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Aktualizácia stratégie SAF  
V  nasledujúcich riadkoch Vám chcem 
priblížiť, ako sme pokročili s  aktuali‑
záciu stratégie SAF, úlohy, ktorú dalo 
správnej rade (SR) posledné valné zhro‑
maždenie na návrh čestného prezidenta 
SAF Františka Chvostaľa .

Prvú stratégiu SAF vypracoval s ko‑
legami pred viac ako dvadsiatimi rokmi 
vtedajší prezident Chvostaľ . Vzhľadom 
na uplynulé obdobie by bolo možné 
predpokladať že sa stratégia stala už 
vysoko neaktuálnou a že ju bude potrebné od zák‑
ladu prepracovať . V skutočnosti sa stratégia vyvíjala 
aj keď nešlo o formálne zmeny, ale priebežné, ktoré 
boli premietnuté do práce SAF a v materiálnej podo‑
be zaznamenané na webovej stránke .

Správna rada (SR) sa s podporou RS (rady star‑
ších) venovala aktualizácii stratégie od mája do ok‑
tóbra t .r . Rada starších v máji navrhla, aby bola v bu‑
dúcnosti štruktúra SAF prispôsobená jej zdrojom 
a teda aby bol v budúcnosti znížený počet členov SR 
a taktiež počet odborných komisií, ktoré by sa mali 
venovať predovšetkým trom základným oblastiam 
– získavaniu financií, ich použitiu a finančnému ria‑
deniu . Okrem toho boli pomenované dve prierezové 
agendy, ktorými sú legislatíva a  zahraničná spolu‑
práca . Kým legislatívu zastrešuje Matej Firický, skú‑
senosti a  vytvorené zahraničné kontakty predurčili 
čestného prezidenta Andreja Révaya, aby zastrešil 
agendu zahraničnej spolupráce .

Počas tohto obdobia od mája do októbra sa kaž‑
dý mesiac, vrátane júla a augusta, uskutočnili zasad‑
nutia SR, počas ktorých sa jej členovia venovali aj 
aktualizácii stratégie . Pozitívnym zistením bolo, že 
ciele SAF, ako ich máme zachytené na našom webe 
sú stále aktuálne a ak by sme na nich mali niečo me‑
niť, potom možno len priority . Dôraz budeme klásť 
predovšetkým na postavenie finančného manažé‑
ra /manažérky) vo firme, na ich profesionálny rast, 
networking a aktívne zapojenie našich členov a spo‑
lupracujúcich partnerov do diania v SAF . Budeme sa 
snažiť, aby si členovia odnášali z podujatí a projektov 
užitočné poznatky a pozitívne zážitky a aby im spo‑
lupráca a čas venovaný asociácii priniesli úžitok .

Pre vytvorenie možností na aktívne zapojenie čle‑
nov bolo potrebné revidovať a aktualizovať zloženie 

a zameranie väčšiny odborných komisií 
a vyriešiť otázku ich gescie v nasledov‑
nej podobe:

 – Pri metodike a štruktúre komisií sa 
vychádzalo z  potrieb riadenia firem‑
ných financií

 – Názvoslovie odborných útvarov 
bolo pozmenené tak, aby ich bolo mož‑
né budovať horizontálne, aj vertikál‑
ne . Najširšiu agendu zastrešujú sekcie, 
ktorých súčasťou sú pracovné komisie 

a  ak bude potrebné, aj pracovné skupiny (PS) . 
Gesciu nad sekciami, prípadne majú členovia SR 
a v blízkej budúcnosti stále viac zapojení odbor‑
níci z praxe .

 – Štruktúra a gescia sekcií je nasledovná:
o Sekcia pre finančné riadenie je v gescii mojej, 

než sa mi podarí na túto pozíciu nájsť a zapra‑
covať odborníka /odborníčku z praxe . Súčas‑
ťou sekcie je PK pre finančný trh v gescii Viery 
Bakošovej . Sekcia sa bude zaoberať aj agendou 
treasury, kapitálom, controllingom a  rozpoč‑
tovaním, investíciami a IT nástrojmi riadenia 
financií a taktiež agende podpory start ‑upov .

o Sekcia pre dane, clá a  účtovníctvo – v  gescii 
Mateja Firického

o Sekcia pre vzdelávanie – v gescii Petra Daniela
o Sekcia pre zahraničnú spoluprácu – v  gescii 

Andreja Révaya
Budovanie štruktúry organizácie a zapájanie čle‑

nov do jej činnosti je dlhodobý a  časovo náročný 
proces, ktorý musí zohľadniť časové vyťaženie finanč‑
níkov v ich zamestnaní . To znamená, že musí byť vy‑
soko efektívne a flexibilné . SAF , tak ako iné organi‑
zácie musí zvládnuť komunikáciu prostredníctvom 
online technológií a  sociálnych sietí a  ich využitie 
pri hybridných formách podujatí . Byť profesionálom 
v oblasti financií si vyžaduje aj osvojenie zručností vo 
využívaní moderných technológií a to nielen na pra‑
covnej úrovni, ale aj na úrovni strategického rozho‑
dovania a investovania do technologických riešení . Aj 
tomu sa budeme v SAF venovať v blízkej budúcnosti .

V Bratislave, 4 . novembra 2022
Anton Ondrej
prezident SAF
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1. Úvod
Procesy digitalizácie a Priemyslu 4 .0 sú jednou z hlavných výziev súčasnosti, jedným z troch D: dekarbonizá‑
cia, digitalizácia a demografia . Výrobné haly bez jediného pracovníka alebo roboty v prítomnosti len niekoľ‑
kých pracovníkov, 3D tlačiarne využívajúce len minimálny počet pracovníkov, autonómne dopravné systémy, 
vedúce k označeniam ako, „automation anxiety“ („obavy z automatizácie“), „work without men“ („práca bez 
ľudí“) vyvolávajú celý rad otázok (budeme mat dosť práce?) o možných dopadoch takýchto novými technoló‑
giami indukovaných transformačných procesov pre ekonomiku a spoločnosť .

Pojem „digital economy“ (digitálna ekonomika) bol prvýkrát spomínaný v  Japonsku v čase recesie jeho 
ekonomiky v  deväťdesiatych rokoch a  vyvolaný obchodnými aktivitami na trhoch využívajúcich internet . 
Hlavnými prvkami týchto procesov sú:

• elektronická infraštruktúra (hardware, software, telekomunikácia, siete, ľudský kapitál a pod .),
• výrobné aktivity riadené cez počítačové siete,
• elektronické obchodovanie (statky predávané a kupované online) .

V Nemecku bol tento proces naviazaný na projekt nemeckého IT priemyslu: „Zukunftsprojekt Industrie 
4.0“, ktorý našiel konkrétne vyjadrenie a podporu v technologickom programe: „Autonomik für Industrie 4.0“ 
Spolkového ministerstva pre hospodárstvo a energetiku a bol motivovaný snahou nájsť nové cesty zvyšovania 
produktivity ekonomiky (inteligentná továreň, hodnotové reťazce) .

Označenie „Priemysel 4.0“ je vyjadrením dvoch aspektov tohto procesu: v prvom rade je označením štvr‑
tého stupňa vývoja vo výrobnej sfére ekonomiky . Po zavedení mechanizačných výrobných techník na sklonku 
18 . storočia (prvá fáza tzv . Priemyselnej revolúcie, mechanizácia), používanie elektriny viedlo na začiatku 20 . 
storočia k masovej výrobe založenej na rozvinutej deľbe práce (druhá fáza priemyselnej revolúcie, elektrifi‑
kácia) a v polovici minulého storočia narastajúce využívanie elektroniky a  informačných techník prinieslo 
ďalšiu automatizáciu výroby a  je označované ako tretia fáza priemyselnej revolúcie (automatizácia) . Vyššie 
spomínaný trend automatizácie založený na interakcii ľudí, organizácii strojov a prepojení fyzikálneho sveta 
a sveta internetu viedol k označeniu tejto fázy ako štvrtej priemyselnej revolúcie .

Podstatné na procesoch Priemyslu 4 .0 a digitalizácie nie je (len) automatizácia a používanie robotov, ale 
vzájomné prepojenie jednotlivých fáz výrobného procesu, výrobkov a služieb (roboty vykonávajú viaceré na 
seba nadväzujúce výrobné úkony autonómne), inými slovami ide o prepájanie fyzikálneho sveta a sveta inter‑
netu . Narastajúca previazanosť ľudí, organizácií, strojov a výrobkov, podporovaná internetovými mobilnými 
technológiami je už niekoľko rokov označovaná ako „internet vecí“ („internet of things“) .

Vzhľadom na obsahové prelínanie pojmov „digitálna ekonomika“ a „Priemysel 4.0“ a v snahe o zachytenie 
tohto širokého spektra závislosti a súvislosti používame tieto označenia v predloženom článku bez osobitného 
rozlíšenia .

Digitalizácia ekonomiky otvára nové príležitosti a  výzvy: nové technológie môžu generovať zvýšenú 
produktivitu ekonomiky, uľahčujú trhové transakcie a vytvárajú nové nehmotné „weightless“ statky a  služ‑
by, s takmer nulovými hraničnými nákladmi . Na rozdiel od prvých fázach priemyselnej revolúcie, kedy boli 
snahy tento vývoj zastaviť (i ničením strojov), v súčasnosti prevládajú konštruktívne diskusie a existuje celý 
rad štúdií o možných implikáciách pre trh práce, povahu a kvalitu práce, ako i o dopadoch na produktivitu 
a efektívnosť, na príjmové nerovnosti, na štátny rozpočet a z toho vyplývajúce implikácie pre daňové reformy .

Digitalizácia a jej dopady na 
ekonomiku: budeme mať dosť práce?
Mikuláš LUPTÁČIK
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z očakávaných hospodárskych dopadov digitalizácie z národohospodárskeho hľadiska so zameraním sa na 
trh práce, na súvislosti medzi digitalizáciou a produktivitou, ako aj na dopady automatizácie a digitalizácie na 
hospodársky rast a – aspoň s náznakom – na verejné financie, s ťažiskom na slovenskú ekonomiku . Jeho štruk‑
túra je nasledovná: v nasledujúcej časti sa budeme venoval možným ohrozeniam pracovných miest v dôsledku 
automatizácie , tretia časť je zameraná na meranie úrovne digitalizácie a na neparametrickú analýzu vzťahu 
digitalizácie a produktivity s dopadmi na substitúciu prace robotmi a na hospodársky rast a záverečná časť sa 
zaoberá hospodársko ‑politickými implikáciami a otvorenými otázkami pre ďalší výskum . .

2. Automatizácia a trh práce
V literatúre možno nájsť cely rad štúdií, v ktorých autori odhadujú, ako automatizácia a iné nové technológie 
môžu v blízkej budúcnosti ovplyvniť trh práce . Debatu o budúcnosti práce v kontexte nastupujúcich techno‑
lógií rozprúdili Frey a Osborne (2013), ktorí odhadli, že až 47 % pracovných miest v USA je vysoko ohroze‑
ných ( s pravdepodobnosťou vyššou ako 70%) automatizáciou . Ich metodológia spočíva v tom, že na základe 
expertného zhodnotenia odhadujú pre každé zo 702 povolaní pravdepodobnosť, s  akou bude v  horizonte 
dvoch až troch dekád automatizované . Tieto odhady následne viacerí autori využili pri výpočte potenciálnych 
dopadov na trhy práce iných krajín .

Podľa štúdie Bonin – Gregory – Zierhan (2015) je v Nemecku automatizáciou ohrozených 42% povola‑
ní, v Rakúsku podľa štúdie Michlits et al . (2019) 40% povolaní . Avšak, drvivá väčšina týchto povolaní bude 
spojená s významnými zmenami nárokov na schopnosti, zručnosti a vzdelanie pracovníkov a so zmenami 
činností, ktoré sú v rámci týchto povolaní vykonávané . Arntz – Gregory ‑ Zierhan (2016) preto prišli s novým 
prístupom, ktorý na rozdiel od štúdie Frey a Osborne založenej na tzv . occupation ‑based prístupe, vychádza 
z existencie heterogenity v činnostiach, ktoré rôzni pracovníci v rámci tých istých povolaní vykonávajú (tzv . 
task ‑based prístup) Podľa ich štúdie je v 21 OECD krajinách v priemere iba 9% pracovných miest vysoko auto‑
matizovateľných, na Slovensku je to 11%, resp . vyše 240 .000 pracovných pozícii (vyšší podiel vykazujú len Ne‑
mecko, Rakúsko a Španielsko) . Z tejto štúdie ďalej vyplýva, že najviac ohrození automatizáciou sú pracovníci 
so základným a nižším stredným vzdelaním . Ďalšie výsledky aj v tomto prípade naznačujú, že automatizáciou 
sú najviac ohrozené nízko príjmové skupiny obyvateľstva a pracovníci s nízkym vzdelaním . 

Graf 1: Variabilita v automatizovateľnosti pracovných miest naprieč krajinami OECD

Poznámka: Šedé stĺpce sa týkajú vysoko automatizovateľných pracovných miest a modré stĺpce pracovných 
miest, ktoré prejdú významnými zmenami .
Zdroj: Nedelkoska a Quintini (2018), prevzaté zo štúdie Luptáčik et al . (2021), str . 23
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Autori štúdie Nagl, Titelbach a  Valková (2017) použili pri skúmaní potenciálu substituovania činností 
v dôsledku automatizácie v Rakúsku takisto individuálne profily činností zamestnancov . Ich výsledkom je, že 
359 .121 zamestnaných v Rakúsku (9% celkového poctu) vykazuje činnosti s vysokým potenciálom automati‑
zovateľnosti .

Podobný, no tiež mierne modifikovaný prístup uplatňujú aj Nedelkoska a Quintini (2018) . ktorí svoju ana‑
lýzu rozšírili na 32 krajín OECD . V týchto krajinách je v priemere 14 % pracovných miest vysoko automatizo‑
vateľných . Na úrovni jednotlivých krajín ide o hodnoty v intervale 6 – 33 %, kedy krajinou najviac ohrozenou 
automatizáciou je práve Slovensko . Priemerné pracovné miesto je na Slovensku spojené s 57 % automatizova‑
teľnosťou (v prípade Nórska ide o 41 %) .

Uvedené výsledky, ako i výsledky ďalších štúdii diskutovaných v prvej kapitole knihy Luptáčik et al . (2021) 
potvrdzujú nárast priamej substitúcie práce robotmi, avšak celkový efekt na zamestnanosť zostáva v závis‑
losti od vývoja dopytu práce otvorený . Ako ukazujú údaje na grafe 2 o zmene dopytu po práci v dôsledku 
technologických zmien v EU za obdobie rokov 1999 ‑ 2010 zvýšený dopyt po produktoch (v dôsledku rastu 
produktivity klesajú ceny výrobkov a zvyšuje sa spotrebiteľský dopyt) a nové miesta v iných povolaniach v EÚ 
doteraz viac ako kompenzovali zamestnancov nahradených novými technológiami (čistý efekt bol viac ako 10 
miliónov nových pracovných miest) .

Graf 2: Zmena v dopyte po práci v EÚ, 1999 – 2010, mil . pracovných miest

Zdroj: Gregory et al . (2016)

Z vyššie uvedených výsledkov však nemožno jednoducho analogicky vyvodzovať závery o zmene v zamest‑
nanosti v dôsledku technologických zmien a nárastu produktivity spájaného s digitalizáciou a Priemyslom 4 .0 .

Ako však ukazujú doterajšie štúdie (pozri napr . Tichy (2016) alebo Stettes (2018) ) zatiaľ sme vždy mohli 
pozorovať neklesajúcu resp . rastúcu zamestnanosť . V Nemecku medzi rokmi 2014 a 2016 nárast zamestnanos‑
ti vo firmách s vyšším stupňom digitalizácie prevyšoval nárast zamestnanosti v porovnaní s firmami s nižším 
stupňom digitalizácie . (Stettes (2018) ) .

Často sa uvádza príklad z konca prvej fázy priemyselnej revolúcie, kedy pracovalo v poľnohospodárstve 
okolo 50 – 60 % aktívneho obyvateľstva a teraz tam pracuje 3 – 4 % ľudí a celková zamestnanosť je pritom pod‑
statne vyššia . Rovnako tak na konci každej z doterajších fáz priemyselnej revolúcie bola celková zamestnanosť 
v ekonomike vyššia ako na jej začiatku . Vzťah medzi digitalizáciou a celkovou zamestnanosťou v súčasných 
podmienkach si vyžaduje hlbšiu analýzu .
1 Podrobne výsledky analýzy ohrozenia pracovných miest automatizáciou na Slovensku na úrovni jednotlivých okresov a podľa 

odvetvi a profesii pozri v častiach 1 .3 a 1 .4 v Luptáčik et al . (2021) .



7Periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

OD
BO

RN
É A

 TE
OR

ET
IC

KÉ
 TÉ

M
Y 

3. Digitalizácia a produktivita

3.1. Meranie úrovne digitalizácie
Prvou otázkou v analýze dopadu technologických zmien vyvolaných digitalizáciou a Priemyslom 4 .0 na dopyt 
po práci je to, do akej miery sa zvyšujúca úroveň digitalizácie prejaví na raste produktivity a tým na znížení 
dopytu po práci (substitučný efekt na obrázku 2): „„wieweit der von manchen vermutete künftige Digitalisie‑
rungssprung einen Produktivitätssprung auslöst, der großflächig Arbeitsplätze vernichtet“ (Tichy, (2016), str . 
864) .

Ako však merať úroveň digitalizácie? Všeobecné známym a  používaným indikátorom merania úrovne 
digitalizácie, je tzv . Digital Economy and Social Index (DESI). DESI je zložený index, ktorý sumarizuje rele‑
vantne indikátory merajúce výkonnosť ekonomiky v piatich oblastiach:

1 . pripojenie na internet (s váhou 25%)
2. ľudský kapitál (s váhou 25%)
3 . využívanie internetových služieb (s váhou 15%)
4 . integrácia digitálnych technológii (s váhou 20%)
5 . digitálne verejné služby (15%)

Podľa takto vypočítaného indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (Európskej komisie v roku 2020 obsadilo 
Slovensko – ako ukazuje nižšie priložená tabuľka 1 a graf ‑ spomedzi 28 členských štátov EU 22 . miesto .

Tabuľka 1: Vývoj poradia a skóre Slovenska v DESI 2018 – DESI 2020

Zdroj: EK, DESI 2020 Slovensko .

Údaje zo správy DESI za rok 2020 sa týkajú roku 2019, takže je v nej zahrnuté aj Spojené kráľovstvo a prie‑
mery za EÚ sú vypočítané pre 28 členských štátov .

Graf 3: Poradie podľa indexu DESI 2020

Zdroj: EK, DESI 2020 Slovensko .
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Vo všetkých indikátoroch ukazovateľa DESI Slovensko je pod priemerom krajín EU a rovnako pri porov‑
naní časového vývoja medzi rokmi 2015 a 2020 je nárast DESI ukazovateľa pod priemerom EU .

Graf 4: Relatívna výkonnosť Slovenska v DESI 2020 a vývoj DESI od roku 2015

Zdroj: EK, DESI 2020 Slovensko .

Bez pripojenia na internet a ľudského kapitálu sa nedajú využívať internetové služby, ani integrovať digitál‑
ne technológie, avšak miera ich využitia je pre úroveň digitalizácie rovnako dôležitá . Preto sa vynára otázka 
o oprávnenosti vyšších váh pre infraštruktúru v porovnaní s váhami pre jej využitie .

Z tohto dôvodu sme vyvinuli alternatívny prístup k meraniu úrovne digitalizácie (Luptáčik et al . (2021) 3 . ka‑ 
pitola), ktorý pre konštrukcii zloženého indexu nevyžaduje ex ‑ante určenie váh pre jednotlivá ukazovatele, ale 
tieto budú určené optimalizačným algoritmom, používaným v Data Envelopment Analysis (DEA) . Pri výpočte 
nového DESI, ktorý označme ako DESI ‑N, dostávame – pri použití tých istých údajov za rok 2014 ako v Správe 
EU (ktorá je z roku 2015) nasledovne výsledky merania úrovne digitalizácie v jednotlivých krajinách EU .

Tabuľka 2: Ranking indikátora nový DESI 2015

Zdroj: Luptáčik et al . (2021) str . 82

Rank DMU Score Rank DMU Score

1 LV 1 16 EU 0,675

1 FI 1 17 SI 0,656

1 EE 1 18 FR 0,642

1 DK 1 19 CZ 0,639

5 SE 0,963 20 PT 0,630

6 NL 0,899 21 SK 0,563

7 MT 0,796 22 HR 0,542

8 UK 0,780 23 CY 0,521

9 BE 0,747 24 PL 0,517

10 IE 0,732 25 IT 0,515

11 LU 0,730 26 HU 0,508

12 ES 0,713 27 BG 0,447

13 LT 0,708 28 EL 0,425

14 DE 0,691 29 RO 0,424

15 AT 0,684
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definovaná skupinou krajín (v danom prípade Litva, Fínsko, Lotyšsko a Dánsko), ktoré kombináciou svojich 
ukazovateľov dominujú, ostatné krajiny . Inými slovami pre krajiny na hranici efektívnosti (ich skóre je rovné 
jednej) nemožno zvýšiť hodnotu jedného ukazovateľa bez zníženia hodnoty aspoň jedného iného ukazova‑
teľa . Krajiny s hodnotami menšími ako jedna ležia pod hranicou best practice a čom vyššie je toto číslo, tým 
bližšie sú k hranici efektívnosti resp . sa približujú krajinám definujúcim best practice . Jednotlivé krajiny teda 
neporovnávame s priemerom krajín EU – ako je to v Správe EU – ale s „najlepšími“ krajinami, definovanými 
zlozeným DESI ‑N . Čísla vo vyššie uvedenej tabuľke potom udávajú v akej miere by jednotlivé krajiny mali 
navýšiť svoje ukazovatele, aby sa vyrovnali krajinám na hranici efektívnosti . Projekcie na hranicu efektívnosti 
pre Slovensko sú uvedené v nasledujúcej tabuľke .

Tabuľka 3: Projekcie na hranicu efektívnosti pre Slovensko
Slovensko 0,563  

Vstup 1 1 0 0,00 %

1 Connectivity 722,1125 1127,73 405,6175 56,17 %

2 Human Capital 924,1625 1515,73 591,5675 64,01 %

3 Use of Internet 641,7735 979,6215 337,848 52,64 %

4 Integration of Digital Technology 558,916 959,296 400,38 71,64 %

5 Digital Public Services 459,033 1115,763 656,73 143,07 %

Zdroj: Luptáčik et al . (2021) str . 82 .

Najväčšie rezervy ma Slovensko resp . najviac ‑ v porovnaní so spomínanými krajinami na hranici efek‑
tívnosti – zaostáva v ukazovateli digitálnych verejných služieb, ‑ kde je za účelom dosiahnutia úrovne krajín 
definujúcim best practice – potrebné navýšenie o 143 % terajšej úrovne . Druhy stĺpec tabuľky udáva terajšie 
hodnoty indikátorov, tretí hodnoty indikátorov na hranici krajín best practice , štvrtý požadované navýšenie 
indikátora a piaty v jeho relatívnom vyjadrení . Úroveň digitalizácie teda meriame ‑ na rozdiel od štandardné‑
ho indexu DESI –relatívne, vždy vo vzťahu k ku krajinám definujúcim best practice .

Možnosť voľby váh v závislosti od silných oblastí digitalizácie v jednotlivých krajinách môže viesť k iným 
výsledkom v porovnaní s DESI Európskej komisie, ako nám ukazujú výsledky nášho modelu i pre rok 2019 
(Sprava EU je z roku 2020), uvedené v nasledujúcej tabuľke .

Tabuľka 4: Ranking indikátora nový DESI 2020
Rank DMU Score Rank DMU Score

1 SE 1 16 FR 0,713438
1 IE 1 17 CZ 0,705471
1 FI 1 18 SI 0,699938
1 EE 1 19 PT 0,661337
1 DK 1 20 HR 0,659033
6 NL 0,947288 21 LV 0,639356
7 MT 0,866422 22 SK 0,611524
8 UK 0,838237 23 CY 0,599757
9 BE 0,809989 24 HU 0,598853

10 ES 0,796643 25 PL 0,578679
11 LU 0,787279 26 IT 0,571218
12 DE 0,754762 27 EL 0,512751
13 LT 0,740152 28 RO 0,498382
14 AT 0,737538 29 BG 0,450672
15 EU 0,722758  

Zdroj: Luptáčik et al . (2021) str .83
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Vidíme, že medzi piatimi krajinami na hranici efektívnosti, resp . krajinami definujúcimi „best practice“ 
(teda s hodnotou skóre rovnej jednej) popri Fínsku, Švédsku a Dánsku (krajiny na prvých troch miestach 
v rankingu Európskej komisie podľa DESI) nachádzame Írsko a Estónsko, ktoré sa v rankingu Európskej ko‑
misie podľa štandardného DESI nachádzajú na 6 . a 7 . mieste . Vysvetlenie nájdeme, ak by sme sa pozreli na 
údaje za jednotlivé indikátory uvedené v prílohe 8 štúdie Luptáčik et al . (2021) . Podľa týchto údajov Írsko vy‑
kazuje v ukazovateli 4: Integrácia digitálnych technológií a Estónsko v ukazovateli 5: Digitálne verejné služby 
najvyššie hodnoty spomedzi všetkých krajín . Keďže DEA model im umožňuje voliť pre tieto dva indikátory 
vyššie váhy ako pre prvé tri indikátory (na rozdiel od štandardného DESI) sú ich výsledky lepšie ako ich vý‑
sledky v Správe Európskej komisie .

Výsledky pre Slovensko v našom modeli a v Správe Európskej komisie sa vzhľadom na poradie nelíšia . 
V obidvoch modeloch, za roky 2014 a 2019 obsadilo 22 . miesto spomedzi 28 členských štátov EÚ  . Použí‑
vame tie iste údaje, ale líšime sa v určení váh pre jednotlivé indikátory, čím náš prístup ponúka nové a širšie 
možnosti a pohľady na meranie úrovne digitalizácie, najmä pre porovnávania vývoja v čaše (Luptáčik et al . 
(2021),str . 84 ‑86) .

3.2. Neparametrická analýza vzťahu digitalizácie a produktivity
Všeobecne akceptovanou definíciou produktivity je pomer vyprodukovaných výstupov (statkov a  služieb) 
a použitých vstupov (výrobných faktorov) . Avšak veľmi často sú výstupmi alebo vstupmi ukazovatele, ktoré 
nie sú merateľné v peňažných jednotkách . V situáciách viacerých výstupov a vstupov, meraných v rôznych 
jednotkách sa veľmi často a široko využíva DEA prístup, ktorý sme zvolili už v predchádzajúcom odseku 3 .1 
k meraniu úrovne digitalizácie a ktorý pre agregáciu vstupov a výstupov nevyžaduje ex ‑ante určenie ich váh, 
ale tieto budú určené optimalizačným algoritmom v závislosti od úrovne jednotlivých vstupov a výstupov .

Na tejto DEA metodike merania efektívnosti a produktivity (základy DEA pozri v Cooper – Seiford – Tone, 
2007; Lupáčik, 2010) je založený i náš prístup k skúmaniu vzťahu medzi digitalizáciou a produktivitou . DEA 
predstavuje tzv . neparametricky prístup na určenie hranice efektívnosti, ktorý nevyžaduje žiaden predpoklad 
o funkcionálnej forme popisujúcej vzťah medzi závislými a nezávislými premennými (ako je to v prípade tzv . 
parametrického prístupu, kedy je úlohou odhadnúť vhodne parametre pre špecifickú formu závislosti medzi 
týmito premennými, napr . odhadnúť parametre pre určitý typ produkčnej funkcie) .

Pre účely analýzy vzťahu digitalizácie a produktivity vo vyššie formulovanom ponímaní využívame DEA 
model s hrubým domácim produktom (HDP) ako výstupom, a so vstupmi prácou, fyzickým kapitálom, in‑
dexom DESI – N (resp . jeho jednotlivých zložiek ) ako indikátorom úrovne digitalizácie a počtom robotov 
ako indikátorom automatizácie (pozri kapitolu 4 v Luptáčik et al . (2021)) . Rozhodovacie jednotky (decision 
making units, DMUs) sú v našom prípade krajiny EU resp . rozšírená vzorka priemyselne vyspelých krajín 
v závislosti od dostupnosti údajov medzi rokmi 1995 až 2015 .

Prvou otázkou v tejto súvislosti je už vyššie formulovaná otázka, do akej miery očakávaný nárast automa‑
tizácie vyjadrený rastúcim počtom robotov ohrozuje pracovné miesta . Inými slovami, ako sa prejavil substi‑
tučný efekt na údajoch priemyselne vyspelých krajín našej vzorky za uvedené časové obdobie, teda aké boli 
dopady automatizácie meranej počtom robotov na zamestnanosť?

Odpoveď na túto otázku budeme hľadať modifikáciou vyššie popísaného DEA modelu, ktorá nám umož‑
ňuje rozložiť zmeny zamestnanosti na efekty generované zmenou jednotlivých faktorov (zmenou technickej 
efektívnosti, teda posunom hranice efektívnosti) ako i zmenou vstupov a výstupov . Výsledky takejto dekom‑
pozície sa pohybujú vždy okolo hodnoty 1 . Hodnota menšia ako 1 znamená , že zmena príslušnej premennej 
má záporný vplyv na zmenu výslednej premennej . Ak teda v našom prípade počet robotov rástol a jeho prí‑
spevok k celkovej zamestnanosti bol vykázaný nižší ako 1, rast počtu robotov znižoval zamestnanosť . V prípa‑
de výsledku dekompozície vyššieho ako 1 je implikácia opačná . Celková zmena zamestnanosti je potom súčin 
efektov generovaných zmenami jednotlivých faktorov .
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Dáta 
v absolútnych 

číslach

Rast 
pracovnej sily 

(L2/L1)

Príspevok 
zmeny 

efektívnosti

Príspevok 
technického 

posunu

Príspevok 
zmeny 

kapitálovej 
zásoby

Príspevok 
zmeny 

pracovnej 
zásoby

Príspevok 
zmeny 

robotov

AU 1.4358 1.1690 0.8747 0.9521 1.9750 0.7467

AT 1.1933 0.9886 0.8082 0.8546 1.7478 1

BE 1.1911 1.0461 0.7962 0.8663 1.6509 1

CH 1.2597 0.8826 0.8112 0.8853 2.0337 0.9773

CZ 1.0174 1.9701 0.7502 0.9486 1.4975 0.4846

DE 1.1234 1.0316 0.8279 0.8567 1.5399 0.9970

DK 1.0842 1.0895 0.8373 0.8551 1.7182 0.8090

ES 1.3309 1.1041 0.8333 0.8506 1.9606 0.8674

FI 1.2172 1.0661 0.8052 0.9192 1.6105 0.9579

FR 1.1483 1.0508 0.8316 0.8013 1.6647 0.9851

GB 1.2175 1.1677 0.8789 0.7759 1.7102 0.8940

HU 1.0677 1.8833 0.8973 0.6854 1.6174 0.5699

IT 1.0876 1.1914 0.7605 0.9070 1.3236 1

JP 0.9899 1.0512 0.8775 0.8883 1.2080 1

KR 1.2553 1.0233 0.9006 0.7306 1.9181 0.9719

NL 1.2095 1.2763 0.8334 0.8767 1.7579 0.7378

NO 1.3010 1 0.8104 0.9613 2.2956 0.7275

PL 1.1230 1.0975 0.9961 0.6766 2.3506 0.6458

PT 1.0039 1.6654 0.7964 0.8317 1.5869 0.5734

RU 1.0427 0.4038 0.8078 0.9485 2.3730 1.4203

SG 2.0637 0.7741 0.8281 0.6222 5.1739 1

SK 1.0763 1.0304 0.9418 0.7465 1.8105 0.8206

Sl 1.0255 1.4091 0.8411 0.7151 1.4756 0.8200

SE 1.1589 0.9850 0.8120 0.8785 1.6673 0.9893

TW 1.2232 1.2442 0.8821 0.6698 1.8199 0.9144

US 1.1768 1 0.8461 0.9218 1.6440 0.9178

Priemer 1.180 1.095 0.840 0.826 1.810 0.857

Zdroj: Luptáčik et al . (2021),str . 93 – 94 .

Výsledky modelových prepočtov uvedené v Tabuľke 5 ukazujú, že zavádzanie robotov v krajinách uvedenej 
vzorky viedlo v priemere k poklesu zamestnanosti medzi rokmi 1995 a 2015 vo výške 14,3 % (1‑0,857), na 
Slovensku vo výške 18 % (1‑0,82) . Ešte výraznejší substitučný efekt možno pozorovať pre Českú republiku, 
Maďarsko, Portugalsko a Poľsko, čo je dôsledkom vysokého nárastu počtu robotov v týchto krajinách v uve‑
denom období . Napriek tomu zamestnanosť – ako ukazujú čísla v druhom stĺpci – narástla, v priemere o 18 
% . Výsledky modelu potvrdzujú, že roboty síce priamo prispievajú k vytláčaniu práce (negatívny substitučný 
efekt, čísla v stĺpci „Príspevok zmeny robotov“ sú až na jednu výnimku menšie ako 1), avšak počet zamestna‑
ných v dôsledku zmien efektívnosti (pozri tretí stĺpec) ‑ ku ktorému práve automatizácia prispieva – a faktorov 
popísaných vyššie a ilustrovaných na údajoch za EÚ na grafe 2 vzrástol . Kompenzácia substitučného techno‑
logického efektu zvýšeným dopytom po produktoch (v dôsledku rastu produktivity a následne nižších cien 
produktov a vyšších miezd) a medziodvetvovými spillover efektmi je v našich makroekonomických údajoch 
a v použitom DEA modeli zohľadnená rastom HDP generujúcim rast zamestnanosti v ekonomike jednotli‑
vých krajín .
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Druhou otázkou, ktorá je v súvislosti s analýzou národohospodárskych dopadov Priemyslu 4 .0 predmetom 
intenzívneho skúmania je, ako automatizácia prispieva k hospodárskemu rastu . Za týmto účelom sme nafor‑
mulovali DEA model, kde berieme do úvahy ako výrobné vstupy: počet robotov, počet pracovníkov, fyzicky 
kapitál, a ako výstup hodnotu hrubého domáceho produktu .

S využitím nášho DEA modelu a metodiky Hendersona – Russella (2005) sme hospodársky rast v jednotli‑
vých krajinách našej vzorky rozložili na príspevok zmeny v efektívnosti využívania zdrojov, posunu efektívnej 
hranice, zmeny v kapitálovej zásobe, zmeny v objeme pracovnej sily a zmeny v zásobe robotov . Výsledky mo‑
delových prepočtov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke .

Tabuľka 6: Príspevok jednotlivých faktorov k rastu reálneho HDP
(26) Zmena 

rHDP
Príspevok 

zmeny 
efektívnosti

Príspevok 
technického 

posunu

Príspevok 
zmeny 

kapitálovej 
zásoby

Príspevok 
zmeny 

pracovnej 
zásoby

Príspevok 
zmeny 

robotov

AU 1.9750 0.8554 1.1432 1.2459 1.2151 1.3341

AT 1.7478 1.0115 1.2374 1.2092 1.1480 1.0060

BE 1.6509 0.9559 1.2560 1.1927 1.1499 1.0026

CH 2.0337 1.1330 1.2328 1.2113 1.1865 1.0131

CZ 1.4975 0.5076 1.3329 1.1248 1.0110 1.9463

DE 1.5399 0.9693 1.2079 1.2117 1.0844 1.0010

DK 1.7182 0.9179 1.1944 1.2334 1.0475 1.2131

ES 1.9606 0.9055 1.2002 1.3485 1.1824 1.1314

FI 1.6105 0.9380 1.2420 1.1655 1.1608 1.0218

FR 1.6647 0.9517 1.2025 1.3064 1.1023 1.0102

GB 1.7102 0.8560 1.1380 1.4025 1.1054 1.1324

HU 1.6174 0.5310 1.1145 1.4596 1.0346 1.8099

IT 1.3236 0.8393 1.3150 1.1141 1.0733 1.0028

JP 1.2080 0.9513 1.1396 1.1207 0.9943 1

KR 1.9181 0.9772 1.1103 1.5009 1.1594 1.0159

NL 1.7579 0.7834 1.1999 1.2760 1.1156 1.3137

NO 2.2956 1 1.2340 1.2458 1.1487 1.3000

PL 2.3506 0.9111 1.0039 1.5454 1.0211 1.6285

PT 1.5869 0.6004 1.2556 1.2501 1.0025 1.6797

RU 2.3730 2.4764 1.2380 1.0965 1.0208 0.6915

SG 5.1739 1.2918 1.2076 2.1751 1.5249 1

SK 1.8105 0.9705 1.0618 1.3982 1.0385 1.2099

Sl 1.4756 0.7097 1.1889 1.4336 1.0152 1.2017

SE 1.6673 1.0152 1.2316 1.1923 1.1144 1.0036

TW 1.8199 0.8037 1.1336 1.7599 1.0702 1.0604

US 1.6440 1 1.1820 1.1970 1.0942 1.0619

Priemer 1.810 0.913 1.190 1.307 1.104 1.154

Zdroj: Luptáčik et al .(2021),str .96 ‑97 .

Výsledky ukazujú, že v priemere nami uvažovaných krajín prispievala ku ekonomickému rastu medzi rok‑
mi 1995‑2015 najvyššou mierou akumulácia kapitálu (30,7%), potom technický pokrok (posun hranice efek‑
tívnosti 19%), následne rastúca automatizácia (nárast počtu robotov 15,4%) a zmeny v objeme pracovnej sily 
(10,4%) . Príspevok zmeny počtu robotov má pri tom vysokú disperziu výsledkov, čo naznačuje, že jeho vplyv 
medzi krajinami sa výrazne líši .
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niekoľkých výnimiek . V Rusku sa počet robotov znížil, čo viedlo k negatívnemu príspevku k ekonomickému 
rastu . V prevažnej väčšine krajín možno pozorovať pozitívny efekt rastúcej zásoby robotov k ekonomické‑
mu rastu . Najvyšší príspevok nachádzame u štvorice krajín Česko, Maďarsko, Portugalsko a Poľsko . Maxi‑
mum dosahuje Česko na úrovni 1,946; nárast poctu robotov bol najdôležitejším faktorom rastu reálneho 
HDP v Českej republike medzi rokmi 1995 ‑2015 (pozri čísla v riadku pre Češku republiku, CZ) . Slovensko 
je na podobnej úrovni ako Slovinsko a Dánsko, s hodnotou 1,21; nárast automatizácie prispel k raste HDP 
v uvedenom období (na Slovensku vzrástol HDP v tomto období o 81%) 21 % . Vyšší efekt pre hospodársky 
rast na Slovensku bol generovaný len akumuláciou kapitálu (1,398) . Tieto výsledky sú v súlade s výsledkami 
v predchádzajúcej časti venovanej dopadom zmeny robotov na zamestnanosť, kedy práve spomínané krajiny 
vykazovali relatívne vysoký nárast počtu robotov a následne silný substitučný efekt . Rozvinuté krajiny ako 
Nemecko, Belgicko, Taliansko, Švédsko, Rakúsko, Južná Kórea či Fínsko nezaznamenali za skúmané obdobie 
až taký relatívny nárast počtu robotov ( vzhľadom na ich vyšší počet vo východiskovom roku 1995) a preto 
dosahujú nižšie hodnoty od (1,001 – Nemecko až 1,022 – Fínsko) hodnoty len mierne nad 1, ale rovnako 
vykazujú pozitívny efekt automatizácie na hospodársky rast . Rast produktivity v týchto krajinách bol ťahaný 
inými faktormi ako akumuláciou robotov , predovšetkým technickým pokrokom a investíciami do fyzického 
kapitálu .

Ďalšou otázkou je, aký efekt na hospodársky rast je generovaný zmenou úrovne digitalizácie . Metodikou 
ako pri predchádzajúcej otázke sme skúmali, ako zmeny v efektívnosti využívania zdrojov (posun smerom 
k hranici efektívnosti), technický pokrok (posun hranice efektívnosti), zmeny v kapitálovej zásobe, zmeny 
v objeme pracovnej sily a zmeny v úrovni digitalizácie (ktorá nie je meraná súhrnným indexom DESI_N, ale 
jeho jednotlivými komponentmi, ktoré sme použili pre jeho výpočet v predchádzajúcom odseku a ktoré sú 
vstupmi ‑ popri práci a fyzickom kapitále – pre náš nový DEA model ) prispievajú k zmene hospodárskeho 
rastu . Vzhľadom na dostupnosť údajov o úrovni digitalizácie (k dispozícii sú len od roku 2014) sme analy‑
zovali obdobie medzi rokmi 2014 až 2019 (v predchádzajúcej kapitole to bolo 1995‑2015), s použitím údajov 
zverejnených v rokoch 2015 (reprezentujúce stav v roku 2014 ) až 2020 (reprezentujúce údaje za rok 2019) . 
Taktiež sa nám zmenila vzorka krajín . V predošlej analýze sme sa zameriavali na najvyspelejšie ekonomiky 
sveta a v tomto prípade sú to krajiny Európskej únie . Využitie jednotlivých komponentov DESI indexu po‑
nuka hlbšie pohľady na dopady zvýšenia úrovne digitalizácie na hospodársky rast ako by to bolo pri použití 
zloženého DESI N indexu .

Ako ukazujú výsledky v Tabuľke 7 medzi rokmi 2014 a 2019 zaznamenali ekonomiky EÚ rast HDP v prie‑
mere o 17 % (Slovensko na úrovni priemeru EU) . Najvyšší podiel na tomto rast mal technologický pokrok, 
vo výške 7,6 % a akumulácia fyzického kapitálu vo výške 5 % ( na Slovensku to bola akumulácia fyzického 
kapitálu vo výške takmer 10% a technologicky pokrok vo výške viac ako 3%) .
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Tabuľka 7: Príspevky faktorov k rastu v DEA modeli s komponentmi DESI indexu

Zdroj: Luptáčik et al .(2021) str .103 104 .
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digitálnych verejných služieb (v priemer vo výške 2 %, pričom vo viacerých krajinách je to viac ako 5 % a na 
Slovensku viac ako 3 %) a v integrácii digitálnych technológii( v priemere viac ako 1 %, pričom vo Fínsku je 
to viac ako 6 %, v Dánsku a Rakúsku viac ako 3 %), čo v priemere predstavuje vyšší efekt ako je efekt zmeny 
v objeme pracovnej sily . Napriek krátkemu časovému obdobiu možno tieto výsledky poväzovať za signifikant‑
ný efekt digitalizácie na hospodársky rast .

4. Implikácie pre hospodársku politiku a otvorené otázky pre ďalší výskum.
V predchádzajúcich častiach sme sa venovali analýze dopadov automatizácie a digitalizácie na zamestnanosť 
a hospodársky rast na základe údajov z minulosti . Otázka celkového resp . čistého efektu na zamestnanosť 
v ekonomike zostava stále otvorená a jej analýza si vyžaduje použitie komplexných multisektorálnych makro‑
ekonomických modelov a moderných ekonometrických metód . Príkladom môže byť štúdia Mönnig ‑Maier‑
‑Zika (2019), ktorá okrem dopadu digitálnej transformácie na trh práce analyzuje i dopad digitalizácie na 
príjmové nerovnosti . Analýza je založená na makroekonometrickom input ‑output modeli tzv . INFORGE (IN‑
terindustry FORecastin GErmany) model, ktorý sa už niekoľko rokov používa na odhad dlhodobej zamest‑
nanosti na nemeckom trhu práce (Ahlert et al ., 2009) . Autori tejto štúdie odhadujú, že napríklad v roku 2025 
1,54 milión pracovných miest zanikne, ale 1,51 milión pracovných miest vznikne . Saldo 30 tisíc pracovných 
miest je veľmi malé číslo porovnávajúc s počtom novovzniknutých pracovných miest .

Graf 5: Efekt digitalizácie na zamestnanosť

Zdroj: Mönnig ‑Maier ‑Zika (2019), prevzaté z Luptáčik et al . (2021) str .110 .

Z podrobnejších výsledkov tejto štúdie vyplýva, že digitálna transformácia povedie hlavne k štrukturál‑
nym zmenám v  zamestnanosti . Digitálna transformácia vedie k  zníženiu počtov zamestnancov hlavne vo 
výrobných odvetviach, ale v odvetviach ako informačné a komunikačné technológie a oblasť vzdelávania bude 
dopyt po zamestnancoch rásť . Pracovné miesta zaniknú hlavne v priemyselných odvetviach, kde vďaka tech‑
nologickým inováciám ľudia sú oveľa nahraditeľnejší robotmi a  inými rôznymi strojmi . Kvôli týmto štruk‑
turálnym zmenám, dopyt po vysoko kvalifikovaných pracovníkov bude rásť, čo bude viesť k vyšším mzdám 
a tým k podpore spotrebiteľského dopytu a následné i hospodárskeho rastu . O vývoji príjmových nerovnosti 
autori štúdie predpokladajú, že ich nárast v dôsledku digitalizácie nebude výrazný (vzhľadom na klesajúci 
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dopyt po nízko kvalifikovanej pracovnej sile s nízkymi mzdami) a po roku 2030 budú mzdové nerovnosti len 
minimálne narastať .

Vzhľadom na veľmi vysokú mieru automatizovateľnosti pracovných miest ohrozenosti na Slovensku (po‑
zri Graf 1) a zaostávajúcej úrovne digitalizácie sa digitálna transformácia ekonomiky vo výraznej miere sa 
môže dotknúť ľudí s nižšími a strednými príjmami . Preto budú potrebné rozsiahle rekvalifikačné programy, 
ktoré zabezpečia uplatnenie zamestnancov ohrozených automatizáciou aj mimo produkčnú sféru (mali by 
sme chrániť pracú a nie jednotlivé pracovne miesta) . Rovnako tak podporovať vývoj a výskum a a neustále 
aktualizovať študijné osnovy na všetkých stupňoch štúdia so zameraním na podporu integrácie digitálnych 
technológii a digitálnych verejných služieb (Luptáčik et al . 2021 str . 124‑125) .

Signifikantný sa ukazuje dopad automatizácie na funkčné rozdelenie príjmov . Prettner (2016) a Prettner 
– Bloom (2020) ukázali, že zvýšené využívanie industriálnych robotov znižuje mzdovú kvótu, teda podiel 
odmien pre zamestnancov na hrubej pridanej hodnote v krajine . Vzhľadom na vysoký podiel dane z príjmov 
fyzických osôb na celkových príjmoch štátneho rozpočtu (na Slovensku v návrhu na roky 2021 ‑ 2023, to činí 
3,61 mld . eur, resp . niečo viac ako 9%) ako i príspevkov na sociálne zabezpečenie (druhá najvýznamnejšia časť 
príjmov rozpočtu verejnej správy) vynára sa otázka príjmovo neutrálnej kompenzácie výpadku v príjmovej 
časti rozpočtu a teda otázka daňovej reformy . Preto sa v posledných rokoch čoraz viac diskutuje o potrebe da‑
ňovej reformy, ktorá by mala reagovať nielen na túto výzvu, ale i potreby ochrany životného prostredia a zní‑
ženie daňovo ‑odvodového zaťaženia práce (čo by viedlo k zníženiu nákladov prace a zvýšeniu dopytu po práci 
a nárastu zamestnanosti) a súčasného zavedenia resp . zvýšenia tzv . environmentálnych dani a následné k tzv . 
„double dividend“, teda na jednej strane k vyššej zamestnanosti a súčasné k lepšej kvalite životného prostredia .

Príkladom a podnetom pre ďalšiu diskusiu môže byť daňová reforma („Ökösoziale Steuerreform“ ) v Ra‑
kúsku, ktorá bola predložená 3 .oktobra 2021 a  začala platiť v  postupných krokoch od 1 .októbra 2022 . Jej 
základnými kameňmi sú zníženie daňového zaťaženia pre podniky a zamestnancov ( s cieľom zvýšenia kon‑
kurencieschopnosti rakúskej ekonomiky; „economic dynamics“) a ekologizácia daňového systému zavedením 
poplatkov za emisie CO2: v roku 2022 30 Eur za tonu, v roku 2023 35 Eur za tonu a s postupným navyšovanim 
v ďalších rokoch („ environmantal sustainability“) . Jedna sa o veľmi kompexnú reformu zohľadňujúcu aj so‑
ciálne aspekty ako napr . tzv . regionálny klimaticky bonus a ďalšie zmeny v duchu novej hospodárskej politiky 
zahrňujúcej i aspekty sociálnej inklúzie ( „social inclusiveness“) .

Konštruktívna diskusia dopadov digitalizácie a  Priemyslu 4 .0 na ekonomiku a  spoločnosť vedená sna‑
hou využiť núkajúce sa šance a príležitosti musí byť založená na kvalitných vedecky fundovaných analýzach 
(„evidence based policy“) . Komplexná analýza týchto dopadov musí vychádzať z definície cieľov a výziev eko‑
nomického a sociálneho rozvoja spoločnosti („Ak nevieme do akého prístavu sa chceme plaviť, nepomôže 
nám žiaden priaznivý vietor“ ‑ Seneca ) a obsahovať aspekty národohospodárske, podnikovo ‑hospodárske, 
technicko ‑ekonomické , informatické, ako i legislatívno ‑právne (tzv . big data problém) . Miera simultánneho 
naplnenia troch strategických cieľov: ekonomickej dynamiky, sociálnej inklúzie a environmentálnej udrža‑
teľnosti by mala byť preto i  kritériom pri hodnotení dopadov digitalizácie a  Priemyslu 4 .0 na ekonomiku 
a spoločnosť .

Autorom článku je prof. Mikuláš Luptáčik
z Wirtschaftsuniversität Wien
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Myslíte si, že starostlivosť o to, či majú Vaši zamestnanci dlhy alebo nie, nepatrí k Vašej práci podnikového 
finančníka? Ak máte taký názor, je možné, že nerobíte svoju prácu úplne dobre, alebo prinajmenšom ste niečo 
zanedbali . Prieskum medzi podnikmi v USA ukázal, že kvôli finančnému stresu zamestnancov prichádzajú 
tamojší zamestnávatelia spolu až o 500 miliárd dolárov ročne, okrem iného preto, lebo ich zadlžení zamest‑
nanci trávia neefektívne 23‑31 pracovných dní z pracovného času ročne kvôli svojim dlhom . Dôvodom je, že 
buď priamo (komunikáciou s veriteľmi, inkasnými agentúrami či exekútormi v pracovnom čase) alebo ne‑
priamo (zníženým sústredením sa na prácu) riešia v pracovnom čase svoje dlhy, čo predstavuje spolu 11‑14% 
mzdových nákladov ‑ tie im platí zamestnávateľ za neproduktívnu prácu a na hrubý domáci produkt USA to 
vplýva až 2,5 percentami1 . Iný prieskum v USA síce vyššie uvedený počet pracovných dní strávený riešením 
súkromných dlhov znížil na 19,5 dňa ročne, avšak poukázal na varovný fakt, že až 52% zamestnancov sa cíti 
byť v strese zo svojej finančnej situácie .2 Ďalší americký prieskum ukázal, že v súčasnom krízovom období 
má až 47% zamestnancov problém platiť svoje účty .3 Ak by ste sa domnievali, že v Európe a na Slovensku je 
to inak, mýlite sa . Aj u nás sú zamestnávatelia, ktorí majú len v exekúcii viac než 25% svojich zamestnancov, 
nehovoriac o tých, čo majú dlhy po splatnosti ešte v predexekučných štádiách .

Exekúcie a tlak na mzdy vyplácané na čierno
Zamestnanci v exekúcii sa snažia o neoficiálne (nelegálne) vyplácanie časti mzdy, aby sa vyhli vysokým zráž‑
kam zo mzdy . Situácia po 1 .1 .2022 to sčasti zmenila, keď novelou Exekučného poriadku znížila čiastku zráža‑
nú zo mzdy . Tlak na vyplácanie mzdy „na čierno“ sa tým čiastočne eliminoval, ale aj tak státisíce ľudí v exekú‑
cii chcú radšej pracovať úplne bez zmluvy alebo len na zmluvu pokrývajúcu iba časť ich mzdy . Toto konanie 
má významný finančný dopad najmä v špeciálnych životných situáciách zamestnanca ‑ napríklad nižšie ne‑
mocenské dávky počas materskej dovolenky či práceneschopnosti, nižšie štátne kompenzácie počas režimu 
Kurzarbeitu, nižšia podpora v nezamestnanosti po strate zamestnania, nižší budúci dôchodok a pod .

V plnej miere to ukázal práve COVID, keď odvetvia, ktoré bežne vyplácali zamestnancom časť mzdy „na 
čierno“ alebo nechávali ľudí pracovať úplne bez pracovnej zmluvy, trpeli najviac, pretože štát im vyplácal iba 
kompenzácie na mzdy a odvody z oficiálnej mzdy zamestnanca . Takto si sčasti svoj problém „zavinili“ čier‑
nym zamestnávaním viaceré firmy v gastrosektore, ale aj v sektore logistiky a v mnohých iných, pričom neraz 
išlo o veľmi známe spoločnosti . Do takého sektoru práce sa po kríze zamestnanci ťažko vracajú, avšak je stále 
atraktívny pre ľudí v dlhoch . To zvyčajne platí dovtedy, kým nezistia, že aj iní zamestnávatelia im dokážu 
s dlhmi pomôcť, avšak nie čiernou prácou, ale inými účinnými spôsobmi, ktoré popisujeme ďalej . Ak je časť 
mzdy vyplácaná na čierno, má to len zdanlivý a krátkodobý efekt na finančnú situáciu zamestnanca, keďže 
dostane de facto viac peňazí, než by dostal pri plnom zdanení a plných odvodoch . V skutočnosti takýto spôsob 
vyplácania mzdy znižuje príjem a zvyšuje neistotu zamestnanca práve v jeho najťažších finančných situáciách 
(choroba, ošetrovanie člena rodiny, starostlivosť o maloleté dieťa počas materskej a rodičovskej dovolenky, 
strata zamestnania, invalidný či starobný dôchodok) .

1 MACKLIN, Dan: Businesses Losing $500 Billion Due to Employees´ Financial Stress . December 16, 2021 . Zdroj: https://www .
spiceworks .com/hr/benefits ‑compensation/guest ‑article/businesses ‑losing‑500‑billion ‑due ‑to ‑employees ‑financial ‑stress‑2/

2 The Real Cost of Employee Financial Stress – and How Employeers Can Help . Morgan Stanley Smith Barney, LLC ., 2021 . Zdroj: 
https://graystone .morganstanley .com/the ‑parks ‑group/articles/graystone/thought ‑leadership/financially ‑stressed ‑employees

3 JOSEPHSON, Amelia – BROCKLAND, Beth – SKAGGS, Megan: Helping Employees to Manage Debt . Research Paper, Financial 
Health Network . January 28, 2022 . Zdroj: https://finhealthnetwork .org/research/helping ‑employees ‑manage ‑debt/
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je úlohou finančného riadenia
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https://www.spiceworks.com/hr/benefits-compensation/guest-article/businesses-losing-500-billion-due-to-employees-financial-stress-2/
https://www.spiceworks.com/hr/benefits-compensation/guest-article/businesses-losing-500-billion-due-to-employees-financial-stress-2/
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Drahšie mzdové účtovníctvo a viac finančných transakcií
Ďalší finančný dopad je pociťovaný v mzdovom účtovníctve organizácie – spracovať požiadavky exekútorov 
a veriteľov vyplývajúce z dohôd o zrážkach zo mzdy a iných príjmov sú komplikovanou agendou s nie vždy 
stopercentne jasnými zákonnými pravidlami, pričom zákonná úprava podlieha zmenám (napríklad rozsiahla 
zmena od 1 .1 .2022) a najmä sumy životného minima, z ktorých je odvodená zrážaná čiastka, sa menia každo‑
ročne . Plnú zodpovednosť za správnosť výpočtu nesie zamestnávateľ . Mzdové účtovníčky táto agenda zaťažuje 
a v organizáciách, kde je v exekúcii aj niekoľko desiatok percent zamestnancov (najmä v organizáciách s vy‑
sokým podielom nízko ‑kvalifikovanej práce) to prináša náklady na zamestnanie dodatočných pracovných síl 
v mzdovej učtárni .

Niekoľko stoviek či tisícov peňažných prevodov navyše (platby na účty exekútorov a veriteľov) prináša náro‑
ky na čas, zvyšuje náklady, nehovoriac o situácii, kedy dochádza k zmene exekútora, čo nie je neobvyklé . Tieto 
finančné transakcie poväčšine nemajú pevnú mesačnú výšku, čo tiež sčasti komplikuje ich spracovanie . Ďalšou 
komplikáciou spracovania je, že zamestnanci v exekúcii častejšie vyžadujú prevod vyplácanej mzdy na zmenený 
bankový účet, keďže doterajší účet s vyplácanou mzdou majú zablokovaný exekútorom a vyplatený (nezrazený) 
zvyšok mzdy nemajú možnosť čerpať . Hoci by k takej situácii nemalo dochádzať, v praxi je častá, keďže exekú‑
tor sa bráni tým, že nevie presne identifikovať, či suma pripísaná na účet je mzdou alebo nie . Rovnako je veľký 
tlak na vyplácanie mzdy v hotovosti, aby sa predišlo nedostupnosti vyplatenej mzdy z bankového účtu .

 Vplyv dlhov na stabilitu zamestnancov
 Zadlžení zamestnanci:
• sú menej stabilní, pretože hľadajú cesty zvýšenia mzdy aj cestou zmeny zamestnania, čo znamená, že iný 

zamestnávateľ ich v prípade záujmu ľahko preplatí vyššou mzdou (spravidla ide o veľmi malé rozdiely vo 
výške mzdy, ktoré sú i tak pre zamestnanca motivujúce),

• vytvárajú väčší tlak na zvyšovanie miezd, na odmeny, na pomoc zo sociálneho fondu a pod ., toto správanie 
často zvyšuje napätie v sociálnej klíme a vzťahoch v organizácii,

• pri súčasnej inflácii rýchlejšie pociťujú vznikajúci nedostatok prostriedkov na živobytie a tlačia na inflačné 
zvýšenie miezd skôr ako nezadlžení zamestnanci s rovnakou mzdou,

• sa výnimočne prejavujú ako stabilnejší, pretože potrebujú stabilnú prácu, akceptujú nadčasy, radi podajú 
vyšší pracovný výkon s cieľom získania vyššieho príjmu . Obvykle to však netrvá dlho, pretože časom pri‑
chádza vyčerpanie, prípadne sa cítia tlakom zamestnávateľa na výkon zneužívaní a rýchlo sa budú snažiť 
o zmenu zamestnania s lepším pomerom výkonu a mzdy,

• majú často tzv . tunelové videnie svojho problému – sústreďujú sa až príliš na svoj problém, nevidia nič 
okolo a tým často svoju situáciu ešte zhoršia4 . Výsledkom môže byť strata zamestnania . Napríklad namiesto 
sústredenia sa na prácu a snahu príjem zachovať tým, že podajú dobrý výkon, sa sústreďujú na to, ako si 
nájsť lepšie platenú prácu, čo má za následok pokles pracovného výkonu a dopad na pohyblivú zložku 
mzdy alebo i stratu zamestnania,

• často v snahe utajiť svoj problém pred ostatnými (kolegami, rodinou a dôležitými osobami) namiesto hľa‑
dania podpory a efektívneho riešenia situácie vydávajú veľmi veľa energie na utajenie situácie, čo má ne‑
gatívny dopad na vzťahy . Rovnaký dopad má opačná situácia, kedy si požičiavajú peniaze postupne od 
viacerých kolegov, kamarátov, príbuzných a známych a tým, že sa situácia po určitom čase zverejní, má 
dopad na ich vnímanie ostatnými ako i na vzťahovú rovinu, spoluprácu a takýto zamestnanci zamestnáva‑
telia pod tlakom okolností zmenia,

• vo vybraných zamestnaniach (najmä v zahraničí) prestávajú spĺňať podmienky pre svoje pracovné zarade‑
nie a musí byť prinajmenšom preradený na inú prácu . Ide o zamestnania, kde sa vyžaduje tzv . bezdlhovosť5 

4 MULAINATHAN, Sendhil, SHAFIR, Eldar: Scarcity . The New Science of Having Less and How It Defines Our Lives . Picador, New 
York, 2013, ISBN: 978‑1‑250‑05611‑5, str . 24‑27

5 PORUBAN, Andrej: Bezdlhovosť ako požiadavka na riadny výkon práce . Verlag Dasshöfer, 1 .12 .2021 . Zdroj: https://www .hrvpra‑
xi .sk/33/bezdlznost ‑ako ‑poziadavka ‑na ‑riadny ‑vykon ‑prace ‑uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAHFmUAz7IWaz1zMWLuYB
6Rb0gJO2yjZQak ‑kDkHmuvAf/

https://www.hrvpraxi.sk/33/bezdlznost-ako-poziadavka-na-riadny-vykon-prace-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAHFmUAz7IWaz1zMWLuYB6Rb0gJO2yjZQak-kDkHmuvAf/
https://www.hrvpraxi.sk/33/bezdlznost-ako-poziadavka-na-riadny-vykon-prace-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAHFmUAz7IWaz1zMWLuYB6Rb0gJO2yjZQak-kDkHmuvAf/
https://www.hrvpraxi.sk/33/bezdlznost-ako-poziadavka-na-riadny-vykon-prace-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAHFmUAz7IWaz1zMWLuYB6Rb0gJO2yjZQak-kDkHmuvAf/


FINANČNÝ MANAŽÉR 3/2022

OD
BO

RN
É A

 TE
OR

ET
IC

KÉ
 TÉ

M
Y

20

(t .j . nemať dlhy vymáhané po splatnosti) na základe charakteru práce (najmä keď ide o prácu s finančnými 
transakciami a s hotovosťou, čo môže byť rizikové u ľudí s vysokou potrebou riešiť svoje finančné problémy) .

Vplyv dlhov na produktivitu jednotlivca a tímu
Zadlžení zamestnanci:
• kvôli nezvládnutým dlhom majú pocit, že nemajú kontrolu nad svojim životom a často kvôli ním stratia aj 

partnerský vzťah či rodinu, čo vedie k ich vyššiemu stresu a vplýva na ich produktivitu,
• často sú absentérmi kvôli fuškám alebo kvôli zdraviu podlomenému hranične záťažovou životnou situ‑

áciou a vyčerpanosťou z toho, že okrem osemhodinovej práce pre vašu organizáciu robia ešte v ďalšom 
zamestnaní (alebo aj v niekoľkých zamestnaniach),

• neprichádzajú do práce s čistou a oddýchnutou mysľou a aj počas práce sú takmer permanentne „podvedo‑
me“ v strese zo svojej zlej finančnej situácie . To výrazne nabúra ich schopnosť produktívne pracovať a vy‑
užívať svoje schopnosti (napr . často unikajú do tzv . denného snenia, myšlienkami sú neprítomní a pod .),

• často si budú požičiavať od kolegov, avšak nebudú vedieť pôžičku vrátiť, čo výrazne nabúra vzťahy na pra‑
covisku a tým aj výkon tímu ako celku . Prípadne sa produktivita zamestnanca zníži vďaka tzv . vyhýbavému 
správaniu (PN, OČR, oneskorené príchody z dôvodu, aby sa vyhol kontaktu s osobou, ktorej peniaze dlží),

• sa často stránia aktivít v tíme, či už ide o spoločné obedy alebo iné tímové aktivity, aby svoj finančný prob‑
lém z dôvodu hanby pred kolegami utajili . To môže priniesť nielen ich sociálne vylúčenie (alebo samovylú‑
čenie), ale aj následný vplyv na kvalitu tímových vzťahov a tým ja na produktivitu práce,

• sú emočne nestabilní a častejšie sa tým dostávajú do konfliktu s kolegami či manažérmi, čo má vplyv na 
pracovnú atmosféru a ohrozuje to produktivitu práce,

• môžu produkovať sociálne patologické správanie, napr . kvôli potrebe peňazí sa dopustia na pracovisku 
krádeží, prípadne pri hľadaní úniku zo svojej situácie prepadnú látkovým závislostiam (alkoholu, drogám) 
alebo kvôli hmlistej šanci získania peňazí i nelátkovým závislostiam (gambling),

• sa môžu nechať zlákať vidinou zárobku do rôznych multilevel sietí a miesto pracovného výkonu sa budú 
venovať inej činnosti,

• prežívajú dlhodobú záťaž rôzneho stupňa čo môže viesť ako k oslabeniu fyzického zdravia, tak aj duševné‑
ho zdravia a zvýšenej chorobnosti . Potvrdzujú to i prieskumy vo Veľkej Británii, ktoré opakovane preuká‑
zali, že u ľudí nezvládajúcich svoje dlhy sa vyskytujú dušené poruchy dvakrát častejšie než u iných ľudí6 7 

Čo môže urobiť zamestnávateľ
Zamestnávateľ (čím zďaleka nemyslíme iba oddelenie ľudských zdrojov, ale aj finančného manažéra a celé 
vedenie organizácie) môže zadlženým zamestnancom (a tým aj organizácii) pomôcť v niekoľkých krokoch:

1. Identifikovať zadlžených zamestnancov. Jednoduchšie to bude u  tých, ktorí už majú zrážky zo mzdy . 
U tých, ktorí ich ešte nemajú, bude potrebné sledovať sprievodné znaky a ak sa viacero týchto signálov 
objaví súbežne (nesústredenosť, nižší pracovný výkon, slabšia koncentrácia a vyššia emočná nestabilita, 
súkromné telefonáty počas pracovnej doby, vyššia chorobnosť, požiadavka na nadčasy, požiadavka na zvý‑
šenie mzdy alebo preradenie na iné miesto kvôli platu, žiadosť o vyplatenie zálohy na mzdu, prestal pri‑
spievať na darčeky k výročiam kolegov, nezúčastňuje sa tímových aktivít, na ktoré je potrebné si priplatiť), 
môže ísť s vysokou pravdepodobnosťou o zamestnanca vo finančných ťažkostiach . Napríklad v Holandsku 
existuje aj odporúčaný dotazník sumarizujúci signály možných problémov zamestnanca s dlhmi .8 Samo‑
zrejme, každý zo signálov má význam najmä vtedy, ak došlo k zmene oproti minulému stavu či minulému 
správaniu .

6 GRANT THORNTON: Emotion and the Psychology of Debt . Institute of Welfare, UK, 2013 . Zdroj: http://instituteofwelfare .com/
resources/Debt .pdf

7 NEILL, Gareth: The Psychology of Debt . Grant Thornton, UK, 2011 . Prezentácia k výsledkom projektu čerpaná zo zdroja: https://
azslide .com/queue/the ‑psychology ‑of ‑debt_5a0e66a61723dd01a9a073e9 .html

8 https://www .financieelfittewerknemers .nl/Herken/Signaaltool/

http://instituteofwelfare.com/resources/Debt.pdf
http://instituteofwelfare.com/resources/Debt.pdf
https://azslide.com/queue/the-psychology-of-debt_5a0e66a61723dd01a9a073e9.html
https://azslide.com/queue/the-psychology-of-debt_5a0e66a61723dd01a9a073e9.html
https://www.financieelfittewerknemers.nl/Herken/Signaaltool/
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Y 2. Začať komunikáciu so zamestnancami o ich možnom finančnom probléme. Táto časť pomoci je veľmi 

ťažká, pretože ľudia so zamestnávateľom obvykle na túto tému veľmi nechcú hovoriť . Dobrý výsledok sa 
oveľa ľahšie dosiahne tam, kde sú vzťahy priateľskejšie, atmosféra humánnejšia a ľudia zvyknutí s kolegami 
či so svojim najbližším šéfom hovoriť aspoň občas aj o súkromných veciach a neoddeľujú úplne striktne 
súkromnú a pracovnú sféru . Za každých okolností je však potrebné vedieť ako hovoriť so zamestnanca-
mi o ich osobnej kríze . Kľúčom k úspechu je dlhodobé budovanie vzťahov dôvery a najmä zachovania 
dôvernosti, aktívne počúvanie toho, čo hovorí zamestnanec a stránenie sa akéhokoľvek odsúdenia jeho 
konania či posudzovania jeho podielu na vzniknutej situácii . Je vhodné, ak zamestnávateľ svojich manažé‑
rov rôznych úrovní špeciálne vyškolí aj na komunikáciu so zamestnancami o ich osobných krízach . Väčší 
úspech predpokladáme v organizáciách, kde hovoríme o vedení ľudí so záujmom o nich a ich dlhodobú 
spokojnosť a udržateľnosť v organizácii, nie o riadení ľudí s cieľom dosiahnuť maximálnu výkonnosť .

3. Ponúknuť konkrétnu podporu a pomoc. Môže ísť o priamu finančnú pomoc (napríklad preradenie na 
inú lepšie platenú nočnú zmenu alebo na lepšie platenú prácu, umožnenie primeraných nadčasov, pridele‑
nie pomoci zo sociálneho fondu či firemnej nadácie) alebo o nepriamu pomoc (konzultácia s pracovným 
a poradenským psychológom alebo koučom alebo odporúčanie bezplatnej štátnej dlhovej poradne) .

4. Preventívna činnosť. Samozrejme, ako v každej ľudskej činnosti, prevencia je lepšia a účinnejšia než ná‑
sledná intervencia . Sekundárna prevencia, teda zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti zamestnancov 
je v tomto prípade kľúčovou otázkou . Hromadné tréningy však v tomto smere neprinášajú obvykle očaká‑
vané efekty . Oveľa účinnejšie sú individuálne konzultácie konkrétnych finančných situácii zamestnancov, 
napríklad aj cez bezplatné dlhové poradne, ktoré spomíname ďalej .

Štátne bezplatné dlhové poradne
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadilo vo svojom rezorte v rokoch 2021 a 2022 postupne 
46 bezplatných dlhových poradní pre nadmerne zadlžené fyzické osoby . Poradne pokrývajú celé územie 
Slovenska a v každej z nich pracujú na prípadoch klientov spoločne traja poradcovia – právnik, ekonóm 
a psychológ . Právnik poskytne pomoc v analýze oprávnenosti dlhov a v rozporovaní pochybných či nezá‑
konných dlhov, ekonóm funguje ako budget coach rodinného rozpočtu zamestnanca a okrem nastavenia ro‑
dinných príjmov a výdavkov pomôže aj s optimalizáciou splátok dlhov . Psychológ zasa pomôže s hľadaním 
vnútornej motivácie zadlženého človeka situáciu riešiť, postojom človeka k  dlhom, uvedomením si hĺbky 
problému a nájdenia sily na jeho riešenie . Bezplatné dlhové poradne vašim zamestnancom radi pomôžu aj 
s prevenciou – ak zamestnanec plánuje väčší dlh (chce si zobrať väčší úver), dostal nejasnú finančnú ponuku 
(napríklad pôžička cez mobilnú aplikáciu) alebo sa len obáva, či zvládne svoje súčasné dlhy, môže navštíviť 
bezplatnú dlhovú poradňu a konzultovať svoje plány s poradcami (tu hovoríme o primárnej prevencii) .

Bezplatné dlhové poradne majú veľký záujem spolupracovať so zamestnávateľmi v každom regióne, nakoľ‑
ko si plne uvedomujú, akým problémom sú pre zamestnávateľa zadlžení zamestnanci . Stačí ich z vašej strany 
osloviť, alebo ich priamo odporučiť vašim zamestnancom . Detaily o poradniach nájdete na webovej stránke 
projektu na adrese https://www .pomahamedlznikom .sk/, alebo na sociálnej sieti na adrese https://www .face‑
book .com/BezplatneDlhovePoradne, prípadne môžete kontaktovať priamo autorov článku, ktorí na projekte 
bezplatných dlhových poradní aktívne spolupracujú .

https://www.pomahamedlznikom.sk/
https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne
https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne
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Úvod
Vzdelávanie, zvlášť terciárne vzdelávanie je jedným z najdôležitejších faktorov ekonomického rastu v každej 
krajine . Vzťah medzi terciárnym vzdelaním a ekonomickým rastom je ústredným predmetom výskumu v eko‑
nómii (Dragoescu, 2015) . Ekonomický rast, sociálna a ekonomická stabilita závisia od vytvárania vedomostí 
a ich praktických aplikácií (Buzinskiene, Rudyte, 2014) . Hospodársky rast je vo všeobecnosti definovaný ako 
zvyšovanie reálnej produkcie danej ekonomiky v čase . Bujňáková (2018) tvrdí, že je najdôležitejším faktorom 
zvyšovania životnej úrovne . Vyspelé ekonomiky neustále sledujú nové stimuly, ktoré ovplyvňujú ekonomický 
rast a prispôsobujú im svoje programy pre čo najlepšiu výkonnosť a stabilitu ekonomiky krajiny . V priebehu 
času sa neustále stretávame aj s vývojom nových teórií ekonomického rastu, podstatou ktorých je rozšírené 
chápanie kapitálu . Nová teória hospodárskeho rastu berie do úvahy technický pokrok, vedomosti, vzdelanost‑
nú úroveň, tvorivosť a pozitívne externality (Nallari, Griffith, 2011) .

Pri nastavovaní systému zabezpečovania verejnej služby rieši garant, resp . regulátor otázku jej financovania . 
Financovanie verejných služieb, kam patrí aj poskytovanie terciárneho vzdelávania je rozsiahlym problémom, 
v ktorom neexistuje jednotný prístup k riešeniu tejto otázky . Pre vlády a inštitúcie terciárneho vzdelávania je 
čoraz náročnejšie zvoliť najadekvátnejšie spôsoby zamerania a vyváženia investícií (Európska komisia, 2017) . 
Investície do vzdelania predstavujú vo všeobecnosti predpoklad sociálneho a ekonomického rastu a získanie 
nezávislosti kladie vzdelanie na popredné miesto v rámci rozvojových plánov . Jednotlivé krajiny sveta použí‑
vajú rozdielne systémy financovania, pričom každý z nich má inú úspešnosť . Je to tak aj v európskom priesto‑
re, kde sa rozhoduje na úrovni členských štátov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni v súlade so zásadou 
subsidiarity (Úradný vestník EÚ, 2021) .

Škandinávske krajiny, t .j . Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko aj napriek istým podobnostiam a spo‑
ločným znakom v prístupe k financovaniu inštitúcií poskytujúcich terciárne vzdelávanie tieto systémy nema‑
jú rovnaké (Schmidt, 2012) . Vlády zostávajú primárnymi financovateľmi terciárneho vzdelávania vo väčšine 
členských štátov EÚ . Vo všetkých prípadoch zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní stimulov, cieľov a noriem 
kvality pre systém terciárneho vzdelávania ako celku (Európska komisia, 2017) . Príspevok verejného sektora 
sa líši v závislosti od krajiny . Vplyvom ekonomických, sociálnych, kultúrnych a politických podmienok a okol‑
ností v krajine, ale aj globalizácie sa reakcie jednotlivých krajín a vzdelávacích inštitúcií menia . Významnú 
úlohu v globálnej ekonomike zohrala aj globálna hospodárska kríza . Po roku 2008 boli vlády nútené pristúpiť 
k zníženiu verejných výdavkov na terciárne vzdelávanie, nakoľko negatívnym dôsledkom bola rastúca neza‑
mestnanosť a zlý ekonomický stav, čo malo za následok zníženie dopytu po vzdelaní (EACEA, 2013) .

Rovnako ako pri rôznych iných odvetviach financovaných z  verejného sektora, aj finančné potreby vo 
vzdelávaní značne presahujú celkový objem finančných prostriedkov, ktoré sú každoročne vyčlenené zo štát‑
neho rozpočtu . Na základe oznámenia Európskej komisie (2017) podpora efektívnych a účinných systémov 
terciárneho vzdelávania patrí medzi štyri prioritné opatrenia podporované činnosťami na úrovni Európskej 
únie . Schopnosť inštitúcií a systémov terciárneho vzdelávania zabezpečiť to, čo Európa potrebuje závisí od 
efektívne vynaložených primeraných ľudských a finančných zdrojov, stimulov a odmien .

V literatúre mnoho výskumov ukazuje za posledné tri desaťročia na vedomosti ako na hybnú silu hospo‑
dárskeho rastu a ekonomickej výkonnosti krajín . S pribúdajúcim množstvom vzdelávacích inštitúcií sa terci‑

Efekt terciárneho vzdelávania  
na ekonomický rast
Soňa PRIŠČÁKOVÁ – Michaela VIDIEČANOVÁ



FINANČNÝ MANAŽÉR 3/2022

OD
BO

RN
É A

 TE
OR

ET
IC

KÉ
 TÉ

M
Y

24

árne vzdelávanie stáva čoraz viac dostupnejším . Do 90 . rokov minulého storočia boli národné politiky v ob‑
lasti strategických rozhodnutí týkajúcich sa financovania terciárneho vzdelávania dominantnejšie (Teichler, 
2006) . Neoliberálne politiky začali od 80 . rokov 20 . storočia implementovať významnejšie zmeny do financo‑
vania terciárneho vzdelávania . Za posledné dve desaťročia došlo k významnému nárastu počtu súkromných 
vysokých škôl v takmer všetkých rozvojových a rozvinutých krajinách (Goksu, Goksu, 2015), čo spôsobilo 
zmeny v systéme financovania terciárneho vzdelávania .

Z pohľadu podielu výdavkov na terciárne vzdelávanie z HDP patrí Slovenská republika dlhodobo k štátom 
Európskej únie, ktoré investujú do vzdelávania menej finančných prostriedkov (Lung et al ., 2012) aj napriek 
tomu, že strategické vládne dokumenty ako jednu z priorít označujú práve rozvoj vzdelávania (Šebová, 2009) . 
Podporu terciárneho vzdelávania z verejných zdrojov vrátane poskytovania bezplatného vzdelania je možné 
brať ako pozitívnu externalitu . Súvisí to s tvrdením, že čím väčší počet ľudí dosiahne vyššie vzdelanie, tým 
viac sa zvyšuje kvalita celej spoločnosti a tým väčšie sú možnosti ďalšieho rozvoja takejto spoločnosti, či už 
ide o ekonomický, kultúrny alebo sociálny rozvoj krajiny (Peková, Pilný, 2002) . Toto tvrdenie potvrdzujú aj 
výsledky výskum autorov Mužík, Löwenhöfferová, Krpálek (2020) z ktorého vyplýva, že vzdelaní ľudia sú viac 
uvedomelí, dokážu lepšie využívať prírodné zdroje, majú väčší záujem o svoje zdravie, o ochranu životného 
prostredia a taktiež sú aktívnejší vo verejnom dianí .

Cieľom predloženej štúdie je kvalitatívne zhodnotiť efekt terciárneho vzdelávania na hospodársky rast 
v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) . Prvá časť výskumu je venovaná posúdeniu vývoja ekonomického rastu 
v predmetných krajinách . Z časového hľadiska sa štúdia sústredí na obdobie rokov 2009 ‑ 2021, s ohľadom na 
dostupnosť údajov . Hlavná časť štúdie je zameraná na vybrané faktory ekonomického rastu, ktoré potvrdzujú 
alebo vyvracajú vplyv terciárneho vzdelávania na hospodársky rast .

Vývoj ekonomického rastu
Skúmaná veličina, t .j . ekonomický rast je vyjadrená ako tempo ekonomického rastu v % v časovom rozpätí 
2009 ‑ 2021 . Jeho vývoj v čase v jednotlivých krajinách zobrazuje graf 1 . V roku 2008 sa v dôsledku hospo‑
dárskej krízy výrazne znížilo tempo rastu HDP vo všetkých krajinách . Graf 1 zobrazuje, že hospodárska kríza 
mala výrazný negatívny vplyv na hospodársky rast, pričom tento fakt potvrdzujú štúdie Checherita ‑Westphal, 
Rother (2012) a Gómez ‑Puig, Sosvilla ‑Rivero (2015), Pegas et al . (2020) .

 
*Poznámka: ČR – Česká republika, HU – Maďarsko, PL – Poľsko, SR – Slovenská republika
 
Graf 1 Tempo ekonomického rastu v % HDP

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z Eurostatu, 2022 .
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Keď sa pozrieme na vývoj Poľska, do roku 2019 ako jediná krajina nezaznamenala recesiu, teda záporný rast 
HDP . Neprekvapivým výsledkom na základe danej skutočnosti je aj to, že dosiahlo najvyššiu priemernú mieru 
rastu 3,28% v sledovanom období . Z grafu 1 je zrejmé, že rast HDP nebol konštantný, určitú dobu rástol pomal‑
šie, inokedy sledujeme rýchlejšiu mieru rastu . Zreteľne vidíme situáciu z rokov 2008 a 2009, z obdobia globál‑
nej hospodárskej krízy, kedy miera rastu HDP klesala vo všetkých krajinách . V roku 2008 došlo k spomaleniu 
medziročného rastu . Vo väčšine krajín sa medziročný nárast z roku 2007 znížil takmer na polovicu . Príčinou 
recesie v roku 2009 bola hypotekárna kríza v USA, ktorá vyvrcholila až do krachu banky Lehman Brothers v sep‑
tembri 2008 . Nasledovali rôzne krízové opatrenia naprieč globálnym finančným sektorom, môžeme spomenúť 
napríklad povinné zvýšenie kapitálových rezerv v bankách, či vládne garancie ochrany vkladov . Ani následné 
opatrenia na podporu ekonomiky už nezabránili recesií mnohých ekonomik (EURACTIV, 2022) . Jedinou kra‑
jinou, ktorú by sme mohli považovať za anomáliu v porovnaní s ostatnými skúmanými krajinami je Maďarsko, 
kde došlo k medziročnému nárastu v roku 2008 oproti roku 2007 . V roku 2009 sa okrem Poľska ocitli krajiny 
v rámci ukazovateľa HDP na svojich historických minimách . Poľsko ako jediná krajina dosahovala tempo ras‑
tu HDP v roku 2009 na úrovni 2,83%, zatiaľ čo ostatné krajiny mali tempo rastu záporné . Príčinou tohto javu 
bola vhodná kombinácia viacerých faktorov . Môžeme spomenúť napríklad devalváciu domácej meny poľskou 
národnou bankou, nízku otvorenosť poľskej ekonomiky vďaka čomu krajina nepocítila šok v podobe poklesu 
zahraničného dopytu, či napríklad pomerne silná existencia šedej ekonomiky zabezpečila nezdanený príjem 
domácnostiam a aj vďaka tomu neklesla spotreba na poľskom trhu v takej miere ako tomu bolo v ostatných 
krajinách EÚ (Drozdowicz ‑Bieć, 2011) . Hospodárska kríza mala nepriaznivé dopady na zamestnanosť, infláciu, 
investície, spotrebu, aj ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú HDP a teda ekonomický rast .

Bezprostredne po finančnej kríze sa v EÚ začali črtať problémy, ktoré sa neskôr (v roku 2010) premenili na 
dlhovú krízu . Krajiny V4 síce nepatrili priamo medzi tie, ktoré by mali ťažkosti kvôli vysokému zadlženiu . Av‑
šak táto kríza ukázala, že spoločný trh neprináša iba výhody, ale v prípade problémov sa recesia dotkne aj kra‑
jín, ktoré by ju možno inak nepocítili . Po recesii v roku 2009 v troch krajinách V4 (okrem Poľska) nasledoval 
v ďalšom roku prudký hospodársky rast, ktorý dosiahol predkrízové hodnoty . Tento nárast pokračoval v roku 
2011 iba v Maďarsku a Poľsku, aj keď v pomalšom tempe, zatiaľ čo Slovenská a Česká republika už vplyvom dl‑
hovej krízy zaznamenali pokles tempa rastu HDP . Tento pokles tempa trval do roku 2012, resp . 2013 . Od tohto 
obdobia skúmané krajiny zaznamenali pomerne stabilný hospodársky rast na úrovni 2 – 4 % HDP až do roku 
2019, ktorý naznačil opätovný výraznejší pokles HDP . V prvom kvartáli 2020 bol v Európe zaznamenaný nový 
variant vírusu COVID‑19, ktorého rýchle rozšírenie po celom svete vyvolalo pandemickú situáciu a preverilo 
tak nastavené politiky v štátoch, ekonomiku krajín, zdravotníctvo a aj ďalšie sektory . Vlády boli nútené pri‑
jať nepopulárne opatrenia od uzavretia stravovacích prevádzok, predajní, narušenia dodávateľských reťazcov, 
zrušenia verejných podujatí až po náklady na testovanie, karanténu, či dokonca lockdown spôsobili nemalé 
hospodárske škody, ktoré mali za následok prepad tempa rastu HDP v EÚ v roku 2020 . V nasledujúcom roku 
znovu zaznamenali ekonomiky nárast tempa rastu HDP na predkrízové hodnoty .

Poľsko bolo na svojom minime v  tempe rastu v roku 2020, kedy dosahovala úroveň ‑2,54% . Slovensko 
sa ocitlo v recesii dvakrát v období hospodárskej krízy v roku 2009 a v čase pandemickej krízy v roku 2020 . 
Maďarsko a Česká republika sa ocitli v recesii až trikrát . Maďarsko v roku 2009, 2012 a 2020, v Českej republi‑
ke trvala druhá vlna recesie dva roky 2012 a 2013 a opäť zaznamenali výrazný pokles (najväčší v rámci krajín 
V4) tempa rastu HDP v roku 2020 .

Podľa prognózy Európskej komisie (2022) Slovenská republika zaznamená v roku 2022 hospodársky rast 
na úrovni 2,3% HDP a v roku 2023 na úrovni 3,6% HDP . Inflačné očakávania sú pre rok 2022 až na úrovni 
9,8%, čo by sa malo v nasledujúcom roku zmierniť na stále vysokú hodnotu 6,8% .

Faktory vplývajúce na ekonomický rast
Odlišnosť v úrovni vzdelania je jednou z hlavných príčin rozdielov v ekonomickej výkonnosti medzi vyspelý‑
mi a rozvojovými krajinami (Mercan, Sezer, 2014) . Autori Hamdan et al . (2020) vo svojom výskume tvrdia, že 
najmä terciárne vzdelávanie prispieva k ekonomickému rastu niekoľkými spôsobmi, vrátane udržiavania kro‑
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ku s technologickým rozvojom, prenosom vedomostí a zvyšovaním povedomia . Práve to prispieva k zníženiu 
vedomostnej priepasti a chudoby v krajine . Liao et al . (2019) dospeli k záveru, že investície do vzdelávania 
majú najzreteľnejšie účinky na ekonomiku . Viac investovať do terciárneho vzdelávania odporúčajú Afzal et 
al . (2011), aby bolo možné ďalej urýchliť ekonomický rast, čo následne vedie k ďalšiemu vzdelávaniu, a tým 
aj k hospodárskemu rastu . Konopcynski (2013) tvrdí, že je oveľa výhodnejšie míňať dodatočné finančné pro‑
striedky na vzdelávanie ako na fyzický kapitál . Či dodatočné financovanie vzdelávania pochádza zo zníženia 
verejnej alebo súkromnej spotreby, je irelevantné . Na základe výsledkov výskumu Buzinskiene, Rudyte (2014) 
uskutočnenom v Litve zastávame názor, že investície do tvorby vedomostí zohrávajú dôležitú úlohu pri do‑
sahovaní dlhodobého ekonomického rastu . Štúdia Khorasgani (2008) potvrdila, že terciárne vzdelanie hralo 
dôležitú úlohu v hospodárskom raste Iránu v období rokov 1959–2005 . Táto štúdia ukázala, že zvýšenie in‑
vestícií do terciárneho vzdelávania v Iráne o jedno percento pravdepodobne prispeje k zlepšeniu HDP o 0,198 
p .b . z krátkodobého hľadiska a o 0,314 p .b . z dlhodobého hľadiska .

Napriek početným štúdiám, ktoré vyjadrujú pozitívny vzťah medzi vzdelaním a ekonomickým rastom, 
niektoré naznačujú, že medzi týmito dvoma premennými neexistuje žiadny významný vzťah . Ako dôvod toh‑
to konfliktu sa v štúdii uvádza absorpcia expanzie ľudského kapitálu verejným sektorom . Medzi autormi vý‑
skumov a štúdií neexistuje jasná zhoda v otázke úlohy terciárneho vzdelávania v ekonomickom raste . Niektorí 
nenašli spojenie medzi vyšším vzdelaním a ekonomickým rastom, a to najmä v rozvojových krajinách, kde je 
základné vzdelanie dôležitejšie ako terciárne (Patrinos, Psacharopoulos, 2004) . Tabuľka 1 poskytuje prehľad 
vybraných štúdií, ktoré sa zaoberali problematikou efektu terciárneho vzdelania na ekonomický rast .

Tabuľka 1 Prehľad vybraných štúdií zaoberajúcich sa efektom terciárneho vzdelania na ekonomický rast

Štúdia Skúmané 
obdobie Metodológia Potenciálne determinanty Efekt Krajina

Khorasgani 
(2008) 1959 – 2005

ARDL model; CUSUM 
and CUSUMQ test 

for stability; long ‑run 
relatioship, ECM test

ročný logaritmický HDP, 
fyzický kapitál, ľudský kapitál, 
výdavky na výskum, terciárne 

vzdelávanie

pozitívny Irán

Afzal et al. 
(2011)

1970/1971

–

2008/2009

ARDL model; Granger 
causality

reálny HDP, pracovná sila, 
fyzický kapitál, vzdelanie pozitívny Pakistan

Konopcynski 
(2013) 2000 – 2011 Exogenous growth 

model

reálny HDP, fyzický kapitál, 
ľudský kapitál, ponuka práce, 
miera úspor, celková spotreba 
(vzdelanie, súkromný sektor, 

verejná), vládne príjmy

pozitívny Poľsko

Abdullah 
(2013) 1960 – 2010 Solow model

priemerné roky školskej 
dochádzky, rast populácie, 

kapitál
negatívny Malajzia

Mercan, Sezer 
(2014) 1970 – 2012 Bounds test reálny HDP, celkové výdavky  

na vzdelávanie pozitívny Turecko

Buzinskiene, 
Rudyte (2014) 1998 – 2012 Correlation and regres‑

sion analysis

reálny HDP, výdavky  
na vzdelávanie, výdavky  

na výskum a vývoj, výdavky  
na nehmotné aktíva

pozitívny Litva

Dragoescu 
(2015) 1980 – 2013 Vector Error Correction

HDP na obyvateľa, počet 
študentov zapísaných na VŠ 
štúdium, výdavky na verejné 

vzdelávanie

pozitívny Rumunsko

Hamdan et al. 
(2020) 1978 – 2017

Unit root test; 
Cointegration test, 

Causality test

reálny HDP, pracovná sila, 
kapitál, investície do terc. 

vzdelávania, počet obyvateľov, 
počet zapísaných študentov  

na univerzitu

neúspešné Saudská 
Arábia

Prameň: Vlastné spracovanie, 2022 .
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(2016) za najdôležitejšie faktory ekonomického rastu považuje súkromné vlastníctvo, slobodné podnikanie 
a obchod a trhovú konkurenciu . Autori D´Andrea (2022), Chien et al . (2022), Jurečka (2017), Nedomlelová 
(2011) sa zhodujú na tom, že kľúčovými determinantami ekonomického rastu vo vyspelých krajinách sú fy‑
zický kapitál, fiškálna politika, ľudský kapitál, obchod, demografické podmienky, menová politika, finančné 
a technologické faktory . Ekonomický rast je ovplyvňovaný predovšetkým rastom výrobných faktorov (prá‑
ca, pôda, kapitál) . Pod kapitálom rozumieme nie len budovy, stroje a zariadenia, ale aj technológie a ľudský 
kapitál . Popov (2017) predpokladá, že determinanty ekonomického rastu, ako ľudský kapitál, makroekono‑
mická stabilita a inštitucionálna kvalita sú medzi sebou korelované a budú sa pohybovať rovnakým tempom 
s finančným rozvojom . Jedným z hlavných výrobných faktorov je práca . Rovnako tak je práca aj jedným zo 
základných determinantov ekonomického rastu . Viac vykonanej práce má za následok zvýšenie HDP, preto 
je v záujme štátu aj spoločnosti udržiavať nezamestnanosť na čo najnižšej úrovni, resp . zamestnanosť na čo 
najvyššej (Franko et al ., 2005) .

Práve v  súvislosti s  efektom terciárneho vzdelávania na ekonomický rast má skúmanie zamestnanosti 
v krajine neodmysliteľné zastúpenie . Nezamestnanosť, ekonomický rast a inflácia je pravdepodobne najviac 
využívané trio ekonomických ukazovateľov . Nezamestnanosť je jedným z najväčších problémov svetovej eko‑
nomiky, pretože práca, resp . zamestnanie je kľúčovou oblasťou v  živote ľudí . Problém nezamestnanosti sa 
týka prevažne ľudí v produktívnom veku, t .j . od ukončenia povinnej školskej dochádzky až po odchod do 
dôchodku (Jurečka, 2017) . Pri vysokej miere nezamestnanosti ekonomika nedosahuje úroveň potenciálneho 
produktu, čiže produkuje menej ako je jej potenciál . Tento jav opisuje Okunov zákon, v ktorom je popísaný 
vzťah medzi úrovňou nezamestnanosti a tempom rastu HDP . V prípade, že tempo rastu reálneho HDP je o 2% 
nižšie ako úroveň potenciálneho produktu, úroveň nezamestnanosti sa zvýši o 1%, čiže o polovicu miery zme‑
ny reálneho HDP . Tento zákon vyjadruje kvantitatívne zmeny HDP a nezamestnanosti pri zmene tempa rastu 
HDP . Zmena tempa rastu HDP musí dosiahnuť aspoň úroveň 2,25% ročne, ak chceme, aby sa táto skutočnosť 
prejavila na zmene nezamestnanosti (Lisý et al ., 2011) . Dôležitosť prepojenia trhu práce so vzdelávaním vo 
svojom výskume potvrdzujú aj autorky Priščáková, Mertinková (2021), ktoré uvádzajú, že vzdelávací systém je 
možné považovať za jeden z kľúčových determinantov pre reguláciu, resp . znižovanie miery nezamestnanosti .

Na zistenie dopadov nezamestnanosti na ekonomický rast berieme do úvahy údaje o miere nezamestna‑
nosti v % a údaje o miere rastu HDP v % . Medzi HDP a mierou nezamestnanosti je nepriama závislosť . V situ‑
áciách kedy HDP rastie, miera nezamestnanosti klesá a zase naopak pri poklese HDP miera nezamestnanosti 
rastie . V tejto závislosti sa prejavuje Okunov zákon . Aby sme vyrobili väčšie množstvo výstupov je potrebné 
väčšie množstvo pracovných síl . Teda, ak rastie HDP, rastie zamestnanosť a súčasne klesá nezamestnanosť .

 
Graf 2 Vývoj miery nezamestnanosti v %

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z Eurostatu, 2022 .
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V rámci ukazovateľa miery nezamestnanosti sa relatívne dobre umiestnila Česká republika, ktorá z krajín 
V4 dosahuje najnižšiu priemernú mieru nezamestnanosti na úrovni 5,61% . Dlhodobo sa drží pod priemerom 
EÚ, ktorý je na úrovni 9,10% . Najvyššiu priemernú mieru nezamestnanosti zaznamenávame na Slovensku, 
no je taktiež potrebné podotknúť, že prekonáva svoje historické minimá a v roku 2018 poklesla pod úroveň 
priemeru EÚ . Od roku 2013 sledujeme klesajúci trend vo všetkých sledovaných krajinách, pričom v tomto 
roku sa im podarilo zastabilizovať nepríjemne dopady hospodárskej krízy na ekonomiku . Aj napriek klesajú‑
cej tendencií je veľmi dôležitá aj dĺžka nezamestnanosti v jednotlivých krajinách V4 . Najvážnejšia situácia je 
na Slovensku, ktoré zaznamenáva jednu z najvyšších mier dlhodobej nezamestnanosti a priemerne je človek 
nezamestnaný 2 a pol roka . Spomedzi porovnávaných krajín má najnižšiu mieru dlhodobej nezamestnanosti 
Poľsko . Pred pandemickou krízou v roku 2020 miera nezamestnanosti v rámci krajín V4 dosahovala histo‑
rické minimá . V roku 2021 zaznamenávame mierny nárast, ktorý je zapríčinený najmä protipandemickými 
opatreniami . Tie zasiahli predovšetkým oblasť služieb, avšak miera nezamestnanosti nestúpla až tak dramatic‑
ky ako to bolo po globálnej hospodárskej kríze v roku 2009 .

V roku 2010 Európska únia na čele s Josem Manuelom Barroso spustila program Stratégia Európa 2020, 
ktorého ciele boli zamerané na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu . Zvýšenie počtu 
osôb s ukončeným terciárnym vzdelávaním je dôležitým predpokladom pre naplnenie udržateľného a inklu‑
zívneho rastu . Je to práve z toho dôvodu, že vyššia miera vzdelania môže v kombinácii s jeho vyššou kvalitou 
zmierniť nepriaznivé dopady v hospodárskej oblasti . Vyššie vzdelanie podporuje rast produktivity, inovácií 
a konkurencieschopnosť . Hlavným cieľom Európske únie bolo do roku 2020 zvýšiť počet osôb s dosiahnutým 
terciárnym vzdelaním na úroveň minimálne 40% (Európska komisia, 2017) .

 
Graf 3 Dosiahnuté terciárne vzdelávanie obyvateľmi v % (vo veku 30‑34)

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z Eurostatu, 2022 .

Z grafu 3 vyplýva, že z krajín V4 sa podarilo zvýšiť mieru vzdelania na požadovanú úroveň len Poľsku 
a Slovensku . Naopak v Českej republike a Maďarsku dosahuje miera terciárneho vzdelania úroveň 35% . 
Najvyšší nárast v rámci terciárneho vzdelania sledujeme na Slovensku, a to konkrétne o 22 .6 p .b . . Napriek 
všeobecnému pokroku, ktorý bol pri tomto ukazovateli dosiahnutý sa úroveň dosiahnutého terciárneho 
vzdelania vo veľkej miere líši v závislosti od pohlavia . Z výskumov Európskej komisie vyplýva, že mladé 
ženy majú takmer o 10 percentuálnych bodov väčší predpoklad dokončiť vysokoškolské štúdium ako je to 
v prípade mužov .
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Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z Eurostatu, 2022 .

Nižšia miera zamestnanosti ľudí s terciárnym vzdelaním poukazuje na nedostatočnú prepojenosť inštitúcií 
terciárneho vzdelávania s trhom práce . Z grafu 4 je zrejmé, že zamestnanosť ľudí s dosiahnutým terciárnym 
vzdelaním sa zvyšuje, čo priamo úmerne súvisí s nárastom vzdelaných osôb a so zvyšovaním zamestnanosti 
v krajinách V4, resp . so znižovaním nezamestnanosti (ako vyplýva z grafov 2 a 3) . Na začiatku sledovaného 
obdobia patrilo Slovensku spomedzi krajín V4 prvenstvo v rámci uplatnenia na trhu práce s dosiahnutým ter‑
ciárnym vzdelaním . Avšak, od roku 2009 je vidieť značný prepad tohto ukazovateľa až do roku 2014, keď začal 
mierne rásť . Nárast daného ukazovateľa v podmienkach Slovenskej republiky je za celé sledované obdobie 
o 0,6 p .b . . Naopak Maďarsko a Poľsko majú ku koncu nami sledovaného obdobia najvyššiu mieru zamestna‑
ných ľudí s dosiahnutým terciárnym vzdelaním na úrovni 90% .

Nezanedbateľným determinantom pri skúmaní efektu terciárneho vzdelávania na ekonomický rast krajiny 
je aj jeho financovanie . Graf 5 zobrazuje vývoj podielu verejných výdavkov v % HDP vynaložených na ter‑
ciárne vzdelávanie . Terciárne vzdelávanie v podmienkach krajín V4 zabezpečujú v prevažnej miere verejné 
vysoké školy . Inštitúcie terciárneho vzdelávania sú v jednotlivých krajinách financované zo štátneho rozpočtu 
na základe dotácií, ktoré tvoria hlavný zdroj príjmov . Relatívne najstabilnejší podiel verejných výdavkov na 
terciárne vzdelávanie je v rámci sledovaného obdobia v Poľsku, pričom z krajín V4 je to zároveň aj najvyšší 
podiel . V podmienkach Slovenskej republiky dosahuje tento podiel verejných výdavkov v posledných dostup‑
ných rokoch najnižšiu úroveň . Zaujímavou skutočnosťou je výrazný nárast v roku 2015, ktorý bol spôsobený 
najmä vďaka potrebe dočerpávania peňazí z fondov EÚ .
 
Graf 5 Podiel verejných výdavkov na terciárne vzdelávanie ako % HDP

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov z OECD, 2022 .
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Na základe prehľadu vybraných štúdií, ktoré sa zaoberali efektom terciárneho vzdelávania na ekonomický 
rast, vrátane nami získaných informácií nie len z prostredia Slovenskej republiky, ale aj krajín V4 sme zostavili 
schému na obrázku 1 . Tá zjednodušene graficky znázorňuje jednotlivé súvislosti a faktory, ktoré majú podľa 
teórií vplyv na vybrané ukazovatele, pričom obsahuje súvisiace efekty terciárneho vzdelávania na ekonomický 
rast .

Obrázok 1 Schéma efektov terciárneho vzdelávania na ekonomický rast

Prameň: Vlastné spracovanie, 2022 .

Teoretickým východiskom pre vytvorenie zjednodušenej schémy je Okunov zákon . Predpokladom je, 
že pri klesajúcej nezamestnanosti a v dôsledku toho zvyšujúceho sa tempa ekonomického rastu by mali 
vo výsledku výdavky na terciárne vzdelávanie stúpať . To by malo spôsobiť vyšší záujem o  vzdelanie, t .j . 
zvýšiť dopyt, a  to má za následok zvýšenie vzdelanostnej úrovne v krajine . Jedným z dôležitých predpo‑
kladov pre udržateľný a inkluzívny rast v krajine je práve zvyšovanie počtu osôb s ukončeným terciárnym 
vzdelávaním . Vyššia miera vzdelania v kombinácii s vyššou kvalitou môže zmierniť nepriaznivé dopady 
v rámci hospodárskej oblasti krajiny . Nižšia nezamestnanosť, resp . vyššia zamestnanosť, t .j . viac vykonanej 
práce má za následok zvýšenie HDP, preto je v záujme štátu aj spoločnosti udržiavať nezamestnanosť na čo 
najnižšej úrovni .

V rámci problematiky efektov terciárneho vzdelávania na ekonomický rast sú v schéme graficky zobrazené 
tri efekty . Prvým je efekt medzi ekonomickým rastom a výdavkami na terciárne vzdelávanie . Vnímame ho ako 
kľúčový aj v súvislosti s ďalšími dvoma efektmi, vďaka ktorým vzniknutá situácia vytvára na seba nadväzujúci 
kolobeh . Na základe zvyšujúcich sa výdavkov na terciárne vzdelávanie sa dá očakávať zlepšenie kvality vzde‑
lania a zároveň zvyšujúci sa dopyt po vzdelaní . Výsledkom toho je druhý efekt, ktorý týmto spojením vzniká, 
a to vyššia vzdelanostná úroveň v krajine . Tretí efekt uzatvára pomyselný kruh, pretože na základe zvyšujúcej 
sa vzdelanostnej úrovne a s tým súvisiacimi pozitívnymi externalitami, vedie k ďalšiemu nie len ekonomic‑
kému, ale aj kultúrnemu a sociálnemu rozvoju spoločnosti . To v súčasnosti považujeme za prioritné práve 
z dôvodu nutnosti efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov, záujmu o napredovanie v oblastiach ako 
napr . veda, technika, zdravotníctvo, ale aj aktivita v rámci verejného diania . Vyššia úroveň vzdelania taktiež 
podporuje rast produktivity, inovácií a konkurencieschopnosť krajiny . To v konečnom dôsledku opäť vedie 
k vyššiemu tempu rastu .

Zostavená schéma na obrázku 1 platí za predpokladu, že analýze podliehajú rozvinuté krajiny . Tento pred‑
poklad spĺňajú všetky zo skúmaných krajín V4 . Nemusí to ale platiť globálne, keďže štúdie zamerané na efekt 
terciárneho vzdelávania na ekonomický rast zdôrazňujú, že pokiaľ ide rozvojové krajiny, v takom prípade je 
základné vzdelanie dôležitejšie pre rozvoj krajiny ako to terciárne .



31Periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

OD
BO

RN
É A

 TE
OR

ET
IC

KÉ
 TÉ

M
Y Záver

Štúdia prezentuje výsledky skúmania efektu terciárneho vzdelávania na ekonomický rast, pričom nadväzuje 
na už existujúci výskum vo svete . Ide o prevažne kvalitatívnu štúdiu, ktorá sa zameriava na prostredie krajín 
V4 . Výsledky podporujú tvrdenia z doteraz publikovaných výskumov, v ktorých je terciárne vzdelávanie po‑
važované za jeden z najdôležitejších faktorov vplývajúcich na ekonomický rast krajiny . Štúdia tvorí solídny zá‑
klad pre rozšírenie výskumu v rámci skúmaných krajín o matematicko ‑štatistické metódy, nakoľko poskytuje 
teoretické a odborné informácie nevyhnutné pre voľbu adekvátnej metodiky riešenia .

Na základe prehľadu štúdií, ktoré sa zaoberali problematikou efektu terciárneho vzdelávania na ekonomic‑
ký rast boli pomenované potenciálne determinanty, ktoré majú vplyv na ekonomický rast . Zároveň viacero 
štúdií, ktoré obsahovali faktor dosiahnuté vzdelanie boli zamerané na ďalšie determinanty, ktoré ovplyvňujú 
ekonomický rast, ako napríklad súkromné vlastníctvo, slobodné podnikanie a obchod, trhovú konkurenciu, 
zahraničný obchod, investície, prírodné zdroje či menovú politiku .

Výsledky v rámci vývoja tempa ekonomického rastu preukázali dva výrazné prepady v skúmaných kraji‑
nách V4 . V roku 2009 bola dôvodom globálna finančná kríza a v roku 2020 spôsobila recesiu celosvetová pan‑
démia COVID‑19 . Aj napriek výraznému poklesu do záporných hodnôt je možné vnímať pozitívne relatívne 
nízke zvýšenie miery nezamestnanosti, čo bolo spôsobené protipandemickými opatreniami prijatými vládou 
a možné dôsledky sa neprejavili až tak dramaticky ako v roku 2009 .

V obdobiach recesií dosahovala zamestnanosť obyvateľov na Slovensku s dosiahnutým terciárnym vzde‑
laním relatívne najvyššie hodnoty, čo svedčí aj o tom, že v prípade nepriaznivej situácie je potrebná najmä 
kvalifikovaná pracovná sila . Podiel obyvateľov, ktorí dosiahli terciárne vzdelanie sa v  čase zvyšuje . V  tejto 
súvislosti je pre podmienky Slovenskej republiky relevantná otázka prepojenia inštitúcií terciárneho vzde‑
lávania s trhom práce, t .j . aký podiel obyvateľov z celkového počtu dokončí štúdium v perspektívnych a aký 
v neperspektívnych odboroch .

Po roku 2008 boli vlády nútené pristúpiť k zníženiu verejných výdavkov na terciárne vzdelávanie, nakoľko 
negatívnym dôsledkom bola rastúca nezamestnanosť a zlý ekonomický stav, čo malo za následok zníženie do‑
pytu po vzdelaní . Výnimkou je v rámci Slovenskej republiky rok 2015, v ktorom bolo potrebné dočerpať zdroje 
z  fondov EÚ . Keďže bolo pre inštitúcie terciárneho vzdelávania k  dispozícií viac finančných prostriedkov, 
malo to na základe iných výsledkov v nasledujúcich rokoch dopad na dopyt po terciárnom vzdelaní a s tým 
súvisiaci zvyšujúci sa podiel obyvateľov s dosiahnutým terciárnym vzdelaním .

Ako potvrdzuje viacero výskumov, investovanie do vzdelania má nespochybniteľné účinky na ekonomiku 
krajín . Medzi investíciami do terciárneho vzdelávania a ekonomickým rastom vnímame viacero efektov, na‑
koľko pre urýchlenie ekonomického rastu je nevyhnutná vyššia vzdelanostná úroveň spoločnosti, čo následne 
vedie opäť k ďalšiemu vzdelávaniu, a to k opätovnému ekonomickému rastu . Rovnako tak pri zameraní, či už 
z dlhodobého, ale aj krátkodobého hľadiska zohrávajú vyššie výdavky na terciárne vzdelanie dôležitú úlohu 
pri dosahovaní dlhodobého ekonomického rastu .

Autorkami článku sú Ing. Soňa Priščáková a Ing. Michaela Vidiečanová
z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
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Vzhľadom na častú interakciu členov Slovenskej asociácie finančníkov so štatutárnym auditom účtovných 
závierok a inými službami poskytovanými štatutárnymi audítormi je cieľom príspevku poskytnúť čitateľom peri‑
odika informácie o histórii, súčasnosti a budúcnosti audítorskej profesie a o jej význame pre ekonomické subjekty, 
investorov a širokú verejnosť.

Úvod
V dnešnej dobe sa výraz „audit“ vyskytuje v monitoringu tlače a iných médií každodenne – od procesného 
auditu, cez audit kybernetickej bezpečnosti až po audit výdavkov samosprávy . Predmetom tohto príspevku je 
tzv . štatutárny audit účtovnej závierky, niekedy nazývaný aj „externý audit“ alebo „finančný audit“ (ďalej len 
„audit“ alebo „štatutárny audit“) . 

Audit účtovnej závierky je proces overenia, na základe ktorého štatutárny audítor ako nezávislý odborník 
vyjadrí v správe audítora svoj názor, či predmetná účtovná závierka zobrazuje verne, vo všetkých významných 
súvislostiach, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia auditovanej účtovnej jednotky k uvedenému dátumu 
a za dané obdobie, podľa daného rámca finančného vykazovania (napr . zákona o účtovníctve a slovenských 
účtovných postupov alebo Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom EÚ) .

História
Audit vznikol v situácii, keď došlo v spoločnostiach k oddeleniu vlastníctva od ich riadenia, ako odpoveď na 
potrebu vlastníkov a investorov vedieť, čo sa so zdrojmi, ktoré vložili do spoločnosti, deje a či sú dobre spra‑
vované . . 

Prvými zaznamenanými audítormi boli špehovia kráľa Dáriusa zo starovekej Perzie, nazývaní aj „kráľove 
uši“ . Ich úlohou bolo kontrolovať konanie provinčných miestodržiteľov . Názov „audítor“ je odvodený z latin‑
ského slova „počúvať“, pretože audítori z najstarších dôb počúvali ústne podávané správy, ktorými podriadení 
informovali majiteľov majetku, a potvrdzovali správnosť týchto správ . Postupne sa úloha audítorov rozširovala 
a neskôr zahŕňala aj potvrdzovanie správnosti písomných správ . 

Ako prvá písomne vydaná správa audítora sa v literatúre uvádza správa vydaná dňa 8 . februára 1850, kedy 
pán William Welch Deloitte, účtovník, vyjadril svoj názor na polročné výkazy spoločnosti the Great Western 
Railways za obdobie končiace 31 . decembrom 1849 . Jeho vyjadrenie „Audited and approved“ sa síce nepodobá 
na dnešnú správu nezávislého audítora, ale všeobecne sa považuje za „pioniera“ audítorskej profesie .  

Ďalším významným míľnikom v histórii audítorskej profesie boli účtovné škandály zo začiatku 21 . sto‑
ročia (Enron Corporation, Worldcom a  Parmalat) . Dôvera kapitálových trhov a verejnosti v  kvalitu práce 
a  nezávislosť audítora bola významne otrasená, keďže v  dôsledku týchto účtovných podvodov prišli tisíce 
veľkých aj drobných investorov o investované zdroje a ďalšie tisíce ľudí aj o prácu a dôchodkové úspory . Od‑
poveďou boli rázne kroky na úrovni vlád významných ekonomík sveta, ktoré viedli k upusteniu od výhradnej 
samoregulácie audítorskej profesie a k zavedeniu verejného dohľadu nad ňou . Na základe federálneho zákona 
Sarbanes‑Oxley bol v USA v roku 2002 zriadený nezávislý Úrad nad účtovníctvom subjektov verejného záuj‑
mu (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) . V rokoch 2013 až 2014 bolo vydané Nariadenie 
o štatutárnom audite v subjektoch verejného záujmu1, Smernica o štatutárnom audite2 a Smernica o účtovníc‑

1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (E/Ú) č . 537/2014 zo 16 . apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatu‑
tárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17 . mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a kon‑
solidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a  dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a  83/349/EHS a  ktorou sa zrušuje 
smernica Rady 84/253/EHS (Ú . v . EÚ L 157, 9 . 6 . 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/30/ES z 11 . marca 
2008 (Ú . v . EÚ L 81, 20 . 3 . 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26 . júna 2013 (Ú . v . EÚ L 182, 29 . 6 . 2013) 
a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/56/EÚ zo 16 . apríla 2014 (Ú . v . EÚ L 158, 27 . 5 . 2014)

Quo vadis, audítorská profesia?
Katarína KASZASOVÁ
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verejného dohľadu, vrátane slovenského Úradu pre dohľad nad výkonom auditu . 
Prísna regulácia výkonu auditu v subjektoch verejného záujmu priniesla množstvo opatrení, ktoré s cieľom 

posilniť dôveru kapitálových trhov a verejnosti vo vykazované finančné informácie a v prácu audítorov upra‑
vujú činnosť audítorských spoločností (napríklad definujú zakázané neaudítorské služby, zriaďujú výbory pre 
audit, zavádzajú limity na honoráre a povinnú rotáciu audítorov) .

Súčasná situácia
Aj z tohto krátkeho exkurzu do minulosti je zrejmé, že audítorská profesia prešla a neustále prechádza vývo‑
jom . Významným faktorom ovplyvňujúcim jej súčasnú situáciu a budúci vývoj sú aj očakávania investorov 
a verejnosti . Tzv . „expectation gap“ sa žiaľ aj vďaka nízkej informovanosti o tom, čo je zodpovednosťou audí‑
tora a čo zodpovednosťou manažmentu auditovanej spoločnosti, časom nezmenšuje, skôr naopak . Audítori 
silne pociťujú tlak regulácie a verejného dohľadu na zvyšovanie kvality a súčasne silnie tlak klientov na znižo‑
vanie honorárov . V Slovenskej republike idú tieto dva faktory ruka v ruke s nedávnym zvýšením zákonných 
limitov na povinný štatutárny audit, čo vedie k zostreniu boja na trhu audítorských služieb, zániku menších 
audítorských spoločností a zvyšovaniu už aj tak vysokej koncentrácie na trhu poskytovania audítorských slu‑
žieb . 

Ako uvádza Správa o činnosti Úradu pre dohľad nad výkonom auditu za rok 20214, k 31 . decembru 2021 
bolo na Slovensku 703 aktívnych štatutárnych audítorov (v roku 2017: 767) a 229 audítorských spoločností 
(2017: 232) . Z hľadiska výkonu štatutárneho auditu v subjektoch verejného záujmu (napr . emitenti cenných 
papierov, banky a poisťovne, zdravotné poisťovne, správcovské spoločnosti, vyššie územné celky, atď .) dosahu‑
jú štyri najväčšie audítorské spoločnosti (tzv . Big 4 alebo Veľká štvorka, zložená z Deloitte, EY, KPMG a PwC) 
spoločne podiel vo výške 90 %, pričom ešte vyššia je koncentrácia pri štatutárnom audite vo finančných inšti‑
túciách .

Prísne pravidlá o zákaze poskytovania vybraných poradenských služieb audítorskou spoločnosťou počas 
výkonu štatutárneho auditu v subjekte verejného záujmu posilňujú nezávislosť audítora; súčasne však vedú 
k problémom na strane klientov pri výbere nového audítora, kedy mnohí z potenciálnych kandidátov majú 
konflikt záujmov z titulu poskytovania poradenstva . Ostro sledovanou záležitosťou posledných mesiacov je 
verejne ohlásené rozdelenie jednej z audítorských spoločností skupiny Big 4, a to EY, na dve spoločnosti: au‑
dítorskú a poradenskú . V praxi tak v blízkej budúcnosti prebehne to, čo po účtovných škandáloch v mnohých 
krajinách neúspešne navrhovali politici a regulátori . Ohrozenie nezávislosti audítora sa totiž ukázalo a ukazu‑
je vo väčšine účtovných škandálov ako hlavný dôvod zlyhania audítora .

Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku čelia audítorské spoločnosti problému s ľudskými zdroj‑
mi; výzvou je nielen získať nových talentovaných zamestnancov, ale hlavne ich udržať v spoločnosti, nakoľko 
mnohí z nich po niekoľkých rokoch praxe z audítorskej spoločnosti a často aj z auditu ako takého odchádzajú . 
Audítorská profesia sa stáva z viacerých dôvodov nezaujímavou, čoho dôsledkom je aj každoročne sa znižu‑
júci počet uchádzačov o audítorskú skúšku, ktorej zloženie je podmienkou na získanie audítorskej licencie . 

Budúcnosť
Ak sa vám po vyššie uvedených riadkoch javí, že budúcnosť auditu a audítorských spoločností je černejšia 

ako v najhorších snoch, nestrácajte nádej . Na audítorské spoločnosti čakajú nové výzvy a príležitosti . 
Z dôvodu transparentnosti, lepšej dostupnosti, porovnateľnosti a analýzy finančných informácií mali 

emitenti cenných papierov povinnosť prvýkrát za rok 2021 vypracovať a zverejniť ročnú finančnú správu 

3  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26 . júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných úč‑
tovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú . v . EÚ L 182, 29 .6 . 2013) v znení smernice Európskeho parla‑
mentu a Rady 2014/95/EÚ z 22 . októbra 2014 (Ú . v . EÚ L 330, 15 . 11 . 2014), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/102/
EÚ zo 7 . novembra 2014 (Ú . v . EÚ L 334, 21 . 11 . 2014) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24 . novembra 
2021 (Ú . v . EÚ L 429, 1 . 12 . 2021)

4  https://www .udva .sk/sk/urad/hospodarenie
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v európskom jednotnom elektronickom formáte (tzv . ESEF5), t .j . vo formáte XHTML . Audítori majú povin‑
nosť účtovnú závierku vo formáte ESEF overiť . Prvé výsledky prieskumu, ktorý nedávno urobila Národná 
banka Slovenska spolu s  Úradom pre dohľad nad výkonom auditu ukazujú, že väčšina spoločností túto 
novú povinnosť zvládla; „hriešnici“ boli na nesplnenie povinnosti upozornení . Samotná príprava XHTML 
formátu, čiže formátu čitateľného ľudským okom, nie je časovo a finančne náročná . Väčší problém vzni‑
ká v prípade konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS, ktorú je potrebné označiť v súlade 
s  IFRS taxonómiou za použitia strojovo čitateľného značkového jazyka XBRL . Tu vzniká pre audítorov 
priestor na poskytovanie novej poradenskej služby neaudítorskému klientovi ako napr . zaškolenie klienta, 
pomoc pri výbere softvéru alebo samotná pomoc pri označení konsolidovanej účtovnej závierky za použitia 
značkového jazyka XBRL . Očakáva sa, že ESEF sa bude postupne vyžadovať pre všetky účtovné jednotky, 
a preto treba byť pripravený . 

Ďalšia oblasť, ktorá významne ovplyvňuje a bude ovplyvňovať vykazovanie a audit, je dobre známa skratka 
ESG (Environmental – Social – Governance) . Investori a banky už dnes posudzujú environmentálne, sociálne 
a riadiace kritéria pri vyhodnocovaní svojich investícií a financovania . Európska komisia pripravila smernicu 
o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)6, kto‑
rá nahradí súčasnú smernicu NFRD (Non‑Financial Reporting Directive)7 . Na základe tejto smernice sa zvýši 
počet spoločností, ktorých sa bude týkať povinnosť zverejniť informácie o udržateľnosti a súčasne sa význam‑
ne rozšíri objem zverejňovaných informácií v oblasti životného prostredia, sociálnej politiky a riadenia spo‑
ločnosti . Tieto nefinančné informácie sa budú uvádzať vo výročnej správe a budú zverejnené v ESEF formáte . 
Európska poradná skupina pre finančné výkazníctvo (EFRAG) dostala za úlohu a horúčkovito pripravuje eu‑
rópske štandardy výkazníctva o udržateľnosti (European Sustainability Reporting Standards), pričom by bolo 
vhodné, aby návrhy týchto štandardov boli starostlivo pripomienkované nielen regulátormi ale aj samotnými 
spoločnosťami .

CSRD vyžaduje, aby nefinančné informácie boli overené; v prvých rokoch budú štatutárni audítori a prí‑
padne iní akreditovaní nezávislí poskytovatelia uisťovacích služieb poskytovať názor s limitovaným uistením . 
Overovanie informácií o udržateľnosti by malo mať pozitívny vplyv na koncentráciu trhu a rozvoj trhu s uis‑
ťovacími službami . Pre spoločnosti podliehajúce CSRD je dôležité, že audítor môže informácie o udržateľnosti 
buď overovať, alebo môže poskytovať konzultačné služby pri ich príprave; nemôže však poskytovať obidve 
služby súčasne . 

Témy ako ESEF a ESG  prinášajú významnú zmenu v pohľade na budúcnosť audítorskej profesie a je možné 
predpokladať, že digitalizácia a overovanie nefinančných informácií zvýšia záujem mladej generácie o túto 
profesiu .  

Zopakujme si
Čo by mal každý finančný manažér na Slovensku vedieť o štatutárnom audite?

Služby poskytované štatutárnymi audítormi je možné rozdeliť do troch skupín: uisťovacie služby (audit, 
preverenie a iné uisťovacie služby), súvisiace služby (t .j . služby priamo súvisiace s účtovnou závierkou, avšak 
bez poskytnutia uistenia, ako napr . vykonanie odsúhlasených postupov alebo zostavenie finančných informá‑
cií) a iné (ako uisťovacie alebo súvisiace), napr . poradenské služby rôzneho druhu . Pokiaľ je Vaša spoločnosť 
subjektom verejného záujmu, nie všetky služby, ktoré popri štatutárnom audite môže audítor poskytnúť, sú 
povolené služby; svoje slovo má pri povolení iných služieb aj výbor pre audit, ktorý je subjekt verejného záuj‑
mu povinný zriadiť alebo jeho výkon delegovať na dozornú radu .

To, ktorá spoločnosť má povinný štatutárny audit, je uvedené v zákone o účtovníctve8 . Okrem toho má 
Vaša spoločnosť možnosť objednať si dobrovoľný audit, čo je vysoko odporúčané v situácii, ak účtovnú závier‑

5 https://eur‑lex .europa .eu/legal‑content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0815
6 https://finance .ec .europa .eu/capital‑markets‑union‑and‑financial‑markets/company‑reporting‑and‑auditing/company‑repor‑

ting/corporate‑sustainability‑reporting_en
7 https://eur‑lex .europa .eu/legal‑content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
8 Zákon č . 431/2002 Z . z . o účtovníctve v znení neskorších predpisov
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Vašej spoločnosti môže viesť aj osoba, ktorá si urobila „víkendový“ kurz účtovníctva . 
Na výkon štatutárneho auditu sa u nás vzťahujú nadnárodné legislatívne normy na úrovni EÚ (už vyššie 

spomínané nariadenie a smernice) a zákon o štatutárnom audite9, v súlade s ktorým musia slovenskí štatutár‑
ni audítori a audítorské spoločnosti dodržiavať medzinárodné audítorské štandardy vydané Medzinárodnou 
federáciou účtovníkov (International Federation of Accountants, IFAC), Etický kódex audítora, vnútorné pred‑
pisy Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a Slovenskej komory audítorov . 

Slovenská komora audítorov združuje štatutárnych audítorov a audítorské spoločnosti; okrem iných fun‑
kcií sa venuje hlavne priebežnému vzdelávaniu členskej základne, príprave asistentov audítorov na audítor‑
ské skúšky a previerkam zabezpečenia kvality tých štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktoré 
neoverujú účtovné závierky subjektov verejného záujmu a tzv . veľkých obchodných spoločností (t .j . „malých“ 
audítorov) . 

Úrad pre dohľad nad výkonom auditu je právnickou osobou, ktorej je v oblasti verejnej správy zverený 
výkon dohľadu nad štatutárnym auditom a plnenie ďalších úloh podľa zákona o štatutárnom audite, ako 
napríklad previerky zabezpečenia kvality štatutárnych audítorov a audítorských spoločností, ktoré overujú 
účtovné závierky subjektov verejného záujmu a veľkých obchodných spoločností, organizáciu audítorských 
skúšok, dohľad nad Slovenskou komorou audítorov a dohľad nad fungovaním výborov pre audit . Úrad 
vedie oficiálny zoznam štatutárnych audítorov a zoznam audítorských spoločností, ktorý je zverejnený na 
webovej stránke úradu, a  preto pokiaľ začínate spoluprácu s  Vám neznámou audítorskou spoločnosťou 
alebo audítorom, overte si platnosť jej/jeho licencie na našej stránke . Okrem toho v tomto zozname nájdete 
aj informácie o uložených sankciách a pokutách, čo môže byť pre Vás relevantná informácia pri výbere 
štatutárneho audítora .

Keďže Úrad pre dohľad nad výkonom auditu je, rovnako ako ostatné orgány verejného dohľadu vo sve‑
te, nezávislý od audítorskej profesie ako aj politických vplyvov, je jeho financovanie viaczložkové – vrátane 
príspevkov od subjektov verejného záujmu a veľkých obchodných spoločností . Ako protihodnotu za tento 
príspevok, ktorého výška je stanovená zákonom o štatutárnom audite, dostávajú subjekty službu dohľadu nad 
danou audítorskou spoločnosťou, vykonanie previerky zabezpečenia kvality auditu u nej v pravidelnom mini‑
málne trojročnom cykle a prípadne aj mimoriadneho dohľadu, pokiaľ na jej výkon príde sťažnosť .

Záver
V prípade otázok alebo nejasností ohľadne výkonu auditu na Slovensku je k dispozícii nielen legislatíva a 
webová stránka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu ale aj jeho zamestnanci . Vzájomná komunikácia a po‑
rozumenie medzi audítormi, auditovanou spoločnosťou a užívateľmi auditovaných informácií je kľúčom ku 
kvalite a spokojnosti všetkých zúčastnených strán .

Autorkou článku je Ing. Katarína Kaszasová, CA, FCCA, CIA 
generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu

9  Zákon č . 423/2015 Z . z . o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č . 431/2002 Z . z . o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov
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Stojí za tým Trump
Tridsaťdeväť ziskových korporácií v  indexoch S&P 500 alebo Fortune 500 neplatilo žiadnu federálnu daň 
z príjmu od roku 2018 do roku 2020, teda počas prvých troch rokov platnosti Zákona o znižovaní daní a za‑
mestnanosti (Tax Cuts and Jobs Act – TCJA) .[1] 39 korporácií bolo ziskových v každom z týchto troch rokov 
a ako skupina oznámili akcionárom, že počas tohto obdobia vygenerovali zisk 122 miliárd USD . Niektoré 
z týchto spoločností platili federálne dane z príjmu v jednom alebo dvoch z týchto rokov, ale ich celkové fede‑
rálne dane z príjmu za trojročné obdobie boli buď 0 USD alebo záporná suma, čo znamená, že dostali od IRS 
(Internal Revenue Service je americká verzia daňového úradu) refundáciu daní zaplatených v predchádzajú‑
cich rokoch .

Správa, ktorú ITEP (Institute on Taxation and Economic Policy) zverejnil v  apríli 2021, identifikovala 
55 spoločností, ktoré boli v roku 2020 ziskové, ale v danom roku neplatili federálne dane z príjmu .[2] Tento 
článok, ako skrátená verzia novej správy ITEP, rozširuje túto analýzu o zistenie vyhýbania sa dani z príjmov 
právnických osôb podľa súčasných amerických daňových zákonov je dlhodobý problém, ktorý nie je jedi‑
nečný v žiadnom konkrétnom roku . V oboch správach sa objavuje niekoľko spoločností, pretože sa vyhýbali 
daniam v roku 2020 aj počas sledovaného trojročného obdobia, vrátane napríklad Archer Daniels Midland, 
Booz Allen Hamilton, DISH Network, Duke Energy, FedEx a Salesforce .[3]

Spomedzi 39 spoločností, ktoré sa počas troch rokov vyhýbali plateniu federálnych daní z príjmu, vykázala 
spoločnosť T ‑Mobile najväčšie zisky . Za tento čas vykázala zisky 11,5 miliardy dolárov, ale mala federálnu 
daňovú povinnosť vo výške záporných 80 miliónov dolárov, čo znamená, že spoločnosť dostala 80 miliónov 
dolárov v podobe vrátenia daní .

Okrem 39 spoločností, ktoré počas troch rokov neplatili nič, ďalších 73 ziskových spoločností zaplatilo 
menej ako polovicu zákonnej sadzby dane z príjmu právnických osôb (vo výške 21 percent stanovenej podľa 
TCJA) . Ako skupina týchto 73 korporácií platili počas týchto troch rokov efektívnu federálnu sadzbu dane 
z príjmu len 5,3 percenta, čo znamená, že platili federálne dane z príjmu rovnajúce sa iba 5,3 percenta zo 
svojich ziskov .

Medzi 73 korporáciami, ktoré zaplatili menej ako polovicu zákonnej sadzby, sú domáce mená ako Ama‑
zon, Bank of America, Deere, Domino’s Pizza, Etsy, General Motors, Honeywell, Molson Coors, Motorola, 
Netflix, Nike, Verizon, Walt Disney, Whirlpool a Xerox – ktoré všetky platili efektívne federálne sadzby dane 
z príjmu v jednociferných číslach .

V anglickom origináli článku sú tabuľky 1 a 2, ilustrujúce 39 spoločností, ktoré neplatili nič počas troch 
rokov, a 73 spoločností, ktoré počas troch rokov platili menej ako polovicu zákonnej sadzby dane z príjmu 
právnických osôb . Prílohy k článku obsahujú podrobnejšie tabuľky, ktoré ukazujú, čo každá spoločnosť ozná‑
mila, že zarobila na ziskoch a zaplatila na federálnych daniach z príjmu za každý rok .

Ako je možné, že veľa amerických 
spoločností neplatí žiadne federálne 
dane z príjmu?
Miroslav KRAJČOVIČ
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Ako sa spoločnosti vyhýbajú plateniu daní
Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam znázornené v tejto analýze je najmä výsledkom ustanovení prijatých 
Kongresom . Zákonodarcovia často odôvodňujú tieto ustanovenia ako nevyhnutné na dosiahnutie nejakého 
dôležitého cieľa, ale zdá sa, že dosahujú len málo, okrem zníženia daňových príjmov, ktoré by mohli zaplatiť 
verejné investície .

Zrýchlené odpisy
Napríklad zrýchlené odpisy umožňujú spoločnostiam odpísať náklady na investície do zariadení rýchlejšie, 
než sa zariadenie opotrebuje a stratí hodnotu . Najpravdepodobnejším výsledkom je, že sa tým odmeňujú spo‑
ločnosti za investície, ktoré by urobili bez akejkoľvek daňovej úľavy . Zákon o znižovaní daní a zamestnanosti 
umožňuje spoločnostiam okamžite odpísať celé náklady na investície, čo je najextrémnejšia verzia zrýchlené‑
ho odpisovania .

Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje táto správa, Amazon ušetril 4,8 miliardy dolárov prostredníctvom 
zrýchleného odpisovania, zatiaľ čo Walt Disney ušetril 3,9 miliardy dolárov a Verizon 2,1 miliardy dolárov . 
General Motors týmto spôsobom ušetril 1,3 miliardy dolárov a FedEx 1,1 miliardy dolárov .

Teoreticky je zrýchlené odpisovanie len posunom v načasovaní platieb daní . Zrážky, ktoré by sa inak vy‑
brali neskôr, sa berú teraz a dane, ktoré by sa inak platili teraz, sa platia neskôr . Spoločnosti, ktoré naďalej 
využívajú výhody zrýchleného odpisovania, však môžu túto výhodu zabezpečiť na veľmi dlhú dobu alebo na 
neurčito a v podstate môžu využívať bezúročné pôžičky od IRS .

Opcie na akcie
Niektoré spoločnosti znižujú svoje dane tým, že využívajú možnosť poskytovať opcie na akcie, ktoré zvyčajne 
platia svojim vrcholovým manažérom . Táto daňová úľava umožňuje spoločnostiam odpísať výdavky súvisiace 
s opciami na akcie na daňové účely, ktoré ďaleko presahujú náklady, ktoré vykazujú investorom .

Napríklad daňové úspory, ktoré Salesforce .com, Amazon a Molson Coors uvádzajú, že získavajú z opcií na 
akcie, predstavovali viac ako 60 percent ich celkových daňových úľav v období rokov 2018 – 2020 .

Daňové úľavy
Daňové úľavy pre opcie na akcie a zrýchlené odpisy umožňujú spoločnostiam vykazovať IRS menšie zisky, ako 
oznamujú akcionárom a potenciálnym investorom vo svojich výkazoch 10‑K . V niektorých prípadoch môžu 
korporácie jednoducho zaplatiť 21 percent zo zisku, ktorý nahlásia IRS ako federálnu daň z príjmu . Mnohé 
spoločnosti však využívajú daňové úľavy na ďalšie zníženie svojej daňovej povinnosti .

Najvýznamnejšou daňovou úľavou je daňová úľava na výskum a  vývoj (Research and Development – 
R&D), ktorá má podporovať inovácie, ale pravdepodobne odmeňuje spoločnosti za výskum, ktorý by vykona‑
li, aj keby neexistovali žiadne daňové úľavy .

Väčšina korporácií vo svojich výkazoch 10‑K nešpecifikuje, koľko ušetria konkrétne prostredníctvom da‑
ňovej úľavy na výskum a vývoj, ale niektoré áno . Napríklad spoločnosť Nike uvádza počas týchto troch rokov 
daňové úspory vo výške 160 miliónov dolárov z kreditu na výskum a vývoj, čo predstavuje 10 percent jej da‑
ňových úľav . Netflix uvádza, že v dôsledku úľavy ušetrili 389 miliónov dolárov, čo predstavuje 36 percent ich 
daňových úľav . Nikto by nenamietal proti tomu, aby Nike investovala svoje vlastné peniaze do výskumu, aby 
sa naučila vyrábať pohodlnejšie topánky, alebo aby Netflix investoval svoje vlastné peniaze do vytvárania no‑
vých spôsobov, ako nás zabaviť . Ale je úplne iná otázka, či by mal byť tento výskum dotovaný prostredníctvom 
daňového poriadku .

Presun zisku do daňových rajov
Ďalším pravdepodobným vysvetlením vyhýbania sa daňovým povinnostiam, je presun ziskov do daňových 
rajov . Analýza v tejto správe je založená na amerických federálnych daniach z príjmu, ktoré spoločnosti platia 
zo ziskov, ktoré nahlásia (akcionárom a potenciálnym investorom), ktoré zarobili v Spojených štátoch . Je však 
možné, že niektoré z týchto ziskov sa IRS vykazujú úplne inak .
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Korporácie môžu použiť spletité účtovné schémy, aby zisky, ktoré zarobia v Spojených štátoch, sa zdali byť 
zarobené v krajinách ako Írsko, ktoré má veľmi nízku sadzbu dane z príjmu právnických osôb, alebo v kraji‑
nách ako Bermudy a Kajmanské ostrovy, ktoré nemajú žiadnu daň z príjmu právnických osôb .

Tvorcovia Zákona o znižovaní daní a zamestnanosti (TCJA) prepásli príležitosť zastaviť americké korpo‑
rácie v presúvaní ziskov týmto spôsobom do daňových rajov v zahraničí . Napríklad veľa alebo väčšina ziskov, 
ktoré americké korporácie uvádzajú, že zarábajú prostredníctvom svojich offshore dcérskych spoločností, vô‑
bec nepodliehajú daniam v USA . Keď podliehajú, sadzba dane, ktorú platia, nepresahuje 10,5 percenta, teda 
iba polovicu sadzby, ktorá sa vzťahuje na domáce zisky podľa TCJA .

Záver
Nedávno schválený Zákon o znižovaní inflácie (Inflation Reduction Act – IRA) obsahuje 15‑percentnú mini‑
málnu daň z príjmu právnických osôb, ktorá zastaví niektoré z najhorších daňových únikov pre právnické oso‑
by . Kongres však ešte musí uzákoniť iný typ minimálnej dane z príjmu právnických osôb – globálnu minimál‑
nu daň z príjmu právnických osôb vo výške 15 percent – na implementácii ktorej sa Bidenova administratíva 
dohodla s väčšinou svetových vlád . Zatiaľ čo minimálna daň z príjmu právnických osôb IRA je obrovským 
zlepšením amerického daňového systému, zavedenie globálnej minimálnej dane z príjmu právnických osôb 
by ho zlepšilo oveľa viac .

Autorom článku je Ing. Miroslav Krajčovič,
člen Správnej rady SAF

[1] https://en .wikipedia .org/wiki/Tax_Cuts_and_Jobs_Act_of_2017
[2] https://itep .org/55‑profitable ‑corporations ‑zero ‑corporate ‑tax/
[3] https://itep .org/corporate ‑tax ‑avoidance ‑under ‑the ‑tax ‑cuts ‑and ‑jobs ‑act/

https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_Cuts_and_Jobs_Act_of_2017
https://itep.org/55-profitable-corporations-zero-corporate-tax/
https://itep.org/corporate-tax-avoidance-under-the-tax-cuts-and-jobs-act/
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Koniec roka 2022 prináša nespočetne veľa noviel . Niektoré sú už schválené, niektoré ešte v pripomienko‑
vom konaní, v rokovaní . Priblížme si zmeny týkajúce sa zamestnávateľa / zamestnanca a aj zmeny v mzdových 
veličinách platné na rok 2023.

Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky na rok 2023

Suma minimálnej mzdy na rok 2023 vznikla prvýkrát v histórií DOHODOU tripartity . Ak by sa suma mini‑
málnej mzdy vypočítala v súlade zo zákonom – prepočtom platným od roku 2021, tzn . 57 % z priemernej me‑
sačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom 
Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje 
suma mesačnej minimálnej mzdy, bola by vo výške 690,27 € (57 % z priemernej mzdy za rok 2021 ‑ a tá bola 
stanovená v sume 1 .211 €)

Schválená výška minimálnej mzdy na rok 2023 je:

• 700 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
• 4,023 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Aj v roku 2023 ostáva naďalej v platnosti šesť stupňov náročnosti práce, avšak dochádza k zmene pri vý‑
počte jednotlivých mzdových nárokov (§ 120 ods . 4 Zákonníka práce) .

§ 120 ods. 4 Zákonníka práce

Stupeň náročnosti Koeficient minimálnej mzdy

1 1,0

2 1,2

3 1,4

4 1,6

5 1,8

6 2,0

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2023

Stupeň 
náročnosti

Koeficient

min. mzdy
Minimálna 

mesačná mzda Minimálna hodinová mzda

1 1,0 700 € 4,023 €

2 1,2 816 € 4,690 € (1/174 zo 816 €)

3 1,4 932 € 5,356 € (1/174 zo 932 €)

4 1,6 1.048 € 6,023 € (1/174 zo 1.048 €)

5 1,8 1.164 € 6,690 € (1/174 zo 1.164 €)

6 2,0 1.280 € 7,356 € (1/174 zo 1.280 €)

Mzdové veličiny a zmeny na rok 2023
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Porovnanie minimálnych mzdových nárokov za rok 2022 a 2023

Stupeň 
náročnosti

Koeficient 
minimálnej 

mzdy

Minimálna 
mesačná mzda 
platná v roku 

2022

Minimálna 
mesačná mzda 
platná na rok 

2023

ZVÝŠENIE €

1 1,0 646 € 700 € 54 €

2 1,2 762 € 816 € 54 €

3 1,4 878 € 932 € 54 €

4 1,6 994 € 1 048 € 54 €

5 1,8 1 110 € 1 164 € 54 €

6 2,0 1 226 € 1 280 € 54 €

Pri týždennom pracovnom čase menej ako 40 hodín v súlade s § 85 Zákonníka práce je minimálna hodi‑
nová mzda/minimálny mzdový nárok nasledovný:

• 38,75 hodiny – ak má zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo 
v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke,

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2023

38,75-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti Koeficient min. 
mzdy

Minimálna hodinová 
mzda

1 1,0 4,153 €

2 1,2 4,841 €

3 1,4 5,520 €

4 1,6 6,217 €

5 1,8 6,906 €

6 2,0 7,593 €

Rok
2011

Rok
2012

Rok
2013

Rok
2014

Rok
2015

Rok
2016

Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

SUMA €317,0 €327,2 €337,7 €352,0 €380,0 €405,0 €435,0 €480,0 €520,0 €580,0 €623,0 €646,0 €700,0
Zvýšenie % 3,02% 3,22% 3,21% 4,23% 7,95% 6,58% 7,41% 10,34% 8,33% 11,54% 7,41% 3,69% 8,36%

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku

SUMA Zvýšenie %
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zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke,

Minimálne mzdové nároky od 1. 1. 2023

37,5-hodinový týždenný pracovný čas

Stupeň náročnosti Koeficient min. 
mzdy

Minimálna hodinová 
mzda

1 1,0 4,291 €

2 1,2 5,003 €

3 1,4 5,713 €

4 1,6 6,435 €

5 1,8 7,136 €

6 2,0 7,846 €

Príplatky – mzdové zvýhodnenia na rok 2023
Novelizačný zákon č . 294/2020 Z . z . zmenil nielen výpočet minimálnej mzdy a minimálnych mzdových náro‑
kov, ale zrušil aj výpočet príplatkov a zaviedol pevné sumy za príplatky . Pevné sumy príplatkov zatiaľ ostávajú 
v platnosti aj na rok 2023, ale keďže sú pevné sumy príplatkov rovnaké od roku 2021 – vyvíja sa tlak na opätov‑
né zavedenie výpočtu príplatkov z výšky minimálnej mzdy . Či príde k takémuto schváleniu alebo k akej zmene 
dôjde v súvislosti s príplatkami, zatiaľ nie je známe . Na rok 2023 uvádzame pevné sumy:

• Za prácu v sobotu (§ 122a ods. 1 a 2)

Pevná suma 1,79 € za každú hodinu .
= u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa 
práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 
v sume 1,61 € za každú hodinu

• Za prácu v nedeľu (§ 122b ods. 1 a 2)

Pevná suma 3,58 € za každú hodinu
= u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa 
práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 
v sume 3,22 € za každú hodinu.

• Za nočnú prácu (§ 123 ods. 1 a 2)
(práca vykonávaná v čase medzi 22 . hodinou a 6 . hodinou)

Pevná suma 1,43 € za každú hodinu
= ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej v sume 1,79 € za každú hodinu.

= u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa 
prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho 
rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však v sume 1,25 € za každú hodinu.

• Za prácu vo sviatok
Ak zamestnanec vykonáva prácu v deň sviatku, má okrem dosiahnutej mzdy právny nárok na mzdové zvý‑
hodnenie najmenej vo výške 100 % svojho priemerného zárobku (§ 122 Zákonníka práce) .
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• Za prácu nadčas

Zamestnancovi podľa § 121 ods . 1 Zákonníka práce patrí mzdové zvýhodnenie najmenej v sume:
 – 25 % jeho priemerného zárobku,
 – 35 % jeho priemerného zárobku, ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce .

Poznámka:
Nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok alebo za prácu nadčas stráca zamestnanec v prípade, ak za 
prácu vo sviatok alebo za prácu nadčas po dohode so zamestnávateľom čerpá náhradné voľno.

• Za sťažený výkon práce (§ 124 ods. 3)

= zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri rizikových prácach v prostredí, kde 
pôsobia faktory pracovného prostredia (chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické fak‑
tory, prach, fyzikálne faktory ako hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie) vo výške najmenej v sume 0,72 € za 
každú hodinu.

• Za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska (§ 96 ods. 5)
= za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska má zamestnanec nárok na náhradu najme-
nej v sume 0,72 € za každú hodinu.

DOHODÁRI

Zamestnanci v pracovnoprávnych vzťahoch na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného po‑
meru musia mať dohodnutú odmenu minimálne v sume minimálnej mzdy za hodinu – v roku 2023 = 4,023 € / hod . 
Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa neuplatňujú stupne mzdových nárokov .

Novelou Zákonníka práce s platnosťou od 1. januára 2023 však pribúda nový typ dohody.
Od roku 2023 bude možné uzavrieť takéto dohody:

 ▶ § 226 = Dohoda o vykonaní práce
 ▶ § 227 = Dohoda o brigádnickej práci študentov
 ▶ § 228a ods .1 písm . a) = Dohoda o pracovnej činnosti (najviac 10 hodín týždenne)
 ▶ § 228a ods .1 písm . b) = Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Na nový typ dohody možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku, ak 
ide o výkon sezónnej práce podľa prílohy č . 1b Zákonníka práce .

V prílohe č . 1b sa špecifikuje, že sezónnou prácou je taká pracovná činnosť, ktorá je závislá od striedania roč‑
ných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku, v:

a) poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní:
1 . vybraných druhov ovocia
2 . viniča
3 . vybraných druhov zeleniny
4 . zemiakov
5 . chmeľu
6 . osivovej kukurice určenej na kastráciu
7 . rastlinného množiteľského materiálu uvedeného v prvom až šiestom bode



45Periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

ST
RÁ

NK
Y S

AFb) cestovnom ruchu pri
1 . preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách atď .
2 . prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb
3 . prevádzkovaní táborov
4 . prevádzke umelých vodných plôch
5 . prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov
6 . prevádzke reštaurácií a pohostinstiev, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od pre‑

vádzkovania činností uvedených v prvom až piatom bode
7 . prevádzke ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádz‑

kovania činností uvedených v prvom až piatom bode

c) potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov uvedených v písmene a)

d) lesnom hospodárstve pri
1 . produkcii lesného reprodukčného materiálu
2 . zakladaní, obnove a výchove lesa s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesa

V Registračnom liste fyzickej osoby pribudne teda nový typ dohody, pri ktorej sa nebude rozlišovať nepra‑
videlný, pravidelný príjem . Príjem – vymeriavací základ sa počas trvania dohody bude vykazovať v Mesačnom 
výkaze poistného a príspevkov .

Odvodová výnimka v súlade so zákonom o sociálnom poistení ostáva pre dohody o vykonaní práce, do‑
hody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti nezmenená – v sume 200 eur (§ 4 ods . 5 
zákona o sociálnom poistení) .

Pre nový typ dohody – Dohody o pracovnej činnosti na sezónne práce sa zavádza úplne nová odvodová 
výnimka – nazvaná „Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci“.

O túto odpočítateľnú položku nemusí zamestnanec žiadať, automaticky sa vymeriavací základ zamestnan‑
ca o ňu znižuje .

Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (§ 138b) je vo výške 50% jednej dvanástiny všeobec‑
ného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, 
za ktorý sa platí poistné . Na rok 2023 je vo výške 605,50 € . (50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2021 – 
1 .211 €) .

Ak by bol vymeriavací základ nižší ako výška odpočítateľnej položky, je odpočítateľná položka vo výške 
tohto vymeriavacieho základu .

Ak by bol vymeriavací základ vyšší ako výška odpočítateľnej položky, vymeriavací základ bude v sume 
rozdielu – ponížení a plnú výšku platnej odpočítateľnej položky .

POZOR – odvodová odpočítateľná položka sa bude vzťahovať len k starobnému poisteniu a poisteniu 
v nezamestnanosti !

Vymeriavacie základy k ostatným poisteniam ostávajú nezmenené (neznižujú sa):
	 u zamestnanca ostáva nezmenené: nemocenské poistenie, invalidné poistenie
	 u zamestnávateľa ostáva nezmenené: nemocenské poistenie, invalidné poistenie, rezervný fond soli‑

darity, úrazové poistenie, garančné poistenie
 

Obdobie trvania Dohody o pracovnej činnosti na sezónne práce, počas ktorého nebude vôbec odvádzané po‑
istené, sa nebude zamestnancovi započítavať, zohľadňovať v starobných dôchodkových dávkach ani v dávkach 
nezamestnanosti (podpory) .
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Životné minimum od 1. 1. 2023
Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č . 227/2022 Z . z . o úprave súm 
životného minima bolo stanovené životné minimum v sumách s platnosťou od 1 . 7 . 2022:

 ▶ 234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 ▶ 163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 ▶ 107,03 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa .

Uvedené sumy životného minima budú platné do 30 . 6 . 2023 . Od 1 . 7 . 2023 v  súlade s  § 5 zákona č . 
601/2003 Z . z . o životnom minime v znení neskorších predpisov môže dôjsť k zmene uvedených súm .

Základ dane/sadzba dane z príjmov fyzických osôb na rok 2023
Hranica základu dane –‑ príjmu na uplatnenie 19 % / 25 % sadzby je stanovená ako 176,8‑násobok sumy plat‑
ného životného minima – § 15 zákona č . 595/2003 Z . z . o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len: „zákon o dani z príjmov“) .

SADZBA DANE Hranica ročného 
príjmu

Hranica mesačného 
príjmu

19 % do 41 445,46 € do 3 453,78 €

25 % nad 41 445,46 € nad 3 453,78 €

 
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2023
Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka (§ 11 ods . 2 zákona o dani z príjmov) sa vypočíta ako 21-násobok 
životného minima

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ 
NA DAŇOVNÍKA ZÁKLAD DANE

4 922,82 € do 21 754,18 €

pod 4 922,82 € vyšší ako 21 754,18 €

0 € od 41 445,46 € a viac

V prípade, ak je základ dane daňovníka vyšší ako 92,8-násobok životného minima (92,8 x 234,42 €), t . j . 
21 754,18 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je rozdiel medzi 44,2‑násobkom životného minima 
(44,2 x 234,42 €) a jednou štvrtinou jeho základu dane (§ 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov).

10.361,364 - (základ dane : 4)

Mesačné uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane pri výpočte preddavkov na daň je možné len pri 
príjmoch zo závislej činnosti na základe rozhodnutia daňovníka . Výnimkou je taký daňovník, ktorý k 1 . 1 . 
2023 poberal starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný 
dôchodok zo zahraničia .

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka
pri mesačnom uplatňovaní je 410,24 €.



47Periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

ST
RÁ

NK
Y S

AFNezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) na rok 2023
Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku nie je možné uplatňovať mesačne v  priebehu zdaňovacieho 
obdobia, ale len ročne, a to po splnení zákonných podmienok stanovených v § 11 ods . 4, 5 zákona o dani 
z príjmov . Po splnení zákonných podmienok sa nezdaniteľná časť na manželku (manžela) vypočítava podľa 
§ 11 ods . 3 . Výpočet sa odvíja od výšky základu dane daňovníka aj od vlastného príjmu manželky (manžela) 
dosiahnutého v príslušnom kalendárnom roku .

V roku 2023 bude možné uplatniť si túto nezdaniteľnú časť v nasledujúcich sumách (19,2‑násobok život‑
ného minima):

Ak má DAŇOVNÍK ZÁKLAD 
DANE

VLASTNÝ PRÍJEM 
MANŽELKY

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ 
NA MANŽELKU

do 41 445,46 € 0,00 € 4 500,86 €

do 41 445,46 € do 4 500,86 € 4 500,86 € – príjem manželky

do 41 445,46 € viac ako 4 500,86 € 0 €

viac ako 41 445,46 € 0,00 € 14 862,23 ‑ (základ dane : 4)

viac ako 41 445,46 € príjem €
14 862,23 ‑ (základ dane : 4)

‑ príjem manželky

viac ako 59 448,92 € / 0 €

Suma 14 862,23 € je 63,4‑násobok životného minima (63,4 x 234,42) .

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové 
dôchodkové sporenie (III. pilier) na rok 2023
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie („DDS“/III . pilier) bude možné uplatniť formou nezdaniteľnej 
časti aj za rok 2023 a naďalej ostáva v platnosti maximálna výška úhrnom do 180 € .

Na uplatnenie nároku nezdaniteľnej časti musia byť splnené základné podmienky:
 – účastnícka zmluva na doplnkové dôchodkové sporenie uzatvorená po 31 . 12 . 2013 alebo ak bola uzav‑

retá skôr, musí byť jej súčasťou zrušenie dávkového plánu,
 – zároveň daňovník nemôže mať uzavretú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené pod‑

mienky .
(§ 11 ods . 9, ods . 10, ods . 11 zákona o dani z príjmov)

Daňový bonus na dieťa na rok 2023
Daňový bonus na dieťa (§ 33 zákona o dani z príjmov) sa novelizáciou zákona o dani z príjmov platnou od 1 . 
júla 2022 úplne zmenil – ako v posudzovaní vzniku nároku, tak aj vo výške .

Posudzovanie nároku zostáva aj pre rok 2023 nezmenené, v rokovaní (v II . čítaní) je však novelizácia, ktorá 
by po schválení mala priniesť novú výšku daňového bonusu .

Pravidlá posúdenia vzniku nároku na daňový bonus u zamestnanca – pri mesačnom uplatňovaní daňové‑
ho bonusu sú:

1 . na vyživované dieťa sa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 
4 ods . 3 písm . c) zákona č . 544/2010 Z . z . o dotáciách v znení neskorších predpisov

2 . nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z čiastkového základu 
dane (§ 5), ktorý zamestnanec dosahuje u daného zamestnávateľ:
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20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Navrhovaná (zatiaľ neschválená) výška daňového bonusu na rok 2023 je:
 ▶ 140 eur mesačne na vyživované dieťa do 15 rokov veku dieťaťa
 ▶ 50 eur mesačne na vyživované dieťa od 15 rokov veku dieťaťa

Pri ročnom posudzovaní vzniku nároku na daňový bonus sa vychádza z  polovice čiastkového základu 
dane § 5 alebo § 6 ods . 1, 2 alebo úhrnu týchto paragrafov . V navrhovanej novelizácií sa aj uvádza, zavedenie 
možnosti zápočtu príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napr, . rodičov) do úhr‑
nu príjmov na účely uplatnenia daňového bonusu . Ak bude teda daňovník, ktorému pri ROČNOM zúčtovaní 
dane nebude postačovať jeho vlastný príjem na uplatnenie daňového bonusu v plnej výške, bude sa jeho prí‑
jem spočítať s príjmom s druhou oprávnenou osobou .

Daňový bonus na zaplatené úroky na rok 2023
Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané 
z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € 
na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má:

 ▶ najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
 ▶ priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiast‑

kového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za 
kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, 
najviac vo výške 1,3‑násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej repub‑
liky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu 
roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna 
dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) 
z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e .

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom 
zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 € za rok.

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na 
zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len: „spoludlžník“):

 ▶ podmienku veku musí spĺňať aj spoludlžník,
 ▶ priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spo‑

ludlžníka a  1,3‑násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v  hospodárstve Slovenskej republiky 
zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, 
v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie,

 ▶ spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká .

Podmienky ohľadom priemerného mesačného príjmu daňovníka a spoludlžníka musia byť splnené ku 
dňu uzavretia zmluvy o úvere na bývanie.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich ro‑
koch, a to počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej 
a tej istej zmluvy o úvere na bývanie .
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platené úroky z maximálnej zákonom stanovenej sumy pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňo‑
vacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie . Rovnako postupuje daňovník aj 
v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní 
len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom obdo‑
bí, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila .

Príspevok na rekreáciu a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v roku 2023
Za splnenia zákonných podmienok môže zamestnanec požiadať v súlade so Zákonníkom práce:
• § 152a o príspevok na rekreáciu,
• § 152b o príspevok na športovú činnosť dieťaťa .

Aj v roku 2023 ostávajú v platnosti rovnaké pravidlá aj rovnaká nárokovateľná výška príspevkov:
 ▶ v sume 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok,
 ▶ v sume 55 % oprávnených výdavkov na športovú činnosť dieťaťa, najviac však v sume 275 € za kalendár‑

ny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca .

Poistné na sociálne poistenie na rok 2023
(zamestnanec/zamestnávateľ)
Minimálny vymeriavací základ zamestnanca/zamestnávateľa nie je zákonom stanovený . Je stanovená len výš-
ka maximálneho vymeriavacieho základu a ten sa s platnosťou od 1. 1. 2023 zvyšuje na sumu 8 477 €.

ZAMESTNANEC – ROK 2023 Percentuálna 
sadzba

Maximálny 
vymeriavací základ

Výška 
maximálneho poistného

nemocenské poistenie 1,4 % 8 477,00 € 118,67 €

starobné poistenie 4 % 8 477,00 € 339,08 €

invalidné poistenie 3 % 8 477,00 € 254,31 €

poistenie v nezamestnanosti 1 % 8 477,00 € 84,77 €

SPOLU 9,40 % 796,83 €

ZAMESTNÁVATEĽ – ROK 2023 Percentuálna 
sadzba

Maximálny 
vymeriavací základ

Výška 
maximálneho poistného

nemocenské poistenie 1,4 % 8 477,00 € 118,67 €

starobné poistenie 14 % 8 477,00 € 1 186,78 €

invalidné poistenie 3 % 8 477,00 € 254,31 €

poistenie v nezamestnanosti * 1 % * 8 477,00 € 84,77 €

garančné poistenie 0,25 % 8 477,00 € 21,19 €

úrazové poistenie 0,8 % neobmedzený neobmedzená

rezervný fond solidarity 4,75 % 8 477,00 € 402,65 €

SPOLU 25,20 % 2.068,37 €

*prípadne:
poistenie v nezamestnanosti 0,5 % + poistenie na financovanie podpory „KurzArbeit“ 0,5%

Od 1 . 1 . 2022 sa zrušila – tzv . „úľava pre dlhodobo nezamestnaných“ [zamestnanci definovaní do 31.12.2021 
v § 4 ods. 1 písm. d)]

Poznámka: Navrhovaná novelizácia o zrušení maximálneho vymeriavacieho základe pre sociálne poistenie 
nebola schválená.
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Preddavky na verejné zdravotné poistenie v roku 2023
(zamestnanec/zamestnávateľ)
V zdravotnom poistení sa navrhuje a stále ešte rokuje o zavedení minimálneho vymeriavacieho základu 
pre zamestnanca/zamestnávateľa. Maximálny vymeriavací základ zavedený nie je a  podľa novelizačného 
návrhu ani nebude .

ZAMESTNANEC – ROK 2023 Percentuálna 
sadzba

Maximálny 
vymeriavací základ

Výška maximálneho 
preddavku

bez zdravotného postihnutia 4 % neobmedzený vypočítaná % z VZ

so zdravotným postihnutím 2 % neobmedzený vypočítaná % z VZ

ZAMESTÁVATEĽ – ROK 2023 Percentuálna 
sadzba

Maximálny 
vymeriavací základ

Výška maximálneho 
preddavku

bez zdravotného postihnutia 10 % neobmedzený vypočítaná % z VZ

so zdravotným postihnutím 5 % neobmedzený vypočítaná % z VZ

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v roku 2023
V súlade s § 8 zákona č . 462/2003 Z . z . o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 
v znení neskorších predpisov je maximálny denný vymeriavací základ od 1. 1. 2023 v sume 79,6273 €.

(všeobecný vymeriavací základ za rok 2021 = 14 532 eur x 2 = 29 064 / 365 dní = 79,6273 eura, zaokrúhlené 
nadol).

Nemocenské dávky zamestnanca v roku 2023
Aj v zákone č . 461/2003 Z . z . o sociálnom poistení v § 55 nájdeme rovnaké znenie pre výpočet maximálneho 
denného vymeriavacieho základu pre nemocenské dávky zamestnanca ako v zákone o náhrade príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca . Avšak, v prípade nemocenskej dávky sa denný vymeriavací 
základ zaokrúhľuje smerom nahor .

Maximálny denný vymeriavací základ pri nemocenských dávkach
od 1. 1. 2023 je v sume 79,6274 €.

NOVÉ – otcovská dovolenka /od 1.11.2022/
Novelizácia Zákonníka práce s platnosťou od 1 . novembra 2022 zaviedla nový pojem „otcovská dovolenka“ 
a v súvislosti s ním sa zmenila aj dávka materské pre iného poistenca – otca (§ 49 zákona o sociálnom poiste‑
ní) . Zároveň sa ďalšou novelizáciou sociálneho poistenia platnou od 1 . januára 2023 menia aj statusy preruše‑
nia (§ 26) a vylúčenia povinnosti platiť poistné (§ 140) .

Uvedené zmeny v nasledujúcej tabuľke:

otec dieťaťa na poberá/nepoberá 
MATERSKÉ

Stav od 11, 12/2022 Stav od 01/2023

Vylúčenie Prerušenie Vylúčenie Prerušenie

rodičovskej 
dovolenke poberá ÁNO NIE NIE NIE

rodičovskej 
dovolenke nepoberá NIE ÁNO NIE ÁNO

otcovskej 
dovolenke poberá ÁNO NIE ÁNO NIE

otcovskej 
dovolenke nepoberá NIE NIE ÁNO * NIE
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vylúčenia povinnosti platiť poistné predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné vyhlásenie, ktoré‑
ho vzor bude zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne ‑ od 1 .1 .2023

Otcovská dovolenka = § 166 ods . 1 zákona č . 311/2001 Z . z . Zákonníka práce
Rodičovská dovolenka = § 166 ods . 2 zákona č . 311/2001 Z . z . Zákonníka práce

Do Zákonníka práce teda pribudol nový pojem „otcovská dovolenka“ a  to presne nasledovnom znení: 
„V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka 
v trvaní:

 ▶ 28 týždňov,
 ▶ osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a
 ▶ v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.“

Z pohľadu sociálneho poistenia sa stále jedná o dávku materské. Zmena nastala v tom, že pôvodne po‑
beral otec dieťaťa materské len počas rodičovskej dovolenky (prehĺbenie starostlivosti o dieťa) a od 1 .1 .2023 
bude poberať materské len z otcovskej dovolenky (v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa) .

Zákon o sociálnom poistení zároveň umožňuje čerpanie dávky na dve časti a to:
1 . časť = 2 týždne v období do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu (toto obdobie sa predlžuje o kalen‑

dárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdra‑
votných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo 
dňa pôrodu) = nesleduje sa, či matka dieťaťa poberá materské alebo rodičovský príspevok .

2 . časť = 26 týždňov (zostatok dávky materské) v období najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôro‑
du, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok .

V prípade, ak si otec dieťaťa neuplatní 1 . časť dávky materské (§ 49 ods . 1 písm . a) zákona o sociálnom 
poistení), tak si uplatní celé obdobie dávky materské naraz .

Tlačivo „Žiadosť iného poistenca o materské“ je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne / v časti 
Formuláre / Nemocenské poistenie a rozčlenilo sa na časť A (1 .časť dávky materské) a časť B (2 . časť dávky 
materské) .

Voči zamestnávateľovi má zamestnanec ‑ žena a muž povinnosť písomne oznámiť najmenej jeden mesiac 
vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku, otcovskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, 
predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej 
dovolenky, otcovskej dovolenky a rodičovskej dovolenky .

Sumy stravného v roku 2023
Sumy stravného sa v priebehu roka 2022 dvakrát zvyšovali a aktuálne je v schvaľovacom procese (LP/2022/683) 
ďalšie zvyšovanie stravného, ktoré by malo byť platné od 1 . januára 2023

 ▶ pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6,80 €,
 ▶ pre časové pásmo 12 až 18 hodín na 10,10 €,
 ▶ pre časové pásmo nad 18 hodín na 15,30 €.

Maximálna výška príspevku na stravovanie zamestnanca je 3,74 €
(55 % zo sumy 6,80 €) .
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Suma stravného lístka je minimálne 5,10 €
(75 % zo stravného platného v časovom pásme 5 až 12 hodín) .

Suma finančného príspevku na stravovanie je minimálne 2,81 € / maximálne 3,74 €.

PREHĽAD STRAVNÉHO OD ZAVEDENIA EURA

Opatrenie 
MPSVaR SR

Suma stravného pre časové pásmo Platné

5 až 12 hod. nad 12 hod  
až 18 hod. nad 18 hod. OD DO

č. 621/2008 3,30 € 5,00 € 7,70 € 1.1.2009 31.3.2009

č. 110/2009 3,60 € 5,40 € 8,30 € 1.4.2009 31.12.2010

č. 533/2010 3,80 € 5,70 € 8,80 € 1.1.2011 31.8.2012

č. 248/2012 4,00 € 6,00 € 9,30 € 1.9.2012 31.10.2014

č. 296/2014 4,20 € 6,30 € 9,80 € 1.11.2014 30.11.2016

č. 309/2016 4,50 € 6,70 € 10,30 € 1.12.2016 31.5.2018

č. 148/2018 4,80 € 7,10 € 10,90 € 1.6.2018 30.6.2019

č. 176/2019 5,10 € 7,60 € 11,60 € 1.7.2019 30.4.2022

č. 116/2022 6,00 € 9,00 € 13,70 € 1.5.2022 31.8.2022

č. 281/2022 6,40 € 9,60 € 14,50 € 1.9.2022 31.12.2022

XXXX 6,80 € 10,10 € 15,30 € 1.1.2023

Cestovné náhrady v roku 2023
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy, ktorá zatiaľ zostáva v platnosti je stanovená Opatrením Minis‑
terstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č .282/2022 Z . z .:

‑ 0,063 €/km pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
‑ 0,227 €/km pre osobné cestné motorové vozidlá .

Výška maximálneho príjmu v roku 2023 počas evidencie na úrade práce
Zákon č . 5/2004 Z . z . o službách v zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o službách 
v zamestnanosti“) umožňuje uchádzačovi o zamestnanie mesačne privyrobiť až do 100 % výšky životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ale len na základe dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru 
a trvanie dohody nemôže presiahnuť v úhrne 40 dní v kalendárnom roku.

Dohodu uchádzač o zamestnanie nemôže uzavrieť so zamestnávateľom:
 ▶ u ktorého mal bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pracovný pomer 

alebo obdobný pracovný vzťah,
 ▶ ktorý uchádzača o zamestnanie v priebehu šiestich mesiacov pred uzavretím dohody odmietol prijať do 

zamestnania sprostredkovaného úradom práce .
Zároveň nemôže mať uchádzač o zamestnanie súčasne viacero dohôd (§ 6 ods . 3 zákona o  službách 

zamestnanosti) .

Pri porušení niektorej z týchto podmienok vyradí úrad práce takéhoto uchádzača z evidencie uchádzačov 
o zamestnanie, a to dňom, kedy prestal spĺňať podmienku .
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Do 30 . júna 2023 by malo byť platné životné minimum v sume 234,42 € . Z neho sa vypočítajú sumy pri exe‑
kučných zrážok:

Základné nepostihnuteľné sumy:
• pri fyzickej osobe, ktorá nepoberá dôchodok:
 140% životného minima plnoletej osoby = 328,18 eur
 25% zo 140 % životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu = 82,04 eur

• pri fyzickej osobe, ktorá poberá dôchodok
 140% životného minima plnoletej osoby = 328,18 eur
 50% zo 140% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu = 164,09 eur

Pri zrážke výživného pre maloleté dieťa, ktorú povinnému nemožno zraziť je:
 70% zo 60% životného minima na osobu (70% zo 140,65 €)  = 98,45 eur
 70% z 25% životného minima na osobu (70% zo 58,60 €)  = 41,02 eur

 Pri zrážke výživného pre maloleté dieťa, ktorú povinnému nemožno zraziť 
 – ak je povinný poberateľom dôchodku je:
 70% zo 60% životného minima na osobu (70% zo 140,65 €)  = 98,45 eur
 70% z 50% životného minima na osoby (70% zo 117,21 €)  = 82,04 eur

Pri prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku okrem zrážok výživného na maloleté 
dieťa, ktorú povinnému nemožno zraziť:
 100% životného minima plnoletej osoby = 234,42 eur
 25% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu  = 58,60 eur

Pri prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku okrem zrážok výživného  
na maloleté dieťa, ktorú povinnému nemožno zraziť – ak je povinný poberateľom dôchodku:
 100% životného minima plnoletej osoby = 234,42 eur
 25% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu  = 58,60 eur

Pri pokutách za priestupky:
 50% životného minima plnoletej osoby = 117,21 eur
 25% životného minima plnoletej osoby na vyživovanú osobu  = 58,60 eur

Zrážka bez obmedzenia z príjmu, ktorý je
 nad 300% zo 140% životného minima plnoletej osoby = 984,54 eur
 (novelizačná zmena platná od 1 .7 .2022)

Evidencia analytických údajov od 2023
Dosť veľkou novelizačnou zmenou v sociálnom poistení je zavedenie evidencie analytických údajov zamest‑
nanca, ktorú zrovna nepatrí k znižovaniu byrokracie, práve opačne .

Zavádza sa nový § 232a, ktorý znie:

(1) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku
a) dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
b) právneho vzťahu fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods . 1 písm . d) .
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(2) Evidencia analytických údajov obsahuje
 
a)  číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov 

a štatistického číselníka obcí,

b) dohodnutý rozsah pracovného času,
 
c)  počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods . 1 písm . a) a ods . 2 a 3 zúčtovanému na výplatu za 

mesiac,

d) číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce .

Číselný kód miesta výkonu práce nájdete vo Vyhláške Štatistického úradu SR č . 597/2002 Z . z .

https://www .slov ‑lex .sk/pravne ‑predpisy/SK/ZZ/2002/597/

Vyhláška obsahuje kód kraja / kód okresu / kód obce – v Prílohe vyhlášky (65 strán) .

Ak bude miesto výkonu práce:

 ▶ v dvoch alebo viac obciach /mestách
 ■ uvedie sa číselný kód obce/mesta, kde prevláda výkon práce

 ▶ určené ako okres alebo kraj
 ■ uvedie sa číselný kód okresu alebo kraja

 ▶ v dvoch alebo viac okresoch alebo krajoch
 ■ uvedie sa číselný kód okresu alebo kraja, kde prevláda výkon práce .

 ▶ celé územie Slovenskej republiky,
 ■ uvedie sa číselný kód 500000

 ▶ mimo územia Slovenskej republiky,
 ■ uvedie sa číselný kód 999999

 ▶ mimo územia Slovenskej republiky a zároveň aj na území Slovenskej republiky
 ■ uvedie sa kód, kde prevláda výkon práce (ak prevláda výkon práce v Slovenskej republike, postupuje sa 

podľa predchádzajúcich bodov)

Pokiaľ miesto výkonu práce nie je možné určiť, uveďte sa číselný kód 900000 .

Dohodnutý rozsah pracovného času
Pri dohodnutom rozsahu pracovného času sa bude uvádzať dohodnutý rozsah týždenného pracovného 

času vyplývajúceho z právneho vzťahu . Pokiaľ rozsah pracovného času nie je určený (napr . dohoda o vykona‑
ní práce), uvedie sa číselný kód 99,99 .

Číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce

Pri číselnom kóde dohodnutého druhu vykonanej práce sa bude vychádzať z číselníka Štatistického úradu 
SR ‑ SK ISCO‑08_2020 (68 strán) .

https://www .slov ‑lex .sk/pravne ‑predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/449/20210101_5289809‑2 .pdf

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/597/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/449/20210101_5289809-2.pdf
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1 = Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
2 = Špecialisti
3 = Technici a odborní pracovníci
4 = Administratívni pracovníci
5 = Pracovníci v službách a obchode
6 = Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
7 = Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
8 = Operátori a montéri strojov a zariadení
9 = Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
0 = Príslušníci ozbrojených síl

Analytické údaje sa budú zbierať prostredníctvom Registračného listu FO a mesačných výkazov poistného / 
výkazov poistného, tzn . od 1 .1 .2023 vstúpia to platnosti nové tlačivá .
Samozrejme, v prípade zmeny vyššie uvedených nahlásených dát, je povinnosťou zamestnávateľa zmenu na‑
hlásiť .

Odpustenie penále 2023 – „Generálny pardón“
Novelizačným zákon č . 352/2022 vstúpi od 1 . februára 2023 do platnosti prechodné ustanovenie
§ 293fz, ktorý znie:
 
(1) Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa 
viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu za celé 
obdobie pred 1 . júlom 2022, splatné do 31 . januára 2023, ak toto dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné 
dôchodkové sporenie boli v plnom rozsahu zaplatené do 31. augusta 2023; § 170 ods . 21 posledná veta sa 
vzťahuje rovnako .
 
(2) Pôsobnosť podľa odseku 1 patrí vecne príslušnej pobočke, ktorá rozhoduje o uložení penále podľa § 178 
ods . l písm . a) deviateho bodu .“ .

Je potrebné si teda uvedomiť, že Sociálna poisťovňa neodpustí už zaplatené penále – ale povinnosť zaplatiť 
penále (tzn . neuhradené penále vyčíslené Rozhodnutím) alebo nepredpíše penále .

Autorkou článku je
Mgr. Katarína Danajovičová
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Odborné podujatia SAF  
v druhej polovici roku 2022

Workshop k superodpočtu

SAF dlhodobo podporuje superodpočet ako jeden z vhodných daňových nástrojov na zrýchlenie ekonomic‑
kého rastu Slovenska cestou širšieho uplatňovania vedy a výskumu v praxi firiem . Po sérii diskusií s MF SR 
aj Finančnou správou sme spracovali vybrané okruhy problémov vo forme prípadových štúdií, ktoré sme 13 . 
júna prediskutovali na workshope s kľúčovými predstaviteľmi Finančnej správy a MF . Na workshope, ktorý 
organizovala daňová komisia SAF, sa okrem zástupcov FS a MF SR zúčastnili zástupcovia vybraných podni‑
kov a zástupcovia poradenských spoločností . Cieľom workshopu bolo prediskutovať vybrané „problémové 
schémy“ superodpočtu z pohľadu účastníkov tak, aby v prípade ich použitia v praxi firiem spĺňali legislatívne 
podmienky a  boli akceptované daňovými kontrolami . Vzhľadom na zaostávanie Slovenska v  konvergencii 
krajín EU, závery odporučili zvážiť MF SR rozšírenie legislatívy v tejto oblasti .

Ďakujeme zástupcom spoločnosti EY za dlhoročnú spoluprácu v tejto oblasti a tiež i za poskytnutie priesto‑
ru na workshop .
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Dňa 22 . júna 2022 sa uskutočnil XX . ročník konferencie Finančné riadenie podnikov .
V úvodnom bloku okrem výhľadu ekonomiky Slovenska sa Elena Kohútiková, ktorá moderovala diskusiu 

pýtala panelistov, či reformy dostanú slovenskú ekonomiku do kondície, ako čelíme rastúcim cenám a neisto‑
te, či dokáže Európa vytvoriť „energetickú úniu“?

Udržateľné financie, ESG, Energetická kríza vs . Zelené záväzky boli predmetom diskusie so zaujímavými 
ľuďmi z kľúčových slovenských priemyselných podnikov, ktorú moderoval Jaroslav Habo, člen predstavenstva, 
riaditeľ pobočky zahraničnej banky UniCredit Bank na Slovensku .

Digitalizácia riadenia podnikových financií a najnovšie trendy a riešenia v oblasti automatizácie riadenia 
podnikových financií rezonovali v panelovej diskusii , ktorú viedol Radek Havlín, CEE Sales Head Citibank 
Europe plc . .

Ocenenie SAF za prínos v oblasti podnikových financií Správna rada v tomto roku udelila Miroslavovi Ga‑
lambošovi za dlhoročnú činnosť v oblasti skvalitňovania daňového systému, podpory zavádzania výsledkov 
vedy a výskumu do praxe v oblasti biodegradovateľných plastov . Ako majoritný vlastník spoločnosti PANARA 
stál na čele tímu, ktorému sa podarilo dojednať vstup zahraničného investora – jedného zo svetových lídrov 
v segmente plastových obalov tak, že ostal zachovaný majoritný podiel slovenských akcionárov .

Finančné riadenie podnikov bolo v tomto roku organizované už 20 . krát . Samozrejme torta nemohla chý‑
bať, čo ocenili i účastníci záverečného motivačného vystúpenia Vlada Zboju na tému Ako prekonať sám seba .

Prezentácie nájdete v členskej zóne v sekcii webu SAF konferencie semináre .

Archív SAF
Fotogalériu z konferencie nájdete na webe SAF: https://asocfin .sk/fotogaleria/

https://asocfin.sk/konferencie-a-seminare/
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EuroFinance International Treasury Management

V dňoch 21 . až 23 . septembra hostila Viedeň EuroFinance International Treasury Management .
Na podujatí sa vo Viedni zišlo viac ako 2 000 najvplyvnejších profesionálov v oblasti podnikového treasury 

z celého sveta vrátane 150 rečníkov, ktorí ponúkli transformačný pohľad do globálneho treasury .



59Periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov

ST
RÁ

NK
Y S

AFPracovné raňajky Nové trendy vo finančnom riadení 

firiem: Ako elektronizácia & AI ovplyvňuje účtovníctvo

Slovenská asociácia finančníkov v spolupráci so spoločnosťou wflow .com dňa 29 .septembra 2022 v priesto‑
roch VIP reštaurácie Slovenskej sporiteľne usporiadala pracovné raňajky Nové trendy vo finančnom riadení 
firiem: Ako elektronizácia & AI ovplyvňuje účtovníctvo

Diskusia začala prezentáciou Mareka Masaryka z KPMG na tému Novinky a zmeny v legislatíve o účtov‑
níctve .

Robert Soudný z wflow .com sa venoval trendom v účtovníctve a v technológiách .
V záverečnom bloku sa Mária Kováčová zo Scio a Peter Malík z EDC podelili o skúsenosti s digitalizáciou 

v ich spoločnostiach .

Prezentácie nájdete v členskej zóne v sekcii webu SAF konferencie semináre .

Archív SAF
Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii .

https://asocfin.sk/konferencie-a-seminare/
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CEE TREASURY FORUM 2022 Graz

V dňoch 6 . – 8 . októbra sa uskutočnila medzinárodná CEE konferencia v Grazi . Za účasti odbornej ve‑
rejnosti aj z radov členov SAF sa prednášajúci venovali otázkam risk manažmentu, technológiám v treasury 
a udržateľnosti .

Teší nás, že Slovensko malo zastúpenie aj medzi prednášajúcimi, prostredníctvom Romana Filipoiu CFO 
SPP – distribúcia, a .s ., ktorý sa venoval téme risk manažmentu a inflácie .

 
Prezentácie nájdete v členskej zóne v sekcii webu SAF konferencie semináre .

https://asocfin.sk/konferencie-a-seminare/
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AFSeminár Alternatívne formy financovania  

a zabezpečenia obchodu

V dňoch 24 . a 25 . novembra sa v hoteli Panorama v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil seminár zame‑
raný na alternatívne formy financovania a zabezpečenia obchodu . Vo svojich vystúpeniach sa prednášajúci 
zamerali na predstavenie nástrojov alternatívneho financovania, ich účtovné a daňové aspekty, na záručné 
programy a ich využitie v praxi ako aj na možnosti financovania z plánu obnovy či zdrojov programov EÚ pre 
podniky . Súčasťou programu bola aj bohatá diskusia .

Prezentácie zo seminára nájdete na stránke asociácie .

Lektori seminára (zľava): Peter Andrišin z  DOZEN a .s .; Katarína Gašparovská z  SLSP, a .s .; Martin Mičák 
a Matej Firický z MCL AK; Zuzana Olšová a Rudolf Vadovič z Octigon a .s .
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SAF pripravuje:

Mgr. Katarína Bálintová
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On the last page we provide brief English summaries of all papers presented in the current issue of our 
quarterly journal .

EDITORIAL

Mr . Anton Ondrej, president of SAF prepared the editorial note . He introduces the strategy of the 
association together with new or updated areas where SAF plans to focus its activities .

PROFESSIONAL AND THEORETICAL TOPICS

DIGITALIZATION AND ITS IMPACTS ON THE ECONOMY: WILL WE HAVE ENOUGH JOBS?
Mikuláš LUPTÁČIK

TAKING CARE OF EMPLOYEE DEBT IS THE TASK OF FINANCIAL MANAGEMENT
Peter DANIEL – Eva KLIMOVÁ

THE EFFECT OF TERTIARY EDUCATION ON ECONOMIC GROWTH
Soňa PRIŠČÁKOVÁ – Michaela VIDIEČANOVÁ

QUO VADIS AUDITING PROFESSION?
Katarína KASZASOVÁ

HOW IS IT POSSIBLE THAT MANY US CORPORATIONS PAY NO FEDERAL INCOME TAXES?
Miroslav KRAJČOVIČ

ASSOCIATION PAGES

SALARY FIGURES AND CHANGES IN 2023 (Katarína DANAJOVIČOVÁ)
OVERVIEW OF SAF ACTIVITIES IN SECOND HALF OF 2022 (Katarína BÁLINTOVÁ)

ENGLISH SUMMARY




