali žiadnu 
geografickú koncentráciu a boli prijaté na národnej úrovni a len financované z ESF. Zatiaľ čo 
intervencie v rámci cieľa 5a nemali žiadnu všeobecnú geografickú koncentráciu, zámery v rámci 
cieľa 5b sa sústreďovali na vidiecke oblasti. Výdavky v rámci cieľa 5a sa týkali produktívnych 
investícií; finančné prostriedky v rámci cieľa 5b boli poskytnuté na nové hospodárske činnosti 
vo vidieckych oblastiach (47,2%), infraštruktúru a ľudské zdroje (20%) a životné prostredie 
(12,1%). Okrem národných a regionálnych programov stanovených v rámci cieľov, Komisia 
predložila spolu 16 iniciatív Spoločenstva na riešenie osobitných problémov určitých regiónov alebo 
sektorov. 

Reforma v roku 1999 bola ovplyvnená záväzkom EÚ podporovať vstup krajín strednej a východnej 
Európy (CEE) a zavedenie HMÚ. Najmä rozšírenie prinieslo zmeny v regionálnej politike, čo 
umožnilo prispôsobiť ju novým členom, ktorých úroveň rozvoja bola podstatne nižšia ako úroveň 
pôvodných členských štátov. Zlúčením predchádzajúcich cieľov 2 a 5, ako aj 3 a 4, reforma z roku 
1999 znížila počet cieľov štrukturálnych fondov zo šiestich na tri a počet iniciatív Spoločenstva z 13 
na štyri. 41% investícií v rámci cieľa 1 bolo vynaložených na infraštruktúru, z čoho menej než 
polovica bola vyčlenená na dopravu a približne tretina na životné prostredie. 33,8% bolo 
vyčlenených na vytvorenie produktívneho prostredia pre podniky a 24,5% na ľudské zdroje. 
Z celkových investícií v rámci cieľa 2 bolo 55,1% vynaložených na produktívne prostredie najmä 
pre malé a stredné podniky, 23,9% pre fyzickú obnovu a životné prostredie, často pre bývalé 
priemyselné lokality a 20,9% pre ľudské zdroje. Aktivity v rámci cieľa 3 aj ďalej zostali viac menej 
doménou členských štátov. Výrazný posun z finančného hľadiska sa stal smerom k podpore 
výskumu a inovácií a infraštruktúry. 
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Tabuľka 1 – Vývoj cieľov kohéznej politiky v období 1988 až 2020 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Ahnera a kol. (2008) 
 

 Koncepčné východiská regionálnej politiky v období 1989 až 2006 

Aj keď sa už na začiatku uplatňovania spoločnej regionálnej politiky vo všetkých členských krajinách 
upustilo od administratívnych a regulačných nástrojov typických pre národné regionálne politiky 
v predchádzajúcom období (posun nastal od podpory veľkých podnikov smerom k malým a stredným 
podnikom, v mnohých členských krajinách prebehla privatizácia v rámci strategických odvetví 
a priame štátne zásahy do lokalizácie ekonomických aktivít v priestore boli nahradené inými typmi 
nástrojov v súlade s vnútorným trhom EÚ) aj naďalej v regionálnej politike vidíme inšpiráciu 
v polarizačnom prístupe. Tentokrát však namiesto odvetvovej polarizácie najvýraznejšiu inšpiráciu 
vieme identifikovať v druhom prúde polarizačných teórií: regionálnej polarizácii. Koncepcia 
polarizovaného rozvoja spočíva v tom, že regionálne ekonomiky podliehajú dlhodobým procesom 
„kumulovania príčin“, pri ktorých počiatočná výhoda alebo nevýhoda vedie k začarovanému cyklu 
rastu regiónu, resp. jeho úpadku. Pôvodne úspešný región pritiahne kapitál, kvalifikovanú pracovnú 
silu, dynamické ekonomické aktivity, čím posilní svoju pozíciu a naopak znevýhodní pozíciu menej 
rozvinutých regiónov, z ktorých sa tak kapitál, ako aj pracovná sila odčerpáva. Podľa tohto konceptu 
interakcie medzi regiónmi vyúsťujú do dvoch protichodných efektov: sťahujúcich a rozširujúcich. 
Sťahujúce efekty sú definované negatívnym vplyvom rozvinutých regiónov na menej rozvinuté. 
Ekonomický rast regiónu môže odčerpávať zo susedného menej vyspelého regiónu najmä mladých 
vzdelaných ľudí, kapitál, inovačný potenciál, pretože dosahuje konkurenčnú výhodu – výnosy 
z rozsahu, ďalej môže negatívne pôsobiť na životné prostredie, rastie jeho konkurencieschopnosť, čo 
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negatívne pôsobí na konkurencieschopnosť okolitých slabších regiónov. Tieto efekty spôsobujú 
zväčšovanie medziregionálnych rozdielov a zväčšujú polarizáciu priestoru. Rozširujúci efekt je 
pozitívny efekt, ktorý vzniká tým, že vyspelý región do susediacich menej rozvinutých regiónov 
„rozširuje“ pozitívne impulzy napr. priesaky znalostí, šírenie inovácií, rast dopytu po produktoch 
produkovaných v menej vyspelých regiónov a pritiahnutie ekonomických aktivít (podniky sa môžu 
presunúť do blízkosti vyspelých regiónov a profitovať z externých aglomeračných úspor a lacnejšej 
pracovnej sily). Podľa tejto koncepcie, to či budú prevládať divergenčné alebo konvergenčné procesy 
medzi regiónmi bude závisieť od toho či dominujú sťahujúce alebo rozširujúce efekty. Relatívny 
podiel týchto efektov pritom závisí od faktorov, ako je dopravná a telekomunikačná infraštruktúra 
medzi rozvinutými a zaostalými regiónmi, úroveň vzdelania, podnikateľský potenciál atď., t.j. 
od faktorov, ktoré určujú úroveň rozvoja regiónu. V konečnom dôsledku to znamená, že čím je 
úroveň rozvoja krajiny nižšia, tým viac budú prevažovať prirodzené sťahujúce efekty medzi jej 
rozvinutými a zaostalými regiónmi.  Podľa teoretikov polarizačného prístupu k regionálnemu 
rozvoju, by v záujme predchádzania alebo prerušenia týchto cyklov mala regionálna politika 
poskytnúť dostatočnú podporu znevýhodneným slabším regiónom, aby zmenila dynamiku rozvoja 
v ich prospech. Tieto uvádzajú ako argument verejnej politiky, ktorá by mala pôsobiť proti 
sťahujúcim polarizačným efektom a posilňovať rozširujúce efekty, napr. prostredníctvom podpory 
kapitálového transferu do menej rozvinutých regiónov, zníženia emigrácie z týchto regiónov 
a investícií do infraštruktúry. 

Tieto myšlienky sa v danom časovom horizonte odrážajú najmä v koncentrácii priorít na najmenej 
rozvinuté regióny a vidiecke regióny (v polarizačnom prístupe k regionálnemu rozvoju často 
označované ako periféria). Zameranie sa na podporu súkromného sektora, v tomto období už podporu 
malých a stredných podnikov, bolo inšpirované aj predpokladmi novej ekonomickej geografie 
a novej (endogénnej) teórie rastu. Regionálna politika bola v tomto období v podstate zameraná 
na mobilitu, snahou bolo podporovať najmä voľný pohyb kapitálu v nerozvinutých oblastiach 
prostredníctvom projektov na zlepšenie infraštruktúry a rozvoj priemyslu. V tomto zmysle sa teda 
regionálna politika v podstate nelíši od stratégií, ktoré dominovali na úrovni jednotlivých členských 
krajín v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch a ktoré boli iba čiastočne úspešné. Je však zrejmé, že 
EÚ tieto stratégie už kombinuje s prvkami endogénnej stratégie, napr. podporou integrovaných 
rozvojových koncepcií pre cieľové regióny a nie iba samostatnými ad hoc projektmi, podporou 
spolupráce s regionálnymi a národnými orgánmi, pričom už identifikujeme aj prvé prvky inovačných 
stratégií, pri ktorých sa uprednostňujú projekty zamerané na transfer technológií, podnikové inovácie 
a vzdelávanie. 

 
1.2.2 Obdobie 2007 až 2020: Politika súdržnosti vychádzajúca z novej ekonomickej geografie, 

endogénnej teórie rastu a inštitucionálneho prístupu 

Reforma z roku 2006 predstavuje najradikálnejšiu reformu regionálnej politiky od roku 1988. Tieto 
zmeny vysvetľujú dva hlavné faktory: prispôsobenie politiky súdržnosti východnému rozšíreniu EÚ 
a potreba, aby sa táto politika zameriavala na ciele stanovené v novej Lisabonskej agende. Takzvaná 
Lisabonská stratégia bola druhým faktorom ovplyvňujúcim reformu. V marci 2000 Európska rada 
spustila ambiciózny program reforiem s cieľom urobiť z EÚ do roku 2010 
„najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú ekonomiku na svete schopnú 
udržateľného hospodárskeho rastu s viacerými a lepšími pracovnými miestami a väčšou sociálnou 
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súdržnosťou“11. Okrem toho, nová politika súdržnosti bola užšie prepojená s ostatnými politikami 
EÚ, ako je SPP a Spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva. 

Cieľ konvergencia sa zameriava na stimuláciu rastu a zamestnanosti v najmenej rozvinutých 
regiónoch. Kladie dôraz najmä na inováciu a na znalostnú spoločnosť, na prispôsobivosť 
hospodárskym a sociálnym zmenám, kvalitu životného prostredia a na účinnosť administratívy 
a zameriava sa na najmenej rozvinuté členské štáty a regióny. Cieľ regionálna konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť pokrýva všetky oblasti Európskej únie, ktoré nie sú spôsobilé pre cieľ konvergencia. 
Jeho zámerom je posilnenie konkurencieschopnosti regiónov a ich zatraktívnenie, ako aj podporu 
zamestnanosti prostredníctvom rozvojových programov, ktoré pomôžu týmto regiónom počítať 
s hospodárskymi zmenami a podporovať ich prostredníctvom inovácií a podpory znalostnej 
spoločnosti, podnikania, ochrany životného prostredia a zlepšenia ich dostupnosti 
a prostredníctvom vytvárania nových a kvalitnejších pracovných miest, prispôsobením 
pracovnej sily a investíciami do ľudských zdrojov. Cieľ Európska územná spolupráca smeruje 
k posilneniu spolupráce na cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej úrovni. Ide o doplnok 
k ďalším dvom cieľom, pretože regióny spôsobilé na jeho použitie sú zároveň spôsobilé aj pre cieľ 
konvergencie alebo regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Zameriava sa na podporu 
spoločných riešení pre subjekty z rôznych krajín v oblastiach mestského, vidieckeho a pobrežného 
rozvoja, rozvoja hospodárskych vzťahov a vzniku malých a stredných podnikov (SME). Spolupráca 
je zameraná na výskum, vývoj, znalostnú spoločnosť, životné prostredie, prevenciu rizík 
a integrované vodohospodárstvo. 

Reformovaná politika súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 je hlavným nástrojom EÚ 
na investovanie do plnenia cieľov stratégie Európa 2020: v oblasti výskumu, vzdelávania, 
zamestnanosti a sociálnych záležitostí, informačnej spoločnosti, podnikania a priemyslu, 
energetiky a životného prostredia. Politika súdržnosti sa tiež zameriava na posilnenie 
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii prostredníctvom odstránenia 
nerovnováhy medzi regiónmi. Na dosiahnutie týchto cieľov budú tri fondy v rámci kohéznej politiky 
EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond) podporovať 11 
tematických cieľov. Pritom hlavné priority ESF sú 8-11, hoci tento fond podporuje aj 1-4. Kohézny 
fond podporuje ciele 4 až 7 a 11. Posilnený bol rozmer rozvoja miest a boj o sociálne začlenenie, 
pričom bolo stanovené minimálne množstvo prostriedkov EFRR vyčlenené na integrované projekty 
v mestách a v prípade ESF na podporu marginalizovaných spoločenstiev. Investície z EFRR 
podporia všetkých 11 cieľov, ale ciele 1 – 4  (energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje, výskum, 
inovácie a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a prechod na nízko-uhlíkové 
hospodárstvo) sú hlavnými prioritami investícií.  

 
 Koncepčné východiská regionálnej politiky v období 2007 až 2020 

V tejto etape sa zameranie politiky súdržnosti odkláňa od výraznej orientácie na znevýhodnené 
regióny aj na regióny rozvinuté (napr. v rámci cieľa Konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
v programovom období 2007-2014). V tomto období sa v kontexte formulácie politiky súdržnosti 
čoraz častejšie začal skloňovať pojem regionálna konkurencieschopnosť a jej determinanty. Pritom 
experti koncepciu regionálnej konkurencieschopnosti zakladali z časti na záveroch teórie štádií 

                                                             
11 Európska rada (2000). Presidency Conclusions. 23. - 24 marec 2000. Dostupné na: 
http://consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm 
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rozvoja (spoločnosti, resp. regióny sú klasifikované do piatich etáp podľa ich úrovne rozvoja: tradičná 
spoločnosť, predpoklady k odrazu, odrazenie, cesta k vyspelosti, éra masovej výroby), ktorej 
záverom je, že politika by mala zohľadňovať štádium vývoja regiónu. Tento koncept však bol 
podstatne upravený, pričom štádiá vývoja, o ktoré sa opierajú aj mnohé analytické a koncepčné 
dokumenty nadväzujúce na politiku súdržnosti EÚ12 vychádzajú z typológie Svetového 
ekonomického fóra v Správe o globálnej konkurencieschopnosti. Tento prístup rozdeľuje krajiny, 
resp. regióny do troch hlavných etáp vývoja: regióny, ktorých konkurenčná výhoda spočíva v lacných 
výrobných faktoroch a dostupných prírodných zdrojoch (tzv. factor-driven economy), regióny, 
ktorých konkurenčná výhoda spočíva v efektoch úspor z rozsahu, vyššej produktivite a efektivite 
(tzv. efficency-driven alebo investment-driven economy) a regióny, ktorých konkurenčná výhoda je 
založená na nových technológiách, inovatívnych výrobkoch a produkcii služieb (tzv. innovation-
driven economy). Takto ponímaný koncept konkurencieschopnosti, ktorý je významným pilierom 
Lisabonskej stratégie a následnej aj jej premietnutia do politík EÚ výrazne ovplyvnil zmeny 
v politike súdržnosti na začiatku tohto obdobia. Totižto štrukturálne charakteristiky regionálnych 
ekonomík, ktoré predurčujú konkurencieschopnosť regiónu sa časom vyvíjajú a často prejavujú 
„závislosť na zvolenej ceste“ a vzhľadom na pomerne historicky odlišné vývojové trajektórie krajín 
a regiónov EÚ tvorcovia politiky pripúšťajú, že jednotlivé regióny potrebujú vzhľadom na štádium, 
v ktorom sa nachádzajú aj iné podporné nástroje. 

V tomto období politika súdržnosti boli výrazne ovplyvnení aj novou ekonomickou geografiou, ktorá 
vychádza z neoklasickej teórie, s tým, že koncept neoklasickej teórie o klesajúcich výnosoch 
nahradila konceptom rastúcich externých úspor (aglomeračné úspory). V podstate integruje 
argumenty polarizačného prístupu do typicky neoklasického modelu. Vychádza pritom 
z predpokladu, že ľudské zdroje sú menej mobilné ako iné zdroje (kapitál, suroviny), sú však hlavnou 
zložkou tzv. endogénneho rastu, t.j. rastu na ktorý sa nevzťahujú klesajúce výnosy. Špecializácia 
regiónov je potom výsledkom troch aglomeračných efektov: koncentrácie kvalifikovanej 
a špecializovanej pracovnej sily, vzájomne sa posilňujúcej technológie a inovácií v danom odvetví, 
vzájomná previazanosť miestnych podnikov formou subdodávateľských vzťahov a spoločného 
využívania špecializovanej infraštruktúry. 

Vzhľadom na to, že otvorenie trhu a rušenie bariér mobility výrobných faktorov a produkcie 
(napríklad prostredníctvom snahy o docielenie jednotného európskeho trhu) podporuje regionálnu 
špecializáciu, vzájomné pôsobenie medzi ekonomikami aglomerácií a nákladmi z preťaženia 
ovplyvní potenciál regiónu. Regióny, ktoré sú schopné špecializovať sa na odvetvia typické rastúcimi 
úsporami z rozsahu, budú mať úžitok v porovnaní so špecializáciou v menej dynamických sektoroch. 
Zvýšené preťaženie v najviac rozvinutých regiónoch (dopravné zápchy, vysoké náklady na bývanie, 
ceny nehnuteľností, znížená kvalita života...) by však malo znamenať, že rozširujúce efekty budú 
vytláčať ekonomické aktivity z týchto regiónov. Nedostatky v podnikateľskom prostredí alebo 
v infraštruktúre v znevýhodnených regiónoch by však mohli spôsobiť to, že tieto efekty  nebudú môcť 
využiť. Čo sa týka postoja ku regionálnej politiky ako takej, názory predstaviteľov tohto konceptu sa 
líšia. Na jednej strane je kritika intervencií, ktoré by narušili vznik prirodzenej regionálnej 
špecializácie (vzhľadom na danosti regiónov), pričom prízvukujú že ak politika zabraňuje 
prirodzeným aglomeračným procesom, potom môžu byť ohrozené aj predpokladané výhody 
integrácie spoločného európskeho trhu. Na druhej strane je však argumentované, že v kontexte tejto 

                                                             
12 World Economic Forum (2012): Global Competitiveness Report. Dostupné na: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
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koncepcie politika súdržnosti môže prispieť najmä prostredníctvom aktivít zameraných 
na dosahovanie ekonomiky z rozsahu, podporou znevýhodnených regiónov s cieľom aby tieto efekty 
vedeli využívať, či už aktivitami smerovanými na zlepšenie podnikateľského prostredia, investícií 
do vzdelávania, investícií do dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry alebo znižovaním 
nákladov z preťaženia v rastúcich znevýhodnených regiónoch13.  

Poklad pre politiku súdržnosti založenú na týchto predpokladoch ďalej dopĺňajú endogénne rastové 
koncepcie. Teória endogénneho rastu vychádza z polarizačnej teórie, ktorú integruje 
do neoklasických modelov. Podľa tejto teórie technologický pokrok nemá exogénny charakter (tak 
ako v neoklasických teóriách). Základnými faktormi ktoré ovplyvňujú rastové možnosti regiónov sú 
endogénne faktory, ktorými sú podľa tejto teórie napríklad technológie, inovácie, veda a výskum 
a vzdelanie. V regionálnom rozvoji teda rastie význam výdavkov na vedu, výskum a vývoj, podpory 
inovácií a technologického pokroku. Mechanizmy vďaka ktorým dochádza k vyrovnávaniu rozdielov 
sú (okrem neoklasickej mobility kapitálu a práce) aj inštitucionálny a právny rámec a šírenie 
technológií. Ďalším dôležitým prínosom teórie endogénneho rastu je formalizácia dôležitosti 
ľudského kapitálu. Vysoko kvalifikovaní pracovníci majú tendenciu byť produktívnejší 
a inovatívnejší, a preto majú zásadný význam tak pre jednotlivé firmy, ako aj pre celú ekonomiku. 
Zástancovia tejto teórie odporúčajú regionálnu politiku decentralizovať na regióny a orientovať ju 
na podporu kvality výroby a špecializáciu na úrovni malých a stredných podnikov. 

V tomto období politiku súdržnosti EÚ vo veľkej miere ovplyvnil aj inštitucionálny prístup 
k regionálnemu rozvoju. Tento síce stavia na predpokladoch novej ekonomickej geografie 
a endogénnej teórie rastu v tom, že vyzdvihuje význam poznatkov a inovácií pre rast a rozvoj 
na regionálnej úrovni, ale prináša do týchto konceptov inštitucionálnu dimenziu ako kľúčovú. 
Inovácie ako zdroj rastu a základ konvergencie sa v ekonomickom opodstatnení existencie a súčasnej 
formulácie politiky súdržnosti objavujú v troch formách. Prvou je úloha výskumu a vývoja 
v regionálnom raste s predpokladom „čím viac, tým lepšie“ (ekonomické zdôvodnenie je nasledovné: 
výskum a vývoj generuje inovácie a nové technológie a inovácie a nové technológie generujú 
ekonomický rast, pretože zvyšujú produktivitu). Druhou je úloha „inovačných systémov“, pri ktorej 
sa zdôrazňuje, že charakteristika konkrétneho regiónu, napríklad regionálnych sietí, vzdelávacieho 
systému, prepojenia aktérov, spolupráce subjektov na inštitucionálnej úrovni ako aj takých faktorov 
ako je kultúrna klíma a dôvera, predurčuje akú intenzitu tvorby inovácií a ich využitia pre 
ekonomický rast je región schopný dosiahnuť. Tretím faktorom je to, ako región dokáže získať nové 
poznatky z informačných tokov zvonku: priesaky vedomostí. 

V tomto období sa do popredia dostáva aj koncept „územnej kohézie“ a „územnej 
konkurencieschopnosti“. Pojem územia však v tomto poslednom štádiu bol predefinovaný 
v porovnaní s predchádzajúcim obdobím; už nie je definovaný len ako geografický priestor 
vymedzený administratívnymi alebo inými hranicami, ale je vnímaný (aj v súlade s vyššie 
spomenutým inštitucionálnym prístupom k regionálnemu rozvoju) ako sociálny a inštitucionálny 
systém s charakteristickými vlastnosťami a osobitosťami. Zelená kniha o územnej súdržnosti z roku 
2008 medzi tieto determinanty zaraďuje napríklad miestne komunity, ich organizáciu a fungovanie, 
formálne a neformálne inštitúcie, pravidlá a zaužívané normy závislé od historického vývoja daného 
územia a ďalšie, ako základné zložky územnej konkurencieschopnosti. Tento posun v ideologických 
východiskách vyústil do formulácie a implementácie novej politiky súdržnosti, ktorá integruje 
                                                             
13 Európska Komisia (2014). Šiesta správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Dostupné na: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_sk.pdf 
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„mäkké“ a „tvrdé“ nástroje zamerané na podporu podnikateľského prostredia, inštitucionálneho 
kapitálu, viacúrovňového riadenia a lepšej koordinácia sektorových politík a rozvojových procesov 
v území. Posilnila sa aj orientácia na „dobrú správu vecí verejných“, ktorá sa zameriava najmä 
na regionálne a miestne orgány v území a na ich kooperáciu. Politika súdržnosti sa práve týmto 
konečne odklonila od bývalého modelu prevažne založeného na redistribúciu a zameraného 
na znevýhodnené regióny smerom k holistickej podpore interných mechanizmov a endogénnych 
faktorov rozvoja a konkurencieschopnosti všetkých regiónov. 

Polarizačný prístup však naďalej zostáva výraznou inšpiráciou pre politiku súdržnosti, v tomto 
období sa však zameriava na sídelné póly rastu s prepojením na endogénne koncepcie rozvoja 
(v Slovenských podmienkach boli napríklad identifikované tzv. kohézne a inovačné póly14). Určité 
typy nástrojov sa koncentrujú v mestách určitej veľkosti vymedzených na základe koncepcie 
polycentrického rozvoja, s cieľom podporovať vytváranie nových pólov rastu. Podobný cieľ malo aj 
riadené prerozdeľovanie ekonomických aktivít napríklad vo Francúzsku a Veľkej Británii 
uplatňované do 80-tych rokov minulého storočia, v súčasnosti je však prístup politiky súdržnosti 
odlišný. Využívajú sa najmä „mäkké“ nástroje podpory vzniku ekonomických efektov prelievania 
do zázemia týchto pólov, najmä podpora prístupu k vzdelávaniu a transferu nových technológií 
budovaním inštitucionálneho kapitálu. 

 
1.3 Zhrnutie 

Od samotného vzniku EÚ venovala veľkú pozornosť sociálnej a ekonomickej súdržnosti. Spočiatku 
sa však vzhľadom na pomerne podobnú rozvojovú úroveň zakladajúcich krajín pozornosť zamerala 
na vyrovnávanie rozdielov medzi sociálnymi skupinami, napr. medzi pracovníkmi 
v poľnohospodárskom sektore a zamestnancami v priemysle a službách. Aj keď predpoklad, že 
jednotný trh zabezpečí zvýšenie celkového rastu ekonomík, sa po rozšírení EÚ o krajiny, v ktorých 
existovali väčšie medziregionálne rozdiely začali objavovať obavy, že sa regionálne rozdiely 
v Spoločenstve prehĺbia čo by ovplyvnilo aj efektivitu Hospodárskej a menovej únie. Zásahy 
do regionálnych ekonomík s cieľom vyrovnávať regionálne rozdiely bol v tomto čase výrazne 
ovplyvnené polarizačným prístupom k regionálnemu rozvoju. V prvej etape, ešte pred 
sformulovaním skutočnej spoločnej regionálnej politiky, však tieto intervencie boli zamerané 
primárne na reštrukturalizáciu znevýhodnených priemyselných regiónov prostredníctvom 
individuálnych ad hoc projektov s obmedzenými finančnými zdrojmi, ktoré boli rozdeľované bez 
akéhokoľvek strategického plánovania. V tomto období plnili tieto nástroje hlavne redistribučnú 
funkciu prerozdeľovaním prostriedkov medzi bohatšími a chudobnejšími krajinami Spoločenstva, 
pričom tieto prostriedky boli alokované primárne na infraštruktúrne projekty. Až v roku 1988 sa 
formulovala skutočná spoločná regionálna politika, avšak jej zameranie (v druhej etape) sa výrazne 
nelíšilo od predchádzajúceho obdobia; orientovaná bola predovšetkým na znevýhodnené regióny, aj 
keď bola implementovaná konceptuálnejším spôsobom. 

Teória novej ekonomickej geografie predpovedala pokračovanie prehlbovania regionálnych 
rozdielov. Tento predpoklad bol založený na myšlienke, že v dôsledku nedokonalého jednotného trhu 
určujú dopravné a transakčné náklady mieru konvergencie, argumentujúc tým, že v skutočnosti 
aglomerácia ekonomických aktivít v rozvojových centrách prostredníctvom „kumulácie“ 

                                                             
14 Ministerstvo dopravy a výstavby SR. (2011). KURS 2011 – Zmeny a doplnky č.1 smernej časti Koncepcie územného 
rozvoja Slovenska 2001. Dostupné na: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=124582 
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a nedokonalosti hospodárskej súťaže zintenzívni regionálne rozdiely. Tieto rozdiely by sa však mohli 
v nových trhových podmienkach znížiť alebo odstrániť vhodnými zásahmi regionálnej politiky. Toto 
poskytlo opodstatnenie pre formuláciu a implementáciu politiky súdržnosti. Vo všeobecnosti 
v ďalšom smerovaní rozvojových politík existoval dvojaký prístup: jednotný trh a pokračovanie 
integrácie bolo podporované z dôvodu ich prínosu pre celkový rast, zatiaľ čo politika súdržnosti má 
opodstatnenie v podpore územnej súdržnosti. 

Potreba otvárania trhov a potreba vyrovnávania regionálnych rozdielov a územnej súdržnosti aj 
naďalej ovplyvňuje tak obsah, ako aj formu implementácie politiky súdržnosti EÚ. Ďalším kľúčovým 
faktorom, ktorý v súčasnosti ovplyvňuje politiku súdržnosti EÚ sú predpoklady endogénnych 
rastových teórií, ktoré vyzdvihujú potrebu verejnej politiky stimulujúcej technologické zmeny, 
akumuláciu poznatkov, ľudský kapitál, inovácie a miestnu iniciatívu. Hoci tieto prvky boli 
vo formulácii regionálnej politiky, resp. politiky súdržnosti začlenené už v druhej etape popísanej 
v tejto kapitole, nebola im adresovaná dostatočná pozornosť v procese implementácie. Podpora rastu 
produktivity práce prostredníctvom rozvoja znalostnej ekonomiky na regionálnej a miestnej úrovni, 
podpory vzdelávania a odbornej prípravy, investíciami do výskumu a vývoja, podporou inovačných 
sietí a posilnením koordinácie rôznych politických nástrojov v rámci územia sa stala základným 
pilierom až v poslednej etape vývoja politiky súdržnosti EÚ. 
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2 RÁMEC POLITIKY SÚDRŽNOSTI A JEHO IMPLEMENTÁCIA 

 

2.1 Analytický a koncepčný rámec politiky súdržnosti 

 
Analytický rámec pre kohéznu politiku 
V tabuľke 2 je uvedený analytický rámec, ako sa logika politiky regionálneho rozvoja zmenila 
od pôvodnej koncepcie v rokoch 1975 až 1988 a rokom 1989 z hľadiska  stratégie plánovania 
a implementačných nástrojov. 
 
Tabuľka 2 – Analytický rámec kohéznej politiky z hľadiska  stratégie plánovania 
a implementačných nástrojov 

 Národná regionálna politika EU kohézna politika 

Politika/stratégia 
plánovania 

  

Cieľ/obsah politiky Sektorová Teritoriálna 

Geografické pokrytie Národné Regionálne, lokálne 

Prístup k plánovaniu Sektorový Integrovaný 

Časové rozpätie Krátkodobé Strednodobé 

Hlavní účastníci Národná úroveň Regionálna/lokálna úroveň 

Účinok Kompenzácia Spolupráca 

Implementačné 
nástroje 

  

Spôsob rozhodovania 2-úrovňový 3-úrovňový 

Siete Trans-národné Trans-regionálne 

Finančné kritériá Kvóty Zhodnotenie požiadaviek 

Finančná alokácia Ročná Viac-ročná 

Nástroje kontroly Automatické/bez účtovníctva 
Zhodnotenie vplyvu/polročné 
účtovníctvo/inšpekcie 

Rozpočtové opatrenia Refundácia Doplnkovosť 

Sociálni partneri Žiadni Existujú 

Zdroj: Leonardi, 2005  
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Počas prvej fázy regionálnej politiky (1975-1989), mala stratégia plánovania tieto prvky: 
• prevaha sektorových cieľov a programov v koordinácii  s požiadavkami stanovenými 

vnútroštátnymi politikami;  
• zameranie na celé územie štátu s očakávaním, že to bude mať pozitívne vedľajšie účinky pre 

menej rozvinuté regióny; 
• formulácia programov a projektov s jedným cieľom; 
• alokovanie intervencií v rámci jedného roka;  
• vymedzenie politík prostredníctvom medzi-vládneho procesu spájajúceho vlády členských 
štátov;  

• úloha EHS ako kompenzátora národných vlád za to, čo urobili v oblasti regionálnej politiky.  
 
Nová kohézna politika má nasledovnú stratégiu plánovania: 

• dominancia  multi-sektorálnych cieľov a opatrení pre ekonomicky zaostávajúce regióny a tie, 
ktoré podstúpili deindustrializáciu, ako je stanovené v Rámci podpory Spoločenstva (NSRR); 

• identifikácia konkrétnych regiónov a lokalít, v ktorých sa  zásahy budú realizovať; 
• rozdelenie programu v priebehu niekoľkých rokov na 5, 6 alebo 7 ročný rozpočtový 

a plánovací cyklus; 
• vytvorenie Rámca podpory spoločenstva (NSRR) za priamej účasti zástupcov z regiónov, 

miest a občianskej spoločnosti;  
• hľadanie synergie vo financovaní projektov mimo Rámca podpory spoločenstva (NSRR).  

 
Implementačná fáza regionálnej politiky (1975-1989) odráža celkové ciele politiky a predpokladá, 
tieto vlastnosti: 

• minimálne zapojenie Komisie pred aj po roku 1975 a  prevaha vnútroštátnych 
administratívnych aparátov;  

• zavedenie systému kvót vo vyjednávacom procese medzi jednotlivými členskými štátmi;  
• ročné pridelenie prostriedkov Spoločenstva v súlade s kvótami určenými pre členský štát; 
• poskytovanie úplnej voľnosti vo využívaní zdrojov členskými štátmi, 
• vymedzenie poskytnutých finančných prostriedkov Spoločenstva ako „náhrad“ za výdavky 

uskutočnené členskými štátmi pre politiky regionálneho rozvoja;  
• absencia účasti zo strany regionálnych vlád, alebo sociálnych partnerov pri tvorbe 

a implementácii regionálnej politiky. 
 
V dôsledku úprav v plánovaní po roku 1989, bolo nutné opätovne definovať implementačné 
nástroje pre novú regionálnu politiku, založené na: 

• plnej účasti zo  strany Európskej komisie prostredníctvom DG Regio prostredníctvom 
prideľovania konkrétnych úloh a moci (t.j. dohľad nad rozpočtom a programovaním) 

• zvýšení nadregionálnej spolupráce - to znamená priame vzťahy medzi regiónmi v rámci 
jednej krajiny alebo medzi regiónmi vo viacerých krajinách v rámci EÚ, ktoré zdieľajú 
podobné problémy a perspektívy rozvoja;  

• pevnom a niekoľkoročnom pridelení prostriedkov na financovanie intervencií stanovených 
v Rámci podpory spoločenstva na regionálnej a multi-regionálnej úrovni;  

• transformácii programu (Rámca podpory spoločenstva a operačných programov) do formálne 
záväzných právnych dokumentov, ktorých ustanovenia sú vynútiteľné na súde;  
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• ex-ante, priebežných a ex-post  hodnoteniach vykonávania a merania sociálno-ekonomických 
dosahov programov na základe európskych štandardov;  

• spolufinancovaní rozvojových projektov zo strany členských štátov takým spôsobom, že 
finančné prostriedky Spoločenstva sú priradené k financovaniu, ktoré by prebehlo aj bez 
spolufinancovania na európskej úrovni;  

• zahrnutí sociálnych partnerov pri implementácii regionálnej politiky a vytvorenie partnerstva 
medzi Spoločenstvom a národnými a regionálnymi úradníkmi prostredníctvom vytvorenia 
riadiacich výborov, ktoré sa pravidelne schádzajú, aby dozerali na implementáciu operačných 
programov. 

 
Koncepčný rámec pre politiku súdržnosti  
Koncepčný rámec pre kohéznu politiku môžeme rozdeliť na 2 základné fázy: 

1. plánovanie (programovanie) 
a. analýza sociálnych a ekonomických podmienok 
b. výber priorít 
c. príprava integrovaných rozvojových programov 

2. implementácia 
a. stanovenie princípov pre implementáciu 
b. vytvorenie kontrolných mechanizmov 
c. vyhodnotenie 
d. meranie výstupov 

 
Ako je uvedené na obrázku 1, formulovanie a realizácia politiky súdržnosti EÚ sú založené nielen 
na systéme vertikálneho viacúrovňového riadenia, ale aj horizontálnej interakcie, ktorá zahŕňa 
rozmanité politické, ako i sociálno-ekonomické subjekty v procese. 
Na ľavej strane obrázku 1 sa nachádza niekoľko inštitucionálnych subjektov zapojených 
do formulovania a vykonávania každého cyklu politiky súdržnosti. V členských štátoch 
s operatívnymi regionálnymi inštitúciami, ktoré majú oficiálne zodpovednosť za ekonomický rozvoj, 
vzdelávanie, dopravu, poľnohospodárstvo, cestovný ruch a ďalších sociálno-ekonomické sektory, 
tieto regionálne vlády sa aktívne podieľajú na formulácii svojich vlastných operačných programov 
v rámci jednotlivých cieľov politiky.  
Rozhodovací proces politiky súdržnosti začína definíciou prostriedkov prideľovaných na súdržnosť 
z celkového rozpočtu EÚ. Komisia sa zaväzuje prípravou návrhu rozpočtu, ktorý je následne 
predložený členským štátom na zasadnutí Európskej rady.  
Odsúhlasenie rozpočtu a jeho rozdelenie medzi jednotlivé oblasti politiky neznamená, že rozhodovací 
proces je ukončený. V skutočnosti, vzhľadom na kohéznu politiku sotva začal. Riadenie politiky 
súdržnosti je svojou povahou viacúrovňové, a proces začína formuláciou nových nariadení zo strany 
Komisie. Od roku 1988 je úloha Komisie historicky spojená s tvorbou pravidiel, a vykonávaním 
dohľadu nad postupmi prijatými členskými štátmi a regiónmi v rozhodovaní a implementácii 
jednotlivých programov. 
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Obrázok 1 – Koncepčný rámec kohéznej politiky EÚ 
 

 
Na druhej strane, národné vlády aj naďalej zohrávajú dôležitú úlohu v procese rozhodovania 
a realizácie, ale charakter ich úloh sa mení v závislosti od krajiny. Presná úloha štátu je závislá 
od existujúcich  vnútorných opatrení pre manažment rozvojových politík, úrovni nižších 
inštitucionálnych štruktúr a rozdelenia zodpovednosti za rozhodovanie v oblasti územného 
a regionálneho plánovania. V regionálnych a federálnych systémov je táto úloha obvykle pridelená 
na regionálnu úroveň. 
Rozhodovací  proces pokračuje prípravou rozvojových programov pre jednotlivé ciele. Jedným 
z dôležitých prvkov, ktoré musia byť začlenené do plánovacích dokumentov je SWOT analýza 
sociálno-ekonomických podmienok na základe konzultácie so zástupcami občianskej spoločnosti 
a záujmových skupín, na identifikáciu silných a slabých stránok územia a určenia priorít, ktoré 
potrebujú k podpore budúceho rozvoja.  
Výstupom SWOT analýzy je výber priorít rozvoja, ktorá sú následne prevedené do konkrétnych „osí“ 
alebo podprogramov týkajúcich sa rôznych oblasti politík, ktoré sa môže pohybovať od podpory pre 
priemysel a investície do infraštruktúry až na podporu miestnych rozvojových programov. Voľba osi 
poskytuje základ pre prípravu plánovacích dokumentov na základe integrovaného prístupu k rozvoju 
regiónov. Plánovací dokument tiež stanovuje viacročný finančný balík, ktorého celkový sociálno-
ekonomický dopad sa odhaduje prostredníctvom ex-ante hodnotenia. 
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Systém riadenia použitý pri administrácii kohéznej politiky je založený na rade princípov, ku ktorým 
patrí: 

• synergia – explicitná súčinnosť medzi opatreniami a činnosťami v rámci jednotlivých 
podprogramov, aby sa zvýšil vplyv vybraných projektov, 

• doplnkovosť – spolufinancovanie opatrení zo strany viacerých aktérov (napr. EÚ, národné 
a regionálne vlády a súkromný sektor) k zvýšeniu vplyvu investícií, 

• partnerstvo – výber cieľov a stratégií v spolupráci s hlavnými sociálno-ekonomickými 
skupinami pôsobiacimi v danom sektore, 

• transparentnosť – potreba, aby boli činnosti programu známe širokej verejnosti a otvorené 
verejnej kontrole. 
 

S ohľadom na realizáciu, každý operačný program zahŕňa pravidlá a postupy pre:  
• spôsob, ako musia byť finančné prostriedky manažované, výber príjemcov alebo smerovanie 

intervencií, 
• kontrolu a dohľad vykonávaný nad opatreniami programov a projektov, monitorovanie 

a podávanie správ o pokroku, 
• hodnotenie vplyvov projektov na miestne a regionálne sociálno-ekonomické podmienky, a 
• certifikáciu projektov a ustanovení pre záverečnú platbu 

 
Dvakrát ročne monitorovacie výbory na regionálnej aj národnej úrovni zhodnocujú pokrok 
dosiahnutý pri vykonávaní programu. Z úradnej moci, členmi monitorovacích výborov sú 
zástupcovia regiónov, národných vlád, Komisie, záujmových skupín a miestnych orgánov.  
Hodnotenie programov je jednou zo základných požiadaviek Komisie pre kontrolu vykonávania 
politiky. 
Okrem ex-ante hodnotenia očakávaných sociálno-ekonomických dopadov, ktoré sa majú dosiahnuť 
cez programové priority a výdavky, cyklus kohéznej politiky predpokladá povinné hodnotenie 
dopadov programov v polovici plánovacieho obdobia (tzv. mid-term evaluation) s cieľom zistiť, či 
pôvodné ciele programu sú splnené, a určiť, či realizácia prebieha podľa predpokladaného 
harmonogramu. 
Hodnotenie v polovici obdobia sa snaží odpovedať na otázku, či očakávané výsledky boli dosiahnuté. 
Ak nie, môžu byť urobené také zmeny, aby operačné programy a ich konkrétne opatrenia boli 
účinnejšie, a  aby mohli byť dosiahnuté ciele programu. 
Na konci programového obdobia sa vykonáva tzv. ex-post hodnotenie s cieľom zhodnotiť celkový 
dopad z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska. Úloha ex-post hodnotenia je považovaná za veľmi 
dôležitú nielen pre orgány na regionálnej a národnej úrovni zodpovedné za implementáciu 
programov, ale aj pre inštitúcie na európskej úrovni  - Komisiu a Dvor audítorov, pri vykazovaní 
celkových výsledkov tejto politiky s možnou úpravou predpisov pre ďalšie fázy politiky. 
 
Princípy regionálnej politiky EÚ 

Regionálna politika EÚ pri financovaní jednotlivých projektov vychádza  zo siedmych 
základných princípov: 

• princíp koncentrácie 
o ide o koncentráciu úsilia, tj. prostriedky sú využívané iba k realizácii projektov podľa 

vopred stanovených cieľov, 
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o prostriedky sú navyše cielené do regiónov s najväčšími problémami a sú prideľované 
na projekty maximálne pomáhajúce riešiť tieto problémy, 

• princíp partnerstva  
o na základe tohto princípu dochádza k nadviazaniu veľmi úzkej spolupráce medzi 

orgánmi na všetkých úrovniach (t.j. medzi Európskou komisiou, orgánmi na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni, jednotlivými podnikmi  a osobami), ktoré spoločne 
rozhodujú  o alokácii finančných prostriedkov z fondov, 

o tento princíp je realizovaný tak na úrovni vertikálnej (Európska komisia, štát, región), 
ako aj na úrovni horizontálnej (partnerstvo v rámci členského štátu alebo regiónu), 

• princíp programovania 
o prostriedky fondov sú programovo vkladané do viacročných a viacodborových 

programov, ktorých vypracovaním sú poverené vlády jednotlivých členských štátov, 
o pri udeľovaní prostriedkov je dôraz kladený na čo možno najkomplexnejší prístup 

k riešeniu problémového regiónu, 
• princíp adicionality (doplnkovosti) 

o prostriedky fondov majú iba doplňovať investície vkladané jednotlivými členskými 
štátmi, t.j. nesmie dochádzať k znižovaniu investičných výdavkov zo štátneho 
rozpočtu členského štátu do určených problémových oblastí, 

o verejné výdavky by pritom mali vykazovať mierne rastúcu tendenciu, musí byť 
zabránené ich poklesu v nadväznosti na získanie prostriedkov z fondov, 

 
• princíp monitorovania a vyhodnocovania 

o pred schválením konkrétneho projektu musia byť podrobne vyhodnotené jeho 
dôsledky, veľký dôraz sa kladie tiež na priebežné monitorovanie realizácie a následné 
zhodnotenie skutočných prínosov projektu, 

• princíp solidarity 
o prelína sa s celkovou koncepciou regionálnej politiky (politikou súdržnosti), 
o zahŕňa zásadu spoločnej podpory vyspelejších krajín v prospech financovania 

zvyšovania životnej úrovne a ekonomického rozvoja krajín menej vyspelých 
prostredníctvom spoločného rozpočtu Európskej únie, 

• princíp subsidiarity 
o je základným princípom, na ktorom je založená celá európska integrácia, 
o znamená nutnosť realizovať jednotlivé akcie na čo najnižšej možnej úrovni 

rozhodovania, ak je možné túto realizáciu zaistiť, 
o v rámci regionálnej politiky je tento princíp uplatňovaný pri výbere projektov 

k realizácii a ich následnej kontrole príslušnými národnými orgánmi. 

 
2.2 Implementácia politiky súdržnosti v období rokov 2014 – 2020 

V roku 2011 predstavila Európska komisia návrh na Spoločný strategický rámec (SSR) pre 
štrukturálne fondy v období 2014 – 2020. Cieľom SSR bolo zastrešiť a lepšie koordinovať 
financovanie zo štrukturálnych zdrojov, aby došlo k jeho maximálnemu využitiu. 
Spoločný strategický rámec definoval kľúčové aktivity pre fondy politiky súdržnosti EÚ, ako aj 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu námorného 
a rybného hospodárstva za účelom napĺňania cieľov stratégie Európa 2020. V Spoločnom 
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strategickom rámci sa takisto ustanovujú praktické spôsoby, ako vybudovať synergie medzi EŠIF 
a ostatnými politikami a nástrojmi EÚ (Obrázok 2). 
 
Obrázok 2 – Synergia medzi EŠIF a ostatnými politikami a nástrojmi EÚ 
 

Zdroj: Európska komisia, 2014 
 
Úroveň podpory závisí od úrovne každého regiónu, pokiaľ ide o priemerný HDP na obyvateľa EÚ-
27. V prípade politiky súdržnosti a EPFRV sa teraz tri kategórie regiónov: 

• menej rozvinuté regióny: ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75% priemerného HDP 
v EÚ-27; 

• prechodné regióny: ktorých HDP na obyvateľa je od 75% do 90% priemerného HDP v EÚ-
27, táto kategória nahradila mechanizmy postupného zavádzania a odstraňovania, ktoré sa 
uplatňovali v predchádzajúcom období financovania; 

• rozvinutejšie regióny: ktorých HDP na obyvateľa je vyšší ako 90% priemerného HDP v EÚ-
27 
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Obrázok 3 – Kategórie regiónov pre EFRR, ESF a EPFRV na obdobie 2014 – 2020 

 
Zdroj: Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku 
 
Politika súdržnosti stanovuje 11 tematických cieľov na podporu rastu pre obdobie rokov 2014 – 2020: 

1. Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií. 
2. Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zvýšenie ich používania 

a kvality. 
3. Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. 
4. Podpora prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo. 
5. Podpora prispôsobenia sa zmene klímy, prevencie a riadenia rizík. 
6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov. 
7. Podpora trvalo udržateľnej dopravy a zlepšovanie sieťových infraštruktúr. 
8. Podpora trvalo udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility. 
9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a ľubovoľnej diskriminácii. 
10. Investície do vzdelávania, školení a celoživotného vzdelávania. 
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11. Zlepšenie efektívnosti verejnej správy. 
 
Investície z EFRR podporujú všetkých 11 cieľov, ale ciele 1 až 4 sú hlavnými prioritami investícií.  
Hlavné priority pre ESF sú ciele 8 až 11, aj keď fond podporí aj ciele 1 až 4. Kohézny fond podporuje 
ciele 4 až 7 a 11. 

 
2.3  Implementácia programových dokumentov EÚ na Slovensku 

Na základe Spoločného strategického rámca EÚ si členské štáty pripravili tzv. „Partnerské dohody“ 
(obdoba národného strategického referenčného rámca z rokov 2007 – 2013). Tieto transformovali 
prvky vymedzené v Spoločnom strategickom rámci EÚ do vnútroštátneho kontextu a vymedzili 
pevné záväzky na dosiahnutie cieľov EÚ prostredníctvom programovania fondov SSR. Vláda SR 
vypracovala dokument (Partnerská dohoda), ktorý bol vo februári 2014 predložený na schválenie EK. 
Dňa 20. 6. 2014 prijala Európska komisia Partnerskú dohodu so Slovenskom na roky 2014 – 2020, 
v ktorej je stanovená stratégia pre optimálne využívanie európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v regiónoch a mestách krajiny. Realizáciu Partnerskej dohody financuje päť fondov: 
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF), Európsky sociálny fond (ESF), 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond námorného 
a rybného hospodárstva (EFNRH). 

 
Partnerská dohoda sa zameriava na tieto priority: 

• podporu podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie prostredníctvom zlepšenia 
konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, zlepšenia inovácie a výskumu 
a rozvoja elektronického hospodárstva, 

• rozvoj infraštruktúry pre hospodársky rast a zamestnanosť v konkrétnych kľúčových 
dopravných sieťach a udržateľnú mestskú dopravu, 

• rozvoj ľudského kapitálu a vyššiu účasť na pracovnom trhu prostredníctvom posilnenia 
všetkých úrovní vzdelávania, zlepšenia prístupu k zamestnanosti pre najzraniteľnejšie 
skupiny spoločnosti (najmä mladí a dlhodobo nezamestnaní ľudia) a podporu sociálneho 
začleňovania rómskych komunít, 

• podporu udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov prostredníctvom 
propagácie energetickej účinnosti a nízkouhlíkového hospodárstva, ochranu životného 
prostredia a prispôsobenie sa zmenám klímy, 

• vybudovanie modernej a profesionálnej verejnej správy prostredníctvom dôkladnej reformy 
zameranej na zlepšenie riadenia, riešenie korupcie a zabezpečenie efektivity a nestrannosti 
súdnictva. 

 
Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. 
EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13, 7 mld. EUR, 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky 
fond 15,8 mil. EUR. 
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Tabuľka 3 – Rozdelenie finančných prostriedkov podľa operačných programov 

Názov 
programu 

EŠIF (EFRR, 
ESF, KF, 
EPFRV, 

ENRF alebo 
IZM) 

Celkom 
(EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OP VaI EFRR 2 266 776 537 281 378 955 295 404 738 309 617 024 323 631 581 338 633 282 354 698 582 363 412 375 

OP II KF 2 307 139 166 285 026 708 300 192 830 315 522 069 330 075 029 345 013 576 361 643 484 369 665 470 

OP II EFRR 1 659 506 207 205 997 422 216 265 691 226 670 501 236 930 553 247 913 292 259 674 692 266 054 056 

OP ĽZ EFRR 243 662 462 30 246 251 31 753 922 33 281 642 34 788 108 36 400 685 38 127 591 39 064 263 

OP ĽZ ESF 1 889 145 796 234 598 760 246 255 687 258 067 772 269 716 367 282 184 138 295 534 501 302 788 571 

OP ĽZ IZM 72 175 259 40 547 898 31 627 361 0 0 0 0 0 

OP KŽP KF 1 861 112 261 229 924 017 242 158 152 254 523 870 266 263 384 278 313 942 291 728 879 298 200 017 

OP KŽP EFRR 1 276 787 849 158 489 919 166 390 101 174 395 335 182 289 195 190 739 076 199 788 040 204 696 183 

IROP EFRR 1 754 490 415 218 148 261 228 882 942 239 760 933 250 490 765 261 971 427 274 260 955 280 975 132 

OP EVS ESF 278 449 284 34 564 399 36 287 317 38 033 145 39 754 683 41 597 480 43 570 932 44 641 328 

OP TP EFRR 159 071 912 19 745 876 20 730 141 21 727 493 22 710 970 23 763 720 24 891 109 25 502 603 

OP RH ENRF 15 785 000 2 163 649 2 191 290 2 211 321 2 247 162 2 299 451 2 315 174 2 356 953 

PRV* EPFRV 1 545 272 844 271 154 575 213 101 979 212 815 053 212 522 644 212 225 447 211 912 203 211 540 943 

Celkom 15 329 374 992 2 011 986 690 2 031 242 151 2 086 626 158 2 171 420 441 2 261 055 516 2 358 146 142 2 408 897 894 

* po transfere z II. do I. piliera 

Zdroj: Partnerská dohoda 2014-2020 
 
Na programové obdobie 2014 – 2020 boli schválené nasledovné operačné programy: 
1. Programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti: 

• Výskum a vývoj (Val) 
• Integrovaná infraštruktúra (II) 
• Ľudské zdroje (ĽZ) 
• Kvalita životného prostredia (KŽP) 
• Integrovaný ROP (IROP) 
• Efektívna verejná správa (EVS) 
• Technická pomoc (TP) 
• Rybné hospodárstvo (RH) 
• Program rozvoja vidieka (PRV) 

 

2. Programy cieľa Európska územná spolupráca: 
• Programy cezhraničnej spolupráce 
• Programy nadnárodnej spolupráce 
• Programy medzinárodnej spolupráce 

 
V tabuľke 3 je uvedený indikatívny finančný rámec pre jednotlivé operačné programy v rámci rokov 
2014-2020. 
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3 HODNOTENIE, MONITORING A KONTROLA PROJEKTOV 

 

Proces schvaľovania projektov je súbor činností, ktoré sú vykonávané v období od podania žiadosti 
o podporu do vydania / podpísania právneho aktu o poskytnutí  podpory alebo do ukončenia 
administrácie žiadosti o podporu. Jeho cieľom je transparentne vybrať kvalitné projekty, ktoré budú 
spĺňať vecné a finančné ciele program.  

Obrázok 4 – Fázy procesu schvaľovania projektov  

 

Proces  schvaľovania projektov má dve časti:  

1. hodnotenie projektov; 
2. výber projektov 

 
3.1 Hodnotenie projektov 

Proces hodnotenia projektov sa skladá sa z dvoch fáz a to: 

• kontrola úplnosti 
• hodnotenie oprávnenosti  
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3.1.1 Kontrola úplnosti (administratívne hodnotenie) 

Kontrola  

V procese administratívneho hodnotenie hodnotí riadiaci orgán či žiadosť bola doručená 
v stanovenom čase a v predpísanej forme. 

 
3.1.2 Hodnotenie oprávnenosti 

Cieľom odborného hodnotenia  je posúdenie základných vecných požiadaviek kladených na projekt 
v príslušnej výzve.  Hodnotiace kritériá  definuje riadiaci orgán v závislosti od charakteru 
podporovaných projektov, pričom zadefinovanými hodnotiacimi kritériami musia byť overené 
minimálne nasledujúce oblasti15:  

a) Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a PO – RO v rámci 
definovania kritérií týkajúcich sa príspevku definuje konkrétne kritériá umožňujúce 
objektívne posúdenie príspevku projektu k cieľom OP ; 

b) Navrhovaný spôsob realizácie projektu – posúdenie prepojenia navrhovaných aktivít 
s výsledkami a cieľmi projektu, posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít a spôsobu ich 
realizácie posúdenie navrhovaných aktivít z vecného, časového hľadiska a z hľadiska ich 
prevádzkovej a technickej udržateľnosti (ak relevantné), posúdenie reálnosti plánovanej 
hodnoty merateľných ukazovateľov s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko;  

c) Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa – posúdenie dostatočných 
administratívnych a prípadne odborných kapacít žiadateľa na riadenie a odbornú realizáciu 
projektu a zhodnotenie skúseností s realizáciou obdobných/porovnateľných projektov 
k originálnym aktivitám žiadateľa (ak relevantné);  

d) Finančná a ekonomická stránka projektu – posúdenie oprávnenosti navrhovaných 
výdavkov v zmysle výzvy (ak nie je súčasťou administratívneho overenia), overenie 
hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov, posúdenie zrealizovanej finančnej 
analýzy (ak relevantné), posúdenie CBA (ak relevantné), hodnotenie finančnej a ekonomickej 
výkonnosti žiadateľa vo vzťahu ku schopnosti zabezpečiť finančnú udržateľnosť projektu 
(napr. zohľadnenie finančnej výkonnosti podniku – napr. ROA, ROE, EBIT, zadlženosť, 
ukazovatele celkového ekonomického hodnotenia podniku).  

V tejto fáze riadiaci orgán posudzuje žiadateľa aj z hľadiska jeho bezúhonnosti ( napr. 
prostredníctvom čestného prehlásenia, alebo výpisu z registra trestov), prípadne ďalšie požiadavky 
stanovené riadiacim orgánom. 

Riadiaci orgán programu overuje prijateľnosť a formálne náležitosti projektu na základe kritérií pre 
hodnotene projektu. Hodnotitelia majú uvádzať jasné a zrozumiteľné odôvodnenie výsledku 
hodnotenia.  

Pri kontrole oprávnenosti a formálnych náležitostí projektu musí byť dodržané pravidlo štyroch očí: 

                                                             
15 Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov  -  Programové obdobie 2014 – 2020, 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/53_system-riadenia-esif-verzia-10.pdf 
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• nezávislé hodnotenie minimálne dvoma hodnotiteľmi. Hodnotenie nesmie byť vykonávané 
spoločne dvoma a viacerými hodnotiteľmi, ani nesmie byť spoločne konzultované. V prípade 
rozporu medzi hodnotiteľmi sa uskutoční arbitrážne hodnotenie, 

• nezávislé hodnotenie jedným hodnotiteľom a skontrolovanie schvaľovateľom. Schvaľovateľ 
je súčasne druhým hodnotiteľom, t.j. schvaľovateľ vykoná schválenie hodnotenia a súčasne 
musí overiť správnosť hodnotenie prvého hodnotiteľa. 

Kritériá pre kontrolu prijateľnosti a formálnych náležitostí  sú vylučovacími kritériami v podobe: 
splnené/nesplnené/nehodnotené (v prípadoch keď je potrebné pre vyhodnotenie kritéria vyžiadať 
doplňujúce informácie od žiadateľa)/nerelevantné (ak sa kritériu na daný projekt nevzťahuje).  
Ak žiadateľ nesplní kritérium ktoré je označené ako nenapraviteľné, žiadosť je vylúčená z ďalšieho 
procesu hodnotenia. 
 

3.1.3 Výberové hodnotenie projektov  

Cieľom výberového hodnotenia projektov je vyhodnotiť kvalitu projektov vo vzťahu k napĺňaniu 
vecných cieľov program a umožniť porovnávanie projektov na základe ich kvality.  Na základe 
cieľov program a charakteru podporovaných aktivít stanoví riadiaci orgán kritériá a spôsob ich 
hodnotenia.  

Riadiaci orgán je oprávnený definovať výberové kritériá ŽoNFP (žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok) v prípade, ak nie sú žiadosti vyberané na základe poradia určeného aplikáciou 
hodnotiacich  kritérií. Výberové kritériá sú kvantitatívne. Môžu byť definované ako 

• doplňujúce bodové kritériá k hodnotiacim kritériám, 
• samostatné objektívne kritérium, ktorého aplikáciou je vytvorené jednoznačné poradie 

v rámci skupiny vybraných ŽoNFP.  Odborné hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti sa často 
zlučujú do jedného kroku. 

 
3.1.4 Výber projektov 

Výsledný výber projektov sa riadi dvoma zásadnými kritériami: 

• výsledky odborného/výberového hodnotenia (zostaví sa poradie žiadostí o NFP podľa 
získaného počtu bodov v odbornom/výberovom hodnotení), 

• výška alokácie zdrojov v príslušnej výzve (riadiaci orgán sleduje, aby celková výška 
poskytnutých zdrojov nebula vyššia ako ich alokácia vo výzve) 

• geografické umiestnenie projektu (pri operačných programoch, ktoré majú územný dopad sa 
sleduje primerané územné rozloženie podpory) 

 

Modely hodnotenia projektov 

Riadiaci orgán programu môže využiť pre hodnotenie dva typy modelov: 

• jednokolové hodnotenie 
• dvojkolové hodnotenie 
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Jednokolové hodnotenie 

Pri tomto modeli hodnotenia musí žiadateľ o nenávratný finančný príspevok predložiť všetky 
požadované údaje v jednom termíne určenom riadiacim orgánom (to nevylučuje možnosť doložiť 
niektoré údaje dodatočne, v priebehu procesu hodnotenia projektu).  

Dvojkolové hodnotenie 

V tomto modeli  predkladajú žiadatelia  v prvom kole projektový zámer, v ktorom sú uvedené iba 
čiastočné informácie o projekte, resp. informácie v zjednodušenej podobe tak, aby riadiaci organ 
mohol predbežnú žiadosť o podporu vyhodnotiť.   

Kritériá pre posúdenie projektových zámerov posudzuje riadiaci orgán v rámci odborného 
hodnotenia. Ak je predbežná žiadosť vyhodnotená ako vyhovujúca, žiadateľ žiadosť o podporu 
dopracuje. Dopracovávajú sa iba tie projekty, ktoré prejdú úspešne základný posudzovaním v prvom 
kole. Tento model hodnotenia je vhodný najmä pre rozsiahle projekty,  kde je potrebné predložiť 
veľké množstvo projektovej dokumentácie.  

 
3.1.5 Kritériá hodnotenia projektov 

Cieľom procesu schvaľovania projektov je vybrať pre financovanie kvalitné projekty ( ktorých 
výsledky prispejú k naplneniu cieľov program pri čo najnižšej náročnosti na zdroje).  Kvalitu 
projektov posudzujeme podľa nasledujúcich aspektov kvality: 

• účelnosť projektu 
• potrebnosť projektu 
• efektívnosť projektu 
• hospodárnosť projektu 
• uskutočniteľnosť projektu 
• súlad s horizontálnymi prioritami 

Jednotlivé aspekty kvality projektu posudzujeme podľa kritérií, ktoré stanoví riadiaci orgán. 
Jednotlivé aspekty kvality majú v rôznom kontexte rôzny význam, v určitých prípadoch môžu byť 
vo vzájomnom protiklade.16 
 
Kritériá musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 

• jednoznačné vymedzenie každého kritéria – vymedzenie kritéria musí byť zrozumiteľné 
a zaručiť jednoznačnú interpretáciu obsahu kritéria, t.j. čo má byť hodnotené, akým spôsobom 
a na základe čoho (zdroj informácií)., 

• čo najnižšia úroveň všeobecnosti jednotlivých kritérií – mieru všeobecnosti kritérií je 
potrebné minimalizovať (napr. Prostredníctvom škál, alebo presným vymedzením postupu 
hodnotenia), 

                                                             
16 Napr. výstavba infraštruktúry v členitom teréne s geologicky zložitými pomermi môže mať vysokú potrebnosť, ale 
nízku efektívnosť , oproti výstavbe v menej zložitých podmienkach, kde môže byť situácia opačná, teda projekt 
dosahuje vysokú efektívnosť ale je menej potrebný.  
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• zabránenie duplicitám a prekrývaniu kritérií – duplicita znamená že rovnaký aspekt 
projektu sa hodnotí viackrát.  

Počet hodnotiacich kritérií nemá byť príliš veľký, aby sa zbytočne nezvyšovala náročnosť celého 
hodnotiaceho procesu.  

Typy kritérií 

Kritériá sú nástrojom na hodnotenie oprávnenosti, formálnej správnosti a kvality projektu. Majú 
nasledovné funkcie: 

• vylučovacia – výsledok môže nadobúdať iba hodnoty splnené/nesplnené. Ak je kritériu 
nesplnené, žiadosť o podporu je vylúčená zo schvaľovacieho procesu, 

• hodnotiaca – miera naplnenia kritéria sa hodnotí pomocou bodov, alebo pomocou slovných 
deskriptorov, 

• kombinovaná – miera naplnenia kritéria sa hodnotí bodmi alebo slovnými deskriptormi. Je 
však stanovené minimálna hranica bodov, ktoré ak projekt nedosiahne je vylúčený z ďalšieho 
procesu hodnotenia.  

Kritériá môžu byť hierarchicky usporiadané. 

Parametre kritérií 

Všetky kritéria musia obsahovať nasledujúce parameter: 

a) Typ merateľného ukazovateľa – (vylučovanie, hodnotiace, kombinované), na úrovni 
projektu sa používa iba jeden typ merateľného ukazovateľa (nedelia sa osobitne na merateľné 
ukazovatele výstupu, výsledku, resp. dopadu).  

b) Názov merateľného ukazovateľa – vychádza zo spôsobu jeho tvorby. Názov musí 
jednoznačným a výstižným spôsobom popisovať merateľný ukazovateľ, pričom v spojení 
s definíciou merateľného ukazovateľa zabezpečí jeho objektívne a jednoznačné posúdenie 
a vyhodnotenie bez ohľadu na interpretujúci subjekt. Názov merateľného ukazovateľa musí 
čo najvýstižnejším spôsobom vyjadrovať želaný výstup alebo smerovanie k naplneniu 
výsledku.  

c) Definícia/metóda výpočtu – každý merateľný ukazovateľ musí mať priradenú jednoznačnú 
definíciu, resp. popis metódy výpočtu, ktorým je bližšie špecifikovaný jeho obsah a ktorý 
umožní, aby bol merateľný ukazovateľ vykazovaný a posudzovaný jednotným a objektívnym 
spôsobom bez ohľadu na interpretujúci subjekt. Musí byť jasný zdroj informácií základe 
ktorého sa vykonáva hodnotenie daného kritéria.  

d) Merná jednotka - každý merateľný ukazovateľ musí mať určenú jednu mernú jednotu, ktorá 
bude jednotne používaná na úrovni všetkých prijímateľov. Definovaná merná jednotka je 
využívaná vo vzťahu k predmetnému merateľnému ukazovateľu počas celej doby 
implementácie OP a rovnako na úrovni všetkých OP využívajúcich rovnaký merateľný 
ukazovateľ tak, aby bolo možné monitorovať relevantné údaje z viacerých projektov 
v rôznom čase a porovnávať ich navzájom.  
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e) Čas plnenia – RO pri každom merateľnom ukazovateli určí, či jeho splnenie má nastať 
k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu alebo po ukončení realizácie aktivít projektu, 
v priebehu udržateľnosti projektu.  

 

Obrázok 5 – Schéma procesu hodnotenia a výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
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3.2 Monitorovanie projektov 

Na začiatku prípravy akéhokoľvek verejnoprospešného projektu je identifikácia problému ktorý má 
byť vyriešený. Súčasťou prípravy takéhoto projektu je tiež definovanie smeru požadovanej zmeny 
a želanej situácie ktorá má nastať (cieľ projektu). Realizáciou verejnoprospešného projektu sa 
zvyčajne dosahuje naplnenie viacerých cieľov. Napríklad investícia do budovania železničnej siete 
môže zvýšiť dostupnosť územia, ale tiež znížiť záťaž životného prostredia. Definované  výsledky 
musia byť  dosiahnuté  zodpovedajúcimi opatreniami. Vhodnosť procesu realizácie opatrení ako aj 
miera naplnenia plánovaných výsledkov sa identifikuje v procese monitorovania. Vzťah medzi 
programom/projektom a procesom monitorovania a hodnotenia výsledkov projektu je znázornený 
na obrázku 6. 
 
Obrázok 6 – Výstupy, výsledky a dopady a ich vzťah k programovaniu, monitorovaniu 
a hodnoteniu 

 
Zdroj: Spracované podľa: Guidance Document on Monitorimg and Evaluation, EC, March 2014 

 
3.2.1 Sústava ukazovateľov (indikátorov)17 

V kontexte logiky programovania a monitorovania je vytvorená sústava indikátorov (ukazovateľov) 
ktorá vyplýva z logiky programu/projektu.  
 
  

                                                             
17 Indikátor (ukazovateľ) vyjadruje stav určitého systému, napríklad jeho kvality, efektívnosti a nadobúda pri tom 
rôznych hodnôt. Pri riadení sa používajú indikátory aj pre definíciu a dosahovanie cieľov (prípadne ich žiaducich 
hodnôt). 
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Obrázok 7 – Vzťahy medzi cieľmi projektu (logickým rámcom) a monitorovacími indikátormi 

 
Zdroj: Spracované podľa: Riadenie projektového cyklu, manuál pre budúceho zhotoviteľa projektových 
návrhov, www.ucv.utc.sk/ucv/files/dokumenty/team/PCMmanual.doc 
 
Pre účely efektívneho riadenia distribúcie finančných prostriedkov je vytvorená sústava  indikátorov 
operačných programov a Partnerskej dohody. Je hlavnými užívateľmi sú manažéri programov 
a pracovníci monitoringu a evaluácie.  

Pre účely programovania, monitorovania a evaluácie chápeme pojem „indikátor“ ako 
spôsob merania: 

• daného cieľa, 
• mobilizovaných zdrojov, 
• dosiahnutého efektu, 
• kvality programu (projektu), 
• kontextových premenných 

Sústava indikátorov .má hierarchickú štruktúru vychádzajúcu zo štruktúry systému strategického 
plánovania v EÚ.  

Indikátory kontextové 

Poskytujú  kvantifikovanú informáciu o sociálnej, ekonomickej a ekologickej situácii a identifikujú 
potreby v určitom čase. Charakterizujú sociálne a ekonomické prostredie, v ktorom sa bude program 
realizovať a intervencia zo štrukturálnych fondov čerpať. Sú to kvantifikované východiská pre 
analýzy ex-ante, priebežné a ex-post. Vyjadrujú sa pomocou tendencií hlavných makroekonomických 
indikátorov a pomocou komparácie pozície SR s priemermi EU. 
 
Indikátory programové 

Indikátory programové majú priamy vzťah k poskytovaniu pomoci a súvisiacim efektom. 
Paria sem: 

• Zdrojové indikátory informujú o finančných zdrojoch alokovaných pre každú úroveň 
pomoci, tj. vopred alokované/rozpočtované prostriedky na intervenciu/program. 

• Finančné indikátory sa používajú pre periodické (spravidla ročné) monitorovanie vývoja 
záväzkov a platieb určených z fondov pre jednotlivé operácie a pre ich meranie alebo 
programovanie vo vzťahu k oprávneným nákladom. 

• Indikátory výstupu charakterizujú činnosť. Podávajú informácie o výstupoch jednotlivých 
akcií/projektov v rámci operačného programu (kvantifikácia na úrovni opatrenia). Sú 

Celkový cieľ 

Terminológia projektových cieľov 

Účel projektu 

Výsledky 

Terminológia indikátorov 

Dopady (impact) 

Výstupy (outputs) 

Výsledky (results) 
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spravidla vyjadrované vo fyzických alebo peňažných jednotkách (ako napríklad: dĺžka 
postavených železničných tratí, počet finančne podporených firiem). 

• Indikátory výsledku majú väzbu na bezprostredný - priamy a okamžitý prínos daného 
programu. Poskytujú napríklad informáciu o zmenách v chovaní, zmenách výrobných 
kapacít, alebo vývoji produkcie u príjemcov pomoci. Vyjadrujú sa väčšinou v naturálnych 
(fyzikálnych) jednotkách (napr. zníženie jazdnej doby, počet úspešných účastníkov kurzov, 
vývoj počtu dopravných nehôd), nebo v peňažných jednotkách (napr. zníženie dopravných 
nákladov apod.).  

• Indikátory dopadu slúžia na meranie plnenia rozhodujúcich cieľov operačného programu.  
Rozlišujeme dva typy indikátorov dopadu: 

o indikátory špecifických dopadov charakterizujú prínosy, ktoré sa síce prejavujú až 
po určitom časovom období, ale ktoré sú napriek tomu bezprostredne spojené 
s konkrétnou realizovanou akciou a s priamym beneficiantom 

o indikátory globálnych dopadov charakterizujú dlhodobé prínosy v sociálno-
ekonomickom prostredí a široko ovplyvňujú obyvateľstvo. 

• Indikátory horizontálnych tém – slúžia na meranie vplyvu programu na horizontálne témy. 
Indikátory horizontálny tém netvoria samostatný systém, ale sú zakomponované 
do implementačnej stratégie OP. 

 
Hlavné („Core“) indikátory 
Rozhodujúcu úlohu pri tvorbe programov majú hlavné indikátory, ktoré majú kľúčový význam pre 
kontrolu vykonávanú orgánmi EK. Tieto indikátory sú uvedené v požiadavkách Európskej komisie - 
materiál „Draft Working Paper on Indicators for Monitoring and Evaluation 
 
Číselník monitorovacích ukazovateľov (ČMU)18 

ČMU predstavuje zoznam monitorovacích ukazovateľov (MU), vrátane finančných ukazovateľov 
a tzv. iných údajov používaných v rámci monitorovania implementácie OP financovaných z EŠIF19. 
Používanie ČMU je záväzné pre všetky subjekty zapojené do procesov monitorovania implementácie 
EŠIF. ČMU je zdrojovou databázou pre vykonávanie monitorovania cez ITMS2014+, ktorý v zmysle 
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spravuje CKO.  

Monitorovanie je nástroj manažmentu projektov. Je to pravidelná činnosť zameraná na sledovanie 
plnenia stanovených cieľov na jednotlivých úrovniach implementácie EŠIF prostredníctvom 
systematického zberu a vyhodnocovania údajov a informácii.  
Slúži na včasné získavanie informácií o stave realizácie projektov, vrátane dosahovania plánovaných 
hodnôt merateľných ukazovateľov a je nástrojom na získanie potrebných údajov pre RO/SO za 
účelom monitorovania a hodnotenia OP.  

V zmysle Systému riadenia EŠIF20 monitorovanie na úrovni projektu pozostáva z nasledujúcich častí:  
a) monitorovanie počas realizácie projektu;  
b) monitorovanie pri ukončení realizácie projektu;  

                                                             
18 Pozri http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/ 
19 S výnimkou Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programové obdobie 2014-2020. Pod pojmom OP 
v texte tohto MP sa rozumejú aj programy Interreg V-A SK-AT a Interreg V-A SK-CZ. 
20Európska legislatíva:  Čl. 71, 125 ods. 4 všeobecného nariadenia, Národná legislatíva SR: § 25 zákona o príspevku z 
EŠIF 
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c) monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu.  
 
Monitorovanie počas realizácie projektu má dve časti: 

• monitorovanie oprávnenosti  vynakladania finančných prostriedkov ako aj  
• relevantné informácie z hľadiska toho, čo bolo za relevantné výdavky dosiahnuté a ako 

prebiehali práce na projekte.  
• zber údajov, ktoré RO potrebuje pre účely monitorovania a hodnotenia na úrovni OP, alebo 

z hľadiska potreby získania dodatočných informácií. Ide predovšetkým o zber informácií 
o účastníkoch projektov pri projektoch spolufinancovaných z ESF, zber údajov potrebných 
pre vyhodnocovanie príspevku k napĺňaniu horizontálnych princípov a ďalších informácií 
potrebných pre RO z hľadiska zamerania projektov. Rovnako je cieľom získať informácie 
o fyzickom pokroku realizácie projektu bez duplicitného poskytovania informácií vo vzťahu 
k údajom uvedeným v rámci prílohy k ŽoP.  

 

Monitorovanie pri ukončení realizácie projektu 
Pri ukončení realizácie aktivít projektu prijímateľ predkladá v súlade s podmienkami zmluvy o NFP 
záverečnú monitorovaciu správu, ktorej vzor vydáva CKO.  
 
Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu 
Je zabezpečené predkladaním následných monitorovacích správ na ročnej báze. Vzor následnej 
monitorovacej správy vydáva CKO.  

 
3.3 Hodnotenie projektov 

Cieľom hodnotenia projektov je posúdiť účinnosť, efektívnosť a vplyv intervencie (programu, 
projektu) na riešenie identifikovaného problému. Súčasne slúži aj na zlepšenie tvorby 
a implementácie programu/projektu. Implementačné orgány a tvorcovia rozhodnutí získavajú takto 
informácie o funkčnosti zásahov a o dosiahnutých výsledkoch.  
Hodnotenie programov/projektov sa uskutočňuje v troch fázach: 

• ex ante hodnotenie (predbežné, pred realizáciou programu/projektu) 
• iterim (v priebehu implementácie programu/projektu) 
• ex-post (po ukončení programu/projektu). 

 
Ex ante hodnotenie 

Úlohou ex ante hodnotenia je overovanie východísk pre ciele a identifikácia potrebných údajov pre 
budúce hodnotenia, podpora pre zlepšenie kvality programovania. 
 
Iterim hodnotenie  

Hodnotenie v priebehu implementácie programu/projektu má dve formy: 
• hodnotenie implementácie 
• hodnotenie vplyvov 
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Hodnotenie implementácie sa vykonáva v skorších fázach implementácie a zameriava sa na spôsob 
vykonávania a riadenia konkrétneho programu/projektu.  
 
Hodnotenie vplyvov rieši otázku  prínosu intervencie prostredníctvom konkrétneho programu/ 
projektu od príspevku iných/externých vplyvov. V tomto procese hľadáme odpoveď na nasledujúce 
otázky: 

1. Mala vôbec intervencia z verejných zdrojov nejaký dopad? Ak áno, tak aký veľký. Je tento 
vplyv pozitívny alebo negatívny? 

2. Prečo to pôsobí práve takto? Aký je proces zmeny?  
 
Na identifikáciu týchto vplyvov sa používa viacero metód. Všeobecne uznávané sú dve skupiny 
metód.  

Teoretické hodnotenie vplyvov, ktoré sleduje každý krok intervenčnej logiky pri identifikácii 
mechanizmu zmeny, pričom poskytuje odpoveď na otázky prečo a ako intervencia funguje. Tento 
prístup v prvom rade umožňuje kvalitatívny odhad vplyvov. 
 
Kontrafaktuálne hodnotenie dopadov, ktoré je založené na kontrolných alebo porovnávacích 
skupinách. Touto metódou sa dá zistiť, do akej miery je zmena spôsobená intervenciou a pre koho, 
ako aj  umožňuje porovnať účinok rôznych nástrojov (alebo toho istého nástroja na rôzne cieľové 
skupiny).  
 
 Ex post hodnotenie 

Účelom hodnotenia ex post je získať celkový obraz o programovom období resp. o dopadoch 
realizácie intervencie na konkrétny priestor.  
Preskúma účinnosť a efektívnosť vynakladania zdrojov, ich príspevok k prioritám programu.  
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4 CHYBY A PROBLÉMY PRI FORMULÁCII A IMPLEMENTÁCII PROJEKTOV 

 
4.1 Riadenie projektového cyklu 

V roku 1992 schválila Európska komisia súbor nástrojov na prípravu, spracovanie a riadenie 
rozvojových projektov - Riadenie projektového cyklu (Project Cycle Management – PCM) 
založeného na prístupe tzv. Logického rámca. 
Pojem Riadenie projektového cyklu (RPC) sa používa na opis riadiacich aktivít a rozhodovacích 
procedúr používaných počas všetkých fáz životného cyklu projektu (vrátane kľúčových úloh, 
zodpovednosti, dokumentov atď.). 
Cieľom RPC je  zaistiť, aby boli projekty: 

• formulované tak aby pomáhali napĺňať politické ciele Európskej komisie, krajiny, regiónu 
a komunity žijúcej v mieste realizácie projektu; 

• v súlade so stratégiou a riešili reálne problémy cieľovej skupiny a prijímateľov pomoci; 
• uskutočniteľné v prostredí kde sú určené a  
• výsledky realizovaných projektov udržateľné. 

 
Základné princípy dosiahnutia tohto cieľa možno formulovať nasledovne: 

• aktívna participácia kľúčových zainteresovaných strán; 
• použitie prístupu Logického rámca (a iných nástrojov) na podporu hodnotení/analýz 

(zainteresovaných strán, problémov, cieľov a stratégií); 
• použitie kritérií hodnotiacich kvalitu projektu v každej fáze projektového cyklu; 
• spracovanie kľúčových dokumentov (s vysvetlením základných pojmov) v každej fáze 

projektového cyklu, aby bolo rozhodovanie založené na správnych a jednotných 
informáciách; 

• zameranie na hlavný cieľ projektu; 
• udržateľnosť výsledkov projektu (riešenie problému by malo generovať reálne udržateľné 

výsledky). 
 
RPC je komplexný tvorivý proces založený na vyjednávaní o rozhodnutiach prijateľných pre kľúčové 
zainteresované strany. Základom pre efektívne Riadenie projektového cyklu je preto  tímová práca, 
vyjednávanie a komunikácia. Pozornosť treba venovať aj politickému kontextu. 
 
RPC poskytuje  analytický a rozhodovací rámec, ktorý je (podľa sektora, v ktorom je projekt 
realizovaný) doplnený o aplikáciu ďalších špecifických  technických a procesných nástrojov.  
 
Fázy projektového cyklu 
 
Riadenie projektového cyklu pozostáva z piatich hlavných fáz: programovanie, identifikácia, 
formulácia, implementácia a hodnotenie.  
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Obrázok 8 – Projektový cyklus 

 
Zdroj: PCM Guidelines (2004) 
 
Vo fáze programovania prebieha analýza situácie v regióne, krajine alebo sektore, ktorý je 
predmetom pomoci. Cieľom analýzy je identifikácia problémov, prekážok a príležitostí v rozvoji 
regiónu, krajiny alebo sektora. Tento proces sa uskutočňuje prostredníctvom sociálno-ekonomických 
indikátorov a národných priorít a priorít donora. Európska komisia stanovuje základné rámce 
a pravidlá spolupráce s regiónom alebo krajinou, kde je jej pomoc smerovaná. Výsledkom tejto fázy 
je sformulovaný národný indikatívny program a národná rozvojová stratégia, regionálne alebo 
sektorové operačné programy. 
 
Cieľom fázy identifikácie je hľadanie projektových zámerov, ktoré sú v súlade s rozvojovými cieľmi 
sformulovanými vo fáze programovania. Tieto námety môžu vznikať z iniciatívy rôznych aktérov. 
Iniciátorom projektu môže byť národná vláda alebo regionálne a miestne samosprávne orgány 
prijímajúcej krajiny, neštátne subjekty ako občianske združenia, nevládne organizácie, regionálne 
rozvojové agentúry atď.. Počas fázy identifikácie prebieha aj zisťovanie relevancie 
a uskutočniteľnosti navrhnutého projektu najmä cez:  

• hodnotenie politického a programového rámca,  
• analýzu zainteresovaných strán,  
• hodnotenie inštitucionálnej kapacity,  
• analýzu problému (a prierezových priorít),   
• hodnotenie iných  prebiehajúcich a plánovaných iniciatív,  
• hodnotenie predošlých skúseností,  
• analýzu predbežných cieľov a stratégií,  
• predbežné hodnotenie zdrojov a nákladov, 
• predbežné hodnotenie procesov projektového riadenia, koordinácie a financovania a 
• predbežné hodnotenie otázok hospodárskej/finančnej, environmentálnej, technickej 

a sociálnej udržateľnosti.  
Nástroje, ktoré sa v tejto fáze používajú môžu byť rôzne (podľa charakteru a požiadaviek územia 
alebo sektora), avšak príručka Riadenia projektového cyklu odporúča použiť hlavne nasledovné:  

• Logický rámec (štádium analýz) - analýza zainteresovaných strán, problému a  predbežných 
cieľov a stratégie), 

• ekonomickú a finančnú analýzu  

PROGRAMOVANIE

IDENTIFIKÁCIA

FORMULÁCIAIMPLEMENTÁCIA

HODNOTENIE
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• zoznam kritérií inštitucionálnej kapacity,  
• posilnenie participatívnych prístupov a zručností týkajúcich sa facilitácie,  
• kritériá a štandardy hodnotenia kvality vzhľadom na relevanciu a uskutočniteľnosť 

projektového zámeru (vytvorenie zoznamu kľúčových hodnotiacich parametrov, ktoré by 
v tejto fáze projektového cyklu mali byť sledované). 

Táto fáza projektového cyklu je časovo najnáročnejšia. Jej výsledkom je štúdia uskutočniteľnosti 
projektu, ktorá by mala viesť k rozhodnutiu o príprave projektu (teda prechodu do fázy formulácie).  
 
Účelom etapy formulácie je potvrdiť relevantnosť a uskutočniteľnosť myšlienky projektu a pripraviť 
podrobný plán projektu. Aj v tomto štádiu, ako aj v ostatných, by sa mali aktívne zúčastňovať 
zainteresované strany, ktoré boli identifikované v predošlej fáze.  
Medzi nástroje, ktoré možno použiť na podporu formulovania kvalitných projektov patria: 

• kritériá hodnotenia kvality, 
• Logický rámec (štádium plánovania) – zostavenie matice logického rámca, časového 

harmonogramu a finančného plánu. 
Matica logického rámca je jedným z najdôležitejších dokumentov projektového plánovania 
a monitorovania (obrázok 9). Matica je stručným zápisom najdôležitejších informácií o projektovom 
pláne.  Je zároveň nástrojom na overenie logiky projektového plánu. 
 
Obrázok 9 – Matica logického rámca 

LOGICKÁ 
POSTUPNOSŤ 
KROKOV 

OVERITEĽNÉ 
UKAZOVATELE 

ZDROJE 
INFORMÁCIE 
NA OVERENIE 
UKAZOVATEĽOV 

PREDPOKLADY 

Celkový cieľ    
Špecifický cieľ    
Výsledky    
Aktivity Zdroje Náklady  
   Počiatočné 

predpoklady 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa PCM Guidelines (2004) 
 
Základná logika sa v matici overuje súvislosťou, medzi predpokladmi a krokmi v logickej 
postupnosti. Platí (v smere šípok na obrázku 9), že ak sú naplnené počiatočné predpoklady, môžu 
začať aktivity, ak boli realizované aktivity a sú splnené predpoklady na úrovni aktivít, výsledky sú 
uskutočnené, a ďalej, ak sú uskutočnené výsledky a naplnené predpoklady na ich úrovni, bol splnený 
špecifický cieľ – cieľ projektu a ak aj splnený cieľ projektu a naplnené predpoklady na jeho úrovni, 
prispeli sme k celkovému cieľu (cieľu opatrenia či osi operačného programu alebo grantovej 
schémy). 
Implementácia projektu zahŕňa jeho realizáciu, monitorovanie a formuláciu správ o realizácii a ich 
pravidelné odovzdávanie implementačnému pracovisku. Cieľom tejto fázy je: 

• dospieť k naplánovaným výsledkom, naplniť účel projektu a efektívne prispieť k celkovému 
cieľu projektu, 

• efektívne využiť poskytnuté zdroje a 
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• monitorovať a podávať správy o krokoch projektu.  
Fáza implementácie je z viacerých pohľadov najkritickejšia (najmä z pohľadu dodržania časového 
harmonogramu, rozpočtu a naplnenia stanovených cieľov), pretože práve počas nej sa dosahuje 
plánovaný úžitok projektu. Je to hlavná fáza projektového cyklu. Všetky ostatné fázy sú podporné. 
 
Implementácia projektu má nasledovné štádiá: 

1. iniciačné štádium, kedy projekt začína, nastavujú sa potreby, vymedzujú sa zmluvné 
podmienky so zúčastnenými subjektmi, mobilizujú sa zdroje, vytvárajú sa pracovné vzťahy 
so zainteresovanými stranami, organizujú sa iniciačné stretnutia, robí sa revízia plánu 
projektu a vytvára sa systém monitorovania a hodnotenia,  

2. realizačné obdobie, ktoré zahŕňa obstarávanie a rozmiestňovanie zdrojov (vrátane personálu), 
vykonávanie činností a dosahovanie výsledkov, monitorovanie a hodnotenie pokroku, revízia 
operačných plánov na základe skúseností a podávanie správ, 

3. ukončovacie obdobie, kedy sa zodpovednosť za výsledky prenáša na miestnych partnerov, 
zabezpečuje sa udržateľnosť dosiahnutých výsledkov. 

 
Nástroje, ktoré pomáhajú úspešne realizovať a ukončiť túto fázu sú nasledovné: 

• kvalitatívne kritériá a štandardy, 
• matica Logického rámca,  
• harmonogram aktivít, 
• harmonogram rozpočtu, 
• matica riadenia rizík, 
• pravidelné a špecifické správy, záverečná správa atď. 

 
Účelom fázy hodnotenia je systematické a objektívne hodnotenie postupu, realizácie  a výsledkov 
prebiehajúceho alebo ukončeného projektu, programu alebo politiky. Cieľom je určiť relevantnosť 
a plnenie cieľov, efektívnosť, dopad a udržateľnosť. Hodnotenie by malo poskytnúť dôveryhodné 
a užitočné informácie pre rozhodovanie príjemcov aj darcov o realizácii nových projektov. 
 
V praxi môže byť dĺžka a dôležitosť jednotlivých fáz projektového cyklu rôzna, v závislosti 
od charakteru a rozsahu projektu. Hlavné procesy RPC sú však rovnaké pri všetkých typoch 
projektov. 

 
4.2 Zainteresované strany 

Za zainteresované strany vo vzťahu k projektu možno považovať jednotlivcov, skupiny, komunity,  
organizácie, inštitúcie, firmy, záujmové skupiny a podobne,   ktoré sú priamo alebo nepriamo 
zapojené do projektu, resp. ktorých záujmy môžu byť realizáciou a výsledkom alebo dopadom 
projektu, priamo alebo nepriamo ovplyvnené. 
V každom projekte možno identifikovať primárne a sekundárne zainteresované strany. Primárnymi 
zainteresovanými stranami sú:  

• donor, sponzor, poskytovateľ pomoci (Európska komisia, štátny, regionálny alebo miestny 
orgán, nadácia, firma a pod.) 

• riadiaci orgán, implementačné pracovisko, 
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• žiadateľ, prijímateľ pomoci (firma, samospráva, orgán štátnej správy, nezisková organizácia 
a pod.) 

• realizátor projektu a jeho partneri a dodávatelia,  
• cieľová skupina – užívatelia výsledkov projektu. 

 
Sekundárnymi stranami sú ďalšie priamo alebo nepriamo ovplyvnené skupiny alebo jednotlivci. 
Zainteresované strany majú rôznu úroveň zodpovednosti a rozhodovacích právomocí v rámci aktivít 
projektového cyklu. Obrázok 10 ilustruje úroveň zodpovednosti hlavných zainteresovaných strán. 
Donor má najvyššiu rozhodovaciu právomoc v procese prípravy programu a schvaľovania projektov 
a zároveň najvyššiu zodpovednosť za naplnenie programu. Cieľová skupina, ktorej sú určené 
výsledky projektu  obyčajne nemá právomoc rozhodovať a aj zodpovednosť za realizáciu projektu je 
nízka. Ostatné primárne a sekundárne zainteresované strany možno tiež posudzovať z pohľadu 
zodpovednosti a právomoci. 
 
Obrázok 10 – Zodpovednosť a rozhodovacia právomoc hlavných zainteresovaných strán 

 
 
Jedným z hlavných nástrojov riadenia projektového cyklu je analýza zainteresovaných strán. 
 
Analýza zainteresovaných strán 
Analýza zainteresovaných strán je súčasťou fázy identifikácie v projektovom cykle (pozri kapitolu 
4.1). Jej cieľom je identifikovať primárne a sekundárne zainteresované strany a kľúčové subjekty 
(ľudí, skupiny a inštitúcie a pod.), ktoré môžu významne ovplyvniť úspech riešenia problematiky, 
resp. úspech projektu a posúdiť ich význam. Pri tejto analýze získavame odpoveď na nasledovné 
otázky: 

• Aké sú kompetencie a záujmy zainteresovaných strán na riešení problematiky projektu? 
• Čo očakávajú od riešenia problematiky (aké majú požiadavky)?  
• Ako by mohli zainteresované strany prispieť k riešeniu problematiky alebo ho ohroziť? 
• Ako by bolo možné zapojiť zainteresované strany do riešenia projektu? 

Nástrojom na prehľadné zaznamenanie získaných informácií je matica analýzy zainteresovaných 
strán (tabuľka 4). 
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Tabuľka 4 – Matica analýzy zainteresovaných strán 
ZAINTERESOVANÁ 
STRANA 

KOMPETENCIE 
A ZÁUJMY 

POŽIADAVKY/ 
OČAKÁVANIA 

MOŽNOSTI NAPLNENIA 
ZÁUJMOV ALEBO ZAPOJENIA 
DO PROJEKTU 

    
    
    

 
V procese monitorovania a hodnotenia projektu sa okrem iného prehodnocuje jeho Logický rámec. 
Pri každom prehodnocovaní Logického rámca počas životnosti projektu, je potrebné vrátiť sa 
k pôvodnej analýze zainteresovaných strán. Analýza zainteresovaných strán a analýza problému 
a analýza rizík projektu úzko súvisia. Riziká môžu vyplynúť aj z analýzy zainteresovaných strán aj 
z analýzy problému. Riziká sa rovnako môžu preformulované objaviť v podobe predpokladov 
v poslednom stĺpci logickej matice a naopak, pri formulácii predpokladov v logickej matici môže 
dôjsť k identifikácii rizík. 

 
4.3 Intervenčná logika projektu 

Vo fáze formulácie ide o prípravu plánu projektu. Jeho hlavnými súčasťami sú: celkový cieľ, 
špecifický cieľ, aktivity, vstupy, výstupy, výsledky a dopady na problém alebo potrebu, ktorú projekt 
napĺňa. 
Nástrojom na formuláciu a zladenie týchto súčastí projektu je tzv. intervenčná logika projektu.  
Po identifikácii problému alebo potreby vzniká projektový zámer.  Intervenčná logika začína 
problémom, ktorý má plánovaný projekt vyriešiť, alebo potrebou, ktorú má naplniť. Po vyhľadaní 
relevantného zdroja financovania (sponzorskej organizácie, grantovej možnosti, operačného 
programu) sa do intervenčnej logiky prenáša celkový cieľ (z cieľa grantu, operačného programu 
alebo jeho prioritnej osi). Jeho formulácia dokazuje tematické zacielenie grantu na identifikovaný 
problém. Špecifický cieľ je merateľným cieľom plánovaného projektu. Tento cieľ prispieva 
k naplneniu celkového cieľa grantu (alebo cieľa operačného programu alebo jeho prioritnej osi). 
Špecifický cieľ – cieľ projektu dosahujeme konkrétnymi krokmi – aktivitami, ktoré sú ďalšou 
súčasťou intervenčnej logiky. Na uskutočnenie aktivít v projekte sú potrebné zdroje. Tie môžeme 
charakterizovať ako materiálne, ľudské a finančné vstupy potrebné na zabezpečenie realizácie 
projektu. Výstupy sú bezprostredným dôsledkom uskutočnenia aktivít (po použití vstupov). Výsledky 
sú okamžité účinky po naplnení cieľa projektu (teda po ukončení projektu). Tieto výsledky majú 
po určitom čase dopad na problém alebo potrebu, ktorú mal projekt naplniť (pozri obrázok 11).  
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Obrázok 11 – Intervenčná logika projektu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 
Účinky projektu, či už okamžité (výstupy a výsledky) alebo časovo posunuté (dopady) môžeme 
v priebehu projektu alebo po jeho ukončení hodnotiť. Na ich hodnotenie slúžia indikátory výstupu, 
výsledku a dopadu. Tieto indikátory merajú uskutočnenie aktivít (indikátory výstupu), naplnenie 
špecifického cieľa – cieľa projektu (indikátory výsledku) a príspevok projektu k celkovému cieľu 
(indikátory dopadu). 

 
4.4 Nedostatky prípravy projektu 

Vo fáze identifikácie v rámci projektového cyklu prebiehajú procesy zisťovania relevancie 
a uskutočniteľnosti projektového zámeru.  
V praxi sa často stáva, že príprava projektu je motivovaná čerpaním finančných prostriedkov a nie 
riešením problému alebo potrebou územia, komunity alebo sektoru. Preto vznikajú projektové 
zámery, ktoré sú vykonštruované a často neodrážajú realitu. Projekt by mal byť ideálne formulovaný 
tak, že bude realizovateľný aj bez grantu. 
Základné nedostatky v tejto fáze môžu spočívať aj v tom, že budúci projektový tím: 

• pre nedostatok času alebo z iných dôvodov nevenuje pozornosť preštudovaniu výzvy 
na podávanie projektov, príručky pre žiadateľa, legislatívnych a programových dokumentov, 

• nezorganizuje stretnutia so všetkými zainteresovanými stranami a neanalyzuje ich záujmy, 
• nezapojí zainteresované strany (najmä cieľovú skupinu) do formulácie projektového zámeru, 
• nemá podporu manažmentu vlastnej firmy alebo organizácie alebo nadradenej štruktúry,  
• nepozná dokonale kontext problému, ktorý má projekt vyriešiť,   
• nezváži stratégiu a alternatívy riešenia problému,  
• nevenuje dostatočnú pozornosť analýze zdrojov a nákladov, 
• nespracuje analýzu rizík, 
• nekomunikuje efektívne vnútri tímu a navonok. 
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Ak sa fáze identifikácie neprikladá dostatočná dôležitosť, môže sa stať, že formulácia projektu 
prebieha na základe nedostatočných alebo skreslených (nepravdivých) informácií. V ďalších štádiách 
môže dôjsť k nasledovným chybám: 

• ciele projektu nie sú v súlade s cieľmi programu alebo grantovej schémy, 
• nie sú známe všetky strany zainteresované do budúceho projektu, strany ovplyvnené účinkami 

projektu alebo informácia o kompetenciách, záujmoch a rizikách zo strany zainteresovaných 
strán nie je úplná,  

• nie je dostatočne odhadnutá inštitucionálna kapacita pre realizáciu projektu,  
• neexistuje informácia o príčinách a následkoch (neúspešných riešeniach a pod.) problému, 

na základe ktorého vznikla prvotná idea projektu,  
• nie sú známe podobné prebiehajúce alebo plánované iniciatívy na vyriešenie daného 

problému aj napriek tomu, že existujú, 
• riziká projektu nie sú známe,  
• kapacity, zdroje a náklady nie sú správne odhadnuté, 
• finančná, environmentálna, technická alebo sociálna udržateľnosť výsledkov projektu nie je 

preskúmaná alebo je otázna.  

 
4.5 Chyby pri formulácii projektu a pri jeho podaní 

Pri formulácii detailného plánu projektu a žiadosti o grant (finančný príspevok) môže okrem 
nedostatkov, ktoré vyplývajú z nedostatočnej analýzy situácie vo fáze identifikácie dôjsť k ďalším 
chybám.  
Matica logického rámca by mala byť spracovaná vo fáze formulácie ako základný dokument  každého 
projektu. Tento dokument obsahuje logickú postupnosť krokov a súvisiace predpoklady, ktoré sú 
podmienkou naplnenia týchto krokov. Na každú časť logickej postupnosti nadväzujú príslušné 
overiteľné ukazovatele a zdroje informácie o ich naplnení. Obsahuje informáciu o zdrojoch 
financovania a rámcovom rozpočte projektu (pozri obrázok 9). Na logickú maticu nadväzuje časový 
harmonogram a finančný plán projektu. Ak však nie je logická matica povinnou prílohou žiadosti 
o grant (nenávratný finančný príspevok) často sa stáva, že nie je spracovaná. Z toho vyplýva 
množstvo nadväzných problémov: 

• neprehľadnosť projektového plánu a zložitá komunikácia medzi zainteresovanými stranami,  
• narušená logika projektu (nadväznosť aktivít, súvis a podmienenosť medzi logickou 

postupnosťou krokov a predpokladmi), 
• nedostatočne zadefinované počiatočné podmienky a následné predpoklady, 
• chýbajúca informácia o overiteľných ukazovateľoch a zdrojoch informácií na ich overenie, 
• zložitejšie vyhľadávanie kritických bodov a rizík v projekte, 
• ťažkosti pri formulácii plánu aktivít a finančného plánu, 
• sťažené formulovanie monitorovacieho a hodnotiaceho rámca a monitorovanie a hodnotenie 

projektu vo fáze implementácie a po ukončení projektu. 
 

Analýzu rizík (kapitola 4.6) možno spracovať aj nezávisle od logickej matice (aj keď je to zložitejšie).  
Aj pri formulácii projektového plánu je dôležitá participácia zainteresovaných strán a dobrá 
informovanosť a komunikácia. Cieľová skupina by v tejto fáze mala byť oboznámená so zámerom 
a mala by dostať možnosť vyjadriť svoju predstavu o finálnom riešení problému. Ak sa užívatelia 
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výsledkov projektu zapoja do návrhu riešenia, automaticky sa s ním stotožnia a pravdepodobnosť 
udržateľnosti výsledkov je vysoká. Cieľová skupina alebo aj iné zainteresované strany môžu priniesť 
efektívne a inovatívne riešenia.  
Chybou je ak sa zainteresované strany snažia do plánu presadiť svoje skryté nekalé záujmy. Vtedy 
dochádza k deformácii pôvodného zámeru a úspešnosť projektu je ohrozená. 
Často sa stáva, že tvorcovia riešenia kopírujú riešenia z iného územia (kde bol projekt v minulosti 
úspešný) a neberú do úvahy špecifiká miesta alebo komunity, kde bude projekt realizovaný. 
Jedným z najdôležitejších bodov prípravy projektu je definovanie záväzných indikátorov, ktoré 
pomôžu naformulovať cieľ a v priebehu realizácie  a po jej ukončení sú použité na hodnotenie 
účinkov projektu (pozri kapitolu 4.3). Zladenie cieľa a indikátorov je niekedy problematické. V tomto 
procese si treba uvedomiť želané účinky projektu v súvislosti s reálnosťou ich hodnotenia 
(dostupnosť informácie o naplnení indikátorov). Zdroje týchto informácií by mali vznikať v rámci 
realizácie projektu (bez navýšenia nákladov) ako napríklad prezenčné listiny, fotodokumentácia 
a podobne, alebo by mali byť verejne dostupnými informáciami (štatistické údaje, správy o činnosti 
a podobne).      
Najsledovanejším dokumentom projektu je rozpočet. Jeho štruktúra musí zodpovedať požiadavkám 
riadiaceho orgánu. Všetky položky musia byť vysvetlené a identifikovateľné. V ideálnom prípade by 
mal byť členom projektového tímu aj skúsený projektový ekonóm, ktorý spracuje rozpočet 
a v procese realizácie sleduje všetky podmienky jeho čerpania. 
Pri kompletizácii projektového spisu a jeho podaní môžu tiež nastať problémy. V tejto fáze je 
kritickým bodom napríklad spracovanie technickej dokumentácie, proces posudzovania vplyvov 
na životné prostredie (EIA – Environmental Impact Assessment), získanie stavebného povolenia, 
zber údajov a povinných príloh. Pri podaní projektu je dôležité rešpektovať termín a spôsob 
odovzdania projektu.  
Je užitočné ak je hneď po rozhodnutí o príprave projektu vytvorený pracovný tím, sú stanovené kroky 
prípravy projektového spisu, rozdelené úlohy jednotlivým členom tímu, určená zodpovednosť za 
spracovanie projektovej žiadosti, získanie alebo spracovanie povinných príloh, odovzdanie projektu 
a podobne. Veľmi častou chybou je ponechanie podania žiadosti na posledný deň pred uzatvorením 
výzvy. Ak je žiadosť podávaná elektronicky, informačný systém je pred uzatvorením termínu  
preťažený a žiadateľovi sa nemusí podariť formulár žiadosti o grant odoslať. Časový harmonogram 
spracovania projektu by mal rátať s časovou rezervou na nepredvídané komplikácie a zdržania.  

 
4.6 Riadenie rizík v projekte  

Riadenie rizík je proces založený na predvídaní udalostí, ktoré môžu spôsobiť v projekte významnú 
odchýlku alebo zvrat. Riadenie rizík je často považované za formalitu. Tento proces však môže 
pomôcť objaviť kritické body projektu, vyhnúť sa im alebo sa na ne pripraviť a úspešne ich zvládnuť.  
Proces riadenia rizík pozostáva z troch fáz: 

1. Identifikácia – nájdenie a pomenovanie jasných, opodstatnených a relevantných rizík, ktoré 
ohrozujú splnenie cieľa, dosiahnutie výsledku, dodržanie časového harmonogramu alebo 
dodržanie rozpočtu projektu.  

2. Plánovanie – nájdenie alternatívnych  riešení pre situácie, kedy by identifikované riziká nastali. 
3. Monitorovanie a kontrola – dohľad nad rizikami počas realizácie projektu (a prípadne 

aj v období udržateľnosti výsledkov projektu) a v prípade potreby prispôsobenie projektových 
aktivít a postupov.  
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Kľúčovým nástrojom riadenia projektu je zoznam rizík a potenciálnych problémov a alternatívnych 
riešení. V procese riadenia rizík zohráva kľúčovú úlohu projektový manažér. Podrobná znalosť rizík 
a ich transparentné riadenie je výhodou a silnou stránkou prípravy, formulácie a realizácie projektu.  
Vyhľadávanie rizík sa uskutočňuje v dvoch fázach projektového cyklu - vo fáze identifikácie 
a vo fáze formulácie. Vo fáze identifikácie sú to najmä riziká, ktoré vyplývajú z:  

• politickej situácie a prostredia, 
• záujmov zainteresovaných strán,  
• inštitucionálnej kapacity,  
• charakteru problému,   
• iných  prebiehajúcich a plánovaných iniciatív,  
• predošlých skúseností,  
• zdrojov a nákladov, 
• predbežného hodnotenia procesov projektového riadenia, koordinácie a financovania a 
• predbežné hodnotenie otázok hospodárskej/finančnej, environmentálnej, technickej 

a sociálnej udržateľnosti.  
 
Vo fáze formulácie možno riziká identifikovať: 

• pri tvorbe logickej matice prehodnotením počiatočných podmienok a predpokladov, 
• pri formulácii aktivít, 
• pri tvorbe časového harmonogramu, 
• pri tvorbe rozpočtu. 

Na identifikáciu rizík možno použiť aj techniky ako brainstorming, dotazník, analýzu projektového 
plánu, benchmarking, audit, ex-ante hodnotenie a podobne. 
Každé identifikované riziko by malo byť analyzované a opísané (tabuľka 5). 
 
Tabuľka 5 – Analýza rizika 

Názov rizika  
Rozsah rizika   
Povaha rizika  
Zainteresované strany  
Kvantifikácia rizika   
Tolerancia voči riziku/ochota akceptovať ho   
Zvládanie rizika/kontrolné mechanizmy   
Možné postupy pre zlepšenie   

Zdroj: vlastné spracovanie podľa A Risk Management Standard (2007) 
 
Stanovenie závažnosti (hodnotenie) identifikovaných rizík sa uskutočňuje na základe dvoch kritérií, 
a to na základe stupňa pravdepodobnosti a vplyvu na výsledky projektu. Pravdepodobnosť s akou 
riziko môže nastať má viacero stupňov, rovnako ako vplyv rizikovej situácie na projekt (v prípade, 
že by nastala) – pozri tabuľku 6. Ak v prípade konkrétneho rizika odhadneme stupeň 
pravdepodobnosti a vplyvu na výsledky projektu, vzájomným násobením týchto dvoch stupňov 
dostaneme stupeň závažnosti.  Napríklad, riziko, ktoré je málo pravdepodobné a malo by vážny dopad 
na projekt ohodnotíme stupňom závažnosti 8 (2x4). Takéto hodnotenie umožňuje riziká v projekte 
zoradiť podľa závažnosti.  
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Tabuľka 6 – Hodnotenie rizík v projekte  
Pravdepodobnosť Vplyv na výsledky projektu 

1. Veľmi nepravdepodobné 1. Zanedbateľný 
2. Málo pravdepodobné 2. Malý 
3. 50/50 3. Stredný 
4. Pravdepodobné 4. Vážny 
5. Takmer isté 5. Katastrofálny 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Svozilová (2011) 
 

Riziká niekedy nemožno ovplyvniť, ale možno zmierniť ich rozsah a dôsledky tým, že s nimi bude 
projektový tím oboznámený a bude riadiť ich zvládanie (monitorovanie, pravidelné prehodnocovanie 
a konkrétne kroky). 

 
4.7 Problémy implementácie a faktory úspechu projektov 

Mnohé problémy pri realizácii projektu vyplývajú z nedostatočnej prípravy vo fáze identifikácie 
alebo chybných krokov vo fáze formulácie (pozri kapitoly 4.4 a 4.5). Úspešnosť realizácie projektu 
spočíva v dôslednej analýze situácie a následnom monitoringu na základe stanovených indikátorov 
a pravidelnom prehodnocovaní rizík. V prípade, že vo fáze identifikácie alebo formulácie nebola 
uskutočnená analýza rizík, chýba podklad pre ich prehodnocovanie. Stáva sa však, že analýza rizík 
existuje ale neprehodnocuje sa pravidelne. 
Hlavnými atribútmi projektu sú: cieľ, časový harmonogram a rozpočet projektu. Ak je minimálne 
jeden z týchto atribútov ovplyvnený – teda je ohrozené splnenie cieľa, nie je dodržaný časový 
harmonogram alebo je navýšený rozpočet, je ohrozený úspech projektu (obrázok 12). Je treba 
dôsledne zvážiť reálnosť splnenia cieľa. Nesplnenie cieľa alebo odchýlka v jeho splnení, môže viesť 
ku kráteniu alebo úplnému odobraniu dotácie.  
 
Obrázok 12 – Vplyv rizík na cieľ, časový harmonogram a rozpočet projektu  

 
Zdroj: vlastné spracovanie  
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V priebehu realizácie projektu je nutné dodržať formálne náležitosti a postupy. Problémy spôsobujú 
napríklad: 

• formálne chyby - chybné alebo nepresné vyplnenie údajov alebo chybne uvedená adresa 
miesta realizácie), 

• nekompletnosť predkladanej dokumentácie alebo neoznačenie účtovných dokladov podľa 
pokynov programu, 

• neskoré predkladanie dokumentácie, 
• chyby v pracovných výkazoch, 
• neoznámenie zmeny (menovanie nového štatutárneho zástupcu, zmena alebo doplnenie  

riešiteľského kolektívu a pod.). 
 
V oblasti finančného riadenia môžu nastať nasledovné chyby: 

• účtovníctvo projektových výdavkov nie je vedené od dátumu začiatku projektu a nie je 
analyticky oddelené, 

• uplatnenie nároku na neoprávnené výdavky, alebo výdavky, ktoré nevznikli v príslušnom 
období,  chyba v príslušnosti výdavkov do konkrétnych skupín výdavkov,  

• chybný výpočet cestovných výdavkov (napríklad pri poskytnutí a neposkytnutí stravovania, 
výpočte nákladov na pohonné hmoty a pod.). 

 
Verejné obstarávanie tovarov a služieb je náročným procesom, v ktorom tiež môže vzniknúť 
niekoľko problémov a kritických momentov ako napríklad: 

• chybné nastavenie hodnotiacich kritérií bez väzby na predmet zákazky,  
• nedodržanie minimálnej váhy kritéria, 
• zámena hodnotiacich kritérií a skutočností, 
• delenie predmetu zákazky za účelom vyhýbania sa povinnosti zadať verejnú zákazku, 
• nedodržanie postupu vyžadovaného podľa zákona alebo metodického postupu, 
• nedodržanie lehôt pri realizácii výberového konania, 
• diskriminačná špecifikácia predmetu zákazky, diskriminačný prístup k uchádzačom, 
• konflikt záujmov atď. 

 
V každom projekte je povinná publicita. Chybou je ak sa neuskutoční podľa formálnych 
a obsahových pravidiel. 
 
Všeobecné faktory úspechu a najčastejšie dôvody zlyhávania projektov sú uvedené v tabuľke 7. 
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Tabuľka 7 – Faktory úspechu a najčastejšie dôvody zlyhávania realizácie projektov   
Faktory úspechu Dôvody zlyhávania 

• Jednoduchý a presne definovaný rámec projektu, 
jasné ciele projektu 

• Pevná definícia základných požiadaviek, 
projektová metodika 

• Skúsenosti projektového manažéra 
• Správne zostavený tím – vyvážene zastúpené 

tímové úlohy 
• Podpora projektu manažmentom podniku alebo 

nadriadenej štruktúry 
• Zapojenie budúcich užívateľov 
• Overená softvérová platforma 
• Identifikácia a analýza kritických bodov projektu 

a ich analýza 
• Znalosť rizík a ich transparentné riadenie 
• Komunikácia vnútri projektového tímu 

a s implementačným pracoviskom a inými 
zainteresovanými stranami, informovanosť  
 
 

• Projekt nerieši  skutočné problémy prijímateľov 
• Zle definovaný problém alebo  požiadavky, 

nedefinované očakávania 
• Žiadny projektový plán 
• Projekt nemá politickú podporu 
• Ciele projektu nie sú jasné a realisticky 

definované 
• Používajú sa nevhodné technológie 
• Nerešpektujú sa sociálno-kultúrne hodnoty 

prijímateľov 
• Neberú sa do úvahy schopnosti miestnych ľudí 
• Nepredvídajú sa riziká 
• Ekonomické a finančné aspekty projektu nie sú 

prepracované 
• Chýba štúdia uskutočniteľnosti 
• Nedostatok informácií 
• Nedostatočná znalosť riadenia projektov 
• Zanedbávanie monitorovania 
• Nejasne definovaná deľba zodpovednosti 
• Nedostatočná (neefektívna) komunikácia, 

nedorozumenia  
• Skryté záujmy, rivalita medzi účastníkmi 

projektu 
• Nedostatočná spätná väzba  

Zdroj: vlastné spracovanie  
 
Chyby sa v projektoch stávajú aj pri najlepšom úsilí členov projektového tímu. Mnohé sú špecifické 
a ich riešenie vyžaduje prizvanie odborného pracovníka z externého prostredia.  
Pri hrozbe akejkoľvek odchýlky od plánovaného cieľa, časového harmonogramu alebo rozpočtu treba 
včas komunikovať s implementačným pracoviskom.  
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5 ETIKA VO VEREJNEJ SPRÁVE 

 
Model verejnej správy 21. storočia by mal byť ekonomicky efektívny a mal by byť v súlade 
s princípmi dobrej správy. Zároveň̌ by však činnosť jednotlivých organizácií verejnej správy mala 
byť v súlade so stanovenými etickými princípmi a etickými hodnotami. Preto je dôležité poukázať 
na dôležitosť vnímania a skúmania etickej dimenzie verejnej správy, ktorá predstavuje v dnešnom 
neetickom svete ovplyvňovanom globalizačnými procesmi integrálnu súčasť správy veci verejných. 
Implementácia etiky vo verejnej správe je neoddeliteľná od filozofického a teoretického základu 
etického manažmentu a jeho jednotlivých nástrojov. 
Štúdiom verejnej správy ako samostatnej vednej disciplíny sa teoretici zaoberajú od konca 19. 
storočia. Verejná správa predstavuje sféru spoločenského života v rámci ktorej sa rozhoduje 
o verejnom záujme. Veľmi obmedzený priestor sa však v rámci štúdia verejnej správy venuje etike 
a jej vplyvom na rozhodovanie a konanie zamestnancov jednotlivých organizácií verejnej správy. 
V tejto oblasti spoločenského života je rovnako ako v mnohých iných potrebné zohľadňovať princíp 
humanizmu, ktorý je východiskovým etickým princípom. Neraz sa v rámci verejnej správy rozhoduje 
o osudoch ľudí, o ich zdraví, o miliónoch z verejných rozpočtov, o kvalite technickej a sociálnej 
infraštruktúry.  

 
5.1 Etika 

Termín etika je odvodený od gréckeho slova „ethos”, čo v gréčtine znamená zvyk, obyčaj, mrav, 
charakter, či spôsob myslenia, cítenia, uvažovania 
V najvšeobecnejšom zmysle slova možno pod etikou rozumieť teoretické odôvodnenie aktívnej i 
pasívnej zložky ľudského života – teda teoretické odôvodnenie ľudského konania či správania sa 
a tiež ľudského zmýšľania. Ak pristúpime k etike ako Aristoteles – teda ako k praktickej filozofii, 
potom je možné konštatovať, že pod etikou možno rozumieť náuku o morálke.  
Pre Aristotela je etika etikou šťastia; šťastie, blaženosť predstavuje cieľ života a zároveň najvyššie 
dobro. 
Podľa Arna Anzenbachera je etika praktická filozofia. Jej predmetom je ľudské konanie. Chápe ju 
ako filozofickú alebo teologickú disciplínu, ktorej predmetom sú správne pravidlá (normy) ľudského 
konania. 
Etika Ludivika Feurbacha sa zakladá na pojme rozumného sebaobmedzenia a lásky k iným. 
Immanuel Kant hovorí, že etika je odpovedanie na otázku, čo mám konať. Je to filozofia morálky, 
ktorej základným pojmom je pojem dobrej vôle. 
Podľa Maniho etika pozostáva z troch pečatí: pečate hovoru, pečate rúk a pečate srdca. Naráža sa tu 
na spečatenie odporu proti zlu, takže ani čin, ani duch nevynikajú.  
 
Predmetom etiky ako filozofickej disciplíny je skúmanie zvláštneho typu spoločenských hodnôt 
a noriem, ktorých podstatná funkcia spočíva v regulácii konania spoločenských subjektov nielen 
vzhľadom na iné ľudské indivíduá a spoločenské subjekty, ale aj vo vzťahu k samotnému 
konajúcemu subjektu.  
 
Pokiaľ ide o obsah, normy všeobecne nabádajú ľudí alebo prikazujú ľuďom konať dobro a vyhýbať 
sa zlu a to vo vzťahu k nim samotným, k iným ľuďom i k spoločnosti ako celku. Uvedený typ 
spoločenských hodnôt a noriem tvorí jadro toho, čo sa nazýva morálkou. Ide teda o morálne hodnoty 
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a normy. Platí pri tom, že spoločenské hodnoty a normy tvoriace jadro morálky, podliehajú neustálym 
zmenám. Slovo morálka má pôvod v latinskom „mós“, „móres“, ktorý označuje mrav, obyčaj, 
charakter. Starorímsky filozof Cicero prekladajúc Aristotelovo ethicos vytvoril prídavné meno 
„moralis“, na označenie charakteru, mravu. Neskôr zaniklo slovo „moralitas“, ktoré označovalo vedu 
o mravnosti. 
Skupinová (alebo zvyková) morálka pri morálnom zvažovaní vyzdvihuje komparačný prvok. Táto 
morálka sa týka riešenia každodenne sa opakujúcich situácií, pri ktorých sa človek – jednotlivec riadi 
konaním alebo správaním iných ľudí.  
Reflexívna morálka vychádza zo životných skúseností jednotlivca, ktoré sú dopĺňané o jeho postoje, 
hodnoty či ciele. Človek – jednotlivec v rámci nej analyzuje každú situáciu individuálne a snaží sa 
upraviť̌ svoje správanie alebo konanie podľa výsledkov vlastnej analýzy.  
Morálka ako normatívny systém sa zakladá na vnútornej sankcii – v morálke sa odráža sociálna 
identita člena spoločenstva. Prejavuje sa napríklad tým, že sa u človeka v dôsledku určitej situácie 
objaví pocit hanby alebo pocit viny.  
 
Funkcie morálky: 

• regulatívna funkcia – morálka reguluje, respektíve usmerňuje správanie a konanie 
jednotlivcov v rámci sociálnej interakcie;  

• socializačno-poznávacia funkcia – vďaka morálke a spoznaniu i osvojeniu si noriem, ktoré 
morálka obsahuje, je človek schopný žiť v interakcii s inými ľuďmi (jednotlivec získa 
informácie o tom, ako sa správať v rôznych situáciách a čo v týchto situáciách očakávať̌ 
od iných);  

• orientačná funkcia – je prepojená s predchádzajúcou funkciou a znamená, že človek sa 
vďaka morálke naučí orientovať v sociálnom živote (vie, ako si jeho konanie či správanie 
budú vysvetľovať iní, a zároveň on sám dokáže interpretovať̌ konanie či správanie iných);  

• prognostická funkcia – človek dokáže upraviť svoje správanie alebo konanie podľa 
aktuálnych okolností a dokáže tiež predvídať konanie či správanie iných;  

• motivačná funkcia – morálka je so svojím obsahom významným motivátorom ľudského 
správania alebo konania;  

• informačno-komunikačná funkcia – akceptovaním či porušovaním morálneho človek 
komunikuje so svojím okolím. 

 
V slovenčine sa popri termíne morálka používa termín mravnosť. Vzniká preto otázka, či je medzi 
nimi zhoda, alebo sa vzájomne líšia. Väčšina autorov zastáva názor, že medzi nimi existuje zhoda. 
Hegel medzi nimi rozlišoval. Keď hovoril o vývoji objektívneho ducha, uvádzal, že tento prechádza 
troma stupňami vývoja, teda právom, morálkou a mravnosťou. Inšpirovaný Heglom, viacerí autori 
chápu morálku ako morálne vedomie (formu duchovného života spoločnosti) a podobne mravnosťou 
chápu zasa obyčaje, mravy, činy a prvky praktického správania sa. 
V bežnom živote sa mravnosť v ľudskom chápaní často redukuje na posudzovanie sexuálneho 
správania človeka (teda na posudzovanie toho, či daný človek žije zo sexuálneho hľadiska mravne 
alebo nemravne), v skutočnosti sa vzťahuje na všetky typy ľudského správania či konania, pri ktorých 
aspoň potenciálne existuje možnosť rozlišovania medzi dobrom a zlom. Nemravnosť pritom 
nemožno automaticky spájať s nelegálnosťou. Samozrejme, nemravné môže byť nelegálne (napríklad 
pedofília či korupcia zodpovedajú kritériám nemravnosti i nelegálnosti), no existuje celý rad situácií, 
kedy nemravné správanie či konanie nemožno zároveň charakterizovať ako nelegálne (napríklad 
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výrazne promiskuitné správanie možno v rámci európskeho kontextu považovať za nemravné, no 
z hľadiska legálnosti ide o akceptovaný typ správania). 
 
Individuálna etika sa zameriava na odhaľovanie povinností jednotlivca voči vlastnej osobe i voči 
iným. Skúma teda tie normy, ktoré sú súčasťou socializačného procesu a pomáhajú jednotlivcovi 
vytvárať vlastnú osobnosť. V tejto súvislosti je potrebné odlíšiť takzvanú individualistickú etiku, 
ktorej argumentácia je založená na glorifikácii, respektíve absolutizácii priority jednotlivca. 
Sociálna etika je tou časťou etiky, ktorá je zameraná na oblasť spoločenského života jednotlivcov, 
teda na život ľudí v inštitucionalizovanej sfére. Skúma tie normy, ktoré sú súčasťou i produktom 
socializačného procesu, ktorým prechádza každé ľudské indivíduum, ktoré pomáhajú človeku 
odhaľovať vlastnú identitu a zároveň umožňujú jeho bezproblémové zaradenie do príslušného 
spoločenstva.  
Špecifickou subdisciplínou sociálnej etiky je profesijná etika. Jej poslaním je vytvárať koncepciu 
určitého povolania vo vzťahu ku škále spoločenských hodnôt, ktorým má toto povolanie slúžiť 
a ktoré mu dávajú zmysel. 
Základný rozdiel medzi individuálnou a sociálnou etikou potom spočíva v tom, že kým individuálna 
etika sa zameriava na prvky, ktoré ovplyvňujú a pôsobia na morálku jednotlivca (najmä na morálne 
kvality jeho vnútorného prežívania – svedomie), tak sociálna etika zameriava svoju pozornosť na tie 
prvky, ktoré ovplyvňujú a pôsobia na vytváranie mravov v rámci spoločnosti. Tieto mravy 
predstavujú základné kritérium pre určenie toho, do akej miery možno konanie indivídua alebo celej 
skupiny považovať za morálne, prípadne do akej miery možno toto konanie považovať za nemorálne. 
Platí tu priama úmera – čím viac konanie zodpovedá existujúcim mravom, tým morálnejší charakter 
mu možno prisúdiť, a naopak, čím viac konanie odporuje existujúcim mravom, tým nemorálnejší 
charakter má.  

 
5.2 Profesijná etika ako súčasť aplikovanej etiky 

Aplikovaná etika predstavuje zastrešujúci termín pre subdisciplínu morálnej filozofie pričom 
používa filozofické analýzy a zamýšľa sa nad etickými otázkami, ktoré vyvstávajú z rôznych profesií 
a ľudských snáh. Podnikateľská etika, environmentálna etika a lekárska etika (alebo Bioetika) sú 
jedny z najznámejších verzií aplikovanej etiky. Takmer každý profesionál v odbore by sa mal riadiť 
etickým kódexom. Takisto by si mal vedomosti prehlbovať pomocou literatúry a mysliteľov 
spojených s etickými otázkami v danej oblasti. Všetky práce sú nakoniec založené na morálnej 
filozofii, ktoré podávajú teoretický základ. V poslednom desaťročí, bola značná pozornosť verejnosti 
venovaná tomu, čo je vnímané ako etické zlyhanie v pracovnom svete a inde. Pozornosť za zameriava 
na neetické správanie v podnikoch, organizáciách, inštitúciách atď. 
Ciele akéhokoľvek predmetu Aplikovanej etiky zahŕňajú techniky pre: 

• identifikáciu morálnych aspektov situácie alebo problému, 
• komunikáciu na morálne porozumenie, 
• kritické hodnotenie schopnosti, 
• sledovanie vlastných morálnych hodnôt. 

Odborníci v oblasti etického vzdelávania naznačujú, že medzi tieto ciele by sme mali zahrnúť: 
• zvýšenie povedomia o nejasnostiach, ktoré idú ruka v ruke s etickým hodnotením, 
• zvýšenie informovanosti o viacerých cestách k riešeniu, 
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• zlepšenie sebapoznania, 
• zvýšenie etickej citlivosti, 
• zvýšenie morálnej motivácie, 
• zvýšenie vedomostí profesijných kódexov etiky a zodpovednosti spojenej v danej oblasti.  

 
5.2.1 Profesijná etika 

Ako sme už spomenuli, pod týmto pojmom sa rozumie jedna zo súčastí aplikovanej etiky, ktorá 
reflektuje etické aspekty pohľadov a problémov vznikajúcich v rámci určitých povolaní. 
Profesijná etika sa teda vo svojej hĺbke venuje etickým normám a hodnotám a taktiež povinnosti ich 
dodržiavania v konkrétnej profesii. To znamená, že profesijné etiky spadajú do skupiny 
deontologických etík (sú etikami povinností). Vo vzťahu k predstaviteľom profesie ide o formu 
kolektívnej etiky, ktorú by mali v praxi uplatňovať konkrétne subjekty. Z humanisticko-
axiologického hľadiska rozumieme pod profesionálnou etikou súhrn mravných požiadaviek 
určujúcich správanie, vzťahy a ideály charakteristické pre príslušnosť človeka k danej profesii. 
Obyčajne sa tieto špecifické mravné požiadavky určujú svojím chápaním profesionálnej cti, hrdosti, 
statočnosti, zodpovednosti, povinnosti. Étos povolania je vyjadrením morálneho postoja, ktorý človek 
zaujíma k svojej práci, zvláštnym úlohám a povinnostiam svojej profesie. Étos vyjadruje pozitívny 
postoj, teda vždy ide o prácu, ktorá sama osebe je pozitívnou hodnotou. Táto podmienka musí byť 
vždy splnená. 
Normy a hodnoty profesijných etík sa v zásade odvodzujú zo všeobecných mravných noriem 
a zároveň vyjadrujú určité špecifiká jednotlivých povolaní. Okrem toho sa profesijná etika zaoberá 
dostupnosťou, nákladnosťou a sprístupnením odbornej pomoci, organizáciou a disciplínou v rámci 
profesií a pod. Teda nejde len o aplikáciu „čistej“ etiky, ale aj množstva poznatkov z politickej, 
sociálnej a právnej „filozofie“. 
Vo všeobecnej rovine profesijné etické kódexy stavajú na takých sociálnych a občianskych cnostiach 
ako je tolerancia, poctivosť, pracovitosť, zdvorilosť, trpezlivosť, pravdovravnosť, sebaovládanie, 
rozvážnosť, obetavosť, ochota dobrovoľne dodržiavať zákony, zodpovednosť voči osobám, 
inštitúciám, prejavom života, materiálnym a duchovným hodnotám. V rovine profesionálnej sa kladie 
dôraz na odbornosť a kvalitu vykonávanej práce. Inými slovami profesionálna etika predstavuje 
štandard očakávaného správania tej – ktorej profesijnej skupiny. 

 
5.3 Etika a verejná správa 

Verejná správa je dôležitou súčasťou spoločnosti, prostredníctvom ktorej štát poskytuje občanom 
verejné statky a verejné služby. Vzhľadom na komplexnosť a dynamickosť súčasnej spoločnosti je 
možné sledovať kvalitatívny aj kvantitatívny nárast požiadaviek zo strany občanov na správu veci 
verejných.  
Verejná správa je interdisciplinárnou vednou disciplínou a zároveň má multidimenzionálny 
charakter. Jednou z dimenzií verejnej správy je práve etická dimenzia. Podľa  Gefferta je etická 
dimenzia: „stále aktuálnym a neutíchajúcim problémom, ktorého riešenie v politicky vyspelej, 
demokratickej európskej spoločnosti by malo byť permanentne zodpovedne reflektované tými, ktorí 
rozhodnutia formulujú a prijímajú, tými, ktorí rozhodnutia uplatňujú a realizujú, ale aj tými, 
na ktorých sú rozhodnutia smerované a ktorí ich využívajú”.  
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Je dôležité zadefinovať základné pojmy z oblasti verejnej správy, ktorá je správou verejných 
záležitostí, ktorá sa realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte. Ide predovšetkým o činnosti, ktoré sú 
predmetom verejného záujmu. Subjekty ju uskutočňujú ako povinnosť uloženú zákonom. Subjekty 
uskutočňujúce verejnú správu majú charakter orgánov štátu, verejných korporácií, alebo iných 
subjektov verejnej správy. Verejná správa sa rozdeľuje na štátnu správu, samosprávu a verejnoprávne 
korporácie. 
Štátna správa je jedna z foriem základných činností štátu (popri zákonodarnej a súdnej činnosti) 
spojená s riadením spoločnosti. Vykonávajú ju a jej nositeľmi sú orgány nazývané orgány štátnej 
správy. Jej činnosť je striktne vymedzená zákonom.  
Samosprávu definujeme ako právo a schopnosť jej orgánov spravovať a riadiť podstatnú časť 
verejných vecí v medziach zákona a v rámci svojej zodpovednosti v záujme danej komunity – 
obyvateľov obce, alebo regiónu, príslušníkov určitej profesie, študentov a žiakov škôl a pod. 
Samospráva môže byť územná, záujmová a školská. 
Územná samospráva je oprávnenie obcí a regiónov samostatne rozhodovať a uskutočňovať okruh 
záležitostí, ktoré sú vymedzené zákonom a sú priamo späté s potrebami a záujmami obyvateľstva 
žijúceho v ich území. Na Slovensku sa uskutočňuje na miestnej a regionálnej úrovni. 
Miestna samospráva je samosprávou na úrovni obce. Je najnižšou samosprávnou jednotkou 
v systéme územnej samosprávy.  
Regionálna samospráva je samosprávou vyšších územných celkov. Základom regionálnej 
samosprávy je samosprávny celok (vyšší územný celok). 
Záujmová samospráva zahŕňa všetky inštitúcie, ktoré svoju existenciu odvodzujú od združovacieho 
práva a ktoré spája konkrétny spoločenský záujem. Základným znakom je samosprávny spôsob ich 
vlastnej činnosti a snaha zúčastňovať sa na verejnom živote.  
Školská samospráva - akademická samospráva. Na úrovni základného a stredného školstva je 
reprezentovaná samosprávnymi orgánmi: rada školy, obecná rada, školská rada, územná školská rada 
a žiacka školská rada. 
 
5.3.1 Etika vo verejnej správe 

Významom etiky pre každodenný život, život v obci a štáte, ale aj pre vládcov sa od čias antiky 
zaoberalo veľa mysliteľov a významných osobností našich dejín. Platón, svätý Augustín, Erazmus 
Rotterdamský, Machiavelli, Locke či Kant sú len niektorí z tých najvýznamnejších. Podľa 
Ondrovej sú dve prevládajúce etické tendencie súčasnosti, teleologická a deontologická, 
uplatniteľné aj v prostredí verejnej správy. Teleologická etika je založená na princípoch smerujúcich 
k maximalizovaniu benefitov spoločnosti pri súčasnom minimalizovaní škôd. Je reprezentovaná 
predovšetkým utilitarizmom. Deontologická etika je zameraná na rešpektovanie povinností 
a zákazov bez ohľadu na následky, ktoré môžu spôsobiť. Jedným z jej hlavných predstaviteľov je 
Immanuel Kant. 
Teleologická a deontologická etika v súčasnom svete nie sú jedinými etickými koncepciami. Pre 
verejnú správu však majú základný význam, pretože sledujú dva základné rozmery, ktoré by 
zamestnanci verejnej správy mali pri výkone svojich povinností sledovať. V prvom rade ide 
o dodržiavanie platnej a účinnej legislatívy ako aj rôznych interných právnych predpisov. Na druhej 
strane je však potrebné aj sledovanie tak abstraktného cieľa akým je verejný záujem, teda prospechu 
čo najširšieho počtu ľudí.  
Okrem týchto dvoch dominantných etických koncepcií je z pohľadu verejnej správy dôležitá aj etika 
cnosti, etika spravodlivosti a etika zodpovednosti. Spravodlivosť je rovnako ako verejný záujem 
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veľmi ťažké uchopiť. Je však možné konštatovať, že štát by sa prostredníctvom verejnej správy mal 
snažiť o čo najspravodlivejšie spoločenské usporiadanie. Využíva pri tom prerozdeľovací 
mechanizmus a poskytuje verejné statky a verejné služby.  
Zodpovednosť je rovnako dôležitým aspektom správy veci verejných. Z etického uhla pohľadu je 
dôležité vnímať nie len zodpovednosť zamestnancov za plnenie svojich povinností voči samotnej 
organizácii verejnej správy, ale aj voči spoločnosti ako celku. Oblasť verejnej správy je oblasťou 
spoločenského života, v rámci ktorej je dôležité uplatniť závery rozpracované v rámci názorov 
odborníkov hlásiacich sa k teóriám etiky cnosti. Na rozdiel od teologickej a deontologickej koncepcie 
sa etika cnosti zameriava na to, akým by zamestnanec orgánu verejnej správy mal byť, nie ako by 
mal konať. Z pohľadu verejnej správy je dôležitá predovšetkým myšlienka, že cnostiam je možné sa 
poctivým tréningom a prípravou naučiť.  
Vybrané etické teórie sú len demonštratívnym výpočtom myšlienok z celej rady etických koncepcií. 
Dôležité je vnímať fakt, že každá z uvedených etických koncepcií v konečnom dôsledku obsahuje 
závery plne aplikovateľné a využiteľné pre teóriu a prax verejnej správy.  
 
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že etika vo verejnej správe: 

• sa zaoberá problematikou žiaduceho správania sa pracovníka verejnej správy, 
• rozoberá zásady zlepšovania úrovne verejných služieb a spoločnosti vo vzťahu k správaniu sa 

pracovníkov, 
• stanovuje, akými osobnosťami by sa mali snažiť zamestnanci verejnej správy byť,  
• definuje všeobecne uplatňované základné abstraktné normy a hodnoty vo verejnej správe - 

ako sú prospešnosť a dobrosrdečnosť, vyvarovanie sa zlých skutkov, poctivosť, rešpektovanie 
iných osôb, sloboda, spravodlivosť, férovosť, lojalita, zodpovednosť, predvídavosť, 
zdvorilosť a mnoho ďalších.  

 
5.3.2 Riadenie etiky v organizáciách verejnej správy  

Napriek existencii prístupov uvažujúcich o určitej prirodzenej a minimálnej morálnej výbavy 
každého jednotlivca, je vzhľadom na komplikovanosť a dynamickosť súčasnej spoločnosti potrebné 
hovoriť o etickom manažmente. Rovnako je tomu tak pri organizáciách verejnej správy, v ktorých sa 
zamestnanci často stretávajú so situáciami, kedy sa od nich očakáva promptné a správne rozhodnutie 
vychádzajúce zo všeobecne uznaných etických princípov a etických hodnôt.  
Základom implementovania etických princípov, etických hodnôt a etických noriem do činnosti 
organizácii verejnej správy je komplex nástrojov a metód súhrnne nazývaný etická infraštruktúra. 
Je aplikovaná na podmienky verejnej správy tvorená predovšetkým ôsmimi prvkami. Sú nimi 
politická podpora a záväznosť, efektívne fungujúci legislatívny rámec, sústava zodpovednostných 
mechanizmov, kódexy správania, profesionálna socializácia etických štandardov, pracovné 
podmienky zamestnancov verejnej správy, koordinácia etických orgánov a aktívna verejnosť. Čím 
viac je rozvinutá etická infraštruktúra, tým viac je možné zamedziť konaniam, ktoré sú na rozmedzí 
toho čo je a čo nie je v súlade s etickými princípmi.  
Využívanie jednotlivých etických nástrojov je však determinované historickými a samozrejme aj 
kultúrnymi charakteristikami konkrétnej krajiny. Samotné organizácie navyše môžu využívať odlišné 
etické nástroje a dôraz aký na jednotlivé nástroje kladú môže zodpovedať špecifikám konkrétnej 
organizácie. Vo všeobecnosti sa za najčastejšie používaný nástroj etického manažmentu považuje 
etický kódex. Práve preto je etika vo verejnej správe často vnímaná predovšetkým prostredníctvom 
etického kódexu. Teda prostredníctvom súboru určitých pravidiel, ktoré sú vypracované za účelom 
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uľahčiť zamestnancom konkrétnej organizácie orientáciu v eticky zložitých situáciách.  
Etický kódex musí spĺňať určité kritériá. Mal by byť zrozumiteľný a jednoznačný a zároveň by nemal 
pripúšťať dvojaký výklad. Etický kódex by nemal byť ani príliš stručný ani príliš obsiahly. Vzhľadom 
na ciele, ktoré sa majú zavedením etického kódexu dosiahnuť rozlišujeme aspiračný, výchovný 
a regulačný kódex.  
Ašpiračné etické kódexy obsahujú ideály, teda akési hodnoty, ku ktorým by sa mala prax čo najviac 
približovať. Často využívajú veľmi vágne ustanovenia a konštatovania obsahujúce výrazy ako dobré, 
zlé, spravodlivé, nespravodlivé a tak ďalej.  
Výchovné etické kódexy predstavujú súhrn noriem, ktorý je obohatený o argumentáciu 
a zdôvodňovanie nevyhnutnosti ich existencie. Obsahujú aj interpretačné pravidlá, vďaka ktorým je 
ich využitie v praxi jednoduchšie ako ašpiračných etických kódexov. Najdôkladnejšia konkretizácia 
etických kódexov sú regulačné etické kódexy. Ich hlavnou úlohou je regulovať, usmerňovať konanie 
a správanie dotknutých subjektov. Obsahujú súbor detailne rozpracovaných noriem, často aj s veľmi 
podrobným popisom sankčného mechanizmu, ktorý sa spúšťa, ak tieto normy nie sú dodržiavané. 
Pre zostavovateľov etických kódexov nie len vo verejnej správe je výzvou vytvoriť taký etický kódex, 
ktorý nie je príliš abstraktný ale ani príliš konkrétny. V prípade, že sú jednotlivé ustanovenia etického 
kódexu až príliš úzko vymedzené a konkrétne, môže to spôsobiť prílišnú závislosť zamestnancov 
od etického kódexu a v konečnom dôsledku nesamostatnosť pri riešení eticky zložitých situácií. Ak 
je však etický kódex formulovaný príliš abstraktne, existuje možnosť viacvýznamového výkladu jeho 
jednotlivých ustanovení zo strany zamestnanca. Stanovenie žiadaných reakcií zamestnanca sa tak 
míňa účinku.  
Mnoho organizácií sa domnieva, že vytvorením etického kódexu je cieľ zohľadňovať etický aspekt 
v rámci činnosti organizácie splnený. Niektoré orgány verejnej správy etické kódexy zverejňujú 
na svojich internetových stránkach. Takýto trend je potrebné vnímať veľmi pozitívne, pretože ide 
o krok smerujúci k transparentnejšiemu fungovaniu organizácií verejnej správy. Občan má právo 
od zamestnanca orgánu verejnej správy očakávať etickým kódexom deklarované správanie. 
V prípade, že zaznamená odchýlku, má právo alebo lepšie povedané skôr morálnu povinnosť takýto 
rozpor oznámiť spôsobom popísaným v kódexe. Na tento účel sú zriaďované etické výbory, etické 
rady, etické komisie. V menších organizáciách môže takúto pozíciu vykonávať aj jeden zamestnanec. 
Samozrejme tieto zložky organizačnej štruktúry majú aj opačnú funkciu. Zamestnanec sa na nich 
môže obrátiť v situáciách, ktoré sú náročné na eticky správne rozhodnutie. Aj to je jeden z účelov, 
ktorému uvedené inštancie slúžia. Plnenie poradnej funkcie výrazne prispieva legitimite takto 
fungujúcich organizačných súčastí.  
V prípade, že sa etický kódex neaplikuje súčasne s inými nástrojmi jeho efektívnosť výrazne klesá. 
Už len pri zapojení špecializovaných zamestnancov, organizačných zložiek dohliadajúcich 
na dodržiavanie etických kódexov majú zamestnanci verejnej správy oveľa väčšiu istotu v zložitých 
situáciách vyžadujúcich dôkladnú etickú analýzu. Nehovoriac o tom, že ak sa k tomu pridá politická 
vôľa najvyšších štátnych predstaviteľov a vedúcich ústredných štátnych orgánov, ako aj 
predstaviteľov územnej samosprávy, uplatňovaniu etických hodnôt vo verejnej správe to výrazne 
pomôže.  
Dôležitým faktorom efektívnosti je aj celková, etická atmosféra na pracovisku, ktorá každodenne 
vplýva na pracovnú činnosť zamestnancov. Etická klíma je predstava, ktorá by mala byť reflektovaná 
v organizačných politikách, postupoch a všetkých dôležitých rozhodnutiach v organizácii. Je 
ovplyvňovaná externými aj internými vplyvmi. 
Zamestnanci podávajú lepší výkon ak je atmosféra na pracovisku tvorivá a zdravá, panujú kolegiálne 
a nekonfliktné vzťahy. Podstatné je, aby komunikatívnosť a tolerantnosť bola na vysokej úrovni 
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a aby sa prípadné problémy a konflikty riešili spravodlivo a objektívne na základe vopred 
stanovených zásad. Tieto môžu byť napríklad stanovené aj v etickom kódexe.  
Samozrejme v záujme rozvoja je potrebné existujúcu situáciu pravidelne prehodnocovať. K tomu 
slúži etický audit, ktorý by mal byť súčasťou sociálneho auditu. Etický audit je proaktívny etický 
nástroj slúžiaci na budovanie integrity v organizácií verejnej správy. Zároveň poskytuje organizácii 
informácie o počiatočnej pozícii a formulovaní cieľov do budúcna v oblasti zlepšovania etiky. 
Dôležitý pohľad na fungovanie organizácie, na ktorý sa vo verejnej správe veľmi často zabúda je 
pohľad verejnosti. V súčasnosti je však trend taký, že verejnosti je pomaly ale isto umožnené zapájať 
sa do fungovania verejnej správy. Oblasť etiky by v tomto nemala byť výnimkou. Verejnosť 
poskytuje dôležitý pohľad z prostredia mimo organizácie. Občania dokážu upozorniť na nedostatky, 
ktoré manažér pohybujúci sa v organizácii každý deň nemusí postrehnúť. Etický aspekt správy by 
mohol byť vo vzťahu k verejnosti analyzovaný predovšetkým využitím dotazníkovej formy 
zisťovania spokojnosti s kvalitou služieb poskytovaných verejnou správou.  
Nástrojov etického manažmentu v prostredí organizácie verejnej správy je mnoho. Výber 
konkrétnych postupov a metód je však na organizácii. Eventuálne leží ťarcha tohto rozhodnutia 
na nadriadenom orgáne, v prípade celoštátnej stratégie na niektorom z ústredných orgánov. Existujú 
však aj krajiny, v ktorých pôsobia etické rady, etické komisie alebo etické výbory na celonárodnej 
úrovni.  
Za účelom vytvorenia a úspešnej implementácie etiky vo verejnom živote je potrebné vybudovať tzv. 
etickú infraštruktúru, čo môžeme definovať ako „súbor nástrojov a postupov zameraných 
na elimináciu nežiaduceho správania sa a orientovaných na vytváranie motivácie pre správne 
a maximálne etické správanie“. Etická infraštruktúra vytvára rámec znalostí príslušných procesov, 
pravidiel a inštitúcií, na základe ktorých zamestnanci verejnej správy posudzujú a zvažujú správnosť 
alebo nesprávnosť svojho správania. Zároveň sa významným spôsobom podieľa na budovaní 
povedomia verejnosti a vytvára tak určitý vedomostný základ na identifikáciu toho, že môže 
verejnosť od profesionálnych zamestnancov verejného sektora požadovať.  
Etická infraštruktúra verejnej správy je zložená z ôsmich prvkov a plní tri funkcie. Každý prvok 
etickej infraštruktúry je samostatným stavebným prvkom, pričom sa vzájomne dopĺňajú, sú 
vo vzájomnej interakcii s cieľom dosiahnutia synergického efektu. 
 

Prvky etickej infraštruktúry:  
1. politický záväzok, záujem a odhodlanie vybudovať a udržiavať etickú infraštruktúru,  
2. fungujúci kódex správania/etický kódex,  
3. mechanizmy profesionálnej socializácie,  
4. koordinačná jednotka na etiku,  
5. podporné podmienky verejnej služby,  
6. efektívny právny rámec, 
7. efektívne zodpovednostné mechanizmy,  
8. aktívna občianska spoločnosť.  

 
Jednotlivé prvky infraštruktúry môžu by kategorizované podľa funkcií, na ktoré sú vytvorené:  

• kontrolnú,  
• riadiacu,  
• poradnú - funkciu sprievodcu.  
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Kontrolná funkcia - môže byť dosiahnutá prostredníctvom: zodpovedajúceho legislatívneho rámca, 
zaručujúceho nezávislé a objektívne vyšetrovanie a fungovanie prokuratúry, efektívnych 
zodpovednostných mechanizmov, zainteresovaním verejnosti do kontrolného procesu 
prostredníctvom jej aktívnej účasti na verejných veciach. 
Riadiaca funkcia - môže by realizovaná prostredníctvom: vytvorenia efektívnej personálnej politiky 
– tvorbou ľudských zdrojov, premyslenou koordináciou centrálneho riadiaceho orgánu a odborov 
v rámci organizácií alebo vytvorením špecializovaného orgánu, povereného posilňovaním úrovne 
etiky. 
Poradná funkcia - môže sa realizovať na základe: dobre formulovaného princípu (záväzku) 
politického vodcovstva, kódexov správania sa, ktoré vyjadrujú uznávané hodnoty a štandardy,  
rozvinutej činnosti profesionálnej socializácie (vzdelávanie, školenia).  
 
Etický kódex štátneho zamestnanca 
Etický kódex štátneho zamestnanca, ktorý možno nájsť na web stránke Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky stanovuje na základe všeobecne  uznávaných a všeobecne uplatňovaných 
morálnych pravidiel a hodnôt spoločenského styku zásady správania štátneho zamestnanca pri 
vykonávaní štátnej služby. Obsahom kódexu sú základné pravidlá správania štátneho zamestnanca, 
ktoré je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s občanmi a právnickými osobami, 
s predstavenými a inými štátnymi zamestnancami. 
Definuje všeobecné zásady, konflikt záujmov, prijímanie darov a ďalších výhod a zneužitie 
služobného postavenia. 

 
5.4 Zákon o štátnej a verejnej službe 

Štátny zamestnanec musí dodržovať Zákon č. 55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Tento vo svojom úvode definuje deväť princípov štátnej služby: 

• Princíp politickej neutrality – štátny zamestnanec má povinnosť konať politicky neutrálne, 
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s politickými 
záujmami, nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby 
v prospech politickej strany alebo politického hnutia a prostredníctvom povinnosti 
služobného úradu rozhodovať v štátnozamestnaneckých vzťahoch politicky neutrálne, 

• Princíp zákonnosti – štátnu službu vykonávajú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, 
právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, 
služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi,  

• Princíp transparentného zamestnávania – každý uchádzač o štátnu službu má rovnakú 
možnosť prihlásiť sa do výberového konania na štátnozamestnanecké miesto a po splnení 
zákonom ustanovených podmienok prijatia do štátnej služby má právo na prijatie do štátnej 
služby. Služobný úrad zabezpečuje verejný prístup k informáciám o výberovom konaní, 

• Princíp efektívneho riadenia – služobný úrad riadi štátnych zamestnancov efektívne 
a hospodárne - riadením a kontrolou štátnych zamestnancov vedúcimi štátnymi 
zamestnancami, vytváraním podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby 
prostredníctvom systemizácie štátnozamestnaneckých miest a služobného hodnotenia. 

• Princíp nestrannosti – štátny zamestnanec má povinnosť pri výkone štátnej služby konať 
a rozhodovať nestranne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov 
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služobného úradu s osobnými záujmami, a nezneužívať informácie získané v súvislosti 
s vykonávaním štátnej služby vo vlastný prospech alebo v prospech iného, 

• Princíp profesionality – štátny zamestnanec  koná odborne, svedomito, v súlade s Etickým 
kódexom štátneho zamestnanca a služobný úrad mu poskytuje alebo zabezpečuje 
zodpovedajúce vzdelávanie na dosiahnutie takej úrovne odborných kompetencií, ktorá mu 
umožní kvalitný výkon štátnej služby, 

• Princíp transparentného a rovnakého odmeňovania - pri odmeňovaní štátneho 
zamestnanca je služobný úrad povinný rozhodovať len na základe podmienok ustanovených 
zákonom, 

• Princíp stability – štátny zamestnanec je chránený pred skončením štátnozamestnaneckého 
pomeru z iných ako zákonom ustanovených dôvodov, 

• Princíp rovnakého zaobchádzania - služobný úrad postupuje v štátnozamestnaneckých 
vzťahoch vo vzťahu k štátnemu zamestnancovi a uchádzačovi o štátnu službu podľa zásady 
rovnakého zaobchádzania a rešpektuje ich súkromie, ústavné práva a zákonné práv 

 
5.5 Zákon o výkone práce vo verejnom záujme   

Zamestnancom podľa Zákona č. 552/2003 Z.z. – Zákon o výkone práce vo verejnom záujme   
je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi pri výkone práce 
vo verejnom záujme, ako aj štatutárny orgán, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu 
k zamestnávateľovi. 

Verejný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech 
všetkým občanom alebo väčšine občanov. U zamestnancov zamestnávateľa, ktorými sú právnické 
osoby, výkon práce vo verejnom záujme je aj plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto 
právnických osôb podľa Obchodného zákonníka. 

Osobný záujem podľa je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech 
zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám. 

Rozpor záujmov podľa tohto zákona je skutočnosť, ak zamestnanec uprednostní osobný záujem pred 
verejným záujmom. 

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme 
Zamestnancom podľa tohto zákona sa môže stať fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne 
úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná, spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis, má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má 
vykonávať, bola zvolená alebo vymenovaná, je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami ak sa takéto oprávnenie na dohodnutú prácu vyžaduje, má poverenie podľa 
vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak vyučuje náboženstvo. Tieto 
predpoklady musí osoba spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme. 
 
Povinnosti zamestnanca: 

• dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy a vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia 
a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, 
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• konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo 
by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania, 

• zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce 
vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, 
a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny 
orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec, ak osobitný predpis7) neustanovuje inak, 

• zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov, 
• nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný 

prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; 
táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru, 

• zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky zaväzujúce 
zamestnávateľa, 

• oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom 
konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v správe zamestnávateľa, 

• oznámiť zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo že bol 
pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho spôsobilosť na právne úkony bola 
obmedzená. 

 
Zamestnanec nesmie: 

• vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu 
k vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť, 

• sprostredkúvať pre seba alebo inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk 
so štátom, s obcou, s vyšším územným celkom, so štátnym podnikom, štátnym účelovým 
fondom a s inou právnickou osobou zriadenou štátom, s rozpočtovou organizáciou alebo 
príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou zriadenou obcou,  s rozpočtovou 
organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou zriadenou vyšším 
územným celkom alebo s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu 
národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku; to však 
neplatí, ak takáto činnosť vyplýva zamestnancovi z výkonu práce vo verejnom záujme, 

• požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov 
alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom záujme; to neplatí, ak ide 
o dary alebo iné výhody poskytované obvykle pri výkone práce vo verejnom záujme alebo 
na základe zákona alebo zamestnávateľom, 

• nadobúdať majetok od štátu, obce alebo vyššieho územného celku inak ako vo verejnej súťaži 
alebo vo verejnej dražbe, ak osobitný predpis neustanovuje inak, s výnimkou, ak obec alebo 
vyšší územný celok zverejní podmienky nadobudnutia majetku; to sa vzťahuje aj na osoby 
blízke zamestnancovi, 

• používať symboly spojené s výkonom práce vo verejnom záujme na osobný prospech, 
• zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce vo verejnom záujme, a to ani po skončení 

výkonu týchto prác, 
• poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s vykonávaním práce vo verejnom záujme. 
• povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej 
činnosti. 
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5.6 Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. definuje verejného funkcionára  ako každého, kto vykonáva 
funkciu uvedenú v čl. 2 ods. 1 tohto zákona (napr. prezidenta Slovenskej republiky, poslancov 
Národnej rady Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, vedúcich ústredných 
orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, sudcov Ústavného súdu 
Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, členov 
Súdnej rady Slovenskej republiky, generálneho prokurátora Slovenskej republiky, verejného 
ochrancu práv, atď.)  Na účely čl. 7 a 8 a na účely konania, ak sa porušili povinnosti podľa čl. 7 a 8, 
tohto zákona sa osoba, ktorá vykonávala verejnú funkciu, považuje za verejného funkcionára aj 
v období jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie. 

Verejný záujem je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým 
občanom alebo mnohým občanom. 

Osobný záujem je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech verejnému 
funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám. 

Rozpor záujmov je skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie uprednostní 
osobný záujem pred verejným záujmom. 
 
Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri 
výkone svojej funkcie nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. Musí sa zdržať 
všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár 
nesmie 

• využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej 
výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech 
jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje 
na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie, 

• žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody 
v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri 
výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona, 

• sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem 
prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný 
styk so štátom, obcou, vyšším územným celkom, štátnym podnikom, štátnym fondom, 
s Fondom národného majetku Slovenskej republiky alebo inou právnickou osobou zriadenou 
štátom, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou, 
rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou vyšším územným 
celkom alebo inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku 
Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku, 

• nadobúdať majetok od štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako 
vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe; to sa vzťahuje aj na blízke osoby verejného 
funkcionára, 

• uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako 
dedením, 

• používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam 
svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu, 
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• používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech. 
 
Oznámenie verejného záujmu 
Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je 
povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi. Takto je povinný 
vykonať aj vtedy, ak ide o rokovanie o veci, z ktorej má majetkový prospech politická strana alebo 
politické hnutie, ktorého je členom, ak je mu táto skutočnosť známa. 
Toto oznámenie je povinný zaznamenať do zápisu alebo záznamu o rokovaní. 

 
5.7 Etika vo verejnej správe v podmienkach Slovenskej republiky  

Zvýšený záujem o etiku vo verejnej správe možno badať nielen v akademických kruhoch ale aj 
v rámci bežnej činnosti verejnej správy. Prax v podmienkach Slovenskej republiky však v niektorých 
aspektoch výrazne zaostáva za teóriou. Nehovoriac o tom, že zohľadňovanie etickej dimenzie 
verejnej správy je oveľa sofistikovanejšie prepracované vo vyspelých západných demokratických 
krajinách, predovšetkým v anglosaských krajinách.  
Vzhľadom na relatívne mladý vek demokratického zriadenia na Slovensku však prax nie je potrebné 
vnímať len kriticky. Pozitívnym krokom je prijímanie etických kódexov, ktoré možno sledovať 
u viacerých subjektov verejnej správy. Predovšetkým u jednotiek územnej samosprávy je v poslednej 
dekáde evidentná snaha prinajmenšom etický kódex prijať. Tieto možno následne rozdeliť na dve 
veľké skupiny. Prijímané sú etické kódexy regulujúce správanie sa zamestnancov a etické kódexy 
vzťahujúce sa na volených predstaviteľov samospráv. V prípade niektorých samospráv majú etické 
kódexy prijaté aj mestské podniky. V iniciatíve prijímať etické kódexy nie sú mestá a obce 
osamotené. Kódex upravujúci správanie sa zamestnancov má napríklad aj Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Železničná spoločnosť a mnohé ďalšie. V prostredí verejnej správy 
na Slovensku možno sledovať aj trend prijímania etických kódexov vzťahujúcich sa na konkrétnu 
profesiu. Ide napríklad o profesiu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce, profesiu policajta 
alebo etický kódex štátneho zamestnanca.  
Budovanie etických štandardov by malo plniť nasledujúce úlohy: 
Výchovno-vzdelávaciu – budovať občianskej povedomie o týchto otázkach a budovať povedomie 
snahy o etickosť vo verejnej službe, 
Informatívnu vo vzťahu k zamestnancom verejnej správy – informovať zamestnancov 
vo verejnej správe, akého konania by sa mali zdržať,  aby si boli vedomí, že konajú nesprávne, resp. 
protizákonne, 
Informatívnu vo vzťahu k občanom – občania budú mať k dispozícii určite kritériá na hodnotenie 
zamestnancov vo verejnej správe, 
Preventívnu – na jej základe zabraňovať, aby pri činnosti zamestnancov vo verejnej správe nastávalo 
porušenie zákonov, 
Penalizačnú – umožniť a zakotviť účinnú reakciu na porušenie etického kódexu,  
Facilitatívnu – systematizovať a uľahčovať odhalenie konfliktu záujmov zamestnancov vo verejnej 
správe. 
Samotný etický kódex však nie je garanciou dodržiavania stanovených etických princípov a etických 
hodnôt. Dôležité je vytvoriť aj súčasť organizačnej štruktúry, ktoré bude na jeho dodržiavanie 
dohliadať. V podmienkach verejnej správy na Slovensku ide o veľmi ojedinelú skutočnosť. 
Štandardom by malo byť vytvorenie etickej komisie, etickej rady alebo inej formy etického 
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splnomocnenca v podobe jednej osoby. Mnohé krajiny sa vydali cestou vytvorenia celoštátnej 
inštitúcie zastrešujúcej dodržiavanie stanovených etických princípov, etických hodnôt a etických 
noriem.  
Riadeniu organizácii verejnej správy výrazne napomáha implementácia moderných manažérskych 
metód, ktoré sú v prevažnej miere preberané z prostredia súkromného sektora. K týmto nástrojom 
možno v konečnom dôsledku zaradiť aj najčastejšie využívaný nástroj etického manažmentu, ktorý 
je etický kódex. Spomedzi aktuálne využívaných moderných prístupov k riadeniu je v kontexte 
predmetnej problematiky potrebné spomenúť Model CAF, ktorý v rámci predpokladov a výsledkov 
požaduje v niektorých jeho bodoch aj zohľadňovanie etického aspektu správy veci verejných.  
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6 MODERNÉ CHÁPANIE KORUPCIE, PREVENCIA A PROTIKORUPČNÉ 

ODPORÚČANIA  

 
Korupciu vo všeobecnosti chápeme ako zneužitie zverenej moci na získanie osobného prospechu. Už 
uvedená definícia naznačuje, že ide o fenomén, ktorý je ťažké exaktne merať a odhaliť. Na rozsah 
výskytu korupčných transakcií v danom časovom horizonte poukazujú oficiálne štatistiky tých 
prípadov, keď bola korupcia zistená a objasnená políciou, ďalej konkrétne počty obžalovaných 
prokuratúrou a odsúdených. 
 
Korupcia z historického pohľadu 
Tak ako o žiadnom sociálnom jave, ani o korupcii nemožno uvažovať ako o entite existujúcej v akejsi 
ideálnej podobe, ktorá ostáva v priebehu vekov nemenná. To čo je dnes považované za korupciu napr. 
v Holandsku, môže byť v Indii všeobecne akceptovanou formou zdvorilého správania sa. 
Vo Francúzskom kráľovstve v období Ľudovíta XIV. bolo legálne kupovať si úrady: v súčasnosti, 
nielen vo Francúzku a v EÚ, ale aj vo väčšine krajín sveta, je to považované za závažnú formu 
korupcie. V rámci stoličnej správy v Uhorska v 17. storočí sa vysoké úradnícke posty otvorene 
obsadzovali po rodinnej línii. Dnes by čo i len náznak rodinkárstva mohol politika či úradníka 
pripraviť o miesto, resp. úplne mu zničiť kariéru. 

Korupcia je definovaná ako konanie, ktoré nie je v súlade s normami stanovenými pre zastávanie 
verejného úradu z dôvodu uprednostňovania súkromného (týkajúceho sa individuálnej osoby, rodiny, 
či príbuzenstva, skupiny, politickej alebo inej organizácie) prospechu vo forme 
finančného/materiálneho zisku alebo postavenia. Pod takúto strešnú definíciu korupcie zahŕňa aj 
úplatkárstvo (aktívne i pasívne), nepotizmus (klientelizmus, rodinkárstvo), spreneveru, zneužitie 
právomoci a konflikt záujmov. 

Pri definovaní korupcie je kladený dôraz na štyri podmienky, ktoré korupčné konanie musí spĺňať: 1. 
korupčné konanie sa viaže na výkon úradu; 2. obe strany sa ho dopúšťajú dobrovoľne; 3. obe strany 
musia mať z korupčného konania prospech (reciprocita aktérov korupcie), 4. kým všetci, ktorí sa 
na korupcii nepodieľajú sú poškodzovaní alebo znevýhodňovaní. 

V súčasných spoločenských vedách možno identifikovať tri základné prístupy k definovaniu a štúdiu 
korupcie. Prvý, najčastejšie sa vyskytujúci prístup je charakteristický pre politické vedy. Tento 
prístup korupciu vníma v prvom rade ako protizákonné konanie vo sfére verejnej a štátnej správy. 
Druhý definičný prístup vychádza z ekonomických teórií. Autori spadajúci do tejto kategórie 
korupčné správanie vnímajú predovšetkým ako ekonomickú aktivitu, ktorú možno popísať podľa 
základných pravidiel trhovej ekonomiky. Tento prístup tiež vymedzuje korupciu ako fenomén 
objavujúci sa len tam, kde je „úrad“, teda vo sfére štátnej či verejnej správy. Tretia kategória 
definičných prístupov upozorňuje, že pri definovaní a štúdiu korupcie by sa nemalo zabúdať na mo-
rálny rozmer korupčného konania vzhľadom na normy a hodnoty spoločnosti; inými slovami, že je 
dôležité venovať pozornosť tomu, do akej miery sú akty korupcie (ako konanie definované zákonmi 
v legislatíve) populáciou vnímané ako deviantné a odsúdeniahodné konanie, resp. správanie sa. 
Poukazuje sa na nedostatočnosť definície postavenej len na právnych normách skúmanej spoločnosti, 
keďže verejné vnímanie toho, čo znamená „korupcia“ sa môže vo významných ohľadoch odlišovať 
a môže to mať zásadný vplyv na reálnu funkčnosť (implementáciu) zákonov. Inými slovami, 
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legislatíva nemusí nevyhnutne korešpondovať so sociálnou realitou; to čo môže byť de iure formou 
korupcie, nemusí ňou byť aj de facto v reálnom živote. 

Po roku sa 1989 situácia ohľadne reflexie korupcie začala relatívne rýchlo meniť. Jednak sa téma 
korupcie stala súčasťou politického diskurzu, začalo sa o nej otvorene hovoriť v médiách a postupne 
sa boj proti korupcii stal aj významnou spoločenskou témou a aj agendou niektorých politických 
strán. 

 
6.1 Klasické delenia korupcie 

Väčšina ľudí disponuje istou predstavou o tom, čo znamená pojem korupcie. Korupcia v sebe nesie 
najmä isté morálne odsúdenie rozmanitého, avšak problematicky určiteľného spoločenského 
správania. V nasledujúcom texte sú charakterizované štyri sociologické pohľady na fenomén 
korupcie, ktoré možno považovať za klasické. 
 
Korupcia ako deviantné správanie  
Z hľadiska tohto prístupu korupcia je správanie, ktoré sa z dôvodov dosahovania súkromných 
(osobných, rodinných, úzko skupinových), finančných alebo statusových ziskov odchyľuje 
od formálnych povinností vyplývajúcich z verejnej roly alebo presahuje normy, aby získal určitý typ 
súkromného vplyvu.  
V tejto kategórii sa nachádza celá škála definícii od úzko legálnych cez interne normatívne až 
po definície založené na verejnej mienke. Ale pokiaľ prvé dva typy definícií sú kritizované ako príliš 
úzke, normy definované prostredníctvom verejnej mienky sú zase až príliš široké, pretože sa vlastne 
oblúkom vraciame k nejasnému tvrdeniu, že ľudia vidia v korupcii „niečo nezdravé“. 
 
Korupcia ako patologické správanie 
Základ tohto poňatia je založený na pohľade, ktorý považuje korupciu za nezdravú, narúšajúcu 
prirodzený stav veci. Boj s korupciou je v tomto prípade bojom vo verejnom záujme. Pri tejto 
definícii sa však vynára podobný problém, ako s predchádzajúcou definíciou – kto definuje verejný 
záujem? 
 
Korupcia ako správanie maximalizujúce zisk 
Toto poňatie korupcie vidí verejného činiteľa ako subjekt, ktorý v trhovom prostredí maximalizuje 
svoj zisk bez ohľadu na etické štandardy. Tento prístup býva kritizovaný najmä preto, že nie každá 
maximalizácia zisku verejným činiteľom musí byť nevyhnutne korupciou. 
 
Pragmatický prístup k riešeniu korupcie 
Pragmatický prístup ku korupcii sa z medzinárodného pohľadu opiera o právne normy, chápe 
korupciu ako správanie, ktoré sa odchyľuje od noriem regulujúcich výkon funkcií verejných činiteľov 
stanovené v právnych poriadkoch jednotlivých štátov. Ich porušenie môže byť štátmi taktiež 
sankcionované. Možnosť uplatnenia sankcie je nevyhnutná, štáty chcú proti korupcii bojovať aj 
represívnymi právnymi normami. 
Všetky tieto charakteristiky korupcie sú určitým spôsobom obmedzujúce a bývajú kritizované. Prvé 
tri akademické definície sú príliš teoretické a nepoužiteľne v praktickom boji proti korupcii, pretože 
neobsahujú konkrétne kritérium, podľa ktorého by korupcia mohla byť všeobecne postihovaná. 
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Štvrté, pragmatické poňatie býva podrobované kritike zase pre zúženie poňatia korupcie viazané 
na legislatívne ustanovenia. O to viac sa táto posledná definícia môže presadiť v antikorupčnej praxi, 
pretože právne normy môžu byť dostatočne konkrétnym meradlom, podľa ktorého je možné 
preventívne alebo represívne pôsobiť. Ako všeobecná definícia pre analýzu problému korupcie sa 
však toto poňatie použiť nedá. Dôvodom je okrem iného aj to, že aj právna teória potrebuje podklad, 
kritérium, podľa ktorého by mohla určovať, ktoré správanie už korupčné je, a toto správanie potom 
postaviť mimo zákon. V opačnom prípade nebude právny poriadok schopný sledovať spoločenské 
zmeny, ktorým sa charakter korupcie podriaďuje. 

 
6.2 Moderné chápanie korupcie 

Medzi všeobecné definície korupcie patria: 
• Korupcia ako peňažná odmena, uplácanie, favorizovanie, klientelizmus (zvýhodňovanie 

známych), nepotizmus (zvýhodňovanie príbuzných), tunelovanie, vydieranie zo strany 
úradníkov alebo politikov, zneužívanie právomoci a postavenia, sprenevera verejných 
prostriedkov, poskytovanie všimného, branie provízii z verejných zákaziek, lobovanie... 

• Zneužitie zverenej moci pre súkromný prospech 
• Trestné činy korupcie podľa zákona č . 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení. 

 
 
Korupcia je značne rôznorodá. Tabuľka 8  predstavuje typológiu korupciu na základe kritéria 
výskytu a typu korupcie. 
 
Tabuľka 8 – Typológia korupcie 
Kritérium Typ korupcie 

1. Oblasť zasiahnutá korupciou 
a. Administratívna korupcia 
b. Politická korupcia 

2. Priamosť dopadu na občana 
a. Veľká korupcia 
b. Malá korupcia 

3. Úroveň organizácie korupčných 
aktivít 

a. Chaotická /nesyndikovaná korupcia 
b. Organizovaná / syndikovaná korupcia 
c. Súkromná / kolektívna korupcia 

4. Prítomnosť krádeže verejného 
majetku 

a. Korupcia s krádežou verejného 
majetku 

b. Korupcia bez krádeže verejného 
majetku 

5. Náhodnosť výskytu 
a. Systémová korupcia 
b. Individuálna predajnosť 

6. Vzťah korumpovaného 
a korumpujúceho 

a. Interná korupcia 
b. Externá korupcia 

7. Formy a miery reciprocity 

a. Vynútená, vertikálna korupcia 
b. Dobrovoľná, partnerská korupcia 
c. Vzťah patrón klient, politický 

klientelizmus 
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d. Horizontálny, partnerský korupcia 

8. Vzťah elity a masy 

a. Súkromná korupcia medzi neelitami 
b. Neelity korumpujúce elity 
c. Elity korumpujúce sa navzájom 
d. Elity korumpujúce neelity 

9. Motivácia korumpujúceho 

a. Korupcia s cieľom vytvárania ponuky 
a dopytu 

b. Korupcia ako motivačný prvok 
c. Korupcia s cieľom znižovania 

nákladov 
d. Korupcia s cieľom umožnenia 

kriminálnych aktivít 

10. Motivácia korumpovaného 
a. Korupcia z núdze 
b. Korupcia z nenásytnosti 

Zdroj: Sičáková-Beblavá E., BeblavýM., „Prístupy k definovaniu korupcie“; Sociológia39, č.4, 2007,str. 316-
335 
 
Korupcia ako symbolické odsúdenie nemorálneho 
Korupcia sa dnes, najmä v médiách, používa ako symbol skazenosti. Takéto uchopenie tohto 
pojmu vlastne pokrýva pôvodný jazykový obsah latinského pojmu corruptio (výraz všeobecnej 
skazenosti). Ako taký v sebe nesie potenciál škandalizovať skutočnosť, využíva sa teda 
na populistickú kritiku súčasného stavu veci v zložkách, ktoré majú v spoločnosti právomoc 
rozhodovať.  
Rovnakým spôsobom sa ľahko môže stať tiež nástrojom špinavého politického boja, napríklad 
na deklasovanie politických protivníkov. Možno očakávať, že práve toto poňatie je medzi 
verejnosťou najviac rozšírené, najmä vďaka vplyvu, ktorý majú v dnešnej spoločnosti média. 
 
Korupcia ako kriminálny čin 
Iba určitá časť toho, čo je považované za nemorálne alebo spoločensky škodlivé, je obsiahnutá 
v reštriktívnych právnych normách. Taktiež v prípade korupcie vedie právna definícia 
k ďalekosiahlym obmedzeniam obsahu tohto pojmu. Dôvodom sú zásady trestného práva, ktoré 
vyžadujú jasný popis skutkového stavu, pripísateľný ako protiprávne konanie  konkrétnej osobe.  
Zároveň sú v právnych normách zachytené špecifiká roli jednotlivých aktérov korupčného správania 
a ich komplementarita – vždy je definovateľný niekto, kto úplatok ponúka a niekto, kto úplatok 
prijíma (respektíve v niektorých prípadoch i naopak: jeden vyžaduje – druhý dáva). 
 
Korupcia ako kvalifikované porušenie noriem 
Ak sa pokúsime na jednej strane ohraničiť vágny pojem korupcie tak, ako je chápaná v prvej 
kategórii, a zároveň na druhej strane ešte nedospieť k striktnej pozitívno-právnej rovine druhej 
kategórie, budeme chápať korupciu ako normatívnu kvalitu ľudského konania (konkrétne ako 
individuálne porušenie noriem). Korupcia je v tomto poňatí akt výmeny tovaru považovaného za 
cenný, ktorý prebieha minimálne medzi dvomi osobami, a ktorého účelom je optimalizácia zisku 
všetkých zúčastnených strán.  
Prinajmenšom jeden z aktérov výmeny sa potom rozhoduje medzi nasledovaním všeobecných, 
univerzálnych noriem či štandardov, alebo naopak podriadením svojho konania špeciálnym, 
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partikulárnym, súkromným normám. Všetci aktéri tejto výmeny očakávajú (v prípade odhalenia) 
možné negatívne sankcie okolia, voči ktorému sú povinní dodržiavať normy univerzálne.  
V tomto zmysle korupcia znamená prekročenie hranice oddeľujúcej súkromnú sféru od verejnej. 
Verejná sféra potom väčšinou nachádza svoje vyjadrenie v pojme verejného úradu. Táto definícia 
rozširuje politicky ukotvený antagonizmus medzi súkromným a verejným záujmom na abstraktnú 
polaritu medzi univerzalistickými a partikulárnymi normami. Korupčné normy sú v tomto zmysle 
partikulárnymi normami – korupcia vlastne rieši disproporciu medzi ideálnou požiadavkou rovnosti 
medzi ľuďmi a ich reálnou (spoločenskou či ekonomickou) nerovnosťou.  
Súkromný záujem sa stáva normatívnou kategóriou, ktorá koliduje s „univerzálnym štandardom“ 
očakávania v prípade špecifických sociálnych rolí. Na druhej strane zároveň obmedzuje korupčné 
konanie na jeho výmenný charakter. Nie každé nedodržanie priority univerzálnych spoločenských 
noriem je tak korupciou, zneužitie právomoci verejného činiteľa bude korupciou iba vtedy, ak pôjde 
o transakciu medzi aktérmi. Táto dimenzia rieši nedostatky definície trhového prístupu, ktorej je 
vytýkané, že nie každá maximalizácia zisku je zo strany držiteľa úradu označiteľná ako korupcia. 

 
6.3 Korupcia ako výsledok konfliktu hodnôt a noriem 

Pre ukotvenie koncepcie korupcie v sieti spoločenských vzťahov postačí jednoduché definovanie 
socio-ekonomickej siete korupcie. Obmedzené a neorganizované výmeny medzi navzájom 
neznámymi subjektmi prerastajú z okrajového javu v ekonomický a politický problém vo chvíli, kedy 
sa inštitucionalizujú a organizujú, teda keď menia vzťahový rámec. 
 
6.3.1 Proces socializácie ako predpoklad osvojovania si korupčného správania 

Osoby z dvoch odlišných sociálnych svetov, ktoré sa vyvíjali izolovane, sa stretávajú v situácii, ktorá 
nie je inštitucionálne definovaná ani pre jedného z nich. V ich spolužití dôjde v rámci ich interakcie 
k istej typizácii správania, a tak sa správanie každého z nich stáva pre partnera predvídateľné. 
V ďalšom stupni sa upevňujú pôvodné sociálne praktiky, a to cez legitimizáciu, ktorá má kognitívne 
aj normatívne prvky. Legitimizácia tak nie je iba otázkou hodnôt, ale tiež otázkou poznania.  
Počas procesu primárnej socializácie prichádza k typizácii správania, v ktorom klientelistické 
a potenciálne korupčné myšlienky dostavajú status reality a prechádzajú procesom legitimizácie. 
Ľudia pripravení konať korupčne tak vytvárajú „symbolicky svet“. Najväčším nebezpečenstvom pre 
symbolický svet je pochopiteľne objavenie sa alternatívneho symbolického sveta. Ten býva ľuďom 
najmä v procese sekundárnej socializácie ponúkaný v školských inštitúciách, no často iba preto, aby 
bol vzápätí odmietnutý. Korupcia je tak iba inštitucionalizovanou a legitimizovanou formou 
životných skúseností ľudí v prostredí, kde je korupcia bežnou súčasťou života. 
 
6.3.2 Odcudzenie ako prejav aj dôsledok klientelizmu a korupcie 
 
Jedným z dôsledkov moderny je aj rozšírenosť odcudzenosti v jej rôznych podobách a práve 
tá spätne pôsobí na vzťah ľudí k svojmu okoliu.  Funkčná racionalita kapitalizmu nielen spôsobuje 
stále väčšiu zložitosť sociálnej štruktúry, a tým znižuje možnosť jej pochopenia, ale tiež ničí ľudské 
subjektívne schopnosti jej porozumieť. 
Moderný človek žijúci v kapitalistickej spoločnosti sa nachádza v analogických podmienkach 
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ako človek primitívny. Tak ako bola pre primitívneho človeka záhadná príroda, tak sú kapitalistická 
spoločnosť a jej systém fungovania záhadné a hrozivé pre moderného človeka. 
Korupcia je konzekventným správaním človeka, ktorý sa usiluje utiecť pred komplexnosťou 
a komplikovanosťou sociálnej štruktúry modernej kapitalistickej spoločnosti. Odcudzenie možno 
chápať vo freudovskom zmysle aj ako chorobu „Ja“ a je možné považovať ju za jadro 
psychopatológie moderného človeka. To sa zďaleka netýka iba psychoanalýzy, v modernej dobe 
stráca človek svoju individualitu a stáva sa ľahko nepotrebným. Odcudzený človek v dôsledku 
pôsobenia kapitalistických vzťahov zakladá svoju bezpečnosť na čo najtesnejšom primknutí sa 
k mase, od ktorej sa nelíši myslením, cítením a ani konaním.  
Odcudzený človek sa systematicky snaží unikať pred slobodou. Mechanizmy úteku pred slobodou sú 
vysvetľované ako tendencia vzdať sa svojej vlastnej slobody a „realizovať“ samého seba 
v substitučnej oblasti, v inom svete, a tým získavať silu, ktorú ako jedinec nemá. Korupcia sa tak 
v tomto zmysle môže stať iba prostriedkom zmienenej obrannej reakcie odcudzeného človeka. 

 
6.3.3 Korupcia ako snaha o znižovanie rizík v modernej spoločnosti 

Práve racionalizácia života bola jedným z hlavných procesov, ku ktorému došlo pri rozklade tradičnej 
spoločnosti. Proces, pri ktorom začal byť ľudský rozum a jeho úsudok založený na kalkulácii 
a organizácii určujúcim momentom v ľudskom konaní. Náboženstvo postupne začalo ustupovať 
z pozície hlavnej interpretačnej schémy. Sekularizácia spolu s rastúcim prepojením kultúr viedla 
k relativizácii hodnôt.  
Rozvinutím myšlienok humanizmu sa človek stal meradlom morálky, čím začal spoločenský proces 
individualizácie, ktorý stojí v základoch moderných štátov. Medzi charakteristiky, ktoré narúšajú 
tradičnú dôveru medzi ľuďmi zaraďujeme individualizáciu, diferenciáciu a procesy, ktoré 
charakterizovali vývoj modernej spoločnosti, spoločne viedli k rastu komplexity sveta, v ktorom 
žijeme.  
Ľudia museli nachádzať nové prostriedky a spôsoby prežitia a adaptácie. Výsledok tohto hľadania 
vidieť najmä v náraste počtu inštitúcií a inštitucionalizovaných foriem konania. V modernej 
spoločnosti je jedinec vytiahnutý z tradičných záväzkov a podporných vzťahov a tradičné väzby 
a sociálne formy sú nahradené inštitúciami. S rastúcou inštitucionalizáciou sa ľudia začali viac 
spoliehať na pozície, ktoré sú im v stratifikačnom rebríčku vlastné. Tieto pozície spolu so zákonmi 
čiastočne vymedzujú postupy pri medziľudských stretnutiach. Korupčné správanie je tak iba 
redukciou komplexity sveta na zvládnuteľnú úroveň a zjednodušenie si interakcií s ľuďmi 
na jednotlivých stupňoch sociálneho rebríčka.  
Druhý dôvod, prečo je dôvera v modernej spoločnosti potrebná, je spojený s pojmom rizika. Moderná 
spoločnosť sa chápe ako riziková, pretože sa v nej objavujú v nebývalom rozsahu riziká nového typu. 
Na rozdiel od nebezpečia sa charakterizujú riziká ako neistoty a náhodnosti spôsobené samotnou 
modernizáciou. Na jednej úrovni sa globálne riziká dotýkajú ľudského presvedčenia o zmysle 
existencie a jeho „dôvery“ v spoločenský systém. 
Riziká neviditeľného nebezpečia, priamo podkopávajú ľudskú vieru v seba a dôveru v ostatných. 
Na inej úrovni nám ide o riziká konania jednotlivcov, s ktorými sa dostávame do styku. Dôvera je tak 
vlastne spôsobom riešenia rizík v kontakte s ľuďmi v modernom svete. Odráža a čiastočne tak rieši 
náhodnosť dnešného sveta, ktorá sa môže negatívne premietnuť do našich životov cez ostatných ľudí. 
Tato neistota je najväčšia v oblastiach, ktoré nie sú vymedzené inštitúciami a zákonmi. Je to teda 
práve závislosť od inštitúcii, ktorá v dôsledkoch vedie k väčším rizikám v oblasti osobných vzťahov. 
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Ale ako sa správajú tí, ktorí v sebe neprechovávajú dôveru k svojmu okoliu? Do akej miery pociťujú 
riziká modernej doby, snažia sa ich riešiť spôsobmi osvojenými v procese socializácie, čo môže byť 
aj korupčné správanie a väčšia primknutosť ku klientelistickým sieťam? 

 
6.3.4 Nedôvera v systémy modernej spoločnosti ako jedna z príčin korupcie 

Základom kontaktov vo verejnej sfére je typ dôvery, ktorý sa nazýva „základná dôvera“. Ide 
o dôveru, ktorá človeku umožňuje stretnutie s neznámymi ľuďmi bez automatickej obavy, že voči 
nemu majú nepriateľské úmysly. Diskusie o dôvere s výnimkou priamych medziľudských kontaktov 
doteraz viedli hlavne k terminologickým nejasnostiam. Dôvera sa pokladá za možnú medzi 
konkrétnymi ľuďmi, aj medzi človekom a informáciami a znalosťami, ktoré stoja za expertnými 
systémami.  
V modernej dobe je človek nútený vkladať dôveru do abstraktných (neosobných) systémov znalostí, 
technológie či byrokracie. Abstraktné systémy priamo závisia od dôvery. Dôveru v tomto prípade je 
možné vzťahovať k presvedčeniu o správnosti princípov, na ktorých tieto abstraktné systémy 
fungujú. Človek sa nemôže presvedčiť o správnosti týchto princípov cez ich detailné teoretické 
poznanie, ale iba cez skúsenosť s ich fungovaním, ktorú mu poskytujú inštitúcie stelesňujúce expertné 
systémy. Jeho všeobecná definícia však nenaznačuje žiadnu možnosť alternatív, čo ju odsudzuje 
do oblasti dôverčivosti. Existujú však situácie, keď je postoj jedinca voči abstraktnému systému 
potrebné charakterizovať ako dôveru, nie ako dôverčivosť. 
V styku s modernou byrokraciou sa dôležitosť aktívneho postoja dá pomerne presvedčivo testovať. 
Ak sú však ľudia chronicky nedôverčiví a neangažovaní, veria, že sú obklopení neprajnými 
kreatúrami a necítia potrebu byť sami čestnými. V takejto situácii sa otvára cesta ku korupcii. 

  
6.3.5 Korupcia ako prejav nerovnosti – klientelizmus 

V samotných základoch korupčného správania je potrebné hľadať nerovný vzťah medzi klientom 
a patrónom. Je pozoruhodné, že tento vzťah je nerovný, ale silne recipročný. Klientela nefunguje 
trhovo, jej predmetom sú také statky, ktoré nielen nie sú na predaj, ale ktorých cena je nejasná, či 
dokonca nie je stanovená.  
Klientelizmus ako základ korupčného správania je ľahko vystopovateľný práve v krajinách 
s pretrvávajúcimi zvykmi a normami tradičnej spoločnosti, kde sú prítomné anti-liberálne myšlienky 
a silný paternalizmus. V takomto prostredí klientelistický vzťah nie je iba o mocenských pozíciách, 
ale ani o priateľských vzťahoch.  
Korupčné prostredie založené na prepletenej sieti klientelistických vzťahov je tak zvláštnou 
kombináciou nerovnosti a vzájomnej solidarity. Práve klientelizmus ako systém a spôsob uvažovania 
o svete je najväčšou prekážkou pri snahách o odstraňovanie korupčného prostredia v krajine. 
V mnohých kultúrach je táto inštitúcia nielen zaužívaná, ale vnímaná ako jednoznačne vzájomne 
výhodná– bohatým a mocným zabezpečuje ešte viac bohatstva a moci, a chudobným a málo 
vplyvným naopak aspoň elementárnu ochranu pred pádom do chudoby, závislosti, ale chráni aj pred 
nebezpečnými situáciami. 
Klientelizmus je tak jednou z najviditeľnejších foriem inštitucionalizácie korupcie. Klientely 
posilňujú vzťahy dôvery a solidarity medzi skorumpovanými a korumpujúcimi a znižujú riziko 
vzniku nedorozumení a porušovania dohodnutých pravidiel. Klientelistické vzťahy tak dokonca 
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rozkrúcajú „infláciu“ korupčného správania aj vtedy, keď ľudia z rôznych príčin a s rôznymi 
motiváciami už nechcú korumpovať, alebo sa nechať skorumpovať. 

 
6.4 Lobing a nástroje jeho regulácie  

Čo je lobing? Na prvý pohľad sa môže zdať, že v súčasnosti je lobing aktivitou, ktorá dáva možnosť 
tak výrazne zasahovať do politických rozhodnutí, že by mala byť regulovaná. Faktom však zostáva, 
že formálnu reguláciu lobingu doteraz zaviedlo iba niekoľko moderných demokracií. 
Najrozšírenejšou definíciou lobingu je snaha ovplyvniť výsledok politických procesov a rozhodnutí 
v prospech súkromného záujmu. Súkromný záujem môžeme vidieť v niekoľkých oblastiach: 
ekonomické záujmy (spoločnosti a korporácie), profesionálne záujmy (napr. odbory, komory) 
a záujmy (občianskej) spoločnosti (napr. environmentálne skupiny). Tieto oblasti však nie sú 
jedinými. Lobing je teda nástroj vplyvu súkromného sektora na verejné inštitúcie. Je na mieste pýtať 
sa, prečo sú vôbec snahy lobistov o ovplyvňovanie politických rozhodnutí akceptovateľné. 
Odpoveďou by mohol byť fakt, že jednotlivé špecifické odvetvia a záujmy, ktoré sa snažia 
ovplyvňovať politické rozhodnutia, pracujú v oblastiach, v ktorých sa politici potrebujú zorientovať. 
Lobisti teda často ako protihodnotu ponúkajú politikom cennú spätnú väzbu a dôležité informácie 
o jednotlivých oblastiach. Inštitúcie verejného sektora, či už ide o štátnu správu, územnú samosprávu 
alebo verejnoprávne inštitúcie, sú nútené pri plnení svojich úloh spolupracovať s neštátnymi aktérmi. 
Nejde napríklad len o presun aktivít štátu v oblasti sociálnej politiky na mimovládne organizácie 
a dobrovoľnícke združenia alebo o outsourcing iných administratívno-technických činností 
na súkromný sektor. Inštitúcie verejného sektora sú nútené spolupracovať so súkromným sektorom, 
pretože ten často disponuje potrebnými informáciami a neporovnateľne väčšími zdrojmi (finančnými 
aj ľudskými).  
Existencia legislatívy  
Podstatnou myšlienkou stojacou za reguláciou lobingu je, že systém stanoví pravidlá, ktorými sa 
lobisti musia riadiť, keď chcú ovplyvňovať a kontaktovať verejných činiteľov. Nie je to teda otázkou 
dobrovoľného podriadenia sa týmto pravidlám. Reguláciou sa rozumejú kodifikované formálne 
pravidlá schválené parlamentom (vládou), ktoré je možné vymáhať a musia byť rešpektované. 
Nepodriadenie sa týmto pravidlám má za následok penalizáciu, udelenie pokuty alebo väzbu. Iba 
málo krajín má formálne pravidlá lobingu ošetrené zákonom. V krajinách, ktoré majú lobing formálne 
regulovaný, sa rozsah úpravy značne líši. Niektoré štáty majú legislatívu, ktorá lobing upravuje, 
veľmi podrobnú, stanovujúcu kto je lobista, akým spôsobom a za akých podmienok môže vykonávať 
svoju činnosť a ako musí príslušné orgány a verejnosť informovať o tejto činnosti. Iné štáty zase 
stanovujú iba kódexy správania lobistov či povinnosť registrácie.  Zákon, ktorý by lobing explicitne 
upravoval môžeme nájsť v Spojených štátoch, Kanade, Poľsku, Slovinsku a Maďarsku. Rozsah 
legislatívy v týchto štátoch je rôzny, no väčšina z nich zavádza povinné registre lobistov alebo 
záujmových skupín a etické kódexy. Nový zákon definuje lobistov a záujmové skupiny v Maďarsku 
skôr v rovine sociálnych partnerov, ktorí môžu (či už po prizvaní alebo z vlastnej iniciatívy) 
prispievať do prípravy legislatívy. Niektoré štáty, hoci nemajú zákon týkajúci sa výlučne lobingu, 
majú úpravu kontaktu verejných činiteľov s lobistami vymedzenú v iných zákonoch, alebo majú 
zaužívané isté postupy, akými prebieha kontakt so zástupcami záujmových skupín. Napríklad 
v Dánsku (neexistujú žiadne osobitné pravidlá alebo registre) zástupcovia týchto skupín môžu 
predstupovať pred stále komisie parlamentu a mená účastníkov sú následne zaznamenané 
a zverejnené vo verejne dostupných archívoch. Vo Francúzsku je prístup lobistov a zástupcov 
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záujmových skupín upravený v niekoľkých článkoch rokovacieho poriadku – jednotlivo pre Národné 
zhromaždenie a Senát. Tieto články vymedzujú povolenia a podmienky, za akých je možné 
predstúpiť pred zhromaždenie/senát. V rokovacom poriadku je upravený prístup záujmových skupín 
napríklad aj v Európskom parlamente alebo v Spolkovom sneme v Nemecku. V Írsku kódex 
správania ministrov a vysokých štátnych úradníkov takisto zahŕňa ustanovenie o správaní sa 
s lobistami. Vo Veľkej Británii rozhodli zverejňovať nie registre lobistov, ale stretnutia samotných 
poslancov s potenciálnymi zástupcami organizácií, ktoré mali záujem na ovplyvňovaní politických 
výsledkov. 
Z vyššie spomenutých legislatívnych úprav platných v krajinách, kde je lobing formálne upravený, 
môžeme teda identifikovať dva prístupy k regulácii lobingu. Prvým modelom je model sprístupnenia 
informácií verejným sektorom, ktorý je regulovaný najčastejšie zákonmi upravujúcimi prístup 
k informáciám. V rámci tohto modelu sa sprístupňujú najmä informácie o stretnutiach verejných 
činiteľov (napr. s kým sa stretávajú, ich program, kniha návštev verejných inštitúcií a pod.) Jeho 
hlavnou nevýhodou je to, že mnohé stretnutia sa konajú mimo pôdy verejných inštitúcií, teda o nich 
nemusí byť záznam. Druhým modelom je takzvaný registračný model, ktorý je založený na stanovení 
pravidiel, kto, kedy a za akých okolností môže lobistické aktivity uskutočňovať. V tomto modeli sa 
zavádzajú registre, v ktorých sa zaznamenávajú rôzne údaje o lobistoch vrátane príjmov a výdavkov 
na lobing a cieľov lobistických aktivít.  
Pre registráciu lobistov je nutné najprv v systéme definovať, kto vlastne môže byť považovaný za 
lobistu. Je možné opäť identifikovať dva prístupy k tejto definícii. V USA a Kanade je lobista 
definovaný hlavne cez finančný vzťah ku svojmu klientovi. Lobista je teda osoba, ktorá za určitú 
odmenu pred verejnými predstaviteľmi reprezentuje záujmy tretích strán. V kontinentálnej Európe sú 
však lobisti vo väčšine definovaní v rámci konceptu sociálneho partnerstva a sú viac integrovaní 
do politických procesov. Definícia teda nie je úplne jasná a ani pojem lobing alebo lobista nie sú 
zaužívané v mnohých európskych krajinách. Je možné rozlíšiť tri skupiny lobistov: 
Lobisti/konzultanti – profesionálni lobisti, za odmenu presadzujú záujmy svojich klientov, podnikoví 
lobisti – zamestnanci veľkých firiem, ktorí obhajujú záujmy firmy pred verejnými činiteľmi (venujú 
lobingu istú časť svojej pracovnej doby) a lobisti/obhajcovia, ktorí sú zvyčajne zástupcami 
neziskového sektora. Registrácia lobistov je teda najbežnejším nástrojom, ktoré využíva legislatíva 
upravujúca lobing.  
Ak sa v krajine zavedie komplexnejší systém registrácie, reportovania a zverejňovania, je jasné, že 
lobisti budú mať reálne menej času na vykonávanie svojich aktivít. Zároveň sa tým však efektívne 
zamedzí tomu, aby sa lobista iba tak objavil vo dverách kancelárie a presadzoval záujmy či už vlastnej 
organizácie alebo tretích strán, čo je verejnosťou stále vnímané ako potenciálne prostredie pre vznik 
korupcie. Zavedenie povinnej registrácie a nahlasovania stretnutí aj lobistami aj lobovanými osobami 
zvyšuje kontrolu a obidve osoby sú tak pod vyšším tlakom tieto stretnutia skutočne nahlasovať. 
Prijatie zákona upravujúceho lobing môže do spoločnosti priniesť väčší pocit transparentnosti, keďže 
všetci vedia, že politici sa aj v súčasnosti stretávajú s rôznymi predstaviteľmi záujmových skupín. Ak 
budú tieto stretnutia zverejňované a zmysluplným systémom kontrolovateľné, spoločnosť môže 
nadobudnúť pocit, že politické rozhodnutia sa nerobia iba v uzavretých miestnostiach poza ich chrbát. 
Regulácia lobingu by nemala ľudí úplne odradiť od participácie na verejnom rozhodovaní, ani 
odstrašiť tých, ktorí majú záujem uplatniť si toto právo. Regulácia lobingu by mala reflektovať 5 
oblastí dôležitých pre demokratické inštitúcie:  

1. Všetci ľudia by mali mať možnosť byť vypočutí vládou  
2. Vláda má dôveru ľudí  
3. Rozhodnutia vlády sú založené na správnych informáciách  
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4. Občania vedia ako funguje vládnutie  
5. Výkon verejných podnikov čerpá výhody z múdrosti komunity. 

 
Podobným spôsobom funguje aj pripomienkové konanie, ktoré je súčasťou legislatívneho procesu 
na Slovensku. Je verejne dostupné na internete. Občania ako aj iné organizácie a skupiny majú počas 
určitého časového obdobia (vo väčšine prípadov 5-15 dní, pokiaľ nie je rozhodnuté inak) 
prostredníctvom neho možnosť verejne podávať pripomienky k návrhom zákonov ako aj 
k nelegislatívnym materiálom.  

 
6.5 Prevencia a protikorupčné opatrenia 

Korupcia vo verejnom sektore ohrozuje každú krajinu na svete. Oslabuje demokratické inštitúcie, 
rozvoj ekonomiky a kvalitu verejných služieb, a tým aj dôveru občanov v tieto inštitúcie. Preto sa 
medzinárodné inštitúcie ako napríklad Rada Európy, Organizácia spojených národov, Svetová banka, 
Európska komisia, ale aj vlády jednotlivých krajín usilujú prijať také mechanizmy, ktoré by posilnili 
inštitucionálny a legislatívny rámec boja proti korupcii, ale aj konkrétne opatrenia v rôznych 
oblastiach, ktoré majú predchádzať, čeliť a bojovať s výskytom korupcie. Tieto mechanizmy 
a opatrenia nazývame „nástroje intervencie“ vo verejnej politike s cieľom boja proti korupcii. 

 
6.5.1 Klasifikácie protikorupčných opatrení 

Klasickým spôsobom klasifikácie protikorupčných opatrení, ktorú využívajú aj inštitúcie 
a organizácie je rozdelenie intervencie do troch základných kategórií: 

• protikorupčná intervencia s cieľom trestania korupčného správania, 
• protikorupčná intervencia s cieľom prevencie, 
• protikorupčná intervencia s cieľom zvyšovania povedomia a hodnôt. 

 
V prvej skupine opatrení je cieľom intervencie sankcionovať a trestať korupčné správanie. Opatrenia 
majú za úlohu zvýšiť riziko, náklady a neistotu spojenú s korupčnou činnosťou, a to rizikom prísneho 
trestu v prípade odhalenia. Zastrašovací efekt je totiž pri korupčnej trestnej činnosti efektívny, 
na rozdiel od mnohých iných trestných činov. Opatrenia v tejto kategórii sa vzťahujú na plnú 
kriminalizáciu korupčných praktík, tak ako boli definované OSN a OECD. 
Prevenčné opatrenia majú za cieľ predchádzať možnému korupčnému správaniu aktivitami 
na dopytovej i ponukovej strane. Tieto opatrenia takisto majú za úlohu zvýšiť riziko, náklady 
a neistotu spojenú s korupčnou činnosťou, ale v tomto prípade sú opatrenia zamerané na: 

• zvyšovanie možnosti odhalenia  
• zvyšovanie transparentnosti a otvorenosti v procesoch verejnej správy.  

Opatrenia v tejto kategórii sa vzťahujú na kontrolné a monitorovacie mechanizmy, rozpočtovanie, 
publikovanie výstupov a zverejňovanie informácií. 
Opatrenia v tretej kategórii sa zameriavajú na 

•  zmenu hodnôt a ovplyvňovanie etického správania. 
 
Tematické celky protikorupčných opatrení: 

• zvyšovanie povedomia o probléme korupcie medzi verejnosťou a štátnou/verejnou službou; 
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• podpora národným programom boja proti korupcii a/alebo úradu/odboru boja proti korupcii; 
• podpora novelizácie národnej legislatívy v boji proti korupcii; 
• podpora daňových a colných úradov; 
• podpora finančného manažmentu a auditu; 
• vzdelávacie aktivity pre občiansku spoločnosť a média; 
• posilnenie verejného obstarávania na centrálnej a miestnej úrovni; 
• podpora volebného procesu; 
• podpora súdneho systému; 
• podpora prokuratúry a policajných organov; 
• podpora miestnej samosprávy a decentralizácie. 

 
Vyššie uvedené kategórie sú relevantné z hľadiska priameho či nepriameho vplyvu na korupčné 
správanie v spoločnosti. V takomto delení sa nerozlišuje, či ide o prevenciu, sankcionovanie alebo 
posilňovanie povedomia v spoločnosti a dobrého spravovania. To znamená, že opatrenia môžu mať 
širší charakter a obsahovať nielen explicitné nástroje (napríklad monitorovanie financovania 
politických strán), ale aj nástroje s implicitným dosahom na znižovanie miery korupčného správania 
(napríklad pozorovacia misia pri voľbách). Predpokladom totiž je, že len v súčinnosti viacerých 
nástrojov je možné efektívne bojovať s korupciou v krajine. 
 
Tabuľka 9 – Klasifikácia protikorupčných opatrení podľa Svetovej banky 

Výskyt korupcie Kvalita spravovania Protikorupčné opatrenia 

Vysoký Nízka 

• Ustanovenie vlády práva 
• Posilnenie participácie a zúčtovateľnosti 
• Ekonomická reforma 
• Charta občanov 
• Obmedzovanie intervencie vlády 

Stredný Obstojná  
• Decentralizácia a reforma ekonomických politík 
• Verejný manažment 

Nízky Dobrá 

• Vytvorenie protikorupčných inštitúcií 
• Posilnenie finančnej zúčtovateľnosti 
• Zvyšovanie občianskeho 

a štátnozamestnaneckého povedomia 
Zdroj: Shah – Schacter (2004), s. 42. 

 
6.5.2 Nástroje intervencie pri znižovaní korupcie 

Regulačné (právne) nástroje znižovania korupcie 
Právne nástroje sa vzťahujú na reguláciu spoločenských vzťahov, definovanie práv a povinností 
subjektov (fyzických či právnických osôb) a ochranu tých vzťahov, o ktoré má spoločnosť záujem. 
Právne nástroje tak určujú záväzné a vynútiteľné rámce, zvyčajne prostredníctvom trestnoprávnych, 
občianskoprávnych alebo administratívnych sankcií, na základe ktorých sa realizuje verejná politika. 
Ide pritom o vymedzenie korupčných foriem správania a ich trestnoprávne, občianskoprávne alebo 
administratívnoprávne postihovanie. Protikorupčný legislatívny rámec využíva nástroje v podobe 
uloženia trestu za spáchanie nežiadúceho, právnymi normami zakázaného správania – rôznych foriem 
korupčného správania. Trestné právo opisuje rôzne podoby korupčného správania v jednotlivých 
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skutkových podstatách trestných činov uvedených v Trestnom zákone, ako napríklad prijímanie 
úplatku a inej nenáležitej výhody, podplácanie, nepriame úplatkárstvo, zasahovanie do nezávislosti 
súdu, zneužívanie právomoci verejného činiteľa atď. 
 
Ekonomické nástroje znižovania korupcie 
Klasickými ekonomickými nástrojmi sú tie, ktoré sú súčasťou základných ekonomických vzťahov. 
Pôsobia vo vnútri ekonomických procesov, preto ovplyvňujú priamu podstatu týchto procesov – 
dopyt a ponuku. Z toho pramení aj ich široké využitie a vysoká účinnosť. Patria k nim také nástroje, 
ako sú dane, úvery, úroky, investície, ceny, mzdy, dotácie, granty, vouchery a podobne. 
Z ekonomického pohľadu na korupciu každý korupčný akt predstavuje dobrovoľnú transakciu medzi 
dvoma stranami, kde na oboch stranách existujú finančné alebo nefinančné výnosy korupcie. Pre 
jednotlivca, ktorý je korumpovaný, je to finančný objem alebo iná výhoda, ktorú získava. Pre 
jednotlivca, ktorý korumpuje, je to výnos z konania korumpovaného jednotlivca. Korupcia sa 
z ekonomického hľadiska vypláca, keď sú súkromné výnosy korupcie vyššie, ako sú súkromné 
náklady korupcie pre každú z oboch strán korupčnej transakcie. Ekonomické nástroje boja proti 
korupcii teda predovšetkým ovplyvňujú ponukovú aj dopytovú stránku, avšak na rozdiel 
od regulácie, rozhodnutie o správaní je ponechané na samotné subjekty, a to na základe prerátania 
nákladov, výnosov a vlastných finančných zdrojov, ktorými subjekty (jednotlivci a organizácie) 
disponujú.  
Decentralizácia verejnej moci (presun kompetencií na samosprávy) a financií je v súčasnosti 
považovaná za efektívny spôsob znižovania korupčného správania pri poskytovaní verejných služieb, 
keďže sa predpokladá, že blízkosť moci, decízorov k ich voličom prinesie efektívnu verejnú kontrolu 
s dopadmi na menší rozsah korupcie. 
Tiež je dôležité vytváranie trhových podmienok a najmä podmienok pre otvorenú súťaž rámci trhovej 
ekonomiky je ďalším krokom, ako obmedziť voľnosť pri rozhodovaní o tom, komu prideliť verejnú 
zákazku, grant alebo iné tovary, služby alebo aj pracovné miesta a pozície. 
 
Informačné nástroje znižovania korupcie 
Transparentnosť je základný spôsob zvyšovania pravdepodobnosti odhaľovania korupcie 
a udržiavania vládnej integrity. Všeobecnou možnosťou zvýšenia transparentnosti a fungovania 
verejného sektora je otvorenosť, informovanosť a skladanie účtov, kde informačné nástroje zohrávajú 
kľúčovú úlohu aj vďaka tomu, že sú považované za opatrenia, ktoré dodávajú moc občanom 
zúčastňovať sa v boji proti korupcii a vykonávať verejnú kontrolu. Z ekonomického hľadiska, okrem 
zvýšenia pravdepodobnosti odhalenia korupcie, informačné nástroje znižujú priestor pre korupciu aj 
tým, že znižujú neistotu súkromných aktérov. 
 
Celkovo informačné nástroje stoja na troch pilieroch: 

• informovanosť – ide o vzťahy jednosmernej komunikácie smerujúcej od úradov k občanom; 
• konzultácie – ide o skupinu dvojsmerných vzťahov, v rámci ktorých občania poskytujú 

úradom spätnú väzbu; opatrenia sa vzťahujú na verejnú diskusiu, verejné zúčtovanie, 
občianske panely; 

• participácia (aktívna účasť) – ide o skupinu vzťahov založených na partnerstve 
a spolupráci; opatrenia sa vzťahujú predovšetkým na vstup a účasť verejnosti 
v rozhodovacích procesoch, akými sú napríklad pripomienkové konania alebo komisie. 
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Základný mechanizmus informačných nástrojov je založený na práve na informovanosť a slobodný 
prístup k informáciám vo verejnom sektore (zákon o slobodnom prístupe k informáciám).  
 
Administratívne nástroje znižovania korupcie 
Pomalosť, zbytočné prieťahy v konaní a absencia pravidiel pri rozhodovaní úradov vo verejnej 
správe sú jedným z najčastejších faktorov, ktoré vedú verejnosť a podnikateľské subjekty 
ku korupcii, najmä pri: 

• skrátení lehôt (napríklad v zápise do katastra nehnuteľností, registrácii firmy na Obchodnom 
registri); 

• nejednoznačnosti kritérií pri udeľovaní certifikátov či licencií, grantov, dotácií, získania 
úverov či pridelenie zákazky z verejného obstarávania, rozhodovanie súdov; 

• nedodržiavaní existujúcich pravidiel. 
 
Medzi administratívne nástroje znižovania korupcie patrí: reorganizácia a racionalizácia úradu 
a postupov a procesov, zjednodušenie a formalizovanie postupov (napríklad opatrenia v oblasti 
registračného konania), využitie výpočtovej techniky zníženie voľnosti v rozhodovaní pre 
jednotlivcov so zverenou verejnou mocou. 

 
6.5.3 Ako oznamovať nekalé praktiky 

Trestný čin môže oznamovateľ ohlásiť na polícii alebo prokuratúre a spolu s oznámením alebo neskôr 
počas trestného konania môže prokuratúre podať aj žiadosť o ochranu. V prípade, ak je oznámený 
trestný čin už predmetom súdneho konania, žiadosť o ochranu podáva oznamovateľ súdu. Ak nie je 
nekalá činnosť trestným činom, ale správnym deliktom, tento delikt môže oznamovateľ ohlásiť 
príslušnej inštitúcii (správnemu orgánu).O ochranu v tomto prípade žiada oznamovateľ inštitúciu, 
ktorej správny delikt oznámil (napr. Protimonopolný úrad, Úrad na ochranu osobných údajov). 
Z pohľadu oznamovateľa nie je potrebné zaťažovať sa formálnou stránkou oznámenia alebo 
kvalifikovať nekalú praktiku ako napríklad konkrétny trestný čin. Príslušné orgány bude zaujímať 
predovšetkým opis skutkov, ku ktorým došlo, až následne bude ich úlohou prešetriť skutočnosti 
a prípadne vyvodiť zodpovednosť. Ak prokuratúra, súd alebo príslušná inštitúcia uznajú žiadosť za 
oprávnenú, informujú žiadateľa, jeho zamestnávateľa a inšpektorát práce, že žiadateľ sa stáva 
chráneným oznamovateľom. 
Na druhej strane sú v súvislosti s oznamovaním nekalých praktík u zamestnávateľa zamestnávatelia 
povinní:  

• vydať vnútorný predpis, v ktorom  určia podrobnosti o podávaní a preverovaní podnetov, 
• oboznámiť zamestnancov s vnútorným predpisom,  
• počas troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov.  

 
Zamestnanec by mal mať preto k dispozícii od zamestnávateľa odpovede na otázky, komu a ako 
oznamovať nekalé praktiky. Jeden zo spôsobov podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín 
denne. Táto povinnosť bude najčastejšie splnená vytvorením e-mailovej adresy alebo odkazovej 
telefónnej služby. 
V prípade pochybností, akým spôsobom oznamovať nekalé praktiky, je možné obrátiť sa na príslušný 
inšpektorát práce. Kontaktný údaj: Národný inšpektorát práce Masarykova 10, 040 01 Košice, Tel.: 
+421  55  7979  902, E-mail: nip@ip.gov.sk 
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Čo je chránené oznamovanie (whistleblowing)? 
Pojem chránené oznamovanie (whistleblowing) má vo zvyku opisovať možnosť prístupnú 
zamestnancovi na vznesenie výhrad proti nekalým praktikám na pracovisku. To zahŕňa skôr 
oznámenie o nekalých praktikách, ktoré sa týkajú iných osôb, než riešenie osobných krívd a sporov 
zamestnanca. 
Z pohľadu zamestnanca je dôležité, aby oznámenie spĺňalo kritériá, ktoré zabezpečujú jeho/jej 
ochranu pred neoprávneným postihom. Inými slovami, aby zamestnanec postupoval v zmysle 
zákonných požiadaviek a využil nástroje, ktoré mu právna úprava poskytuje. Aké oznámenia preto 
právna úprava chráni? Na jednej strane sú to oznámenia o trestných činoch a správnych deliktoch 
(závažná protispoločenská činnosť), ktoré sú smerované voči orgánom činným v trestnom konaní 
a správnym orgánom. Závažná protispoločenská činnosť je protiprávne konanie, ktoré je: trestným 
činom poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestným činom machinácie 
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestným činom verejných činiteľov alebo trestným 
činom  korupcie, trestným činom, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou 
hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, 
Existuje viacero definícií chráneného oznamovania (whistleblowingu), všeobecne sa však považuje 
za chránené oznamovanie (whistleblowing) poskytnutie informácií zamestnancami (bývalými alebo 
súčasnými) o nezákonných, nemorálnych alebo nelegitímnych praktikách pod kontrolou ich 
zamestnávateľov osobám alebo organizáciám, ktoré môžu konať. 
Zamestnávateľovi možno oznamovať celý rad nekalých praktík, kde možno zaradiť napríklad: 

• zneužitie právomoci pre osobný prospech, 
• konflikt záujmov, 
• neprístojné alebo neprofesionálne správanie, 
• zanedbanie povinností pri výkone zverenej funkcie, 
• mrhanie alebo zlé spravovanie zverených zdrojov, 
• marenie spravodlivosti alebo zodpovednosti, 
• problémy na pracovisku, 
• neoprávnené postihy voči oznamovateľom nekalých praktík.  

 
Kam nahlásiť korupciu?  

1. Úrad vlády SR Sekcia kontroly a prevencie korupcie  
Odbor kontroly a prevencie korupcie, Námestie slobody 1. 813 70 Bratislava, fax: 02/ 
572 95 575 e-mail: bpk@vlada.gov.sk  
Anti-korupčná linka: 0800 111 001, www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk 
Odbor v oblasti prevencie korupcie najmä:  - úzko spolupracuje s orgánmi štátu, ktoré plnia 
úlohy v oblasti boja proti korupcii, - pomáha organizovať a koordinovať spoločné činnosti 
orgánov, ktoré plnia úlohy boja proti korupcii, - spolupracuje pri príprave a presadzovaní 
projektov zameraných na minimalizáciu a elimináciu korupcie v oblasti verejnej správy, - 
prijíma a monitoruje podania poukazujúce na korupčné správanie a spolupracuje v tejto 
oblasti s orgánmi činnými v trestnom konaní (Prezídium Policajného zboru SR, Generálna 
prokuratúra SR), - zabezpečuje vzdelávaciu činnosť v oblasti prevencie korupcie pre 
zamestnancov štátnej správy.  

2. Ministerstvo vnútra SR Prezídium Policajného zboru   
Národná kriminálna agentúra (NaKA), Pribinova 2 812 72 Bratislava, www.minv.sk 
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NaKA je špecializovaná na boj proti najzávažnejším formám trestnej činnosti, najmä trestnej 
činnosti páchanej organizovanými skupinami a zločineckými skupinami, korupčnej trestnej 
činnosti, drogovej kriminalite, finančnej kriminalite (trestné činy proti majetku a trestné činy 
hospodárske, vrátane trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev).  

3. Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru  
Národná protikorupčná jednotka, www.minv.sk  

Národná protikorupčná jednotka je príslušná pre odhaľovanie a vyšetrovanie všetkých trestných 
činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia a volebná korupcia), s výnimkou 
trestných činov korupcie páchaných príslušníkmi Policajného zboru, v prípade ktorých je vecne 
príslušný úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.  
Kontaktné adresy národnej protikorupčnej jednotky:   
expozitúra Bratislava Račianska 45 812 72 Bratislava tel.: 09610 56371 fax: 09610 59151 e-mail: 
korupcia@minv.sk  
expozitúra Západ Osvaldova 1 949 01 Nitra tel.: 096130 6601  fax: 096130 6609 e-mail: 
korupcia@minv.sk  
expozitúra Stred  Partizánska cesta 106 974 64 Banská Bystrica   tel.: 096160 6601  fax: 096160 
6609 e-mail: korupcia@minv.sk  
expozitúra Východ Rastislavova 69 040 01 Košice  
 tel.: 096196 6001  fax: 096196 6009 e-mail: korupcia@minv.sk 
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7 BUDÚCNOSŤ PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2020+ 

 

Európa a Európska únia sú dva odlišné pojmy . A zároveň odlišné aj nie sú. Už po prvej svetovej 
vojne sa zrodila myšlienka o zjednotení Európy. Richard Coudenhove Kalergi , vtedy napísal: „Pan 
Európa, to je celá Európa“. Tomu, čo on nazýval „Pan Európa“, dnes hovoríme Európska únia. 
Hlavným impulzom k započatiu budovania spoločenstva krajín EÚ bola nepochybne II. svetová 
vojna a jej politické, hospodárske a sociálne dôsledky. Idea novej zjednotenej Európy postavená 
na troskách európskeho sveta po II. svetovej vojne bola podporovaná  širokými politickými vrstvami  
spojeneckých štátov i niekdajších štátov osy a jej satelitov a spojencov. 

Od podpisu Rímskych dohôd prešla Európska Únia (vtedy Európske Spoločenstvo) celým radom 
vývojových míľnikov, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili jej fungovanie až do dnešnej podoby. 
Posledné obdobia, najmä však od roku 2009 možno pre EÚ označiť ako zvlášť turbulentné. 
S vypuknutím globálnej finančnej a hospodárskej krízy, označovanej aj ako „Veľká recesia“ (2007 – 
2012) v USA a jej následným preliatím do Európy a transformovaním  sa na Európsku dlhovú krízu, 
celkové integračné zoskupenie EÚ naplno ukázalo svoje slabiny. Európsky dlhový problém, ktorý 
nemožno označiť ako definitívne vyriešený podmienil aj vznik Európskej krízy politickej, ktorá určitý 
čas ohrozovala aj jeden z hlavných pilierov Európskej integrácie – EMÚ. 

Súčasné postavenie EÚ v geopolitickom dianí je nevýrazné a celkovo situácia je nejasná. Jedným 
z dôvodov je hlavne občasná rivalita a strety záujmov medzi členskými štátmi, prípadne skupinami 
štátov (napr. malé vs. veľké, alebo bohatšie vs. chudobnejšie). Snaha prijímať väčšinu rozhodnutí 
konsenzuálne potom vedie ku zložitejším, ale kompromisným riešeniam. Rozpory vznikajú nielen 
z občasných konfliktov členských štátov, ale tiež kvôli otázkam suverenity. Prípadná strata štátnej 
suverenity v niektorých otázkach je hlavne niektorými politickými zoskupeniami a jej voličmi 
vnímaná ako veľmi negatívne. 

Niektoré geopolitické udalosti, ktoré nedávno nastali i keď  bez osobitného pričinenia EÚ, zatriasli 
celkovým globálnym systémom. K najvýznamnejším udalostiam, ktoré ovplyvnili súčasné 
smerovanie EÚ, možno zaradiť napríklad „ Európsku utečeneckú krízu“, ktorá nadobudla najväčšie 
rozmery približne od r.2015 a spôsobila vážne rozpory medzi jednotlivými členskými štátmi (najmä 
Západ vs. Stred Európy) ohľadom nástrojov jej riešenia. Ďalšie udalosti ako Ukrajinská politická 
kríza, prekvapivý, úspešný volebný výsledok Donalda Trumpa v amerických prezidentských 
voľbách, úspešné referendum o vystúpení Veľkej Británie z EÚ, tzv. „Brexit“ spôsobil šok 
v Európskych politických kruhoch a otriasol doterajším európskym politickým „establišmentom“. 
Uvedené udalosti  podmienili nárast populizmu a krajných politických hnutí prakticky vo všetkých 
členských štátov EÚ. Napriek súčasnej ekonomickej konjunktúre, pretrvávajúce sociálno-
ekonomické a regionálne disparity naprieč členskými štátmi EÚ, ako i mnohé ďalšie politické 
a inštitucionálne otázky (obchodná dohoda s Anglickom, tzv.“ jadro EÚ“ či banková alebo fiškálna 
únia, atď.) budú s najväčšou pravdepodobnosťou kreovať ďalšie politické smerovanie EÚ. 
V neposlednom rade je nutné spomenúť i pomaly končiace sa súčasné programové obdobie politiky 
súdržnosti 2014 – 2020, kde je nutné zamýšľať sa na jej pokračovania z hľadiska inštitucionálnych, 
programových a finančných nástrojov v kontexte výziev, ktorým súčasná EÚ čelí.  
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Ciele a program stratégie Európa 2020 

Stratégia Európa 2020 sa formulovala v prostredí finančnej a hospodárskej krízy, ktorá významným 
spôsobom prispela pri stanovovaní jej cieľov. Ťažiskový obsah stratégie sa koncentroval na 3 
základné priority: 

• Inteligentný rast: rozvoj ekonomiky založenej na znalostiach a inováciách 
• Udržateľný rast: podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, 

efektívneho z hľadiska využívania zdrojov 
• Inkluzívny rast: podpora hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti prinášajúcej 

sociálnu  a územnú súdržnosť 

V nadväznosti na dané priority, EK navrhla nasledovné rámcové ciele: 
• 75% obyvateľstva v rokoch 20 – 64 by malo byť zamestnaných 
• 3% HDP EU by malo byť investovaných do R&D 
• „20/20/20“ klimatické/energetické ciele by mali byť dosiahnuté (zahŕňajúc redukciu emisií 

o 30%) 
• Podiel osôb, ktoré by predčasne ukončili školskú dochádzku, by mal byť menej ako 10% 

a najmenej 40% mladých ľudí  (30 – 34 r.) by mali mať terciárny stupeň vzdelania 
• Počet obyvateľov ohrozených chudobou by sa mal znížiť najmenej o 20 miliónov   

Vyššie uvedené ciele jednotlivé členské štáty transformovali do svojich národných strategických 
programov a dokumentov za účelom ich implementácie vo svojich teritoriálnych podmienkach. 

Na podporu vyššie uvedených priorít ako i rámcových cieľov bolo prijatých 7 „vlajkových“ iniciatív: 
• „Inovačná Únia“ – pre zlepšenie rámca podmienok a prístupu k financovaniu výskumu 

a inovácií, aby sa zabezpečilo, že inovatívne myšlienky môžu byť premenené na „produkty“  
a služby generujúce rast a pracovné miesta 

• „Mladí v pohybe“ – zlepšenie výkonnosti vzdelávacieho systému a uľahčenie mladým vstup 
na trh práce 

• „Digitálna agenda pre Európu“ – urýchlenie zavádzania vysokorýchlostného internetu 
a využívanie výhod jednotného digitálneho trhu pre domácnosti a firmy 

• „Materiálovo efektívna Európa“ – pomôcť oddeleniu ekonomického rastu od závislosti 
na využívaní zdrojov, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, zvýšenie  využívania zdrojov 
obnoviteľnej energie, modernizácia dopravného sektora, podpora energetickej účinnosti 

• „Priemyselná politika pre éru globalizácie“ – zlepšenie podnikateľského prostredia najmä 
pre MSP a podpora globálnej konkurencieschopnej priemyselnej základne 

• „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ – modernizácia pracovných trhov  
a posilňovanie ľudských kapacít pre získavanie zručností počas pracovného života za účelom 
zvýšenia participácie na trhu práce a lepšieho zladenia ponuky a dopytu na trhu práce 
a pracovnej mobility 

• „Európska platforma proti chudobe“ – zaistenie sociálnej a teritoriálnej súdržnosti tak, aby 
prínosy rastu a pracovných miest boli vo všeobecnosti zdieľané spoločnosťou a obyvatelia 
ohrození chudobou a sociálnou exklúziou by boli schopný žiť dôstojne a aktívne participovať 
na občianskej spoločnosti 

Za účelom naplnenia vyššie stanovených cieľov, priorít a iniciatív EU v programovom období 2014 
– 2020 bol stanovený finančný rámec  politiky súdržnosti, pričom pod finančnú kapitolu 
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„Ekonomická a sociálna súdržnosť“ bolo celkovo alokovaných 366,791 mil.€ (v bežných cenách), čo 
predstavuje približne 34% z celkového rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020. Pre Slovenskú republiku 
bolo na roky 2014 – 2020 celkovo vyčlenených približne 15,48 mld.€ v rámci EŠIF. Tematická 
alokácia je nasledovná: 

• 9,1 mld.€ alokovaných pre menej rozvinuté regióny (HDP/obyv.<75% priemeru EU-27, 
všetky okrem BSK) 

• 328,7 mil.€ alokovaných pre rozvinutejšie regióny (HDP/obyv.>=90% priemeru EU-24, 
BSK) 

• 4,2 mld.€ alokovaných v rámci KF 
• 1,5 mld.€ alokovaných v rámci EFPRV 
• 223,4 mil.€ pre Európsku územnú spoluprácu 
• 72,2 mil.€ pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Ku dňu 30.9.2017 boli v SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 kontrahované 
prostriedky v hodnote 4,87 mld.€, čo predstavuje 31,44% z celkovej alokácie. Zároveň ku dňu 
30.9.2017 dosiahla SR za všetky fondy pre toto programové obdobie čerpanie na národnej úrovni 
takmer 1,357 mld.€, čo predstavuje len 8,76% z celkovej alokácie.  

Interim hodnotenie pokroku z hľadiska dosahovania cieľov Stratégie Európa 2020 
Hlavné ciele a priority vytýčené v dokumente Európa 2020 možno zhrnúť približne do 5 tematických 
oblastí. Tieto oblasti predstavujú ťažiskové zameranie stratégie. 

Zamestnanosť 
Situácia v oblasti zamestnanosti v EÚ je naďalej neuspokojivá. Určitým úspechom je priblíženie sa 
rámcovému cieľu 75% podielu zamestnanosti  obyvateľov v členských štátoch EU v rokoch 20 – 64, 
kde na konci roka 2016, 71,1% obyvateľov v danom vekovom rozpätí v priemere bolo 
zaznamenaných. Neúspechom tohto cieľa je však pretrvávajúca regionálna nerovnováha a disparity 
na trhu práce. Z tohto pohľadu možno vidieť jasnú regionálnu medzeru v oblasti zamestnanosti, resp. 
nezamestnanosti medzi „Severom a Juhom“ Európy. Medzi najúspešnejšie krajiny možno zaradiť 
Nemecko, Švédsko, UK, Holandsko, Dánsko, Estónsko a Rakúsko. Všetky tieto krajiny v miere 
zamestnanosti prekročili rámcový cieľ 75%. Naproti tomu krajiny ako Španielsko, Taliansko, 
Grécko, Chorvátsko s mierou zamestnanosti menej ako 65%. V rámci krajín V4 si viedlo najlepšie 
Česko (76,7%), Maďarsko  (71,5%) Slovensko (69,8%) a Poľsko (69,3%) .Veľké problémy v oblasti 
integrácie na trhu práce majú stále osobitne zraniteľné skupiny ako mladý do 29 rokov, ľudia po 45 
rokov, dlhodobo nezamestnaný a nízko kvalifikovaný pracovníci. 

Inovácie, výskum a vývoj  
Hlavný cieľový indikátor v tejto oblasti predstavuje objem výdavkov na R&D čo vyjadruje podiel 
HDP na výskum a vývoj. Na konci roku 2016 v priemere 2,03% HDP EÚ bolo vynakladaných 
na výskum a vývoj. Opätovne medzi krajinami EÚ prevládajú pomerne rozsiahle rozdiely od 0,38% 
až po 3,17%. Medzi najúspešnejšie krajiny z hľadiska plnenia tohto cieľa možno zaradiť Fínsko, 
Dánsko a Nemecko. Medzi najmenej úspešné krajiny možno zaradiť krajiny južnej a východnej 
Európy ako Grécko, Malta, Cyprus, Bulharsko a Rumunsko. Z krajín V4 si opätovne najlepšie viedlo 
Česko (1,68%), Maďarsko (1,21%), Poľsko (0,97%), Slovensko (0,79%). 

Energia a klimatické zmeny 
Cieľ indikujúci udržateľnosť rozvoja vo svojich cieľových oblastiach dosahuje mierne optimistické 
výsledky. Za rok 2014 v priemere EÚ obsah skleníkových plynov vypúšťaných do ovzdušia sa 
podarilo znížiť o viac ako 30% ton emisií na obyvateľa  v porovnaní s rokom 2005, v oblasti 
zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe energie sa dosiahla hodnoty16,7% za 
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rok 2015 a v prípade zvýšenia energetickej účinnosti bolo na konci roka 2014 zaznamenaný 15,7% 
pokles spotreby primárnej energie v porovnaní s rokom 2005. 

Najväčším emitentom skleníkových plynov do ovzdušia je Luxembursko, Estónsko, Írsko, 
Holandsko a Česko. Zároveň medzi rokmi 2005 – 2014, Luxembursko dokázalo najviac znížiť objem 
emisií (11 t/obyv.),  Írsko (4 t/obyv.), UK (4 t/obyv.), Dánsko (4 t/obyv.) a Cyprus (3 t/obyv.) tiež 
dosiahli podstatné zníženie emisií. 

V rámci krajín V4 Česko znížilo objem emisií približne o 3 t/obyv., Slovensko o 2 t/obyv., Poľsko 
o 1 t/obyv. a Maďarsko o 2 t/obyv. 

V oblasti zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe energie si najlepšie počínali 
Švédsko (53,9%), Lotyšsko (37,6%), Fínsko (39,3%) a Rakúsko (33%). Najmenej úspešnými bolo 
Luxembursko (5%), Malta (5%) a Holandsko (5,8%).  

V rámci krajín V4 Česko dosiahlo 15,1% podielu obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe 
primárnej energie, Slovensko 12,9%, Poľsko 11,8% a Maďarsko 14,5%. 

V oblasti zvýšenia energetickej účinnosti, bol zaznamenaný pokles spotreby primárnej energie 
v porovnaní s rokom 2005 v rozpätí 3% - 28,9% v 25 členských štátoch EÚ. Najväčší pokles 
zaznamenali štáty ako Litva ( 30 bp.), Grécko (22 bp.), Taliansko (21 bp.). Najmenší pokles spotreby 
primárnej energie v porovnaní s rokom 2005 zaznamenalo Rakúsko (6 bp.), Švédsko (5 bp.), Litva (3 
bp.).Štáty ako Poľsko alebo Estónsko dokonca zaznamenalo nárast spotreby  porovnaní s r.2005 o (2 
a 23 bp.) 

Z krajín V4, Česko zaznamenalo pokles spotreby primárnej energie približne o 9 bp., Slovensko o 14 
bp., Poľsko zaznamenalo nárast o 2 bp. a Maďarsko o 14 bp.  

Predčasne ukončená školská dochádzka 
Hlavným cieľom pre túto oblasť je snaha o zníženie počtu jedincov v rokoch 18 – 24 s najmenej 
nižším stredným vzdelaním, ktorí predčasne ukončili vzdelávací proces. Celkovo medzi rokmi 2002 
(17%) a 2016 (10,7%) sa dosiahol pokles podielu študentov, ktorí predčasne ukončili vzdelávací 
proces o 6,3%, čo celkovo je blízko k dosiahnutia rámcového cieľa 10% študentov, ktorí predčasne 
ukončili vzdelávací proces.  

Z hľadiska jednotlivých štátov EÚ, najvyšší podiel študentov predčasne opúšťajúci vzdelávací systém 
má Španielsko (19%), Malta (19,7%) a Rumunsko (18,5%), napriek tomu, že sa im podaril dosiahnuť 
v danom časovom rozpätí určitý pokrok. Najnižší podiel pripadol na Chorvátsko (2,8%), Poľsko 
(5,2%) a Cyprus (7,6%).V rámci krajín V4, Česko (6,6%), Slovensko (7,4%), Maďarsko (12,4%). 

Ďalším cieľom v tejto oblasti bolo zvýšenie podielu terciárneho vzdelávania u mladých ľudí 30 – 34 
rokov aspoň na 40% a tiež zvýšenie podielu celoživotného vzdelávania. Medzi rokmi 2002 a 2016 
došlo k zvýšeniu tohto podielu na 39,4% priemeru EÚ čo v podstate naplnilo zamýšľaný rámcový 
cieľ EÚ. V rámci krajín EÚ najlepšie výsledky dosiahlo Lotyšsko (58,7%),  Cyprus (53,4%), a Írsko 
(52,9%). Naopak najhoršie sa zatiaľ umiestnilo Taliansko (26,2%), Rumunsko (25,6%) a Malta 
(29,9%). V rámci krajín V4 si najlepšie vedie Poľsko (44,6%),  Maďarsko (33%), Česko (32,8%) 
a Slovensko (31,5%). 

Chudoba a sociálna exklúzia 
Vo všeobecnosti problém chudoby a sociálnej exklúzie je ďalekosiahli a zasahuje všetky členské 
krajiny EÚ. V r. 2014 v priemere každý štvrtý človek v EÚ bol ohrozený chudobou. Viac ako 30% 
mladých ľudí v rokoch 18 – 24 a 27,8% detí do 18 rokov boli ohrozený chudobou. V prípade 
dôchodcov (65+) táto miera bola stanovená na 17,8%. K ďalším zraniteľným skupinám patria 



86 

dlhodobo nezamestnaní u ktorých miera rizika bola na úrovni 66,7%, ďalej to boli domácnosti 
s jedným rodičom s mierou rizika 50%, rovnako i osoby s nižším vzdelaním na úrovni 35%. 

Z hľadiska jednotlivých krajín EÚ, za rok 2016 najhoršia situácia je v Rumunsku, kde na 100 
obyvateľov pripadá 23 obyvateľov žijúcich v ťažkej hmotnej núdzi, v Bulharsku je to 22 obyvateľov 
a v Grécku 20 obyvateľov žijúcich v ťažkej hmotnej núdzi. Naopak najpriaznivejšia situácia je 
v Holandsku (2,5 obyv./100) a Švédsku (1 obyv./100). 

V rámci krajín V4 si najlepšie vedie Poľsko (6,6 obyv./100) , nasleduje Slovensko (7,9 obyv./100), 
Česko (9,4 obyv./100) a nakoniec Maďarsko (15,9 obyv./100). 
 
Analýza úrovne konvergencie EÚ vo vybraných ukazovateľoch 
Na záver spracujeme analýzu konvergencie EÚ vo vybraných ukazovateľoch opisujúcich 
štrukturálnu pozíciu jednotlivých členských štátov EÚ. Analýza prispeje k poznaniu miery 
makroekonomickej nerovnováhy medzi členskými štátmi EÚ, ktorá môže byť jednou z príčin 
rozdielneho pokroku štátov EÚ v oblasti dosahovania rámcovo stanovených cieľov. Pri analýze 
všeobecných rámcových cieľov stanovených EÚ pre programové obdobie 2014 – 2020 sme si napriek 
určitému pokroku v dosahovaní niektorých cieľov všimli pomerne významné regionálne disparity 
medzi jednotlivými štátmi EÚ. Z geografického hľadiska dochádza v rámci EÚ k profilácii určitých 
geografických blokov, ako napr. „ jadro“ vs. „periféria“ alebo „Západ“ vs. „Stred a Východ“, ktoré 
sú pomerne viac homogénne do vnútra, avšak viac heterogénne medzi sebou.  

Ako vybrané makroekonomické premenné sme si stanovili: Podiel exportu tovarov a služieb na HDP 
(v bežných cenách),, HDP v PKS ( v bežných cenách), Jednotkové pracovné náklady (mzdy 
na zamestnaného v bežných cenách), Hrubý konsolidovaný verejný dlh v % HDP. 

Dôvodom prečo sme si pre analýzu konvergencie vybrali práve tieto premenné je niekoľko. Export 
tovarov a služieb odráža mieru otvorenosti konkurencieschopnosti jednotlivých krajín EÚ, je 
vyjadrením ich národnej produktivity práce a schopnosti inovovať.  HDP v PKS  napriek jeho určitým 
nedostatkom je vo všeobecnosti najpoužívanejší ukazovateľ popisujúci životnú úroveň jednotlivých 
členských štátov EÚ. Jednotkové pracovné náklady odzrkadľujú konkurencieschopnosť ekonomiky 
a národnú produktivitu práce. Verejný dlh odzrkadľuje mieru fiškálnej zodpovednosti jednotlivých 
krajín ako i mieru redistribúcie verejných zdrojov a taktiež poukazuje i zvolený hospodársky model 
štátneho riadenia.   

Analýzu β-konvergencie uskutočníme podľa metodológie Baumola (1986), na štúdiu reálnej 
konvergencie medzi ekonomikami. Pre tieto účely Baumolovu rovnicu možno zapísať ako: 

 !
"
𝑙𝑜𝑔 &'(,*

'(,+
, = 𝛼 + 𝛽𝑙𝑜𝑔1𝑦3,45 + 𝜀3        (1) 

Kde 𝑇 predstavuje dĺžku  časového obdobia,  𝑦8	je i-ta premenná na konci časového obdobia   

(2016), 𝑦8+ predstavuje začiatok skúmaného časového obdobia (2006), α je konštanta, β je  

regresný koeficient a ε je náhodná chyba. 

Koncept σ-konvergencie vychádza z neoklasickej teórie rastu. Sigma konvergencia je definovaná ako 
znižovanie rozptylu  logaritmu skúmanej premennej medzi ekonomikami počas daného časového 
obdobia. Sigma konvergencia sa často používa ako doplnok analýzy β-konvergencie, v zmysle 
potvrdenia β-konvergencie, rozptyl danej skúmanej premennej sa v čase znižuje, formálne zapísané 
ako: 

                                          𝜎8; > 𝜎8=!;                                                                 (2) 
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Štatistickú významnosť rozptylu vykonáme pomocou štandardizovaného F testu o zhodnosti dvoch 
rozptylov výberových súborov. 
 
Tabuľka 10 – Výsledok modelu β-konvergencie a následných parametrov 

Premenná Α 𝜷?  𝑹𝟐 𝑭(𝟏,𝟐𝟔) 𝑫𝑾 

Verejný dlh 0.073 
Se(0.013) 

-0.032 
Se(0.08) 
𝑡JK4.4M  (-
4.062) 
Pr> |𝑡|   
 0.000 

0.388 
16.946 
Pr> 𝐹   
 0.000 

1.211 
 
 

Podiel export 
na HDP 

0.07 
Se(0.02) 

-0.034 
Se(0.012) 
𝑡JK4.4M (-
2.788) 
Pr> |𝑡|   
 0.01 

0.23 
7.774 
Pr> 𝐹   
 0.01 

1.105 
 

Jednotkové 
náklady práce 

0.084 
Se(0.015) 

−0.017 
Se(0.003) 
𝑡JK4.4M 
(−4.937) 
Pr> |𝑡|   
 0.0001 

0.483 
24.37212 
Pr> 𝐹   
 0.0001 

1.828 
 

HDP v PKS −0.180281 
Se(0.03244) 

0.043 
Se(0.008) 
𝑡JK4.4M (5.688) 
Pr> |𝑡|   
 0.0001 

0.554 
32.35536 
Pr> 𝐹   
 0.0001 

2.089 
 

Zdroj: Vlastné výpočty autora, EUROSTAT, 2017 

Tabuľka 10 znázorňuje výsledky modelovania β-konvergencie pre jednotlivé skúmané premenné. 
Z výsledkov nám vyplýva, že pri každej skúmanej premennej sa parameter ukázal ako štatisticky 
významný i keď vysvetľujúca schopnosť modelu je obmedzená. V prípade  troch premenných: 
Verejný dlh, Podiel exportu na HDP a Jednotkové náklady práce je hodnota parametra záporná čo 
nám indikuje konvergenciu. V prípade HDP v PKS je naopak parameter kladný, čo nám indikuje 
divergenciu. Výsledky sa pokúsime ďalej spresniť pomocou σ-konvergencie a analýzy rozptylu. 

Tabuľka 11 – Výsledky testu o zhodnosti dvoch rozptylov 
Variable 𝑷 value 𝑭𝒔𝒕𝒂𝒕. 𝑭𝟎.𝟎𝟓(𝟐𝟕,𝟐𝟕) Conclusion 
Verejný dlh 0.2259 1.604 2.161 nejednoznačné 
Podiel export  na HDP 0.6173 1.2144 2.161 nejednoznačné 
Mzdy 0.39 1.39 2.161 nejednoznačné 
HDP v PKS 0.047 2.18 2.161 Divergencia 

Zdroj: Vlastné výpočty autora, EUROSTAT, 2017 

Tabuľka 11 znázorňuje výsledky testovania nulovej hypotézy o zhodnosti dvoch rozptylov ako súčasť 
analýzy σ-konvergencie. Z výsledkov nám vyplynul štatistický významný rozdiel medzi dvoma 
rozptylu iba v prípade premennej HDP v PKS, z čoho s 95% istotou možno usudzovať, že na úrovni 
členských štátov dochádza k divergencii z hľadiska vývoja ukazovateľa HDP v PKS, popisujúceho 
vo všeobecnosti životnú úroveň krajín EÚ. V prípade ostatných premenných nám ani v jednom 
prípade jednoznačne nepreukázal štatisticky významný rozdiel v rozptyloch a teda ani záver 
o pokračujúcom procese β-konvergencie v členských štátoch EÚ v prípade ostatných sledovaných 
premenných, prostredníctvom σ-konvergencie nemožno potvrdiť. 
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Budúcnosť EÚ 
V súvislosti s udalosťami, ktoré prebehli v nedávnom období, EK v r.2017 vydala tzv. „Bielu knihu 
o budúcnosti Európy“  v ktorom sa zamýšľa nad ďalšou budúcnosťou EÚ 27 do r.2025. V úvodnej 
časti sa zaoberá prehľadom najdôležitejších výziev, ktorým v súčasnosti EÚ čelí od krízy dôvery 
v inštitúcie EÚ až po „starnúcu spoločnosť“ Európskeho kontinentu. 

Jadrom knihy je predstavenie piatich potenciálnych scenárov vývoja Európskej spolupráce s ohľadom 
v kontexte súčasných podmienok a nálad v EÚ. Charakter týchto scenárov je len ilustratívny a jeho 
úlohou je podnietiť zamyslenie sa.  

Scenár I: Pokračovanie v súčasnom smerovaní 
EÚ sa zameria na dokončenie svojho pozitívneho programu reforiem. 

V rámci scenára, podľa ktorého nedôjde k zmene kurzu,  sa EÚ-27 zameria na vykonávanie 
a zlepšenie svojho  aktuálneho reformného programu. Stane sa to v duchu  dokumentu Komisie 
s názvom  Nový začiatok pre Európu z roku 2014 a Bratislavského vyhlásenia, ktoré v roku  2016 
schválilo všetkých 27 členských štátov. V takomto  prípade sa priority pravidelne aktualizujú, 
problémy  sa riešia, keď vzniknú, a podľa toho sa schvaľujú nové  právne predpisy. 
Do roku 2025 to znamená, že EÚ-27  sa ďalej bude zameriavať na zamestnanosť, rast a investície 
posilňovaním jednotného trhu a zvyšovaním investícií do digitálnej, dopravnej a energetickej 
infraštruktúry. Očakávajú sa ďalšie kroky v oblasti posilnenia dôvery vo finančný a bankový systém 
s otáznym výhľadom smerovania k bankovej či finančnej únii. 
V neposlednom rade sa predpokladá väčšia zaangažovanosť EÚ vo veciach globálnej politiky.  
Členské  štáty sa rozhodnú spojiť niektoré vojenské spôsobilosti  a zvýšiť finančnú solidaritu pre 
misie EÚ v zahraničí. Riadenie vonkajších hraníc je primárne  zodpovednosťou jednotlivých krajín, 
ale spolupráca  sa posilňuje vďaka operačnej podpore európskej  pohraničnej a pobrežnej stráže. 
Očakávaný dopad implementácie tohto scenára na kľúčové politiky EÚ je nasledovný: 
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Tabuľka 12 – Vplyv Scenára I na politiky EÚ 
Jednotný trh 
a obchod 

Hospodárska 
a menová 
únia 

Schengen 
migrácia 
a bezpečnosť 

Zahraničná 
politika 
a obrana 

Rozpočet EÚ Schopnosť 
dosahovať 
výsledky 

Jednotný trh je 
posilnený a to 
aj v odvetví 
energetiky 
a digitálnych 
technológii; EÚ 
-27 sa usiluje 
uzatvárať 
progresívne 
obchodné 
dohody  

Postupný 
pokrok pri 
zlepšovaní 
fungovania 
eurozóny 

Spolupráca  
pri riadení 
vonkajších 
hraníc sa 
postupne 
posilňuje; 
pokrok smerom 
k spoločnému 
azylovému 
systému; lepšia 
koordinácia 
v otázkach 
bezpečnosti 

Dosiahne sa 
pokrok pri 
jednotnom 
vystupovaní 
v oblasti 
zahraničných 
záležitostí; 
užšia 
spolupráca 
v oblasti 
obrany  

Čiastočne 
modernizovaný, 
aby zodpovedal 
reformnému 
programu, 
na ktorom sa 
dohodne 27 
členských štátov  

Pozitívny 
program 
činnosti prináša 
konkrétne 
výsledky; 
rozhodovanie 
je naďalej málo 
zrozumiteľné; 
schopnosť 
dosahovať 
výsledky 
nezodpovedá 
vždy 
očakávaniam 

Zdroj: Biela kniha o budúcnosti EÚ, 2017 

Scenár II: Iba jednotný trh 
Európska únia sa postupne zameria na jednotný trh 

Pri scenári, keď sa štáty EÚ-27 nedokážu dohodnúť na  ďalšom postupe v mnohých oblastiach politík, 
sa čoraz väčšia pozornosť zameriava na prehlbovanie niektorých  dôležitých aspektov jednotného 
trhu. Neexistuje spoločné odhodlanie vyvíjať viac spoločného úsilia v oblastiach, ako je migrácia, 
bezpečnosť alebo obrana. V dôsledku toho štáty EÚ-27 nebudú zintenzívňovať svoje úsilie 
vo väčšine oblastí politiky. Spolupráca v nových otázkach spoločného záujmu sa bude často 
uskutočňovať na bilaterálnej báze. Do roku 2025 to znamená, že fungovanie jednotného trhu sa stáva 
hlavným  dôvodom existencie štátov EÚ-27. Ďalší pokrok závisí od schopnosti dohodnúť sa 
na súvisiacich politikách a normách. Ukazuje sa, že pre voľný pohyb kapitálu a tovaru, ktorý 
pokračuje bez cla, je to jednoduchšie než pre iné oblasti.  

Vzhľadom na očakávané znižovanie koordinácie spoločných politík medzi členskými štátmi EÚ 
možno predpokladať rastúce rozdiely v oblastiach, ako sú spotrebiteľské, sociálne a environmentálne 
normy, ako aj v oblasti daní a využívania verejných dotácií. Dôsledkom vnútorných nezhôd môže 
byť to, že EÚ bude mať problémy uzatvárať dohody so svojimi partnermi. Migrácia a niektoré otázky 
zahraničnej politiky sú v čoraz väčšej miere ponechané na bilaterálnu spoluprácu. EÚ ako celok  už 
viac nie je zastúpená na mnohých medzinárodných fórach, pretože sa nedokáže dohodnúť 
na spoločnom stanovisku v otázkach, ktoré sú pre globálnych partnerov dôležité, napríklad v otázke 
zmeny klímy, boja proti daňovým únikom, zvládania globalizácie a podpory medzinárodného 
obchodu. 
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Tabuľka 13 – Vplyv Scenára II na politiky EÚ 
Jednotný trh 
a obchod 

Hospodárska 
a menová 
únia 

Schengen 
migrácia 
a bezpečnosť 

Zahraničná 
politika 
a obrana 

Rozpočet EÚ Schopnosť 
dosahovať 
výsledky 

Posilňuje sa  
jednotný trh  
s tovarom  
a kapitálom;  
normy sa aj  
naďalej 
odlišujú;  
voľný pohyb 
osôb a služieb 
nie je v plnej 
miere  
zaručený 
 

Spolupráca  
v eurozóne je  
obmedzená 
 

Žiadna jednotná  
politika v oblasti  
migrácie alebo  
azylu; hlbšia  
koordinácia 
v oblasti  
bezpečnosti sa  
uskutočňuje  
na bilaterálnej  
úrovni; kontroly  
na vnútorných  
hraniciach sú  
systematickejšie 

Niektoré 
otázky  
zahraničnej  
politiky sa 
čoraz častejšie 
riešia 
bilaterálne;  
spolupráca  
v oblasti  
obrany ostáva  
v súčasnej  
podobe 
 

Zmena 
orientácie  
na financovanie  
zásadných  
funkcií, ktoré sú 
potrebné pre  
jednotný trh 
 

Rozhodovanie  
je možno  
zrozumiteľnejšie,  
ale schopnosť  
spoločne konať  
je obmedzená;  
otázky  
spoločného  
záujmu je často  
potrebné riešiť  
bilaterálne 
 

Zdroj: Biela kniha o budúcnosti EÚ, 2017 

Scenár III: Tí, ktorí chcú, robia viac 
Európska únia umožní členským štátom, ktoré si to želajú, spolupracovať viac v konkrétnych 
oblastiach. 

V scenári, v ktorom EÚ-27 bude postupovať ako dnes,  ale v ktorom niektoré členské štáty chcú 
spoločne dosiahnuť viac, vznikne jedna alebo viac „koalícií ochotných“, ktoré budú spolupracovať 
v konkrétnych oblastiach politiky. Tieto oblasti politiky môžu zahŕňať oblasť obrany, bezpečnosti, 
daní alebo sociálnych otázok. Nové skupiny členských štátov sa tak dohodnú na konkrétnych 
právnych a rozpočtových opatreniach na prehĺbenie svojej spolupráce vo vybraných oblastiach.  
Do roku 2025 to znamená, že skupina členských štátov sa dohodne na užšej spolupráci v oblastiach 
ako je obrana, boj proti organizovanému zločinu a terorizmu, daňové a sociálne otázky. 

Tabuľka 14 – Vplyv Scenára III na politiky EÚ 
Jednotný trh 
a obchod 

Hospodárska 
a menová 
únia 

Schengen 
migrácia 
a bezpečnosť 

Zahraničná 
politika 
a obrana 

Rozpočet EÚ Schopnosť dosahovať 
výsledky 

Ako v scenári  
„Pokračovanie  
v súčasnom  
smerovaní“,  
jednotný trh  
je posilnený  
a EÚ-27 sa  
usiluje 
uzatvárať  
progresívne  
obchodné 
dohody 
 

Ako v scenári  
„Pokračovanie  
v súčasnom  
smerovaní“  
s výnimkou  
skupiny 
krajín,  
ktoré prehĺbia  
spoluprácu  
v oblastiach,  
ako sú dane  
a sociálne 
normy 
 

Ako v scenári  
„Pokračovanie  
v súčasnom  
smerovaní“  
s výnimkou  
skupiny krajín,  
ktoré prehĺbia  
spoluprácu  
v otázkach  
bezpečnosti  
a spravodlivosti 
 
 

Ako v scenári  
„Pokračovanie  
v súčasnom  
smerovaní“  
s výnimkou  
skupiny 
krajín,  
ktoré prehĺbia  
spoluprácu  
v oblasti 
obrany  
s dôrazom  
na vojenskú  
koordináciu  
a spoločné  
vybavenie 
 

Ako v scenári  
„Pokračovanie  
v súčasnom  
smerovaní“;  
niektoré 
členské  
štáty poskytnú  
doplnkové  
rozpočty  
v osobitných  
oblastiach,  
v ktorých sa  
rozhodnú 
robiť  
viac  
 

Ako v scenári  
„Pokračovanie  
v súčasnom  
smerovaní“,  
pozitívny  
program činnosti  
27 členských  
štátov prináša  
výsledky;  
niektoré skupiny  
dosiahnu  
v niektorých  
oblastiach viac;  
rozhodovanie sa  
stáva zložitejším  

Zdroj: Biela kniha o budúcnosti EÚ, 2017 
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Scenár IV: Menej, ale efektívnejšie 
Európska únia sa zameria na vybrané oblasti politiky, v ktorých bude konať viac a rýchlejšie, zatiaľ 
čo v iných oblastiach bude konať menej. 
V scenári, v ktorom existuje konsenzus, pokiaľ ide o potrebu lepšie spoločne riešiť niektoré priority, 
sa EÚ-27 rozhodne sústrediť svoju pozornosť a obmedzené zdroje na obmedzený počet oblastí. 
V dôsledku toho bude EÚ-27 schopná konať oveľa rýchlejšie a rozhodnejšie vo vybraných 
prioritných oblastiach. V oblasti týchto politík má EÚ-27 k dispozícii silnejšie nástroje, aby mohla 
priamo uplatňovať a presadzovať kolektívne rozhodnutia, ako to robí v súčasnosti v rámci politiky 
hospodárskej súťaže alebo bankového dohľadu. V iných oblastiach EÚ-27 prestane konať alebo bude 
konať v menšom rozsahu. 

Do roku 2025 to znamená, že EÚ-27 zintenzívni svoju činnosť v oblastiach ako  sú inovácie, obchod, 
bezpečnosť, migrácia, riadenie hraníc a obrana. Vytvorí nové pravidlá a nástroje na  presadzovanie 
s cieľom prehĺbiť jednotný trh v nových kľúčových oblastiach. Zameria sa na najvyššiu kvalitu 
vo výskume a vývoji a investuje do nových celoeurópskych projektov na podporu dekarbonizácie 
a digitalizácie. 

EÚ-27 naopak prestane konať v oblastiach, v ktorých sa pridaná hodnota jej opatrení považuje za 
obmedzenejšiu alebo v ktorých nie je schopná splniť svoje prísľuby. To zahŕňa oblasti ako napríklad 
regionálny rozvoj, verejné zdravie alebo oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej politiky, ktoré 
priamo nesúvisia s fungovaním jednotného trhu. 
 
Tabuľka 15 – Vplyv Scenára IV na politiky EÚ 

Jednotný trh 
a obchod 

Hospodárska 
a menová únia 

Schengen 
migrácia 
a bezpečnosť 

Zahraničná 
politika 
a obrana 

Rozpočet EÚ Schopnosť 
dosahovať 
výsledky 

Spoločné 
normy sú 
stanovené  
na najnižšej  
úrovni, ale ich  
presadzovanie  
je posilnené  
v oblastiach  
regulovaných  
na úrovni EÚ;  
obchod sa rieši  
výhradne na  
úrovni EÚ 
 

Prijmú sa  
viaceré kroky  
na konsolidáciu  
eurozóny  
a zabezpečenie  
jej stability;  
EÚ-27 sa  
menej angažuje  
v niektorých  
častiach oblastí  
zamestnanosti  
a sociálnej  
politiky 
 

Spolupráca  
v oblasti  
riadenia hraníc,  
azylových  
politík a otázok  
boja proti  
terorizmu má  
systematický  
charakter  
 
 

EÚ vystupuje  
jednotne  
vo všetkých  
otázkach  
zahraničnej  
politiky; 
vytvorí  
sa Európska  
obranná únia 
 

Výrazne  
prepracovaný,  
aby zodpovedal  
novým 
prioritám  
dohodnutým 
na  
úrovni EÚ-2 
 

Dosiahnutie  
prvotnej dohody  
o úlohách, ktoré  
má EÚ 
uprednostniť  
alebo ktorých sa 
má vzdať, je  
náročná; po jej  
dosiahnutí môže  
byť rozhodovanie  
zrozumiteľnejšie;  
EÚ koná 
rýchlejšie  
a rozhodnejšie  
v oblastiach,  
v ktorých má  
významnejšiu 
úloh 

Zdroj: Biela kniha o budúcnosti EÚ, 2017 

Scenár V: Oveľa viac spoločne 
Európska únia sa rozhodne konať oveľa viac spoločne vo všetkých oblastiach politiky. 

V scenári, v ktorom panuje zhoda o tom, že tak EÚ-27 v súčasnej podobe, ako aj samotné európske 
štáty nie sú pripravené na to, aby čelili súčasným výzvam, sa členské štáty rozhodnú zdieľať viac 
právomocí, zdrojov a krokov rozhodovacieho procesu na všetkých úrovniach. 
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Do roku 2025 to znamená, že EÚ-27 bude vystupovať jednotne v medzinárodných otázkach a pri 
uzatváraní medzinárodných obchodných dohôd. Prioritou má zostať naďalej obrana a bezpečnosť 
a ako plnohodnotný doplnok k NATO bude vytvorená Európska obranná únia. V rámci EÚ-27 sa 
bude ďalej klásť dôraz na dobudovanie jednotného trhu v oblasti energetiky, digitálnych sietí 
a služieb. Predpokladá sa  vyššia úroveň koordinácie fiškálnych, sociálnych a daňových záležitostí 
ako aj európsky dohľad nad finančnými službami. Dodatočná  finančná podpora EÚ je k dispozícii 
na podporu hospodárskeho rozvoja a na riešenie otrasov na regionálnej, odvetvovej a celoštátnej 
úrovni. 

Tabuľka 16 – Očakávaný vplyv Scenára V na kľúčové politiky EÚ 
Jednotný trh 
a obchod 

Hospodárska 
a menová 
únia 

Schengen 
migrácia 
a bezpečnosť 

Zahraničná 
politika 
a obrana 

Rozpočet EÚ Schopnosť 
dosahovať 
výsledky 

Jednotný trh  
je posilnený  
harmonizáciou  
noriem  
a dôraznejším  
presadzovaním;  
obchod sa rieši  
výhradne na  
úrovni EÚ 
 

Dosiahne sa  
hospodárska,  
finančná  
a fiškálna únia  
v súlade so  
správou 
piatich  
predsedov 
z júna  
2015 
 

Ako v scenári  
„Menej ale  
efektívnejšie“,  
spolupráca  
v oblasti 
riadenia  
hraníc, 
azylových  
politík 
a otázok  
boja proti  
terorizmu má  
systematický  
charakter  
 
 

Ako v scenári  
„Menej ale  
efektívnejšie“,  
EÚ vystupuje  
jednotne  
vo všetkých  
otázkach  
zahraničnej  
politiky; 
vytvorí  
sa Európska  
obranná únia 
 

Výrazne  
modernizovaný  
a zvýšený,  
krytý 
vlastnými  
zdrojmi; 
funkcia  
fiškálnej  
stabilizácie pre  
eurozónu je  
aktivovaná 
 

Rozhodovanie  
je rýchlejšie  
a presadzovanie  
je dôslednejšie  
vo všetkých  
oblastiach; 
môžu  
sa objaviť 
otázky  
týkajúce sa  
transparentnosti,  
keďže podľa  
niektorých, EÚ  
získala príliš 
veľa  
právomocí od  
členských štátov 

Zdroj: Biela kniha o budúcnosti EÚ, 2017 

V ďalších obdobiach sa očakáva široká diskusia ohľadom ďalších naliehavých tém: 
• rozvoj sociálneho rozmeru Európy 
• prehĺbenie hospodárskej a menovej únie na základe správy piatich predsedov z júna 2015; 
• využívanie globalizácie; 
• budúcnosť európskej obrany; 
• budúcnosť financií EÚ. 

 
Budúcnosť Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky  
Európske poľnohospodárstvo zabezpečuje v súčasnosti potravinovú bezpečnosť približne pre  500 
mil. spotrebiteľov, pričom nepriamo vytvára 44 mil. pracovných miest v potravinárskom 
a obchodnom sektore. Navyše objem exportu poľnohospodárskej produkcie mimo EÚ dosiahol 
približne 131 mld.€. Napriek tomu Európsky poľnohospodársky sektor dlhodobo trpí problémami 
ako pokles zamestnanosti, finančná poddimenzovanosť a zvyšovanie veku farmárov. 

Cieľom SPP je dlhodobo podporovať konkurencieschopnosť Európskeho poľnohospodárstva 
a zvyšovať životnú úroveň farmárov. Priame platby tvoria približne 46% príjmov EÚ farmárov, čím 
dokážu zmierňovať tržné a netržné riziká, ktorým farmári čelia.  

PRV významným spôsobom prispieva k tvorbe vidieckej ekonomiky prostredníctvom podpory 
investícií, znalostných kapacít, odbytových organizácii, ochrany životného prostredia a boja proti 
klimatickým zmenám. 



93 

SPP od  svojho počiatku, počas jednotlivých programových období prechádzala určitými 
modifikáciami na úrovni programovej, finančnej a inštitucionálnej. Často jej býva vyčítaná priveľká 
finančná náročnosť a zložitá byrokracia. V súčasnosti s výhľadom na ďalšie programové obdobie 
na najvyšších úrovniach EÚ prebiehajú diskusie ako ďalej možno zefektívniť fungovanie SPP 
v jednotlivých členských štátoch EÚ. 

SPP si vo svojom ďalšom výhľade stanovila za cieľ svoje zjednodušenie vo forme deregulácie 
a  ďalšieho znižovania administratívnej a byrokratickej záťaže pričom hlavná miera zodpovednosti 
bude prenesená na národné orgány členských štátov EÚ. Politika SPP na Európskej úrovni si 
vyhradzuje právo formulácie jej cieľov, nástrojov a požiadaviek pričom jej dodržiavanie 
a implementácia politiky bude ponechaná na členské štáty EÚ. 

Vyššia miera subsidiarity by mala lepšie zohľadniť lokálne podmienky a potreby a zároveň členské 
štáty by svojimi „na mieru šitými“ intervenciami mali prispieť k maximalizácii účinku politiky. Pri 
zachovaní štruktúry riadenia by členské štáty zodpovedali za účinné monitorovanie, hodnotenie 
a kontrolu vrátane aplikácií sankcií voči beneficientom. 

Pre zvýšenie pridanej hodnoty členské štáty by mali prijímať rozhodnutia spoločne v rámci 
Strategického plánu SPP, ktorý by pokrýval intervencie v rámci I. aj II. piliera SPP. 

V oblasti financovania priamych platieb sa navrhujú opatrenia, ktoré by prispeli k zvýšeniu rovnosti 
príjmov medzi farmármi. V súčasnosti 80% platieb obdržia približne 20% farmárov čo vedie 
k obviňovaniu systému z nespravodlivosti a diskriminačného zaobchádzania. V snahe o zmenu tejto 
skutočnosti sa navrhuje: 

• povinné viazanie priamych platieb na zamestnancov aby nedochádzalo k znižovaniu 
zamestnanosti v poľnohospodárstve 

• zavádzanie degresívnych platieb ako spôsob redukcie podpôr pre veľké farmy 
• zvýšenie cielených redistributívnych platieb, aby bolo možné sa zamerať na cielené 

subjekty, napr. : malé a stredné farmy 
• zvýšenie podpory zameranej na „skutočných“ farmárov, ktorí aktívne sa zaoberajú 

poľnohospodárstvom, ako zdrojom svojej obživy 

V neposlednom rade sa vedú diskusie „o spravodlivejšej“ výške podpôr medzi jednotlivými 
členskými štátmi, starými a novými členskými štátmi, štátmi Juhu a štátu Severu za účelom zníženia 
rozdielov vo výške podpory v prepočte na farmu. Investície do modernizácii fariem, udržateľné 
hospodárenie a ochrana životného prostredia ako i manažment rizík sú ďalšou témou, ktorá bude 
nastolená pri tvorbe konkrétnych plánov SPP v ďalšom programovom období. 

Budúcnosť Politiky Rozvoja Vidieka 
V oblasti PRV ciele tejto politiky viac-menej zostávajú rovnaké, sústreďujú sa na podporu rastu 
a zamestnanosti a udržiavanie kvality životného prostredia. Pre vidiek sa otvárajú nové možnosti 
výstavby ekonomickej základne vidieka. Bioenergia, bioekonomika, obehové hospodárstvo 
a ekoturizmus predstavujú koncepty ktorých implementácia na vidieku by mohla priniesť nové 
pracovné miesta a vyššiu pridanú hodnotu. Reziduá produktov z poľnohospodárstva a lesníctva sa 
môžu stať súčasťou hodnotového reťazca ako vstupy pre sektor bio-energetiky a ďalších odvetví bio-
priemyslu. 

Rast bioekonomiky ako formy udržateľných modelov podnikania sa môže stať súčasťou 
Strategických plánov SPP. EFSI (European fund for strategic investments) a iné finančné nástroje 
môžu  prispieť k programom rozvoja vidieka v zmysle dodatočnej podpory vo forme pôžičiek pre 
podnikateľov ochotných investovať na vidieku. Iniciatívou v tejto oblasti je vytvorenie tzv. 
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„Inteligentných dedín“ v rámci EÚ. Tento pilotný koncept v sebe zahŕňa pokus o transformáciu 
vidieckych obcí prostredníctvom zvýšenia dostupnosti, tvorby kapacít, inovatívnosti a networkingu. 

Prístup zdola – nahor a LEADER sa ukázal ako efektívny nástroj na tvorbu miestnych kapacít 
a podpory  sociálnej inklúzie s dopadom na rast zamestnanosti a zmierňovanie chudoby. 

Budúcnosť financovania EÚ 
 Rozpočet EÚ v budúcom programovom období by mal nadviazať na súčasné trendy, ktoré budú 
ovplyvňovať EÚ v nasledujúcich obdobiach. Zároveň je tu počet ďalších výziev s ktorými sa bude 
musieť rozpočet zaoberať. Medzi najnaliehavejšie patrí migrácia a utečenci, bezpečnosť, 
kyberbezpečnosť, boj proti terorizmu a spoločná obrana. 

Popri týchto nových výzvach, mnohé ďalšie tradičné témy ostanú zachované. K hlavným patria 
investície do vzdelania, výchovy, zdravotníctvo, sociálna inklúzia. Ďalej sa predpokladá vytvorenie 
Európskeho obranného fondu s predpokladanou alokáciou 1,5 mld. €/rok, ktorý by popri jeho 
tradičnej úlohe mohol podporiť rozvoj priemyslu a vojenského výskumu a vývoja v predpokladanej 
výške 5,5 mld.€/rok po roku 2020. 

Ďalšou naliehavou témou sú nevyhnutné štrukturálne reformy. Štrukturálne reformy sú niekedy ťažko 
priechodné pretože často znamenajú dočasné zhoršenie životnej úrovne časti spoločnosti, bývajú 
spájané s neistotou a rastom nezamestnanosti. Náklady spojené s implementáciou týchto reforiem by 
mohli byť financované v rámci novej politiky súdržnosti alebo by bol vytvorený nový finančný 
mechanizmus. Uvažuje sa ďalej, či nový rozpočet EÚ mal v sebe zahŕňať aj akúsi „makroekonomickú 
stabilizačnú“ funkciu. Jej úlohou by bola ochrana voči „asymetrickým“ šokom (šokom, ktoré 
postihujú rôzne krajiny rôznym spôsobom). Protiopatrenia môžu zahŕňať formu garantovaných 
schém pre investície, alebo garančné schémy nezamestnanosti. V neposlednom rade sa ďalšie 
obdobie bude sústrediť na podporu rozvoja nízkouhlíkového hospodárstva investíciami 
do infraštruktúry a do obnoviteľných zdrojov energie. 

Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky 
V súčasnosti sa vedú debaty o budúcnosti SPP za účelom zlepšenia jej efektívnosti a spravodlivosti 
pričom jej štandardy ohľadom potravinovej bezpečnosti, konkurencieschopnosti agrárneho sektora 
a životnej úrovne farmárov ostanú nezhoršené. Počíta sa s ďalším zjednodušovaním a modernizáciou 
SPP. Predpokladá sa zmena v redistribúcii priamych platieb v prospech najmä marginalizovaných 
oblastí a malých fariem. Podpora veľkých fariem by mala byť znížená. Jednou z možnosti je 
zavedenie určitej úrovne spolufinancovania priamych platieb z národných zdrojov za účelom 
udržania súčasnej úrovne podpory. 

Podpora farmárov v prospech zaisťovania určitých spoločenských funkcií a potrieb pre vidiecku 
komunitu ostane v rámci PRV zachovaná. 

Reforma politiky súdržnosti 
Taktiež a politika súdržnosti v súčasnosti čelí mnohým výzvam. Jej rýchlejšia implementácia 
a plynulejší prechod medzi jednotlivými programovacími obdobiami sa požaduje. Predpokladá sa 
implementácia opatrení ako prísnejšie „decommitment“ pravidlá, kratšie procedúry pri uzatváraní 
programov a naopak spružnenie procesov pri ustanovovaní riadiacich a programovacích orgánov. 

Ďalej predpokladá sa zvýšenie úrovne národného spolufinancovania politiky súdržnosti, za účelom 
jej lepšieho prispôsobenia pre rôzne krajiny a regióny a zvýšenia spoluvlastníctva a zodpovednosti. 
Jeden investičný fond alebo jednotný systém pravidiel pre existujúce fondy by mohli zaistiť vyššiu 
mieru efektívnosti a zjednodušenie pravidiel pre beneficientov. Predpokladá sa vytvorenie 
i jednotného manuálu pravidiel  pre politiku súdržnosti alebo pre iný finančný nástroj s programami 
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alebo projektami podobného typu. Očakáva sa i zmena systému alokácii rozpočtových prostriedkov 
fondu. Nové kritéria budú odrážať i výzvy ktorým súčasná EÚ čelí, ako demografické zmeny 
a nezamestnanosť, sociálna inklúzia a migrácia, inovácie a klimatické zmeny. 

Operatívnosť budúceho rozpočtu     
V súčasnosti sa vedú diskusie o nastavení budúcej dĺžke programovacieho obdobia. Sú návrhy aby 
došlo k jeho skráteniu na 5 rokov, čo prináša isté výhody ale aj riziká. Päťročné programovacie 
obdobie predstavuje vyššiu mieru flexibility  v prípade krízy alebo náhodného šoku, na druhej strane 
zhorší podmienky pre investície, ktoré sú náročné na čas. Ďalšou možnosťou je nastavenie rámca 
MFF 5+5 so záväzným „interim“ prehodnotením a prispôsobením na nové priority. Takýto systém 
však bude podstatne náročnejší na financovanie a legislatívne zabezpečenie. Pre zvýšenie flexibility 
programovacieho a finančného rámca sa počíta i s vyčlenením „neprogramovej rezervy“ v rámci 
každého programu tak aby slúžila pre neočakávané udalosti. Zároveň sa uvažuje o širšom využívaní 
ďalších finančných nástrojov ako sú garancie, pôžičky, a akcie, ktoré tak umožnia EU „urobiť viac 
s menej“ a tak napákovať rozpočet, najmä v čase rozpočtového obmedzenia. Tieto nástroje sa 
ukazujú byť vhodnými pre projekty založené na ziskovom princípe.  Granty a subvencie ostanú 
určené pre neziskové projekty, ako napr. základný výskum, Erasmus+ alebo grant Marie Curie 
Sklodowskej.  

Vysoký počet  finančných nástrojov a pravidiel predstavuje prekážku pre ich efektívne využívanie. 
Jednou z možností je ich integrácia do jediného fondu, ktorý by potom poskytoval pôžičky, garancie 
a zdieľanie rizika pre jednotlivé typy projektov (výskum, inovácie, ŽP, podpora SME, infraštruktúra 
a energetika. Navyše Európa môže zlepšiť podmienky financovania stredne kapitalizovaných 
podnikov. Pre tento účel pan-European Venture Capital Fund-of-Funds bol v r.2016 spustený 
s alokáciou 1,6 mld.€ Komisiou, pričom jeho úloha sa v ďalšom období môže rozšíriť. 

Otázka zdrojov financovania budúceho rozpočtu EÚ je jedna z najkľúčovejších. Súčasný rozpočet 
EÚ je založený na niekoľkých zdrojoch financovania pričom príspevok do spoločného rozpočtu sa 
stanovuje podľa výšky HNP jednotlivých členských štátov EÚ. Ako ďalšie doplnkové zdroje 
financovania sa uplatňuje clo a DPH. Ako ďalšie zdroje financovania sa uvažuje s nasledovnými 
možnosťami: 

•  environmentálne a energetické dane  
• korporátne dane a dane z finančných transakcií  
• príjmy z emisie meny 
• príjmy z aplikovaných politík EÚ- systém obchodovania s emisiami, emisné prémiové 

karty pre automobily, Európsky informačný a autorizačný systém pre cestovanie 

Navyše v budúcnosti sa očakáva ukončenie politiky „rabatov“ (zliav), ktoré majú vypršať koncom 
tohto programového obdobia v roku 2020.  
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Finančná perspektíva EÚ v kontexte jednotlivých scenárov 
 

 
Scenár I: Pokračovanie v súčasnom smerovaní 
 
Všeobecný smer a obsah: 

• všeobecne stabilný 
• odrážajúci súčasnú reformnú agendu EÚ-27 
• nižšia relatívna miera súdržnosti a poľnohospodárstva pre financovanie nových priorít 
• vysoká miera užívania finančných nástrojov a garancií 

 
Výdavky: 
 
Spoločná poľnohospodárska politika:  

• viac zameraná podpora na farmárov hospodáriacich v špecificky znevýhodnených 
podmienkach (malé farmy, horské územia, riedko osídlené regióny) a nástrojov pre 
manažment rizík pre všetky farmy 

• investície do rozvoja vidieka (najmä agro-environmentálne opatrenia) 

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 
• investície do všetkých regiónov na nižšej úrovni 
• vyššia miera národného spolufinancovania a využívania finančných nástrojov 
• vyššia miera zamerania na sociálnu inklúziu, zamestnanosť, zručnosti, inovácie, zmenu 

klímy, energetický  a environmentálny prechod 

Nové priority  
• vnútorná/vonkajšia bezpečnosť, migrácia a ochrana hraníc, obrana (výskum a vývoj, 

kapacity) 

Štrukturálne reformy vzťahujúce sa k Európskemu semestru 
• pozitívne stimuly buď prostredníctvom politiky súdržnosti, alebo prostredníctvom 

vyčlenenia fondu 

Príjmy: 
• súčasný systém bez zliav 
•  ostatné druhy financovania a poplatkov pre rozpočet EÚ 
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Scenár II: Iba jednotný trh 

Všeobecný smer a obsah: 
• výrazne redukovaný 
• zameriavajúci sa na fungovanie vnútorného trhu 
• miera súdržnosti a podpory poľnohospodárstva výrazne znížená 
• vysoká miera užívania finančných nástrojov a garancií 

Výdavky: 

Spoločná poľnohospodárska politika 
• podpora zameraná len na farmárov hospodáriacich v špecificky znevýhodnených 

podmienkach (malé farmy, horské územia, riedko osídlené regióny)  
• nástroje na manažment rizík pre všetky farmy 

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 
• podpora krajín len v rámci súdržnosti a cez-hraničná spolupráca 
• zameranie len na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti, zručností, inovácií, zmien 

klímy, energetický a environmentálny prechod 

Udržiavanie programov jednotného trhu  
• trans Európske siete, clá, ochrana spotrebiteľa 

Nefinancovanie žiadnych nových priorít 
• bezpečnosť, ochrana hraníc, migrácia, obrana 

Prerušenie ostatných programov 
• Erasmus+, výskum a inovácie, pomoc chudobným, zdravie, kultúra, .... 

Príjmy: 
• súčasný systém bez zliav 
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Scenár III: Tí, ktorí chcú, robia viac 

Všeobecný smer a obsah: 
• všeobecne stabilný 
• vysoká miera užívania finančných nástrojov a garancií 

Výdavky: 
• Podľa scenára I 

Ďalšie rozpočtové a inovačné financovanie 
• Výdavky na posilnenú spoluprácu zahrnuté do rozpočtu ( napr. Európska prokuratúra) 

Združovanie prostriedkov za rámec rozpočtu EÚ 
• Trustové fondy 
• „priradené“ príjmy 
• prostredníctvom rozpočtu EÚ, ale nepodliehajúce obmedzeniam viacročného rámca 

financovania 

Eurozóna 
• Makroekonomická stabilizácia Eurozóny (ochrana investícií / poistenie v nezamestnanosti/ 

fond pre „upršané dni“) 

Príjmy: 
• Ako v Scenáre I +  nové politiky financované len zúčastneným členským štátom 

Nové zdroje: 
• daň z finančných transakcií 
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Scenár IV: Menej, ale efektívnejšie 
 

Všeobecný smer a obsah: 
• Miera podpory SPP a súdržnosti výrazne nižšia 
• Zameranie na priority s vysokou pridanou hodnotou 
• Vysoká miera užívania finančných nástrojov a garancií 

Výdavky: 

Spoločná poľnohospodárska: 
• Zníženie objemu priamych platieb 
• Zameranie na poľnohospodárov v znevýhodnených oblastiach 
• Agro-environmentálne a klimatické opatrenia a nástroje manažmentu rizík pre farmárov 

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť: 
• podpora len chudobnejších regiónov a cezhraničná spolupráca 
• zameranie len na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti, zručností, inovácií, zmien klímy, 

energetický a environmentálny prechod 

 

Nové priority: 

• Obrana a bezpečnosť  ( spoločné financovanie kľúčových kapacít, spoločné obstarávanie) 
• Agentúra pre boj proti terorizmu a riadenie migrácie s kontrolou hraníc a spoločná pobrežná 

stráž 

Posilnenie existujúcich priorít: 

• Inteligentné dopravné a energetické siete, vysokovýkonný výpočtový systém, výskum a vývoj 
na svetovej úrovni, e-doprava 

• Externé politiky 

Štrukturálne reformy vzťahujúce sa k Európskemu semestru 

• Pozitívne stimuly prostredníctvom politiky súdržnosti, alebo prostredníctvom vyčleneného 
fondu 

Príjmy: 

• Zjednodušenie súčasného systému: zrušenie rabatov, reformovanie alebo zrušenie dane 
z pridanej hodnoty z vlastných zdrojov 

• Nové zdroje  financujúce rozpočet EÚ a prispievajú k dosahovaniu cieľov politiky (zelené 
dane, dane z finančných transakcií, spoločný harmonizovaný základ korporátnej dane) 

• Ostatné príjmy a poplatky do rozpočtu  
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Scenár V: Oveľa viac spoločne 

Všeobecný smer a obsah: 
• Výrazné doplnkové financovanie nových priorít a externých aktivít 
• Zvýšenie stropu vlastných zdrojov 
• Vysoká miera užívania finančných nástrojov a garancií 

Výdavky: 

Spoločná poľnohospodárska: - vyššia miera financovania 

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť: ako v Scenári I + 

• Posilnenie sociálnej dimenzie (garancia práv detí) 
• Posilnenie dimenzie územnej spolupráce 
• Posilnenie urbánnej dimenzie 

Nové priority a vysoká pridaná hodnota: ako v Scenári IV 

Štrukturálne reformy vzťahujúce sa k Európskemu semestru: 

• Pozitívne stimuly prostredníctvom politiky súdržnosti, alebo prostredníctvom vyčleneného 
fondu 

Spoločná bezpečnosť a obrana, spoločné financovanie a obstarávanie, doplnenie rozpočtu EÚ 
mimorozpočtovým fondom 

Fond rizikového kapitálu 

Plnohodnotný rozpočet eurozóny a Európsky menový fond 

Posilnená vonkajšia činnosť, Európsky rozvojový fond zahrnutý do rozpočtu 

Príjmy: 

• Nové vlastné zdroje financujúce vysoký podiel rozpočtu EÚ a prispievajú k napĺňaniu cieľov 
politík 

• Ostatné zdroje príjmov a poplatkov 
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Pozícia SR v kontexte novej politiky súdržnosti EÚ po r. 2020 

Slovenská republika vo svojom stanovisku k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 oceňuje príspevok 
v minulosti realizovanej politiky na hospodársky rast Slovenska v r. 2003 – 2017. V dokumente sa 
uvádza, že v r. 2003 dosahoval HDP/obyv. na Slovensku len 55%  priemeru HDP/obyv. EÚ, zatiaľ 
čo dnes je to už 77% priemeru EÚ. Štúdie ukazujú, že investície realizované prostredníctvom politiky 
súdržnosti predstavovali približne 25% skutočnej konvergencie HDP a zvýšili HDP o 3,5%. 

V tomto zmysle Slovenská republika podporuje zachovanie silnej pozície politiky súdržnosti 
v budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ po roku 2020, vrátane udržania jej percentuálneho 
pomeru na čo najvyššej úrovni na celkovom rozpočte EÚ, ako hlavnej investičnej politiky EÚ 
na podporu rastu  a zamestnanosti. 

Čo sa týka bližšej špecifikácie jednotlivých opatrení, SR podporuje redukciu množstva strategických 
priorít, menší počet povinných sledovaných ukazovateľov a vyššiu pozornosť venovanú 
výsledkovým ukazovateľom. 

Ďalej SR navrhuje určité úpravy v zmysle výkonu riadenia a implementácie politiky súdržnosti 
v regiónoch, ako je napr. zrušenie povinného ohraničenia tematického rozsahu podpory pre jednotlivé 
kategórie regiónov, ako aj povinné minimálne limity pre jednotlivé tematické ciele, či fondy EÚ. 
Slovenská republika taktiež zdôrazňuje nutnosť širšieho a jednoduchšieho využívania 
multifondových programov. Z tohto dôvodu by sa rôzne nástroje integrovaného prístupu 
podporované z EŠIF (ako sú CLLD, Integrované územné investície, Spoločný akčný plán), mali 
zlúčiť pod jeden typ integrovaného územného prístupu, a to v nadväznosti na úplnú harmonizáciu 
pravidiel platných pre podporu miestneho rozvoja. Rovnako SR podporuje i rozvoj mestských 
funkčných území, Európsku územnú spoluprácu v prípade ktorej navrhuje ešte zvýšenie finančnej 
alokácie. 

V oblasti programovania a administrácie, SR naďalej podporuje zachovania sedemročného 
programového obdobia, teda 2021 – 2027 vrátane pravidla n+3.  V prípade identifikácie ex-ante 
kondicionalít, SR navrhuje zníženie ich počtu, stanovenie v dostatočnom časovom predstihu a ich 
väčšiu spätosť s reálnymi podmienkami členských štátov EÚ. V kontexte legislatívneho procesu 
a implementácie všeobecných nariadení, SR navrhuje aby všeobecné nariadenia EÚ poskytovali iba 
základný legislatívny rámec. Špecifické otázky, relevantné pre jednotlivé členské štáty, by mali byť 
predmetom vzájomnej dohody medzi EK a členským štátom EÚ, rešpektujúc princíp rovnakého 
zaobchádzania s členskými štátmi EÚ. 

K ďalším opatreniam SR navrhuje zjednodušujúce administratívne procedúry v oblasti 
monitorovania, vykazovania výdavkov a kontroly.  V oblasti financovania, SR navrhuje rozšíriť 
možnosti využitia a kombinovania rôznych nástrojov podpory, vrátane ich využitia v jednom 
projekte. SR naďalej podporuje, aby pri projektoch financovaných zo ŠF a KF EÚ bola daň z pridanej 
hodnoty (DPH) naďalej oprávnených výdavkom v tých prípadoch, keď je DPH nevratná podľa 
vnútroštátnych predpisov. V prípade neočakávaných výziev alebo udalostí, SR podporuje stanovenie 
osobitnej rezervy na úrovni EÚ a v rámci rozpočtu politiky súdržnosti, ktorá bude motivačným 
nástrojom pre členské štáty. 

Vyššie uvedená kapitola bez nároku na vyčerpávajúci obsah a konkrétnosť sa snažila poukázať 
na východiskový stav ES a zrekapitulovať najdôležitejšie udalosti, ktoré ovplyvňujú jeho fungovanie 
v súčasnosti. Je zbytočné pripomínať, že súčasná EÚ sa nachádza v epicentre veľkých výziev, ktoré 
môžu zásadne ovplyvniť jej stav v budúcnosti. Tieto výzvy môžu byť pre EÚ veľkou príležitosťou, 
ale aj neúspechom pokiaľ sa k nim nedokáže postaviť racionálne a konzistentne. Prijímanie 
spoločných stanovísk a jednota členských štátov môže EÚ napomôcť pri realizácie rôznych veľkých 
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projektov (Čínska iniciatíva – „One belt, one road” – „Jedno pásmo, jedna cesta”, plynovod 
„Nordstream 2” alebo „Turkstream”), ktoré môžu EÚ priniesť inovácie, investičné príležitosti, 
pracovné miesta a hospodársky rast. Na druhej strane sú tu mnohé výzvy (Migračná kríza, Klimatické 
zmeny, Obchodný protekcionizmus, atď.), ktoré môžu skončiť EÚ zlyhaním. Rozhodnutia 
a najvyššia miera zodpovednosti, a tým pádom úspech či neúspech, prináleží nie len “Bruselu”, ale 
najmä individuálnemu postoju jednotlivých členských štátov EÚ. 
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