
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Fakulta verejnej správy

Kvalita života občanov - výzvy, 
determinanty a riešenia 

Nekonferenčný zborník vedeckých prác 

VEGA č. 1/0055/22  
Význam smart technológií v procese zmierňovania ekonomických 

a sociálno-psychologických dopadov pandémie COVID-19  
na kvalitu života občanov

Košice 2023 



Zborník je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0055/22 „Význam smart technológií v 
procese zmierňovania ekonomických a sociálno-psychologických dopadov pandémie 
COVID-19 na kvalitu života občanov”, ktorý sa rieši na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Fakulte verejnej správy, Katedre ekonomiky a riadenia verejnej správy. 

KVALITA ŽIVOTA OBČANOV - VÝZVY, DETERMINANTY A RIEŠENIA 
Recenzovaný zborník vedeckých prác. 

Zostavovatelia 
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. 
PhDr. Darina Koreňová, PhD. 
Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Recenzenti: 
doc. Ing. Katarína Čulková, PhD. 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav zemských zdrojov 

doc. Ing. Marcela Taušová, PhD.  
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav zemských zdrojov 

doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD., MBA.   
Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Tento text je publikovaný pod licenciou CC BY NC SA - CC Attribution - NonCommercial - 
ShareAlike 4.0 (“Uveďte pôvod - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu”) 

Za odbornú a jazykovú stránku tohto zborníka zodpovedajú autori jednotlivých príspevkov. 
Rukopis neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou. 

Dostupné od: 26.01.2023 
Umiestnenie: www.unibook.upjs.sk 

ISBN 978-80-574-0183-4 (e-publikácia) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

 

Predhovor 
 
 

Recenzovaný nekonferenčný zborník s názvom: “Kvalita života občanov - výzvy, 

determinanty a riešenia” je jedným z výstupov riešenia projektu VEGA č. 1/0055/22 

„Význam smart technológií v procese zmierňovania ekonomických a sociálno-

psychologických dopadov pandémie COVID-19 na kvalitu života občanov”, ktorý sa 

rieši na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulte verejnej správy, Katedre 

ekonomiky a riadenia verejnej správy. Príspevky publikované v tomto zborníku svojim 

obsahom podporujú výskumnú časť riešiteľov vedeckého projektu. Zároveň vytvárajú 

odborný a vedecký diapazón pre ďalšie skúmanie a tvorbu vedeckých hypotéz.  

 

Nekonferenčný zborník vedeckých prác “Kvalita života občanov - výzvy, 

determinanty a riešenia” pozostáva zo 14 samostatných príspevkov. Príspevky sú 

členené tak, aby na seba svojim obsahom logicky a vecne nadväzovali. Cieľom 

zostavovateľov zborníka je vytvoriť základnú bázu poznania pre výskum, ktorý sa 

priebežne realizuje v rámci riešeného vedeckého projektu financovaného 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rokoch 2022 – 

2024. Publikované výstupy sú tematicky zamerané na nasledovné oblasti: 

determinanty vplývajúce na kvalitu života občanov, ekonomická a sociálna izolácia 

občanov ako dôsledok pandémie, legislatívne zmeny ako nástroj riešenia dopadov 

pandémie na kvalitu života, kvalita života občanov a zmeny na trhu práce, inteligentné 

technológie ako nástroj ovplyvňujúci kvalitu života. 

 

Všetky publikované príspevky prešli recenzným konaním, ktorého cieľom bolo, 

okrem formálnej stránky, objektívne posúdiť najmä vhodnosť a aktuálnosť ich 

obsahovej náplne. Predpokladáme, že predkladaný zborník vedeckých prác sa stane 

zaujímavým najmä pre širokú odbornú verejnosť a zástupcov či volených 

reprezentantov všetkých úrovní verejnej správy.   

 
   

         Editori 
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KVALITA ŽIVOTA A KVALITA ZDRAVIA  

Viktória BOBÁKOVÁ 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy  

viktoria.bobakova@upjs.sk  

Abstract 

Questions of quality of life are increasingly the subject of interest of experts from various fields 

of scientific research, but also of citizens of individual countries. The paper deals with the 

relationship between sustainable development and quality of life, as part of it. We perceive the 

quality of health as an important determinant of the quality of life, therefore we evaluate health 

indicators in the selected time period in the Slovak Republic. 

Keywords: quality of health, sustainable development, public expenditure on healthcare 

1 ÚVOD 

Trvalo udržateľný rozvoj je taký spôsob života ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu 

hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia. Ide o taký 

rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené 

nároky budúcich generácií na uspokojovanie ich potrieb. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj OSN 

je doposiaľ najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. 

Agenda 2030 sa stala najdôležitejšou výzvou 21. storočia a najvýznamnejším nástrojom na 

riešenie súčasných problémov. Slovenská republika sa k implementácii Agendy 2030 prihlásila 

prijatím dokumentu Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj schválením 

uznesenia vlády č. 95/2016. Agenda predstavuje 17 cieľov udržateľného rozvoja. Jedným z nich 

je aj kvalita života a zdravia. V rámci dosiahnutia tohto cieľa ide o podporu zdravého životného 

štýlu, prevencie a zodpovednosti za vlastné zdravie, o zabezpečenie kvalitnej zdravotnej 

starostlivosti pre celú populáciu tak, aby bola dostupná geograficky, časovo i finančne 

a o identifikáciu nerovností v zdravotnom stave obyvateľstva, odhalenie príčin a ich adresné 

riešenie.  

Od začiatku 21. storočia viacerí odborníci poukazujú aj na skutočnosť, že sú nedostatočne 

zdôrazňované sociálno-ekonomické aspekty udržateľného rozvoja. V súčasnom období celý rad 

štátov chápe potrebu obnoviť snahy na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja. Pokiaľ má byť 



Kvalita života a kvalita zdravia 6 

rozvoj environmentálne udržateľný, musí byť tiež sociálne udržateľný a prispievať k zvýšenej 

kvalite života. Cieľom príspevku je zhodnotiť plnenie cieľov udržateľného rozvoja obsiahnutých 

v Agende 2030 v oblasti kvality života a zdravia v Slovenskej republike využijúc vybrané 

ukazovatele kvality zdravia. 

2 KVALITA ŽIVOTA 

Otázkami kvality života sa začali venovať ekonómovia v dvadsiatych rokoch minulého 

storočia. Stalo sa tak v období, kedy bolo dokázané, že meradlom spokojnosti a spoločenského 

blaha nie je len hojnosť spotrebovaných tovarov a služieb, ale hlavne subjektívny pôžitok zo 

spotreby týchto tovarov a služieb, kedy sú rozhodujúce osobné poznávacie a emocionálne 

hodnotenia.  Kvalita života sa tu spája nielen s otázkou ako lepšie žiť, ale aj s otázkou ako žiť iným 

spôsobom (Ira, Andráško, 2007). Kvalita života je kategória interdisciplinárna a preto sa využíva 

všade tam, kde sa zo širšieho aspektu venujeme problémom človeka. Prostredníctvom výskumu 

kvality života sa vytvára nový obraz sveta človeka, kde sa hľadá východisko zo súčasného 

neuspokojivého stavu v kvalitatívne inej interpretácii bytia. 

Kvalitu života môžeme vnímať ako fenomén reprezentujúci charakter, resp. kvalitatívne 

hodnotenie ľudského života ako takého. Zložitosť ľudského života je vytváraná množstvom jeho 

rozličných dimenzií, ktoré sa môžu navzájom prekrývať a existujú medzi nimi rôzne druhy väzieb. 

Podľa Massama (2002) môže byť kvalita života rozložená na súbor komponentov alebo dimenzií. 

Kvalita života je dimenziou životného spôsobu, životného štýlu a životnej úrovne jednotlivcov 

a skupín (Tokárová, 2003). Jedným z cieľov je kvalita zdravia a života. Kvalita života je 

výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych 

podmienok súvisiacich s ľudským a spoločenským rozvojom. Na jednej strane predstavuje 

objektívne podmienky na dobrý život a na druhej strane subjektívne prežívanie dobrého života. 

Objektívna stránka kvality života je o napĺňaní sociálnych, kultúrnych potrieb v závislosti od 

materiálneho dostatku, spoločenskej akceptácie jednotlivca a fyzického zdravia. (Horňák, 

Rochovská, 2007) 

Kvalita života je mnohorozmerný fenomén. Má svoj rozmer biologický, psychologický, 

sociálny, ekonomický, kultúrny, etický a pod. Označuje kvalitatívne parametre ľudského života, 

spôsobu života, životného štýlu a životných podmienok spoločnosti. Je protikladom 

k makroekonomickým ukazovateľom, založeným na vyrábaných objemoch statkov a služieb, 

protiváhou k ziskovým kritériám hodnotenia výkonnosti a úspešnosti spoločenského systému. 

Kvalitu života, aj keď pri jej pojmovom vymedzení existuje veľká rôznorodosť, chápeme v 
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najvšeobecnejšej rovine ako „historicky podmienenú úroveň životných procesov, v rámci ktorých človek, 

spoločnosť nielen reprodukuje, ale aj rozvíja svoju existenciu v súlade s princípmi ľudskosti a humanity“. 

Tvorí ju súbor životných činností v sfére práce, mimopracovného a voľného času. Dôraz pritom 

kladieme na rozvoj a nie na reprodukciu. Kvalita života, to nie je len spotreba alebo len pocity, ale 

predovšetkým reálny rozvoj osobnosti človeka, ktorý mu prináša šťastie a spokojnosť. K jej 

komponentom patria najmä potreby, životné podmienky, spotreba, hodnotové orientácie 

populácie. (Laluha et al. 2005) Kvalitu života výrazne ovplyvňujú sociálne nerovnosti. Trhové 

ekonomiky vytvárajú veľmi výrazné nerovnosti. Vyplývajú z nízkeho príjmu, nedostatku 

zamestnania, neexistencie majetku, ale aj z rozdielnych schopností, úsilia, odlišných investícií do 

vzdelania a podobne. Do istej miery sú však nutné, aby stimulovali investície, prácu, inovácie 

a rast. 

Otázkami kvality života sa zaoberajú rôzne spoločenské vedy. Doteraz neexistuje úplná zhoda 

v otázke definície kvality života, hoci existuje významná zhoda odborníkov v tom, že zahrnuje pri 

pocite zdravia aj psychickú a sociálnu kvalitu života. Kvalita života je mnohorozmerná 

problematika, má svoje aspekty biologické, filozofické, sociologické, psychologické, ekonomické 

i politické. Súvisí s integritou a vyspelosťou osobnosti, vzdelaním a inteligenciou, s otázkami 

zdravia, hodnotového systému jednotlivca a spoločnosti. (Liba, 2010) 

Svetová zdravotnícka organizácia definuje kvalitu života: Kvalita života je to, ako človek 

vníma svoje postavenie v živote v kontexte kultúry v ktorom žije a vo vzťahu k svojim cieľom, 

očakávaniam, životnému štýlu a záujmom.  

Tradične sa konštatuje, že pojem kvalita života vyjadruje tie kvalitatívne stránky spôsobu 

života, ktoré vyjadrujú mieru uspokojovania materiálnych a kultúrnych potrieb ľudí. Uvádza sa, 

že pomocou pojmu kvalita života sa označujú tie súčasti hodnotovej stránky individuálneho a 

spoločenského života, ktoré nie je možné zachytiť kvantitatívnymi charakteristikami. Narastá 

význam skúmania najrôznejších aspektov kvality života, pretože na jednej strane sa otvárajú 

možnosti rozvoja  kvality života a na strane druhej vznikajú nové druhy ohrození a bariér v rozvoji 

existujúceho ľudského potenciálu.  

3 ZDRAVOTNÝ STAV AKO SÚČASŤ KVALITY ŽIVOTA 

Ak sa zaoberáme otázkami kvality života, je nevyhnutné vymedziť kategóriu zdravie. Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 1964 definovala zdravie ako “stav plnej telesnej, 

duševnej a sociálnej spokojnosti a nielen ako neprítomnosť nemoci“. Z uvedeného vyplýva, že 

ukazovatele  kvality zdravia a efektov zdravotnej starostlivosti musia obsahovať nielen sledovanie 
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účinkov zmien vo frekvencii a závažnosti choroby, ale aj hodnotenia pohody, ktorú možno 

posudzovať meraním kvality života vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti. Potenciál zdravia 

každého človeka ovplyvňuje možnosť starať sa o seba a o druhých a jeho schopností samostatne 

sa rozhodovať a zachovať si kontrolu nad svojím životom. Spoločnosť má vytvárať podmienku 

k tomu, aby ľudia mohli potenciál zdravia uplatniť. Je možné vymedziť päť dimenzií vzťahu 

zdravia a kvality života: dĺžka života, dĺžka života v zdraví, zdravotný stav obyvateľstva, úroveň 

zdravotnej starostlivosti, zdravotná gramotnosť a aby každý mal rovnakú príležitosť dosiahnuť 

svojho plného individuálneho zdravotného potenciálu, nikto  by nemal byť znevýhodňovaný pri 

jeho dosahovaní. 

Poslaním zdravotníctva je prispievať k zvyšovaniu kvality života občanov prostredníctvom 

znižovania úmrtnosti, chorobnosti, trvalých a dočasných následkov chorôb a úrazov, 

poskytovaním účelovej, kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti, pôsobením verejného 

zdravotníctva, podporou individuálnej a komunitnej starostlivosti o zdravie. V dôsledku 

nepriaznivého demografického vývoja starnutím populácie možno v strednodobom horizonte 

očakávať výrazný nárast dopytu po zdravotníckych službách. Množstvo finančných zdrojov 

v zdravotníctve bude stabilné, resp. bude mierne klesať, počet zamestnancov v zdravotníctve bude 

mierne klesať.  

Riešenie otázok zdravotníctva a zdravotného stavu obyvateľstva by malo byť prioritou 

slovenskej verejnej politiky. Jedným z dôvodov prečo by sa tak malo stať je skutočnosť, že 

zdravotníctvo vytvára potenciál zlepšenia blahobytu občanov. Ďalším dôvodom je to, že ide 

o jeden z najväčších sektorov. Nie posledným dôvodom je to, že výdavky na zdravotníctvo na 

Slovensku tvoria druhú najväčšiu výdavkovú položku verejných financií. Pritom ale jeho výsledky 

výrazne zaostávajú za porovnateľnými krajinami. 

Podpora dobrého zdravotného stavu občanov počas celého životného cyklu vedie k zvýšeniu 

predpokladanej dĺžky života a k dlhovekosti, ktoré môžu prinášať ekonomické, spoločenské 

a individuálne prínosy. Stredná dĺžka života pri narodení sa na Slovensku v období rokov 2000 a 

2020 predĺžila o 3,6 roka zo 73,3 roka na 76,9 roka. Zostáva však o 3,7 roka kratšia v porovnaní 

s priemerom EÚ a o 1,4 roka kratšia v porovnaní s Českom. V priemere žijú ženy takmer o sedem 

rokov dlhšie ( 80,4 roka) ako muži (73,5 roka). Tento rodový rozdiel je v porovnaní s priemerom 

EÚ výraznejší (5,6 roka) a prevažne odráža rozdiely vo vystavení rizikovým faktorom. 
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Obrázok 1: Stredná dĺžka života vo vybraných krajinách v roku 2020 

Zdroj: Eurostat 

Medzi rokmi 2019 a 2020 sa stredná dĺžka života na Slovensku dočasne skrátila o takmer 

jeden rok. Takého zhoršenie zaznamenali aj ostatné krajiny EÚ. 

 

Obrázok 2: Porovnanie strednej dĺžky života pri narodení v SR a EÚ  

Zdroj: Eurostat 

Rozdiely v strednej dĺžke života na základe sociálnoekonomického postavenia sú na 

Slovensku jedny z najväčších v EÚ. Rizikové faktory správania a environmentálne rizikové 

faktory prispievajú  takmer k polovici všetkých úmrtí. Problémy spojené s nízkymi úrovňami 

výdavkov na zdravotníctvo a nedostatkom pracovných síl v zdravotníctve pretrvávajú a vplyvom 

pandémie sa zhoršili. 

Rozdiely v strednej dĺžke života existujú aj na základe pohlavia. Vo veku 30 rokov žijú 

slovenskí muší s vysokou úrovňou vzdelania v priemere o 15 rokov dlhšie ako muži  s najnižším 

vzdelaním. Ide o jeden z najväčších rozdielov v EÚ. Vzdelanostný rozdiel u žien je len spolovice 
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taký veľký (7 rokov), je však oveľa väčší ako vo väčšine krajín EÚ. Tieto rozdiely možno sčasti 

vysvetliť rozdielmi v životnom štýle a vystavení rizikovým faktorom vrátane vyšších podielov 

fajčiarov a horšej výživy u mužov a žien s nízkou úrovňou vzdelania. Rozdiely môžu byť 

spôsobené aj rozdielmi v úrovniach príjmov a životných úrovniach.  

Rozdiely v strednej dĺžke života existujú aj na základe regiónu z dôvodu existencie veľkých 

rozdielov v sociálnych ukazovateľoch a ukazovateľoch týkajúcich sa trhu práce. Prešovský 

a Košický samosprávne kraje uvádzajú podstatne slabšie výsledky v súvislosti s ukazovateľmi 

akými sú úrovne nezamestnanosti, počet ľudí ohrozených chudobou a úrovne sociálneho 

vylúčenia ako aj výsledky v oblasti vzdelávania týkajúce sa stredoškolských študentov (Európska 

komisia 2020a).  

Jedným z indikátorov zdravia je počet osôb s dlhodobým ochorením alebo zdravotným 

problémom.  

 

Tabuľka 1: Osoby s dlhodobým ochorením alebo zdravotným problémom podľa vybraných 

vekových skupín. 

Vek 2021 2020 2019 2018 2017 

16+ 34,8 34,1 32,0 30,1 30,5 

16 - 24 6,5 7,9 8,9 8,0 21,9 

25 - 34 12,2 11,1 10,7 8,9 9,0 

34 - 44 20,1 17,8 16,2 16,0 16,8 

45 - 54 31,7 28,8 28,5 28,2 29,0 

55 - 64 52,9 49,6 48,2 46,4 44,8 

65+ 71,7 72,0 71,5 68,6 69,7 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Slovensko má jedny z najvyšších mier úmrtnosti v EÚ z príčin, ktoré sú liečiteľné. Napriek 

zlepšeniu zostávajú kardiovaskulárne ochorenia najvýznamnejšou príčinou smrti. Stále existuje 

značný priestor na zlepšenie pokiaľ ide o účinné politiky v oblasti verejného zdravia s cieľom 

znížiť počet predčasných úmrtí.  
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Obrázok 3: Štandardizovaná miera úmrtnosti na 100 000 obyvateľov, 2018 

Zdroj: Eurostat 

Prístup k zdravotnej starostlivosti je na Slovensku dobrý. Na nepriaznivých výsledkoch 

v oblasti zdravia sa podieľajú hlavne rizikové faktory správania, stav životného prostredia a nízke 

výdavky na zdravotníctvo.  

4 VÝDAVKY NA ZDRAVOTNÍCTVO 

Verejné výdavky na zdravotníctvo v priebehu posledných desiatich rokov zodpovedali 

možnostiam ekonomiky a mierne rástli. Za posledných desať rokov vzrástli o 44%, kým HDP za 

rovnaké obdobie vzrástol celkovo o 40%. Celkové výdavky na zdravotníctvo zostali počas 

posledných desiatich rokov relatívne stabilné a v roku 2019 dosahovali úroveň 7,0% HDP, čo je 

oveľa menší podiel v porovnaní s priemerom EÚ na úrovni 9,9% HDP. V roku 2020 dosiahli 

verejné výdavky na zdravotníctvo  5,6 mld. eur. Ich podiel na HDP je 5,7%, čo je vyšší podiel ako 

je priemer krajín V3 (5,1%). Všeobecne platí, že čím bohatšia krajina, tým viac prostriedkov 

vynakladá na zdravotníctvo nielen v nominálnom vyjadrení, ale ako podiel na HDP. Z verejných 

výdavkov dáva Slovensko na zdravotníctvo v porovnaní so susednými krajinami väčšiu časť HDP. 

Slovensko vynakladá na zdravotníctvo na osobu 1 513 eur, v PKS kým priemer EÚ je 3 521 eur, 

nedosahuje teda ani polovicu priemeru EÚ. Približne 80% výdavkov na zdravotníctvo je 

financovaných z verejných zdrojov a hotovostné platby predstavovali v roku 2019 takmer 20% 

výdavkov na zdravotníctvo v porovnaní s 15,4% v EÚ. Výsledky zdravotníctva však 

nezodpovedajú výdavkom. priame platby za zdravotnú starostlivosť sú jedným z používaných 

zdrojov financovania zdravotníctva. Dôležité je, aby nemali negatívny dopad na zdravie 

a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. priame platby domácnosti závisí na ich schopnosti alebo 

ochote platiť.  Ak cena zdravotnej starostlivosti prevyšuje schopnosť domácnosti za starostlivosť 

zaplatiť, domácnosť zdravotnú starostlivosť odďaľuje alebo sa jej vzdáva. Slovensko dosahuje  
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v podiele priamych platieb na celkových výdavkoch na zdravotníctvo mierne vyššiu hodnotu ako 

je priemer EÚ. Domácnosti na Slovensku vynakladajú v podobe priamych platieb 18,7%  (asi 200 

eur). 

Väčšina výdavkov na zdravotníctvo je podobne ako vo väčšine krajín EÚ financovaná 

z verejných zdrojov (80%). Zdroje príjmov sú najmä odvody platené zamestnávateľmi 

a zamestnancami a súvisiace so mzdou, pričom predstavujú približne štyri pätiny celkových 

verejných výdavkov na zdravie. Značná časť pochádza zo všeobecných daňových príjmov, ktoré 

sa používajú na platenie príspevkov pre niektoré skupiny obyvateľov, ako sú závislí členovia 

rodiny, študenti a dôchodcovia.  

Hotovostné platby na Slovensku pozostávajú hlavne z doplatkov za predpísané lieky 

ambulantným pacientom a z používateľských poplatkov za zdravotnícke služby, ako aj priamych 

platieb za služby, ktoré nie sú pokryté zdravotným poistením.  

 

Obrázok 4: Verejné výdavky ako podiel na celkových výdavkoch na zdravotníctvo 

podľa služby 

Zdroj: Štatistika OECD na rok 2021 

V dlhodobom horizonte možno predpokladať, že sa bude zvyšovať tlak na rast výdavkov na 

zdravotníctvo. Podľa prognózny Európskej komisie výdavky na zdravotníctvo v dôsledku 

starnutia populácie na Slovensku porastú ako šieste najrýchlejšie v EÚ a najrýchlejšie spomedzi 

krajín V4. Dôvodom je nárast strednej dĺžky života a nízka pôrodnosť.  

Až 77% výdavkov v zdravotníctve sa vynakladá na tri oblasti: lieky, ústavnú a ambulantnú 

starostlivosť. Vyše 40% výdavkov tvoria  výdavky na mzdy zamestnancov v zdravotníctve. 
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Tabuľka 2:  Výdavky verejné zdravotného poistenia (v mil. eur) 

Druh výdavku 2018 2019 2020 

Zdravotná starostlivosť  4 564 4 931 5 168 

Lieky a dietetické potraviny 1 066 1 085 1 039 

Zdravotnícke pomôcky 170 173 164 

Ústavná zdravotná starostlivosť 1 312 1 508 1 642 

Všeobecná zdravotná starostlivosť 256 290 317 

Spoločné .vyšetrovacie. zložky 541 578 600 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť 882 929 996 

Pohotovostná služba 20 25 26 

Záchranná zdravotná služba 94 111 131 

Kúpeľná starostlivosť 54 55 59 

Doprava 27 32 33 

Vrtuľníková záchranná služba 11 11 12 

Ostatné subjekty a iná ZS 130 135 147 

Iné výdavky VZP 222 236 251 

VZP spolu  4 786 5 167 5 418 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR 

Na Slovensku je rozsah zdravotnej starostlivosti, na ktorú má obyvateľ nárok z verejného 

zdravotného poistenia definovaný pomerne široko. Ústava SR uvádza, že na základe zdravotného 

poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za 

podmienok, ktoré ustanoví zákon. Legislatívne normy uvádzajú typy starostlivosti, diagnózy 

a výkony, ktoré sú alebo nie sú uhrádzané. Viaceré krajiny, najmä so systémom verejného 

zdravotného poistenia podobného Slovensku majú definovaný tzv. základný balík zdravotnej 

starostlivosti, ktorý presne pomenúva, na čo majú pacienti nárok. Veľkosť balíka sa mení 

v rôznych časových intervaloch, hlavne na základe priorít a dôkazov o potrebách v zdravotnej 

starostlivosti.    

5 ZÁVER 

Európa zápasí s nepriaznivým demografickým vývojom, spojeným s rastom počtu seniorov. 

Klesá počet ľudí v produktívnom veku, čo sa prejavuje vo zvýšenom tlaku na verejné rozpočty. 

Aj v súvislosti so starnutím populácie  nadobúdajú na význame otázky kvality života a zdravia 

obyvateľstva. Otázky kvality života a zdravia sú však významné hlavne pre ľudí v produktívnom 

veku. V roku 2019 pripadalo v priemere 2,9 osoby v produktívnom veku na každú osobu nad 65 

rokov. Predpokladá sa, že v roku 2070 tento pomer klesne na úroveň 1,7 osoby. Zatiaľ čo väčšina 
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výdavkov súvisiacich s vekom sa vynaloží na zdravotnú a dlhodobú starostlivosť, predpokladá sa, 

že výdavky na verejné dôchodky v pomere k HDP sa do roku 2040 takisto zvýšia. Otázky kvality 

života nadobúdajú čoraz viac na svojom význame. V súčasnosti nie sú prvoradé otázky 

ekonomického rastu, pretože ten má svoje hranice. To čo je v súčasnosti najdôležitejšie je blaho 

človeka, jeho životný štýl, zdravotný stav a ochrana  našej planéty pred negatívnymi dôsledkami 

zhoršovania životného prostredia. Aj pandémia ktorej sme čelili a ešte stále ovplyvňuje naše životy 

nám  ukázala čomu sa máme venovať v prvom rade. Využijúc vybrané ukazovatele kvality zdravia, 

aplikované na podmienky Slovenskej republiky je zrejmé, že dosahujeme nepriaznivé hodnoty 

ukazovateľa stredná dĺžka života, ktorá je nižšia ako v ČR aj ako je priemer EÚ-27. Rastie podiel 

osôb s dlhodobým ochorením alebo zdravotným problémom vo všetkých vekových skupinách. 

Nepriaznivých hodnôt dosahuje aj ukazovateľ miery úmrtnosti. Zdravotný stav obyvateľstva aj 

starnutie populácie bude aj v budúcnosti vytvárať tlak na rasť verejných výdavkov na zdravotnú 

starostlivosť.  

Príspevok je spracovaný ako súčasť riešenia projektu VEGA č. 1/0837/21 Priestorové a 

časové aspekty politiky súdržnosti EÚ skúsenosti a perspektívy.  
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Abstract 

Quality of life is a category that captures various parameters of human life, the living conditions of an 

individual, a social group, as well as the entire society. It is described as a multidimensional concept 

because its content includes material, spiritual, cultural, social and other aspects of life. The quality of 

life can be perceived subjectively as well as objectively. In the world, there are several options and 

metrics that are used to determine the level of quality of life of residents. The presented contribution 

presents the results of measuring the quality of life in selected European countries using the human 

development index. The contribution is part of the solution of the VEGA project number 1/0055/22 

entitled: The importance of smart technologies in the process of mitigating the economic and socio-

psychological impacts of the COVID-19 pandemic on the quality of life of population. 

Keywords: qualita, life, human, index, level, residents. 

1 ÚVOD 

Kvalita života je kategória, ktorá zachytáva rôzne parametre ľudského života, životné 

podmienky jednotlivca, spoločenskej skupiny, ako aj celej spoločnosti. Označuje sa za 

viacrozmerný pojem, pretože jej obsahom sú materiálne, duchovne, kultúrne, spoločenské a iné 

stránky života. Kvalitu života je možné vnímať subjektívne ako aj objektívne. Vo svete existuje 

niekoľko možností a metrík, ktoré sa používajú na stanovenie úrovne kvality života obyvateľov.   

2 KVALITA ŽIVOTA  

Kvalita života je subjektívne vnímanie vlastnej životnej situácie vo vzťahu ku kultúre a 

systému hodnôt, v ktorých človek žije, ako aj vo vzťahu k jeho cieľom, očakávaniam a obavám 

(definované Svetovou zdravotníckou organizáciou). Inými slovami, kvalitu života možno chápať 

ako mieru, do akej je človek schopný "fungovať" nielen fyzicky, ale aj emocionálne, duševne a 

sociálne (https://www.nzip.cz/rejstrikovy-pojem/1691, 2020). 
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Termín kvalita života sa používa zhruba v štyroch odlišných označeniach:  

1. Je to technický termín, ktorý vyjadruje aspekty životných procesov a kritériá ich hodnotenia 

(neexistuje však všeobecne akceptovaná a zároveň dostatočne špecifická definícia kvality života 

existujú aj významné rozdiely medzi pojmami jednotlivých autorov). Kvalita života sa hodnotí 

predovšetkým podľa environmentálnych ukazovateľov, zdravotných a chorobných ukazovateľov, 

úrovne bývania a rekreácie, medziľudských vzťahov, voľného času, sociálneho zabezpečenia a 

technologické charakteristiky práce, možnosť podieľať sa na riadení spoločnosti, sociálna 

bezpečnosť a občianske slobody. Ukazovatele odvodené z riešení globálnych problémov, najmä 

vyjadrenie ekologických aspektov života, sú čoraz dôležitejšie. Niektoré pojmy zdôrazňujú 

subjektívne hodnotenie (spokojnosť jednotlivca so svojím životom). Naopak v rámci takzvaného 

pohybu sociálnych ukazovateľov existuje snaha nájsť objektívnejšie kritériá. Kvalita života sa 

určuje buď ako súčet čiastkových vlastností jednotlivých aspektov a zložiek života, alebo 

holisticky ako celok s vlastnou štruktúrou a významom. Často sa úplne redukuje na určenie úrovne 

spokojnosti s analyzovanou podmienkou.  

2. Je to programový politický slogan, ktorý upozorňuje širokú verejnosť na nové úlohy 

spoločnosti, presahujúce materiálnu a vojenskú silu. Do politiky bol uvedený v 60. rokoch. 

Prezidenti J. F. Kennedy a L. B. Johnson najmä v programoch tzv. Veľká spoločnosť a krásna 

Amerika. Tu, okrem iného, to bola zmena v obraze USA ako obrazu "amerického spôsobu života", 

ktorý mal byť oslobodený od určitého nedostatku kultúry, od drsného, nemilosrdného "boja o 

život", od všeobecnej neistoty, od určitého primitivizmu, od vykorisťovateľských prvkov; Naopak, 

do popredia sa mali dostať chvíle spolupráce, pomoci rozvojovým krajinám, rešpektovania 

menšín, vysokej životnej úrovne zbavenej manierov bohatstva, okázalej konzumácie, atď.  

3. Je to sociálne hnutie ("pre kvalitu života") vytvorené hlavne v rámci rôznych širších 

environmentálnych, proti spotrebiteľských, proti rasových hnutí, bojov za občianske práva atď.  

4. Je to reklama, často úplne bezvýznamný slogan objavujúci nové oblasti konzumu pre 

spotrebiteľov (najmä spojené s voľným časom, cestovaním, dovolenkou, záľubami, bývaním a 

vnímaním umenia).  

 

Koncepcia kvality života, ako ju navrhli J. K. Galbraith a D. Riesman v 50. rokoch obsahovala 

významné prvky kritiky voči americkému spôsobu života. Postupne sa rozsah problémov, ktoré 

zahŕňal, stále viac a viac rozširoval. Prostredníctvom kvality života vzniká nový obraz sveta a 

človeka, kde sa východisko zo súčasného neuspokojivého stavu prejavuje predovšetkým v hľadaní 
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kvalitatívne odlišnej interpretácie existencie (to je zrejmé najmä z teórií vyvinutých od konca 70. 

rokov, v ktorých sa kvality života už nespája len s mottom "žiť lepšie", ale skôr "žiť inak"). 

(https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Kvalita_%C5%BEivota, 2022) 

Existuje obrovské množstvo faktorov kvality života. Svetová zdravotnícka organizácia 

urobila dotazníky na kvalitu života. Existuje napr. Index ľudského rozvoja, ktorý sa meral v 174 

krajinách sveta.  Slovenská republika sa umiestnila v tomto Indexe ľudského rozvoja na 46. mieste. 

Tento Index ľudského rozvoja zahrňuje mnoho takých veci ako sú bohatstvo alebo zdravie. V 

indexe ľudského rozvoja sú na prvých troch miestach Island, Holandsko a Švédsko. Slovensko 

v roku 2020 bolo na 35. mieste zo 48 sledovaných krajín. Svetová zdravotnícka organizácia v roku 

1997 menovala 6 základných indikátorov kvality života, po prvé je to zdravie, po druhé je to 

psychické zdravie, po tretie je to úroveň nezávislosti, po štvrté sú to sociálne vzťahy, po piate je 

to životné prostredie a po šieste je spiritualita napr. tam patrí potreba krásy, potreba morálky. 

Medzi vnútorne psychologické fenomény patria vzdelanie alebo výška inteligencie alebo zrelosť 

našich emócii. Medzi ďalším psychickým fenomén patrí príjem (či je daný človek spokojný so 

svojim príjmom). Ďalším  psychickým fenoménom človeka je jeho bezpečnosť, to znamená, že či 

sa cíti bezpečne tam kde žije alebo či má bezpečné postavenie v spoločnosti kde žije, napr. tam 

patrí sociálna istota.  Tretí psychickým fenoménom u človeka je pocit slobody. Tam patrí sloboda 

politická, sloboda osobná. V tomto fenoméne je dôležitý dialóg. Druhá vec je sloboda osobná, to 

znamená nebáť sa byť sám sebou. Tretia vec je v tomto fenoméne dôležitá kreativita, tvorivosť. 

Človek, ktorý nie je produktívny nemôže rásť. Ďalším dôležitým psychologickým fenoménom 

medzi ľuďmi je sociálna rovnosť (https://blog.sme.sk/marianlukac/media/blog-c-38-kvalita-

zivota, 2021). 

2.1 Konštrukcia, meranie a využitie  Indexu ľudského rozvoja 

Index ľudského rozvoja (angl. Human Development Index, HDI) je porovnávací údaj 

chudoby, gramotnosti, vzdelania, priemernej dĺžky života, pôrodnosti a ďalších faktorov štátov 

sveta vypracúvaný Organizáciou Spojených národov (OSN). Štandardne sa používa na meranie 

potenciálnej sociálnej prosperity. Prostredníctvom svojich meraní je index ľudského rozvoja OSN 

zodpovedný za preukázanie možností ekonomického rastu svetových spoločností a spôsobu, akým 

im ich štáty poskytujú primerané prostredie alebo nie pre uvedený cieľ a ich životné podmienky 

všeobecne. Tento ukazovateľ je založený na štúdiu podobných premenných pre každý štát sveta 

ako sú priemerná dĺžka života, priemerná úroveň vzdelania na obyvateľa a HDP na obyvateľa 

každej krajiny. Cieľom merania indexu je snaha objasniť životnú úroveň jednotlivých častí sveta 
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s cieľom zamerať budúce programy medzinárodnej pomoci na rôzne oblasti, ako sú infraštruktúra, 

vzdelávanie a inštitucionálne projekty. Indikátor vypracováva OSN od roku 1990 a nahrádza 

predchádzajúce analýzy rastu, ktoré nekladú dôraz na ľudský aspekt a jeho vývoj ale sústredia sa 

najmä na ekonomické hľadisko (https://cs.economy-pedia.com/11038241-human-development-

index-hdi#menu-1, 2022). 

Čo sa myslí pod ľudským rozvojom? Rozvoj človeka sa chápe ako proces, ktorým spoločnosť 

prechádza, keď dôjde k zlepšeniu životných podmienok jej občanov. Tieto zlepšenia nielenže 

znamenajú zväčšenie majetku, ktorý majú k dispozícii, čo im nepochybne pomôže splniť ich 

základné potreby, ako sú potraviny, bývanie a doprava. To tiež znamená vytvorenie prostredia, v 

ktorom sú rešpektované ľudské práva každého občana v príslušnej krajine, ich právo na vzdelanie 

a na riadny život. Dimenzie indexu ľudského rozvoja sú tvorené troma piliermi, ktoré sa považujú 

za faktory, ktoré určujú, či je spoločnosť plne rozvinutá alebo nie.  

1. Očakávaná dĺžka života: Toto opatrenie je v zásade založené na priemernom počte rokov, 

v ktorých sa očakáva, že človek prežije, pretože sa narodil a žil vo svojej krajine. Toto opatrenie 

tiež zahŕňa prístup k primeraným zdravotníckym službám, ktoré uľahčujú dlhý a zdravý život. 

2. Vzdelávanie: Dimenzia vzdelávania hodnotená v indexe ľudského rozvoja je založená na 

miere gramotnosti dospelých v krajine, hrubej miere kombinovanej so zápisom na rôzne úrovne 

vzdelávania (základné, stredné a vyššie), ako aj na rokoch povinného vzdelávania. 

3. Ekonomické bohatstvo: Ekonomické bohatstvo sa meria na základe hrubého národného 

dôchodku na obyvateľa. 

 

Index ľudského rozvoja využíva štyri kľúčové metriky a to sú: stredná dĺžka života; 

očakávané a priemerné roky školskej dochádzky; hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa 

na posúdenie životnej úrovne. Hodnoty každej zo štyroch metrík sa najprv normalizujú na hodnotu 

indexu 0 až 1. Na tento účel boli stanovené maximálne a minimálne limity pre každú metriku, tak 

ako je uvedené v tabuľke 1. 

Tabuľka 1: Hodnoty skúmaných dimenzií a ich indikátorov 

Dimenzia Indikátor Minimum Maximum 

Zdravie Stredná dĺžka života 20 85 

Vzdelávanie Roky školskej dochádzky 0 18 

Priemerné roky školskej dochádzky 0 15 

Kvalita života Hrubý národný produkt na obyvateľa 100 75 000 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Prvá zložka HDI – dlhý a zdravý život – sa meria priemernou dĺžkou života. Dlhodobé odhady 

strednej dĺžky života na celom svete sú uvedené vo vizualizácii. Pre krajiny, kde sú k dispozícii 

historické záznamy, ako napríklad Spojené kráľovstvo, môžu odhady siahať až do roku 1543. 

Globálne a regionálne odhady siahajú až do roku 1770. Tento súbor údajov je založený na 

kombinácii údajov z projektu Clio Infra, divízie OSN pre populáciu a globálnych a odhadov pre 

svetové regióny od Jamesa Rileyho (2005) (https://ourworldindata.org/human-development-

index#life, 2020). 

 

Obrázok 1: Dĺžka života obyvateľov  

Zdroj: https://ourworldindata.org/human-development-index#life, 2020 

Obrázok 1 zachytáva priemernú dĺžku života obyvateľov v analyzovaných krajinách Európy. 

Z uvedeného prvého piliera Indexu ľudského rozvoja vyplýva, že Slovenská republika sa 

s pomedzi vybraných štátov Európy umiestnila v druhej polovici. Z štatistík OSN vyplýva, že 

priemerná dĺžka života občana SR je 77 rokov, čo v porovnaní napríklad z priemerom Európskej 

únie je menej o 2 roky. Priemerná dĺžka života je podstatnou mierou ovplyvnená aj kvalitou 

a včasnosťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorú v prípade Slovenskej republiky nie je 

možné hodnotiť kladne.  
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Druhá zložka – prístup k vzdelávaniu – sa meria očakávanými rokmi školskej dochádzky detí 

vo veku začatia školskej dochádzky a priemernými rokmi školskej dochádzky dospelej populácie. 

Vzdelávanie je jednou z najintegrálnejších hnacích síl a výsledkov globálneho rozvoja. 

Poskytovanie vzdelávania sa v súčasnosti vo väčšine častí sveta považuje za základné právo 

s tlakom na vlády jednotlivých krajín, aby zabezpečili vysokokvalitné vzdelávanie pre všetkých. 

Existuje mnoho metrík, ktoré môžeme použiť na posúdenie prístupu k vzdelaniu, kvality 

a dosiahnutých výsledkov. Priemerný počet rokov školskej dochádzky odhaduje priemerný počet 

rokov, ktoré dosiahli dospelí vo veku 25 rokov a starší. Tieto údaje siahajú až do roku 1870 a sú 

založené na kombinácii údajov od Lee a Lee (2016); Barro-Lee (2018); a Rozvojový program 

OSN. Očakávané roky školskej dochádzky merajú počet rokov školskej dochádzky, ktoré môže 

dieťa vo veku nástupu do školy očakávať, ak súčasná miera zápisu je špecifická pre daný vek 

a pretrváva počas celého života dieťaťa podľa konkrétnej krajiny 

(https://ourworldindata.org/human-development-index#life, 2020). 

 

Obrázok 2: Počet rokov strávených štúdiom 

Zdroj: https://ourworldindata.org/human-development-index#education, 2018 

Z vyššie uvedeného grafu vyplýva, že obyvatelia Slovenskej republiky trávia v škole 

v priemere viac ako 12 rokov svojho života. K analýze tohto piliera indexu ľudského rozvoja sa 

https://ourworldindata.org/human-development-index#education
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vyjadrovali respondenti starší ako 25 rokov vrátane. V porovnaní s ostatnými analyzovanými 

krajinami, Slovenská republika sa nachádza v prvej polovici tabuľky. Viac rokov v škole strávia 

ľudia v štátoch ako je Švajčiarsko, Nemecko a Česko. Uvedenú skutočnosť je možné vnímať 

pozitívne, aj keď by bolo potrebné analyzovať, dôvody ktoré vedú respondentov k zotrvaniu 

v školách ako aj zastúpenie jednotlivých stupňov vzdelania na celkovom výsledku analyzovaného 

piliera (https://ourworldindata.org/human-development-index#education, 2018). 

 

Nie menej dôležitým pilierom pri konštrukcii indexu ľudského rozvoja je aj zisťovanie koľko 

rokov navštevujú školu deti v jednotlivých analyzovaných krajinách. V rámci tohto indikátora sa 

Slovenská republika umiestnila v druhej polovici rebríčka. Za SR sa nachádzajú krajiny ako 

Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko.  

 

Obrázok 3: Počet rokov vzdelávania 

Zdroj: https://ourworldindata.org/human-development-index#education, 2018 

Architekti indexu ľudského rozvoja sa rozhodli pridať tretí rozmer – životnú úroveň – a 

merať ju hrubý národný dôchodok na obyvateľa. Poväčšine ľudskej histórie uviazli naši predkovia 

vo svete zlého zdravia, hladu a malého prístupu k formálnemu vzdelaniu. Hospodársky rast, najmä 

https://ourworldindata.org/human-development-index#education


23                             Index ľudského rozvoja a jeho využitie pri meraní kvality života 

 

 

v posledných storočiach, umožnil určitej časti svetovej populácie vymaniť sa z týchto podmienok. 

Táto metrika je upravená o cenové zmeny v priebehu času a cenové rozdiely medzi krajinami - 

meria sa v dolároch v cenách roku 2011. Graf zobrazuje hrubý národný dôchodok na obyvateľa 

v dolároch meraných v roku 2011. 

 

Obrázok 4: Hrubý národný dôchodok na obyvateľa 

Zdroj: https://ourworldindata.org/human-development-index#education, 2021 

V rámci hodnotenia štvrtého piliera indexu ľudského rozvoja sa Slovenská republika v strede 

analyzovaných štátov. Z grafu vyplýva, že všetky analyzované krajiny už pred rokom 2020 

vykazujú pokles hrubého národného dôchodku na obyvateľa, čo je dôsledkom prebiehajúcej 

ekonomickej stagnácie v dôsledku pandémie Covid- 19. Za SR zaostávajú krajiny ako je Grécko, 

Rumunsko, Chorvátsko a Bulharsko. Slovenská republika v tomto ukazovateli nedosahuje ani 

priemer Európskej únie, čo je potrebné vyhodnotiť negatívne. Dopady a dôsledky pandémie 

Covid-19 mali značný negatívny dopad nielen na ekonomickú stránku a verejné financie 

analyzovaných štátov, ale aj na celkovú kvalitu života a potencionálny rozvoj ľudského kapitálu. 

https://ourworldindata.org/human-development-index#education
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3 ZÁVER 

 Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je kvalita života subjektívnym 

vnímaním vlastnej životnej situácie vo vzťahu ku kultúre, systému hodnôt, životných cieľov, 

očakávaní a spoločných zvykov. Kvalita života je teda špecificky určená: zdravím, vzdelaním, 

prácou a kvalitou pracovného života, časom vo všeobecnosti a voľným časom, možnosťou 

využívať majetok a služby, psychologickým prostredím,  osobnými právami na slobodu a právny 

štát; rovnakými príležitosťami na účasť na verejnom živote. Kvalita života je určená rozdielom 

medzi požiadavkami jednotlivca a realitou. Je vyššia, čím viac sú tieto dve hodnoty konzistentné. 

Podmienky, ktoré určujú stupeň kvality života, sa uplatňujú v prvej línii vo vzťahu jednotlivca k 

životnému prostrediu, ako aj v sociálnej a politickej situácii. Index ľudského rozvoja poskytuje 

jediné indexové meranie na zachytenie troch kľúčových rozmerov ľudského rozvoja: dlhý a zdravý 

život, prístup k vedomostiam a slušná životná úroveň. 
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Abstract 

Cities are home to around 40 % of the EU's population. They provide access to many different 

job opportunities, better access to public transport etc. At the same time, they also face social 

and environmental problems, including poverty, high housing costs, discrimination, crime, air 

and noise pollution. Which city is the cleanest or safest? In which city is it easy to find a job or 

live in? Which city has the best air quality? You will find the answers to these questions and 

many more in this article about the quality of life in European cities. The main goal of the 

article is to point out the changes in the quality of life of the inhabitants of European cities 

because of the effects of the global pandemic situation. Data was processed and analysed for 

83 European cities for the year 2020. This article is the result of a survey of the perception of 

the quality of life in European cities from the perspective of selected indicators of sustainable 

development. At the same time, it gives some recommendations for possible changes to the 

undesirable state. This article is part of the solution of Project VEGA n. 1/0055/22: The 

importance of smart technologies in the process of mitigating the economic and socio-

psychological impacts of the COVID-19 pandemic on the quality of life of population. 

Keywords: quality of life, European cities, sustainable urban development 

1 ÚVOD 

Města jsou důležitým motorem hospodářského růstu v EU. Právě ve městech, kde žije nejvíce 

občanů, je největší podíl na hrubém domácím produktu (HDP), kde se provádí velká část politik a 

legislativy EU a kde se vynakládá významný podíl fondů EU (Schmeidler 2010). Města nabízejí 

dobrý přístup ke vzdělání, inovacím a kultuře díky koncentraci univerzit, výzkumných ústavů, 

muzeí a dalších míst. Samozřejmě města čelí také mnohým sociálním, ekologickým, dopravním 

problémům. Národní politiky samy o sobě tyto problémy nemohou vyřešit. Města musí navrhnout 

svou vlastní politiku přizpůsobenou jejich situaci, aby řešila jejich problémy. V poslední řadě musí 

města také reagovat na globální výzvy, jako je změna klimatu, a celoevropské trendy, jako je 
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stárnutí. Města hrají důležitou roli v posunu směrem k uhlíkově neutrální ekonomice a v tom, aby 

se pro ně staly atraktivnějším místem život (Hájková 2011).  

Pandemie COVID-19 měla tendence nejprve dorazit do větších a propojenějších měst v 

Evropě, jako je Milán, Madrid a Londýn, než se rozšířila do menších center a venkovských oblastí. 

Se zrušením omezení města hledají nové způsoby, jak zajistit přístup ke svým statkům a službám 

při zachování bezpečné sociální vzdálenosti a zároveň při zachování požadované kvality života. 

Města jako Paříž a Brusel dala více prostoru chodcům a cyklistům, což usnadní jak aktivní 

mobilitu, tak sociální distancování (Sharifi, Khavarian-Garmsir 2020).  

2 DATA A METODIKA 

Hlavním cílem příspěvku je poukázat na změny v kvalitě života obyvatel evropských měst 

v důsledku dopadů globální pandemické situace. K dosáhnutí hlavního cíle příspěvku byly použité 

následující datové soubory. První datový soubor obsahující „konvenční“ označení a kódy 

otázek/odpovědí, odpovídající otázkám a odpovědím uvedeným v anglické předloze dotazníku 

Evropské komise pro obyvatele evropských měst. Kromě údajů odpovědí tento soubor obsahuje i 

paradata, jako např. čas a datum rozhovoru, váhové faktory a vzorové podkladové údaje. Druhý 

datový soubor, který byl použit je Eurobase. Tento kódovací systém byl vyvinut Eurostatem a byl 

revidován a rozšířen tak, aby se dal uplatnit do verze průzkumu vnímání kvality života. Vybranými 

ukazateli udržitelného rozvoje z pohledu kvality života, které byli zkoumány jsou oblasti: celková 

spokojenost s místem na život, služby a vybavení, kvalita životního prostředí, ekonomický 

blahobyt, veřejná doprava, inkluzivní město, kvalita veřejné správy, bezpečnost a kriminalita. Data 

byli zpracované a analyzované pro 83 evropských měst za rok 2020. Výsledkem příspěvku je 

průzkum vnímání kvality života v evropských městech z pohledu vybraných ukazatelů 

udržitelného rozvoje. K vizualizaci výsledků byl použitý geografický informační systém 

RegioGIS volně dostupný na stránkách EuroGeographics, jako i podkladové mapy a grafy 

z Eurostatu. 

3 VÝSLEDKY  

Tato kapitola je věnována výsledkům práce, které zobrazují vybrané ukazatele udržitelného 

rozvoje, kterých naplňování přispívá k zvyšování požadované kvality života v jednotlivých 

městech.  
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3.1 Spokojenost s bydlením v městě 

Kvalita života závisí na aspektech, které může ověřit někdo jiný a aspekty, které si může 

ověřit pouze jednotlivec. Například, něčí příjem lze ověřit, ale ne zda je to on nebo ona s tímto 

příjmem spokojeni. To platí i pro mnohé další problémy, jako je zaměstnanost, znečištění ovzduší, 

veřejná doprava, bezpečnost a další (Eurostat 2016). Pouze primární výzkum např. dotazník, může 

odhalit skutečné zkušenosti lidí, názory, pocity a vjemy. Mnoho problémů spojených s kvalitou 

života závisí na tom, kde žijete, od nákladů na bydlení po čistý vzduch, od kulturních zařízení po 

dopravu až po příležitosti, jako je přístup do muzeí, a rizika, jako je kriminalita (Marans 2015). 

Tato kapitola uvádí výsledky spokojenosti obyvatel s životem ve městě a rozsah, v jakém se za 

posledních pět let změnila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Spokojenost s bydlením ve městě 

Zdroj: Vlastní zpracování, European Commission, REGIOgis 2022 

 

Spokojenost s bydlením je vyšší v jiných než hlavních městech (91 % oproti 87 % v hlavních 

městech). Nižší spokojenost je ve městech s více než 1 milionem obyvatel. Velké rozdíly v rámci 

tohoto ukazatele v jednotlivých zemích jsou zejména v Itálii, Řecku a Turecku a celkově na jižní 

a východní periferii EU, kde je tento ukazatel pod hranicí 78 %. Mezi 83 městy zahrnutými do 

průzkumu jsou Kodaň a Stockholm na prvním místě s přibližně 98 % obyvatel spokojených s 

životem ve svém městě. Těsně za nimi jsou Zurych, Gdaňsk, Braga a Oslo, Hamburg s přibližně 
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97 % obyvatel spokojených s životem ve svých městech. Největší nárůst spokojenosti (kolem 3 

pb) můžeme vidět v Dortmundu (96 %), Ostravě (87 %) a Bologne (93 %). Města, kde míry 

spokojenosti nejvíce klesly jsou Valletta (81 %, -9 pb), Riga (81 %, -8 pb), Řím (75 %, -6 pb) a 

Krakov (90 %, -6 pb). Naopak nejvíc nespokojených obyvatel žije v hlavním městě Srbska 

Bělehrad 63 % Palermo, 64 % Athens 64 % Istanbul, 66 % Skopje, 68 % Tirana, 70 % Naples, 70 

% Rome 75 %, Miskolc 80 %. Město Praha dosahuje hodnotu 93 %, Bratislava 92 %, Košice 95 

% (EC/DG REGIO 2020).  

3.2 Bezpečnost v městě a inkluze  

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj má za cíl učinit města inkluzivní, bezpečná, odolná a 

udržitelná. EU se zavázala tento program realizovat. (Moallemi, Enayat A, Malekpour, Shirin, 

Hadjikakou, Michalis, Raven, Szetey, Moghadam, Mahdavi, Bandari, Reihaneh, Lester, Bryan, 

Brett 2019). Habitat OSN definoval inkluzivní město takto: „Je to místo, kde každý, bez ohledu 

na své ekonomické možnosti, pohlaví, rasu, etnikum nebo náboženství, se může podílet na 

sociálních, ekonomických a politických příležitostech, které města nabízejí.“ Nová městská 

agenda pak počítá s městy, která ‚upřednostňují‘ bezpečná, inkluzivní, dostupná, zelená a kvalitní 

veřejná prostranství, která jsou přátelské k rodinám, posilují sociální a mezigenerační interakce a 

podporují sociální soudržnost, začlenění a bezpečnost v mírumilovných a pluralitních 

společnostech. Tato kapitola obsahuje dvě podkapitoly. První se zaměřuje na bezpečnost, důvěru 

a kriminalitu. Druhá popisuje, zda si lidé myslí, že jejich město je dobrým místem k životu pro 

rasové a etnické menšiny, pro imigranty, gaye a lesby, a třetí na pracovní příležitosti (Flores 2019). 

V městech v tomto výzkumu se tři ze čtyř obyvatel cítí bezpečně při chození v noci v jejich 

městě. V top 10 městech, 90 % nebo více obyvatel se cítí bezpečně. V pěti městech, méně, než 

polovina obyvatel se však cítí bezpečně: Atény, Řím, Sofie, Lutych a Marseille. Tento ukazatel je 

součástí OSN Cíle udržitelného rozvoje: cíl 16 - Podporovat mírové a inkluzivní společnosti 

(ukazatel).  
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Obrázek 2: Bezpečnost ve městě  

Zdroj: Vlastní zpracování, European Commission, REGIOgis 2022 

 

Města na jihu EU zaostávají s 67 % obyvatel spokojeným s pocity bezpečnosti v městě, 

což je o 18procentních bodů méně než v severních městech. V západních a východních městech 

EU je tento podíl spokojenosti na 75 % resp. 72 %. Poměrně mnoho měst se však od těchto 

regionálních trendů odchyluje. Vysoký podíl mají Oviedo (ES), Braga (PT) a Málaga (ES), kde se 

obyvatelé cítí bezpečně (85 % nebo více), výrazně nad průměr měst na jihu EU. Białystok (PL), 

Lublaň (SI) popř Cluj-Napoca (RO) má také mnohem vyšší skóre než východní EU města. 

Marseille (FR) a Lutych (BE) naopak bodují hluboko pod průměrem měst v západní EU. V 

některých zemích se pocit bezpečí podstatně odlišuje od jednotlivých měst. Významné rozdíly 

mezi městy uvnitř země se nacházejí také v Řecku, Bulharsku, Itálii, Belgii (Gallup World Poll 

2019). Více lidí se cítí bezpečně v malých městech. Ve městech s méně než 250 000 obyvatel, 80 

% obyvatel se cítí bezpečně ve srovnání s pouze 67 % ve městech s více než 5 miliony obyvatel. 

(Mason 2013). Nejlepší výsledky v rámci tohoto ukazovatele dosahuje Copenhagen (DK) 94 % 

Oviedo (ES) 93 % Aalborg (DK) 93% Stockholm (SE) 92 %. Naopak nejhorší výsledky dosahují 

města Athens (EL) 38 % Rome (IT) 40% Sofia (BG) 41 % Liège (BE). Město Praha dosahuje 

hodnoty 66 %, Bratislava 72 % a město Košice 75 %. Z hlediska ukazovatele vnímání bezpečnosti 
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v rámci míry kriminality byl zkoumán indikátor počtu loupeží, odcizení finančních prostředků, 

majetku obyvateli jednotlivých měst.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Bezpečnost ve městě - kriminalita 

Zdroj: Vlastní zpracování, European Commission, REGIOgis 2022 

 

Největší celkový podíl obyvatel, kterým byly ukradeny peníze nebo majetek jsou v městech 

Atény (EL) a Skopje (MK). Tyto dvě města s mírou krádeží 44 %, respektive 42 %, představují 

extrém v rámci EU. Riziko krádeže je v hlavních městech vyšší než v jiných městech (18 % versus 

15 %). Například míra krádeží je 27 %. Brusel (BE), ale klesá na 14 % v Lutychu (BE). Podobně 

v Nizozemsku je míra krádeží o devět procentních bodů vyšší v Amsterdamu. Nejlepší hodnoty 

v rámci tohoto ukazovatele dosahují města Białystok (PL) 6 % Valletta (MT) 6 % Nikósie (CY) 7 

% Aalborg (DK) 7 %. Košice dosahují hodnotu 12 %, Bratislava 16 %, Praha 19 %.  

Dále bylo zkoumáno, zda je město dobrým místem k životu pro rasové a etnické menšiny, pro 

imigranty, gaye a lesby.  
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Obrázek 4: Město je dobré místo k životu pro gaye nebo lesby 

Zdroj: Vlastní zpracování, European Commission, REGIOgis 2022 

 

Diskriminace sexuálních a genderových menšin je více rozšířené a společensky akceptované 

než prakticky jakýkoli jiný druh diskriminace po celém světě, podle Williams Institut Global 

Acceptance Index (GAI). V rámci EU, Listina základních práv zakazuje diskriminaci na základě 

sexuální orientace. Kromě toho, Směrnice o rovnosti v zaměstnání (2000/78/ES) zakazuje 

diskriminace na základě sexuální orientace na pracovišti. Nicméně, například politická debata v 

Polsku nedávno zaměřená na přítomnost homosexuálů, kde asi 30 obcí a provincií se prohlásily za 

„zóny bez LGBT“. Osm z deseti obyvatel (78 %) považuje své město za dobré místo pro život 

gayů a lesbiček. Názory se však liší mezi městy. V Glasgow (UK) to zvažuje prakticky každý jako 

dobré místo pro život, zatímco v Ankaře (TR) jen jeden z pěti lidí. Existují velké rozdíly mezi EU.  

Na jedné straně západní krajiny EU (83 % a více) a na druhé straně západní Balkán (37 %). 

Východní města EU mají tendenci mít nižší skóre (68 %), s několika dokonce pod 50 % v Polsku 

a Rumunsku. Nejlepší hodnoty dosahují města jako Glasgow (UK) 99 % Luxembourg (LU) 98 % 

Hamburg (DE) 98 % Oslo (NO) 98 %. Naopak nejhorší jsou města Tirana (AL) 27 % Piatra Neamţ 

(RO) 32 % Skopje (MK) 32 %. Praha dosahuje hodnotu 92 %, Bratislava 80 %, Košice 72 %.  

Dalším ukazovatelem, který byl zkoumán prostřednictvím měst ve výzkumu bylo, zda je 

snadné sehnat práci, najít bydlení a pokrýt své výdaje. Města jsou centry zaměstnanosti.  
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Obrázek 5: Pracovní příležitosti v městě 

Zdroj: Vlastní zpracování, European Commission, REGIOgis 2022 

 

Například v Praze (CZ) si čtyři z pěti obyvatel myslí, že je snadné najít si práci, zatímco v 

Palermu (IT) to nemyslí téměř nikdo. V zemích s více než jedním městem v průzkumu má hlavní 

město tendenci dosahovat lepších výsledků než ostatní, což podtrhuje tento pracovní trh v těchto 

městech, který je dynamičtější. V některých zemích se ukazatel mezi městy výrazně liší. Například 

v Česku, na Slovensku a v Polsku mají hlavní města nejvyšší skóre, zatímco ostatní mají (mnohem) 

nižší skóre. V Praze (CZ) 81 % obyvatel si myslí, že je snadné najít práci, zatímco v Ostravě 

souhlasí pouze 26 %. (CZ). Na Slovensku je rozdíl mezi nejlepším městem, Bratislava (69 %) a 

nejhůře si vedou Košice (27 %) 42 p. V Polsku je podobný rozdíl mezi Varšavou (63 %). Velké 

rozdíly jsou také mezi městy v Itálii, Belgii, Maďarsku a Německu.  

3.3 Zelené města  

Zelené městské oblasti mohou zlepšit kvalitu života ve městech poskytováním míst k relaxaci 

a socializaci nebo ke sportu. Zelená městská prostranství mohou také pomoci město ochladit 

během horkého léta a mohou zlepšit kvalitu vzduchu. Čtyři z pěti obyvatel (77 %) jsou spokojeni 

se zelenými plochami ve svém městě. Jižní města EU a ty na západním Balkáně a v Turecku mají 

relativně nízkou míru spokojenosti, kolem 60 %. Nicméně, několik měst na jihu EU dosáhlo 

opravdu dobrých výsledků, včetně Bologne (86 %) a Turín (81 %) v Itálii a Oviedo (83 %) ve 
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Španělsku. Na druhou stranu, několik měst ze západní EU má špatné skóre: Marseille (FR, 65 %) 

a Lutych (BE, 76 %) ve srovnání s průměrem 86 %. Celkově jsou lidé žijící v hlavních městech 

(74 %) méně spokojenější, než v hlavních městech (79 %). Košice dosahují hodnotu 73 %, 

Bratislava 55 %, Praha 79 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Zelené plochy ve městě 

Zdroj: Vlastní zpracování, European Commission, REGIOgis 2022 

 

Přestože se kvalita ovzduší za poslední desetiletí zlepšila, znečištění ovzduší v mnoha 

evropských městech převyšuje kvalitu ovzduší v rámci EU standardu. Znečištění ovzduší má na 

lidi velký dopad, a to především v oblasti zdraví. Obavy o kvalitu ovzduší jsou výraznější ve 

městech jižní a východní EU. Na jihu a východě EU je pouze polovina obyvatel (49 %, resp. 52 

%) spokojeno s kvalitou vzduchu ve srovnání s celkovým průměrem 62 %. Pro skupinu měst na 

západním Balkáně a v Turecku, je průměr 51 %. Spokojenost s kvalitou ovzduší je v hlavních 

městech nižší než v ostatních městech. Spokojených je pouze 57 % obyvatel hlavního města ve 

srovnání s 66 % v ostatních městech. Obyvatelé větších měst se více obávají o kvalitu ovzduší. V 

průměru 71 % lidí žijících ve městech do 250 000 obyvatel jsou spokojeni ve srovnání s 62 % u 

měst mezi 250 000 a 1 milionů a 58 % pro města s 1 až 5 miliony obyvatel. 
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Obrázek 7: Kvalita ovzduší v městěch 

Zdroj: Vlastní zpracování, European Commission, REGIOgis 2022 

 

Nejlepší výsledky dosahují města Zurich (CH) 93 % Oulu (FI) 89 % Helsinki (FI) 89 % 

Aalborg (DK) 88 % Bialystok (PL) 88 %. Naopak nejhorší výsledky dosahují města Skopje (MK) 

13 % Krakov (PL) 18% Bukurešť (RO) 20 % Ostrava (CZ) 25 % Sofia (BG) 27 %. Praha dosahuje 

hodnoty 61 %, Bratislava 55 %, Košice 55 %.  

3.4 Sumarizace výsledků  

V roce 2020 bylo 9 z 10 lidí spokojeno s bydlením ve svém městě. Ve většině měst na 

východě EU se většina obyvatel domnívala, že kvalita života se tam za posledních pět let zlepšila, 

zatímco v jiných městech si většina obyvatel myslela, že zůstala stejná. V pěti městech (Athény, 

Řím, Sofie, Lutych a Marseille) se méně, než polovina obyvatel cítila bezpečně při nočním chození 

po městě ve srovnání s více než 90 % v 10 nejlepších městech. Prakticky ve všech městech 

považovala většina obyvatel tyto místa jako dobrá místa k životu pro přistěhovalce, seniory a 

mladé rodiny s dětmi. Více obyvatel vidělo své město jako dobré místo pro gaye a lesby než ve 

zbytku země. V 11 městech si však jen menšina myslela, že je to dobré místo pro život gayů a 

leseb, například jsem patřila města také v Slovenské republice. Méně, než jeden ze čtyř obyvatel 

ve městech na jihu EU si myslí, že je snadné najít si dobrou práci, zatímco méně než jeden ze tří 

obyvatel v severních a západních městech považovali za snadné najít si dobré bydlení za rozumnou 

cenu. Rezidenti větších měst mají větší tendenci využívat MHD oproti osobní automobilové 
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dopravě. Celkově byly s veřejnou dopravou spokojeny tři čtvrtiny obyvatel města, i když v šesti 

městech v Albánii, Itálii, Kypru, Severní Makedonii a Srbsku byla spokojena méně než polovina. 

Spokojenost s četností veřejné dopravy měla největší vliv na celkovou spokojenost s hromadnou 

dopravou. Osm z deseti obyvatel města bylo spokojeno se zelenými plochami a veřejnými 

prostranstvími. Nicméně pouze dva ze tří obyvatel ve městech jižní EU, západního Balkánu a 

Turecka s nimi byly spokojeny. Přibližně 63 % obyvatel města bylo spokojeno s kvalitou ovzduší, 

hluku a čistoty v jejich městě. Procenta klesla zejména ve velkých městech, hlavních městech a 

městech na jihu EU. Celkově se místní veřejné správě daří dobře. S časem stráveným na úřadech 

byli spokojeni v průměru tři z pěti obyvatel města k přijetí vyřešení požadavku. Obyvatelé také 

mají přístup k online informacím o místních službách a nevnímali žádnou korupci v místní správě. 

Navzdory celkově dobrému skóre musí několik měst ještě zlepšit svou místní veřejnou správu. Ve 

20 městech většina obyvatel nebyla spokojena s rychlostí administrativy, zatímco ve 38 městech 

se většina domnívala, že v místní veřejné správě se vyskytuje a roste korupce.  

4 ZÁVER 

Během posledních desetiletí byla města v EU vystavena kombinaci různých vlivů, tj. jak 

pozitivních přestaveb, tak degradaci v závislosti na rostoucí mobilitě občanů. Nárůst automobilové 

dopravy způsobil četné sociální konflikty a potíže v oblasti životního prostředí, které se staly 

klíčovými problémy současného urbánního rozvoje. Tyto problémy většinou nejsou ovlivněny 

velikostí měst a obcí. Ve všech městech velkých, středních i malých existuje nerovnováha mezi 

potřebou transportu a geografickou rozprostřeností nových oblastí urbánního rozvoje. To dává 

vzniknout celé řadě problémů včetně kongesce, časových ztrát, růstu onemocnění horních cest 

dýchacích, nárůstu dopravních nehod, zhoršení kvality ovzduší a sociálním deviacím. 

Příspěvek odhaluje, ve kterých městech jsou lidé spokojeni s řadou veřejných služeb. 

Zachycuje zkušenosti lidí například s kriminalitou a jejich pocity, například kdy se cítí bezpečně. 

Tyto výsledky jsou důležité pro tvůrce politik na evropské, národní a městské úrovni. Mohou 

pomoci určit priority Investice politiky soudržnosti a mohou podporovat výměny politik jako 

součást městské agendy pro EU. 

Ukazuje se, že lidé žijící ve městech na severu EU jsou se svým městem nejspokojenější, ale 

ve městech na východě EU je spokojenost v porovnání s ostatními roky stále rychlejší. Lidé žijící 

ve velkém městě jsou více spokojeni s veřejnou dopravou, ale ti, kteří žijí v menších městech, se 

naopak cítí bezpečněji, když chodí v noci sami. Většina lidí si myslí, že jejich město je dobrým 

místem pro menšiny, ale v některých městech si méně, než polovina obyvatel myslí, že tomu tak 
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skutečně je. Z hlediska kvality správy města jsi například polovina obyvatel města myslí, že v 

jejich městské správě existuje korupce, ale v nejhorších městech si čtyři z pěti myslí, že tomu tak 

je, ve srovnání s pouze jedním z pěti v nejlepších městech.  
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Abstract 

The aim of the contribution is to evaluate the level of quality of life in higher territorial units of 

Slovakia. The quality of life of the inhabitants depends on their way of life, lifestyle and living 

conditions. Representatives of higher territorial units have the task of taking care of the 

development of the territory and the needs of their residents. In this context, it is in the interest of 

the regional self-government to take care of improving the quality of life of the residents. 

Keywords: quality of life, dimensions, indicators, self‑governing regions 

1 ÚVOD 

Cieľom príspevku je zhodnotiť úroveň kvality života v jednotlivých samosprávnych krajoch 

Slovenska. Kvalita života obyvateľov samosprávnych krajov súvisí s ich spôsobom života, 

životným štýlom a dôležitú úlohu zohrávajú životné podmienky. Vedenie úradov samosprávnych 

krajov a najmä zvolení reprezentanti vyšších územných celkov, majú za úlohu starať sa o 

všestranný rozvoj daného územia a o potreby svojich obyvateľov. V tomto kontexte je záujme 

regionálnej samosprávy dbať na zvyšovanie kvality života obyvateľov. Príspevok vznikol ako 

výstup projektu VEGA č. 1/0595/21 Intervencie verejnej správy v čase COVID-19 a ich vplyv na 

kvalitu života občanov vybraných komunít a je súčasťou riešenia projektu. 

2 VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY A ŽIVOT V NICH 

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom 

členení Slovenskej republiky bolo zriadených osem krajov. Následne zákonom č. 302/2001 Z. z. 

o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) bolo na území 

Slovenskej republiky zriadených osem samosprávnych krajov, ktoré sú zhodné s predchádzajúcim 

územno-správnym členením. Vyšší územný celok zabezpečuje pre svojich občanov množstvo 

rôznorodých služieb. Je zodpovedný za kompetencie na úseku cestovného ruchu, regionálneho 

rozvoja a životného prostredia, cestnej dopravy, sociálnych služieb, divadelnej činnosti, múzeí 

a galérií, osvetovej činnosti, knižníc, školstva a školských zariadení, telesnej kultúry a športu, 
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zdravotnej starostlivosti, humánnej farmácie, územného plánovania a stavebného poriadku, 

pozemných komunikácií, dráh, civilnej obrany, financovania spoločných programov Slovenska 

a Európskej únie a je zodpovedný za ďalšie pôsobnosti upravené osobitnými zákonmi. Úlohou 

samosprávnych krajov ako aj celej územnej samosprávy je optimalizovať svoje fungovanie 

a skvalitňovať život svojich obyvateľov. 

Kvalita života je nejasný pojem, ktorý predstavuje ohodnotenie ľudského života ako takého. 

Vychádza z pôsobenia človeka na prostredie a prostredia na človeka. Kvalita života v sebe spája 

objektívnu a subjektívnu stránku. Subjektívny rozmer sa primárne vzťahuje k jednotlivcovi a 

obsahom sa približuje k pojmom ako osobné alebo ľudské šťastie. Na druhej strane objektívny 

rozmer sa vzťahuje k danej územnej jednotke (kraj, obec), je viac orientovaný na verejné, 

komunitné problémy a obsahom sa približuje k pojmom trvalej udržateľnosti alebo obývateľnosti. 

Kvalitu života definuje Svetová zdravotnícka organizácia (angl. „World Health 

Organization”, WHO 2012) ako individuálne vnímanie svojej životnej pozície v kontexte kultúry 

a hodnotových systémov, v ktorých žije a vo vzťahu k svojim cieľom, očakávaniam, štandardom 

a záujmom. 

Podľa slovníka Cambridge Dictionary je kvalita života úroveň spokojnosti a pohodlia, ktorú 

si osoba alebo skupina užíva. 

Horňák a Rochovská (2007) definujú kvalitu života ako výsledok vzájomnej interakcie 

sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych podmienok tykajúcich sa ľudského 

a spoločenského rozvoja. Objektívna stránka kvality života je v napĺňaní sociálnych a kultúrnych 

potrieb v závislosti od materiálneho dostatku.  

Kvalita života sa spája so zabezpečením dôstojného života na jednej strane a udržateľného 

života a spotreby na strane druhej. Podľa Úradu vlády SR (2022) pri posudzovaní kvality života 

jednotlivcov a spoločnosti je nutné zohľadňovať nielen materiálnu životnú úroveň. Musí sa 

posudzovať zdravie, vzdelávanie, náplň osobnej činnosti vrátane práce, priestor na politickú a 

občiansku angažovanosť, vplyv vládnych opatrení, medziľudské vzťahy a sociálne kontakty, istotu 

alebo naopak neistotu hospodárskej a fyzickej povahy, kvalitu životného prostredia. 

Súčasné skúmanie kvality života sa považuje za interdisciplinárny odbor, čo so sebou prináša 

rôzne názory na obsah tohto pojmu, metódy analýzy, ako aj rôzne ukazovatele jej merania 

(Holková, Veselková 2019). 

V októbri 2011 bola na konferencii OECD v Paríži prezentovaná definícia, ktorá vychádzala 

zo Spoločnej správy francúzsko - nemeckej ministerskej rady z decembra 2010. Kvalita života 
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bola vymedzená prostredníctvom ôsmich dimenzií: materiálne blaho, zdravie, vzdelanie, 

osobnostné aktivity, politický názor a vládnutie, sociálne vzťahy a väzby, environmentálne 

podmienky, osobnostná a ekonomická neistota. 

Ako bolo spomenuté, rôzne indexy kvality života a výskumy pracujú s odlišnými pohľadmi 

na jej meranie. Príkladom je Index lepšieho života (angl. „Better Life Index“), ktorý obsahuje 11 

oblastí, ktoré OECD označila za nevyhnutné pre blahobyt. Ide o nasledovné témy: bývanie, príjem, 

práca, spoločenstvo, vzdelávanie, životné prostredie, občianska angažovanosť, zdravie, životná 

spokojnosť, bezpečnosť a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. O kvalite života v 

mestách zisťuje Index kvality života (angl. „Quality of Life Index“) životné náklady a kúpnu silu, 

cenovú dostupnosť bývania, znečistenie vzduchu, vody atď., mieru kriminality, kvalitu 

zdravotného systému, premávku. 

3 KOMPARÁCIA KVALITY ŽIVOTA V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH 

Cieľom príspevku je zhodnotiť úroveň kvality života v jednotlivých samosprávnych krajoch 

Slovenska. Objektom skúmania je všetkých 8 samosprávnych krajov, ktorých základné 

charakteristiky sumarizuje tabuľka 1. Najväčším krajom z hľadiska počtu obyvateľov a počtu obcí 

je Prešovský kraj. Z pohľadu veľkosti spravovaného územia je dominantným krajom 

Banskobystrický kraj nasledovaný Prešovským krajom.  

Tabuľka 1: Charakteristika samosprávnych krajov Slovenska 

Kraj Počet obyvateľov  

(2021) 

Rozloha 

(v km2) 

Z rozlohy SR  

(v %) 

Počet obcí 

Bratislavský 719 537 2 052,6 4,2 73 (89) 

Trnavský  566 008 4 146,3 8,5 251 

Trenčiansky 577 464 4 501,8 9,2 276 

Nitriansky 677 900 6 343,7 12,9 354 

Žilinský  691 613 6 808,5 13,9 315 

Banskobystrický 625 601 9 454,0 19,3 516 

Prešovský 808 931 8 972,8 18,3 665 

Košický 782 216 6 754,3 13,8 440 (461) 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ŠÚ SR 

K hodnoteniu krajov a zostaveniu výsledného rebríčka slúžia vybrané ukazovatele kvality 

života. Tieto ukazovatele nadväzujú na dimenzie kvality života podľa Európskej komisie, ktoré 

uvádza Eurostat. Ten odporúča využívať súbor ukazovateľov kvality života na základe dimenzií 8 

+ 1. Osem z nich sa týka schopností ľudí usilovať sa o vlastný blahobyt v súlade s ich vlastnými 

hodnotami a prioritami. Posledná dimenzia, „celková životná skúsenosť“, sa týka osobného 

vnímania kvality života (t. j. životnej spokojnosti, emócií, zmyslu života). Tieto dimenzie preberá 
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i Štatistický úrad Slovenskej republiky, no ukazovatele nie sú uvádzané za jednotlivé kraje 

(sledujú najmä rozdiely podľa pohlavia) a rovnako nie sú často aktuálne (napríklad v kategórii 

voľný čas a sociálne interakcie sú posledné údaje z roku 2006, 2013 a pod.). K analýze bolo 

zvolených 10 ukazovateľov uvedených v tabuľke 2.  

Tabuľka 2: Súhrn vybraných ukazovateľov kvality života v krajoch SR 

Č. Oblasť kvality života Vybraný ukazovateľ Tab.  

1 zdravie stredná dĺžka života pri narodení 3 

2 vzdelanie podiel obyvateľov s VŠ vzdelaním 4 

3 produktivita miera evidovanej nezamestnanosti 5 

4 materiálne životné podmienky priemerná nominálna mesačná mzda zamest. 6 

ceny nehnuteľností na bývanie 7 

5 ekonomická a fyzická bezpečnosť príjmová chudoba podľa krajov SR 8 

kriminalita podľa základných skupín trestných 

činov 

9 

6 prírodné a životné podmienky emisie základných znečisťujúcich látok 10 

7 vládnutie a ľudské práva transparentnosť žúp 11 

8 voľný čas a sociálne vzťahy zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť 

pre deti a mládež 

12 

+1 celková životná skúsenosť - - 

Zdroj: vlastné spracovanie 

3.1 Výsledky a zistenia 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené hodnoty sledovaných ukazovateľov v dostupnom 

období (Posledný dostupný rok a roky pre porovnanie. Rok 2020 je zvýraznený z dôvodu možného 

vplyvu pandémie Covid-19). Dimenziu zdravie reprezentuje stredná dĺžka života pri narodení. 

Poradie je zostavené na základe dosahovaného priemeru v roku 2021 vypočítaného v jednotlivých 

krajoch. Na prvom mieste sa umiestnil Bratislavský a na poslednom Košický kraj.  

Tabuľka 3: Stredná dĺžka života pri narodení v podľa krajov SR 

Kraj Por. P 2021 2020 2019 2018 

Bratislavský 1. M 75,05 75,72 75,62 75,54 

Ž 81,36 81,91 81,92 81,77 

P 78,21 78,82 78,77 78,56 

Trnavský  3. M 73,59 74,48 74,72 74,33 

Ž 80,13 80,99 80,75 80,38 

P 76,86 77,74 77,74 77,36 

Trenčiansky 2. M 73,63 74,62 74,76 74,48 

Ž 80,43 81,34 81,53 81,32 

P 77,03 77,98 78,15 77,90 

Nitriansky 6. M 72,14 73,32 73,44 73,22 

Ž 79,45 80,39 80,31 80,17 

P 75,80 76,86 76,88 76,70 

Žilinský  4.  M 72,49 73,30 73,55 73,44 
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Ž 80,16 81,07 81,22 81,10 

P 76,33 77,19 77,39 77,27 

Banskobystrický 7. M 72,12 73,25 73,22 73,32 

Ž 79,45 80,45 80,46 80,29 

P 75,79 76,85 76,84 76,81 

Prešovský 5. M 72,84 73,84 74,11 73,99 

Ž 79,68 80,84 81,23 81,24 

P 76,26 77,34 77,67 77,62 

Košický 8. M 72,23 73,51 73,47 73,31 

Ž 78,93 80,18 80,47 80,25 

P 75,58 76,85 76,97 76,78 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ŠÚ SR 

V oblasti vzdelanie je vybraným ukazovateľom podiel obyvateľstva s vysokoškolským 

vzdelaním. Dominantným najvyšším dosiahnutým vzdelaním na Slovensku, podľa Sčítania 

obyvateľov domov a bytov ku dňu 1.1. 2021, je úplné stredné vzdelanie s maturitou. Túto úroveň 

dosahuje 24,66 % obyvateľov. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria obyvatelia so stredným 

odborným (učňovským) vzdelaním bez maturity (19,22 %) a treťou v poradí je práve 

vysokoškolské vzdelanie (18,38 %). Z pohľadu samosprávnych krajov Slovenska je 

najzastúpenejším krajom Bratislavský kraj, ktorý má až 31,74 % svojich obyvateľov 

s vysokoškolským vzdelaním. Druhé miesto patrí Žilinskému kraju a tretie Košickému kraju. 

Tabuľka 4: Podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním v krajoch SR (2021) 

Kraj Por. Podiel obyv. s VŠ 

vzdelaním (v %) 

Počet obyv. s VŠ 

vzdelaním  

Bratislavský 1. 31,74 228 362 

Trnavský  6. 15,82 89 520 

Trenčiansky 4. 16,68 96 298 

Nitriansky 5. 16,05 108 826 

Žilinský  2. 17,56 121 474 

Banskobystrický 8. 15,75 98 547 

Prešovský 7. 15,77 127 621 

Košický 3. 16,72 130 798 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z 

roku 2021 

Dimenziu produktivita reprezentuje miera evidovanej nezamestnanosti. Posledné dostupné 

údaje uvádzané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sú k augustu 2022. Najnižšia 

nezamestnanosť je evidovaná v Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji (kraje dosahujú 

podobné hodnoty). Kraje s najväčšou mierou evidovanej nezamestnanosti sú kraje na východe 

Slovenska. V rámci Slovenska ako celku tento ukazovateľ dosahuje k rovnakému dátumu hodnotu 

6,14 %.   
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Tabuľka 5: Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)  

Kraj Por. aug. 2022 dec. 2021 dec. 2020 dec. 2019 dec. 2018 

Bratislavský 1. 3,65 4,38 4,71 2,83 2,62 

Trnavský  3. 3,97 4,16 5,18 2,63 2,31 

Trenčiansky 2. 3,91 4,28 5,39 3,20 2,93 

Nitriansky 4. 4,06 4,80 5,50 2,93 3,12 

Žilinský  5. 4,89 5,32 6,53 3,96 4,04 

Banskobystrický 6. 8,39 9,01 9,83 6,69 7,03 

Prešovský 8. 10,16 10,75 11,39 8,19 8,61 

Košický 7. 8,96 9,98 10,55 7,57 8,17 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z MPSVR SR 

Kvalitu života v krajoch z hľadiska dimenzie s názvom materiálne životné podmienky 

charakterizuje priemerná nominálna mesačná mzda zamestnancov (tabuľka 6) a ceny 

nehnuteľností na bývanie (tabuľka 7). Priemerná nominálna mesačná mzda je najvyššia 

v Bratislavskom kraji (rozdiel medzi druhým krajom v poradí je 434 eur) a Košickom kraji. Pre 

obyvateľov je najdostupnejšie bývanie v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. Národná banka 

Slovenska identifikuje ako najdrahšie kraje na bývanie Bratislavský a Košický kraj.  

Tabuľka 6: Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnancov podľa krajov SR 

Kraj Por. 2021 2020 2019 2018 

Bratislavský 1.  1 767 1 688 1 646 1 532 

Trnavský  3.  1 331 1 281 1 204 1 114 

Trenčiansky 4. 1 317 1 237 1 186 1 094 

Nitriansky 6. 1 266 1 189 1 126 1 034 

Žilinský  5. 1 308 1 229 1 180 1 188 

Banskobystrický 7. 1 246 1 179 1 113 1 023 

Prešovský 8. 1 153 1 086 1 025 928 

Košický 2.  1 333 1 238 1 179 1 110 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ŠÚ SR 

Tabuľka 7: Ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajov SR (v eur/m2)  

Kraj Por. 2Q 2022 2021 2020 2019 2018 

Bratislavský 8. 3 403 2 826 2 333 2 102 1 973 

Trnavský  4. 1 865 1 460 1 196 1 138 1 060 

Trenčiansky 2. 1 619 1 297 1 054 944 786 

Nitriansky 1. 1 409 1 172 951 877 748 

Žilinský  6. 2 063 1 657 1 312 1 123 936 

Banskobystrický 3. 1 806 1 379 989 825 777 

Prešovský 5. 2 038 1 574 1 148 1 036 875 

Košický 7. 2 348 1 798 1 325 1 034 1 071 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov NBS 

V dimenzii ekonomická a fyzická bezpečnosť sú zvolené dva ukazovatele, a to príjmová 

chudoba (ekonomická oblasť dimenzie) a kriminalita (fyzická oblasť dimenzie). Príjmová 



Kvalita života občanov - výzvy, determinanty a riešenia 

 

44 

chudoba je najciteľnejším javom v podmienkach krajov s najvyššou mierou evidovanej 

nezamestnanosti (je dominantná na východe Slovenska). Na Slovensku bol v roku 2021 ohrozený 

príjmovou chudobou každý ôsmy obyvateľ (celkovo 12,3 % obyvateľov), čo predstavovalo takmer 

660 000 osôb. Znamená to, že ich príjmy boli nižšie ako vypočítaná národná hranica chudoby. 

Prvýkrát miera rizika chudoby narástla medziročne vo všetkých krajoch Slovenska, najvýraznejšie 

v Prešovskom kraji, kde podiel ľudí pod hranicou chudoby vzrástol zo 17,2 % na 19,2 %. Podobne 

bol na tom aj Banskobystrický kraj s 19,1 % obyvateľmi pod hranicou príjmovej chudoby, ktorý 

bol predchádzajúce dva roky najviac ohrozený príjmovou chudobou na Slovensku. Najviac 

ohrozené sú viacdetné domácnosti a neúplné domácnosti s deťmi. Z pohľadu kriminality je 

najbezpečnejším krajom Prešovský kraj. Počet trestných činov na 1 000 obyvateľov negatívne 

ovplyvňuje kvalitu života v Bratislavskom kraji. Dominantnou skupinou trestných činov na 

Slovensku sú tzv. všeobecné trestné činy (28 205 z 50 915, t. j. 55,4 % podiel na celkovom počte), 

nasleduje majetková trestná činnosť (32,5 %) a ekonomická trestná činnosť (23,3 %).  

Tabuľka 8: Podiel obyvateľstva trpiaceho príjmovou chudobou podľa krajov SR (v %) 

Kraj Por. 2021 2020 2019 2018 

Bratislavský 1. 4,0 3,7 4,3 4,3 

Trnavský  4. 9,9 9,0 10,7 7,9 

Trenčiansky 2. 5,8 5,2 5,1 6,6 

Nitriansky 3. 8,2 7,2 6,6 10,8 

Žilinský  5. 12,4 11,6 12,1 12,9 

Banskobystrický 7. 19,1 18,3 19,3 17,6 

Prešovský 8. 19,2 17,2 17,5 18,4 

Košický 6. 16,2 15,8 16,6 15,8 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ŠÚ SR 

Tabuľka 9: Kriminalita podľa základných skupín trestných činov (na 1 000 obyv.) 

Kraj Por. 2021 2020 2019 2018 

Bratislavský 8. 12,26 13,37 13,99 15,25 

Trnavský  5. 9,64 9,60 10,91 11,30 

Trenčiansky 2. 7,68 8,24 8,72 9,55 

Nitriansky 4. 8,88 9,40 10,02 10,89 

Žilinský  3. 8,47 9,52 10,10 10,19 

Banskobystrický 7. 10,17 11,13 11,64 11,46 

Prešovský 1. 7,50 7,80 8,84 8,82 

Košický 6. 9,99 10,34 11,71 12,20 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ŠÚ SR 

V poradí šiestou dimenziou sú prírodné a životné podmienky. Vybraným ukazovateľom je 

produkcia emisií základných znečisťujúcich látok, ktorými sú tuhé častice, oxid siričitý (SO2), 

oxid dusíka (NOX) a oxid uhoľnatý (CO). Najznečistenejším krajom je Košický kraj, kde 
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namerané hodnoty oxidu uhoľnatého dosahujú hodnotu 13,1 (2019), 15,6 (2018) a 17,3 (2017) 

t/km2. Je možné generalizovať tvrdenie identické pre všetky kraje Slovenska, že z pohľadu 

vybraného indikátora sa kvalita medziročne zhoršuje, a teda kvalita života v tejto dimenzii klesá.  

Tabuľka 10: Emisie základných znečisťujúcich látok (v t/km2) 

Kraj Por. 2019 2018 2017 

Bratislavský 7. 10,7 6,2 5,2 

Trnavský  3. 5,3 0,4 0,4 

Trenčiansky 6. 8,9 3,1 4,2 

Nitriansky 2. 4,9 0,6 0,6 

Žilinský  5. 8,0 1,1 1,2 

Banskobystrický 4. 7,7 2,8 2,7 

Prešovský 1. 4,2 0,2 0,2 

Košický 8. 16,1 18,3 20,3 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ŠÚ SR 

Dimenziu vládnutie a ľudské práva reprezentuje transparentnosť žúp podľa Rebríčka otvorená 

samospráva 2022 zostaveného Transparency International Slovensko. Nakoľko je rok 2022 

volebným rokom, tak je možné identifikovať zlepšenie úrovne transparentnosti v každom kraji. 

Najlepším krajom je Trenčianska župa, ktorá dosahuje známku A+ a známku A toto občianske 

združenie udelilo Košickému a Banskobystrickému kraju.  

Tabuľka 11: Transparentnosť žúp (v %) 

Kraj Por. 2022 2020 2017 

Bratislavský 5. 67 54 50 

Trnavský  7. 63 65 49 

Trenčiansky 1. 81 77 75 

Nitriansky 8. 58 56 55 

Žilinský  6. 63 63 55 

Banskobystrický 3. 76 68 51 

Prešovský 4. 71 58 53 

Košický 2. 77 66 48 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Transparency International Slovensko 

Poslednou zisťovanou dimenziou kvality života je voľný čas a sociálne vzťahy. Najväčší 

počet zariadení na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže má Prešovský a Košický kraj. 

Túto oblasť dlhodobo zanedbáva Bratislavský a Nitriansky kraj.   
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Tabuľka 12: Zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť pre deti a mládež na 

100-tis. obyv. 

Kraj Por. 2021 2020 2019 2018 

Bratislavský 8. 20 20 19 19 

Trnavský  5. 37 38 38 38 

Trenčiansky 6. 34 34 33 33 

Nitriansky 7. 22 26 27 28 

Žilinský  3. 78 78 78 79 

Banskobystrický 4. 56 57 57 57 

Prešovský 1. 104 103 104 106 

Košický 2. 84 83 83 84 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ŠÚ SR 

Pre zostavenie rebríčka kvality života v jednotlivých samosprávnych krajoch bolo poradie 

krajov vo vybraným ukazovateľoch prepočítané na zodpovedajúce body. Súhrnný bodový stav 

vizualizuje graf č. 1. 

Tabuľka 12: Bodové hodnotenie krajov SR 

Kraj / Tabuľka č.: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spolu 

Bratislavský 8 8 8 8 1 8 1 2 4 1 49 

Trnavský  6 3 6 6 5 5 4 6 2 4 47 

Trenčiansky 7 5 7 5 7 7 7 3 8 3 59 

Nitriansky 3 4 5 3 8 6 5 7 1 2 44 

Žilinský  5 7 4 4 3 4 6 4 3 6 46 

Banskobystrický 2 1 3 2 6 2 2 5 6 5 34 

Prešovský 4 2 1 1 4 1 8 8 5 8 42 

Košický 1 6 2 7 2 3 3 1 7 7 39 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 1: Súhrnný bodový stav samosprávnych krajov v oblasti kvality života 

Zdroj: vlastné spracovanie  
 

Nakoľko cieľom príspevku bolo zhodnotiť úroveň kvality života v jednotlivých 

samosprávnych krajoch Slovenska,  graf č. 1 kumuluje údaje za jednotlivé dimenzie. Kraje mohli 
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v hodnotení získať maximálny počet 80 bodov v 10 vybraných ukazovateľoch. Je možné 

konštatovať, že s pohľadu kvality života je najlepšie umiestneným krajom Trenčiansky kraj (59 

bodov), nasledovaný Bratislavským (49 bodov) a Trnavským krajom (47 bodov). Najnižší celkový 

bodový stav dosiahol Banskobystrický kraj (so súčtom bodov 34).  

4 ZÁVER 

Kvalita života je v súčasnosti vnímaná ako multidimenzionálny pojem. Zahŕňa v sebe 

emocionálnu, fyzickú, materiálnu i sociálnu spokojnosť a pohodu. Pri posudzovaní kvality života 

jednotlivcov a spoločnosti je nutné zohľadňovať nielen materiálnu životnú úroveň. Je dôležité 

posudzovať dimenzie či faktory ako napríklad zdravie, vzdelávanie, zamestnanie, priestor na 

politickú a občiansku angažovanosť, medziľudské vzťahy a sociálne kontakty, istotu alebo naopak 

neistotu hospodárskej a fyzickej povahy, kvalitu životného prostredia. Príspevok sa zameriava na 

hodnotenie úrovne kvality života v jednotlivých samosprávnych krajoch Slovenska. Tak ako 

v iných oblastiach, tak aj v kvalite života sa potvrdili výrazné disparity v rámci územia Slovenska. 

Podľa výsledného rebríčka sa negatívne umiestnili samosprávne kraje juhovýchodného a 

východného Slovenska a naopak pozitívne výsledky zaznamenal západ Slovenska.  
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Abstract 

The COVID-19 pandemic affected several areas of social life, one of which was changes in 

legislation. The legislator responded to the declaration of a state of emergency with several 

legislative changes that adapted to the situation at that time. One of the changes that the legislator 

adopted was the change in Act no. 369/1990 on municipal establishment, which was implemented 

through Act no. 73/2020 Coll., which amends and supplements some laws within the scope of the 

Ministry of the Interior of the Slovak Republic in connection with the disease COVID-19. The 

paper deals with the identification of changes in Act no. 369/1990 on municipal establishment and 

their subsequent comparison with the original state of the aforementioned law. 

Keywords: COVID-19, municipality, legislation, pandemic, self-government   

1 ÚVOD 

Pandémia COVID-19 ovplyvnila všetky oblasti spoločenského života a zmenila životy 

všetkých ľudí, nie len v Slovenskej republike. V Európskej únií v roku 2020 až 83% regiónov a 

obcí očakávalo zníženie svojich daňových príjmov a 53% očakávalo výrazný pokles spomínaných 

príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19. Občania Európskej únie sa v rovnakom výskume 

rovnako vyjadrili, že najviac zo všetkých úrovní verejnej správy dôverujú práve územnej 

samospráve a 58%  občanov Európskej únie vyjadruje presvedčenie, že väčší vplyv územnej 

samosprávy na riešenie problémov Európskej únie bude mať pozitívny výsledok nie len pre 

Európsku úniu ako celok, ale aj územné samosprávy v jednotlivých členských štátoch (European 

Committee of the Regions 2020). Územná samospráva, najmä obce a mestá zohrali v boji 

s pandémiou ochorenia COVID-19 bezpochyby významnú úlohu, či už prostredníctvom vlastných 

politických rozhodnutí a činností, rovnako aj prostredníctvom implementácie rozhodnutí prijatých 

na národnej úrovni. Výnimočná situácia spôsobená vyššie spomínanou pandémiou prehĺbila 

dlhotrvajúce problémy obcí a miest (Kráľová 2021). Štát je povinný zabezpečiť chod všetkých 
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orgánov verejnej správy aj počas krízových situácií, preto bolo potrebné aby reagoval aj 

v súvislosti s obecnou samosprávou. Pandémia ovplyvnila aj fungovanie obecnej samosprávy, 

znemožnila osobné stretávanie ľudí, a tým aj rokovania obecných zastupiteľstiev. V tejto 

súvislosti nebolo možné, mimo iného, aj riadne spravovanie obce a bola potrebná reakcia 

najvyšších štátnych orgánov, najmä Národnej rady Slovenskej republiky. V nadväznosti na 

pandémiu COVID-19 Vláda Slovenskej republiky (ďalej len Vláda SR) vyhlásila núdzový stav 

a zákonodarca prijal viacero opatrení, ktoré zmenili život všetkých z nás. Zákonodarca reagoval 

na vyhlásenie núdzového stavu viacerými legislatívnymi zmenami, ktoré sa prispôsobovali 

vtedajšej situácií. Zmenám v legislatíve sa teda nevyhol ani zákon č. 369/1990 o obecnom 

zriadení, v ktorom zákonodarca vykonal viacero zmien najmä v oblasti zasadaní obecných 

zastupiteľstiev a lehôt.   

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský orgán na úrovní obecnej samosprávy, ktorý je zložený 

z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sú priamo volení obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov 

(Palúš 2017). Obecné zastupiteľstvo, ako jeden z dvoch priamo občanmi obce volených orgánov 

obce, bolo v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 paralyzované a na základe opatrení 

prijatých Vládou SR sa poslanci obecného zastupiteľstva nemohli zúčastňovať rokovaní obecného 

zastupiteľstva. Zákonodarca však zareagoval veľmi promptne a umožnil uskutočniť zasadania 

obecného zastupiteľstva distančnou formou.    

2 ZMENY V ZÁKONE Č. 369/1990 ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ  

Zmeny v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len zákon o obecnom zriadení) 

zákonodarca prijal prostredníctvom zákona č.73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-

19 (ďalej len zákon č.73/2020 Z. z.) . V zákone o obecnom zriadení bol za § 30e vložený § 30f, 

ktorého názov znie: ,,prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou 

ochorením COVID-19“. Spomínaný § 30f  vložený do zákona o obecnom zriadení prijatím zákona 

č.73/2020 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení v šiestich odsekoch.  

V prvom odseku je ustanovené, že počas krízovej situácie 90 dňová lehota obecného 

zastupiteľstva na vyhlásenie referenda na základe petície obsiahnutá v §11a ods. 3 zákona 

o obecnom zriadení neplynie. Rovnako neplynie lehota ustanovená v §14 ods. 4 zákona o obecnom 

zriadení, ktorý ukladá obecnej rade schádzať sa podľa potreby, avšak najmenej raz za tri mesiace. 

Neplynú ani lehoty ustanovené v §18a ods. 2 prvej vety a v §18a ods. 4 zákona o obecnom 

zriadení. V §18a ods. 2 prvej vete je ustanovená najmenej 40 dňová lehota obecného zastupiteľstva 
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na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, pred konaním samotných volieb. §18a ods. 4 obsahuje 

lehotu obecného zastupiteľstva na vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra obce v prípade, že 

jeho mandát zanikne podľa ods. 8 písmena a) (vzdaním sa funkcie), b) (odvolaním z funkcie) a d) 

(smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho).   

Druhým odsekom § 30f  zákonodarca umožnil obecným zastupiteľstvám uskutočniť 

rokovanie obecného zastupiteľstva formou videokonferencie alebo ,,inými prostriedkami 

komunikačnej technológie“ (§ 30f ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Obec je 

povinná z takto uskutočneného rokovania obecného zastupiteľstva vyhotoviť audio-vizuálny 

záznam alebo zvukový záznam. Vyhotovený záznam je obec povinná zverejniť na svojom 

webovom sídle1 do 48 hodín od ukončenia rokovania obecného zastupiteľstva, rovnako je obec 

povinná do piatich dní od ukončenia rokovania obecného zastupiteľstva zverejniť zápisnicu 

z rokovania obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a rovnako na webovom sídle obce2. Po 

skončení rokovania je obec povinná audio-vizuálny alebo zvukový záznam sprístupniť 

bezodkladne komukoľvek, kto o to požiada. 

Umožnenie obecnému zastupiteľstvu uskutočňovať rokovania obecného zastupiteľstva 

formou videokonferencie hodnotíme veľmi pozitívne. Keďže Vláda SR prijala viacero opatrení, 

ktoré znemožňovali uskutočňovať rokovania obecného zastupiteľstva prezenčným spôsobom 

hrozila situácia, že obec nebude schopná samosprávy. Umožnenie rokovania obecného 

zastupiteľstva v ,,online priestore“ otvára viacero možností aj v období po pandémií ochorenia 

COVID-19, napríklad v prípade ak by sa poslanec obecného zastupiteľstva z dôvodu choroby, 

nepriaznivých prírodných podmienok alebo iných dôvodov nevedel zúčastniť rokovania obecného 

zastupiteľstva prezenčne, mohol by sa tak zúčastniť distančne, formou videokonferencie.    

V treťom odseku § 30f  zákonodarca predpokladá aj vznik takej výnimočnej situácie, ktorá 

neumožní uskutočnenie rokovania obecného zastupiteľstva ani podľa § 12, ani podľa § 30f ods. 2. 

V danom prípade ,,môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie 

korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom 

elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel 

preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty“( § 

30f ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Spôsobom ustanoveným v odseku 3 je 

 
1 Len v prípade, že obec webové sídlo zriadené má. V podmienkach Slovenskej republiky obce nemajú výslovne 

zákonom stanovenú povinnosť mať zriadené webové sídlo, takúto povinnosť majú v podmienkach Slovenskej 

republiky len mestá. 
2 Rovnako ako v poznámke 1. 
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však možné prijať len uznesenia vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení 

na riešenie krízovej situácie a vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody nie je možné odložiť. 

Veľmi pozitívne vnímame aj umožnenie rokovania obecného zastupiteľstva prostredníctvom 

korešpondenčného hlasovania v listinnej podobe, z dôvodu, že niektoré obce3 nemajú prístup 

k internetovému pripojeniu, rovnako aj mobilný signál je v spomínaných obciach veľmi 

obmedzený.   

Nasledujúci odsek 4 taxatívne vymedzuje, v ktorých veciach nie je možné, aby obecné 

zastupiteľstvo hlasovaním podľa odseku 3 prijalo uznesenie:  

a) Vo veci koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmlúv na 

poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu, 

b) Vo veci priameho predaja podľa osobitného predpisu, 

c) Vo veci prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa  podľa osobitného predpisu, 

d) Vo veci obchodnej verejnej súťaže, 

e) Vo veci dobrovoľnej dražby, 

f) Vo veci prijatia investičného úveru, 

g) Vo veci prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom, 

h) Vo veci prenájmu majetku obce na dobu neurčitú alebo na dobu určitú na čas dlhší ako tri 

mesiace s výnimkou prenájmu nájomného bytu, 

i) Vo veci kúpy majetku do vlastníctva obce, ak je ku kúpe potrebný súhlas obecného 

zastupiteľstva s výnimkou obstarania majetku vyplývajúceho z implementácie projektu 

financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov.   

V odseku 5 teda zákonodarca upravuje proces prijatia uznesenia obecného zastupiteľstva 

korešpondenčným hlasovaním bez zvolania zasadnutia obecného zastupiteľstva, tento spôsob 

prijatia uznesenia sa označuje ako ,,per rollam“. Proces prijatia uznesení takýmto spôsobom sa 

skladá z troch fáz, teda z fázy prípravnej, fázy hlasovania a fázy následnej (Tekeli, Hoffmann 

a Tomaš 2021). ,,Návrh uznesenia so všetkými súvisiacimi dokumentmi obec zverejní na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a doručí poslancom najmenej päť 

pracovných dní pred uskutočnením hlasovania podľa odseku 3. Obec rovnakým spôsobom zverejní 

dôvody podľa odseku 3 prvej vety a uvedie, či ide o postup podľa odseku 3 druhej vety písm. a) 

 
3 Najmä malé obce do 100 obyvateľov na severovýchode Slovenskej republiky.  
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alebo písm. b). Spolu s návrhom uznesenia obec informuje poslancov o spôsobe a o forme 

podávania a schvaľovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a o spôsobe hlasovania o 

návrhu uznesenia a tieto informácie zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce, ak ho má 

zriadené. Podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obec zverejní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a doručí ich poslancom najmenej dva pracovné dni pred 

uskutočnením hlasovania podľa odseku 3. V lehote podľa predchádzajúcej vety obec na úradnej 

tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zverejní a doručí poslancom aj všetky 

pripomienky verejnosti k návrhu uznesenia, ktoré jej boli doručené. O návrhoch uznesení a o 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré neboli zverejnené a doručené poslancom v 

lehotách a spôsobom podľa tohto odseku, nie je možné hlasovať. Na prijatie uznesenia je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, ak tento alebo iný zákon neustanovuje pre 

schválenie uznesenia vyššie kvórum. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej 

väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu je potrebná 

taká väčšina hlasov poslancov, aká sa vyžaduje na prijatie uznesenia alebo nariadenia, ktorého 

sa týkajú. Prijaté uznesenie spolu s informáciou o menovitom hlasovaní poslancov o 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a o návrhu uznesenia zverejní obec na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci 

po uskutočnení hlasovania podľa odseku 3“ (§ 30f ods.5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení). 

Odsek 6 sa dotýka hlavného kontrolóra obce a jeho funkčného obdobia. V prípade, ak funkčné 

obdobie hlavného kontrolóra uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, predlžuje sa funkčné 

obdobie takého hlavného kontrolóra obce až do uplynutia 60 dní po odvolaní krízovej situácie 

v prípade, ak nie je nový hlavný kontrolór zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona4. Ak 

obecné zastupiteľstvo zvolí hlavného kontrolóra obce do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, 

funkčné obdobie doterajšieho hlavného kontrolóra končí nasledujúcim dňom po dni, v ktorom bol 

nový hlavný kontrolór zvolený. 

Hlavného kontrolóra obce volí zastupiteľstvo obce, teda aj v tomto prípade zákonodarca 

zohľadnil fakt, že počas krízovej situácie nie je možné zvolávať zasadnutia obecného 

zastupiteľstva obvyklým spôsobom a teda je veľmi sťažená aj samotná voľba hlavného kontrolóra 

obce. Problém by nastal aj v prípade, keď  hlavný kontrolór obce zastáva túto funkciu vo viacerých 

obciach, pretože hlavného kontrolóra obce volí obecne zastupiteľstvo každej obce, kde vykonáva 

 
4 Zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 
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svoju funkciu. Keďže hlavný kontrolór obce vykonáva rozsiahlu kontrolnú činnosť je neprípustne, 

aby hlavný kontrolór v obci absentoval. Z tohto dôvodu sa predĺžilo funkčné obdobie hlavného 

kontrolóra obce až do uplynutia 60 dní po odvolaní krízovej situácie. V danom prípade je potrebné 

podotknúť, že dĺžka funkčného obdobie hlavného kontrolóra obce počas krízovej situácie bola 

priamo naviazaná na dĺžku vyhlásenia krízovej situácie. Avšak ak je možné uskutočniť rokovanie 

obecného zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie, nevidíme problém vo voľbe hlavného 

kontrolóra obce vyššie spomenutým spôsobom.     

Záverečný odsek 7 predlžuje lehotu obci, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, na 

predkladanie správy5 Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky za obdobie rokov 2018 a 2019 o 6 

mesiacov6.      

Spoločné úrady môžeme definovať ako orgány bez vlastnej právnej subjektivity, ktoré majú 

presne vymedzený obsah pôsobností. Spoločné obecné úrady bolo možné zakladať už od roku 

1990, no do roku 2002 nevznikol na území Slovenskej republiky žiaden. Dôvodom vzniku prvých 

spoločných obecných úradov až v roku 2002 bolo prijatie zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností zo štátnej správy na samosprávu a vyššie územné celky (ďalej len ,,zákon 

o prechode niektorých pôsobností“), na základe tohto zákona z 1. januára 2002 sa začal realizovať 

prechod pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje, a to bol impulz na 

vytváranie spoločných obecných úradov. Spoločné obecné úrady teda vykonávajú prenesený 

výkon štátnej správy za obce. V období krízovej situácie vyvolanej ochorením COVID-19 

spoločné obecné úrady vykonávali kompetencie za obce vo väčšom množstve, preto vnímame 

predĺženie lehoty veľmi pozitívne. 

V súvislosti so zákonom o obecnom zriadení je potrebné taktiež spomenúť zmeny v zákone 

Slovenskej národnej rady č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o Bratislave“) a Zákon Slovenskej národnej rady 

č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o Košiciach“). 

V oboch vyššie spomenutých zákonoch nastalo taktiež doplnenie zákonom č.73/2020 Z. z.. 

Konkrétne zákon o Bratislave bol doplnený o § 31e ,,Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou 

situáciou spôsobenou ochorením COVID-19“, a zákon o Košiciach bol doplnený o § 27d 

v rovnakom znení. V dôsledku zmien, ktoré doplnil § 31e počas trvania mimoriadnej situácie, 

 
5 Správa o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu. Obsah správy určuje Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. 
6 Pôvodne majú obce, ktoré sú sídlom spoločného obecného úradu povinnosť správu predložiť ministerstvu vnútra 

Slovenskej republiky do 31. marca, táto lehota sa predĺžila za spomínane roky do 30. septembra.  
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núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

lehoty ustanovené v § 13 ods.37 a § 18 ods.38 neplynú. Rovnako v dôsledku zmien, ktoré doplnil 

§ 27d počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 lehoty ustanovené v § 12 ods. 39 a § 16 ods. 410 neplynú.        

3 ZÁVER 

Ako sme už spomenuli v úvode, štát je povinný zabezpečiť fungovanie všetkých orgánov 

štátnej správy a územnej samosprávy aj počas krízových situácií a rovnako zabezpečiť, aby 

nedochádzalo k nečinnosti daných orgánov. Z tohto dôvodu prijal zákonodarca zmeny v zákone 

o obecnom zriadení a rovnako v zákone o Bratislave a v zákone o Košiciach.  

Zmeny v zákone o obecnom zriadení a následne aj v zákone o Bratislave a zákone 

o Košiciach, ktoré zákonodarca vykonal v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli 

nevyhnutnosťou. Veľmi pozitívne hodnotíme najmä umožnenie rokovaní obecných 

zastupiteľstiev prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej 

technológie. Umožnenie rokovania obecných zastupiteľstiev vyššie spomenutým spôsobom 

ukázalo, že aj v budúcnosti počas krízových situácií alebo nepredvídateľných okolností je možná 

správa obce aj prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií, ktoré nám 

bezpochyby uľahčujú život. Digitalizácia a informatizácia verejnej správy je témou veľmi 

aktuálnou a možnosť rokovania obecných zastupiteľstiev aj prostredníctvom videokonferencie 

môže v nasledujúcich rokoch nadobudnú reálnu podobu. Negatívne však je možné hodnotiť 

predĺženie funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce, v prípade, že funkčné obdobie hlavnému 

kontrolórovi obce uplynie počas krízovej situácie. Zákonodarca umožnil predĺženie vyššie 

spomínanej lehoty až na 60 dní po odvolaní krízovej situácie. Nevidíme problém vo voľbe nového 

hlavného kontrolóra obce obecným zastupiteľstvom aj počas krízovej situácie, keďže bolo 

umožnené obecným zastupiteľstvám rokovať prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami komunikačnej technológie.   

Na záver je potrebné podotknúť, že zákonodarca pri zmenách v zákonoch v súvislosti 

s pandémiou ochorenia COVID-19 musel reagovať veľmi rýchlo a častokrát bez prípravy, keďže 

nikto nepredpokladal taký negatívny a dlhotrvajúci priebeh spomínanej pandémie a nemal 

potrebné skúsenosti z riešením takejto situácie.  

 
7 Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. 
8 Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. 
9 Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. 
10 Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. 
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Abstract 

 

Regarding the COVID-19 disease, legislative changes were adopted as a reaction to the current 

situation, which were supposed to help the citizens of the Slovak Republic to mitigate, in particular, 

the economic effects of the crisis caused by the COVID-19 pandemic. The government also adopted 

legislative changes for local and regional self-governments in order to ensure their effective 

functioning during the pandemic. The aim of the paper is the analysis of selected legislative 

changes that were supposed to help citizens, entrepreneurs and local/regional self-governments 

during a crisis situation. Specifically, these are legislative changes in the area of state subsidies 

for housing payments, deferment of loan repayments and changes in the Act on Self-governing 

Regions. However, certain shortcomings can also be observed, for example in the non-

determination of the minimum amount of the subsidy for tenants or in the fact that, when 

postponing loan repayments, the legislator did not assume that the pandemic would last longer 

than 9 months, which turned out to be incorrect, and we dare to say that for several debtors the 

postponement of loan repayments was liquidating especially if they haven't found a job after 9 

months due to the ongoing pandemic. With the passage of time, it can also be said that in the case 

of changes in the regional self-government, it was sufficient to adjust the online meeting of the 

council. The aim of the paper is also to evaluate the adopted legislative changes and to point out 

their problem areas. 

Keywords: legislative changes, COVID-19, self-government, subsidies for housing payment, 

deferment of loan repayments 

1 ÚVOD 

Pandémia ochorenia COVID-19 je stále aktuálnou témou. COVID-19 ovplyvňuje naše životy, 

prácu, podnikanie ale aj slobodu. Vo veľkej miere boli ovplyvnený podnikatelia ale aj bežní 
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občania a samosprávy. Podnikatelia sa ocitli v náročnej situácií a museli prispôsobiť svoje 

podnikanie platným protipandemickým opatreniam tak, aby ich táto celosvetová kríza nezničila. 

Vplyv pandémie pocítili aj bežní občania. Veľké množstvo prišlo o prácu a sťažili sa im 

podmienky na uspokojovanie základných potrieb pre seba či svoje rodiny. Problémom sa nevyhli 

ani samosprávy. V dôsledku zákazu zhromažďovania museli samosprávy prispôsobiť svoje 

fungovanie tak, aby to neodporovalo platným opatreniam a súčasne boli dodržané platné 

protipandemické opatrenia. S cieľom uľahčiť život občanov, podnikateľov a samospráv prijala 

vláda veľké množstvo legislatívnych zmien, ktoré boli prijaté v krátkom časovom období. Ani 

tieto zmeny sa však nevyhli nedostatkom, ktoré bolo možné sledovať v aplikačnej praxi. Pozitívom 

však zostáva, že prijaté opatrenia reagovali na vzniknutú situáciu a ich snahou bolo pomôcť 

občanom. Vybrané legislatívne zmeny sú predmetom ďalšej časti príspevku. 

2 ŠTÁTNA DOTÁCIA NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO 

Dopady pandémie COVID 19 sa preniesli aj do podnikateľského prostredia. Podnikatelia sa 

museli vysporiadať s veľkým množstvom obmedzení, ktoré boli zavedené za účelom spomaliť 

šírenie ochorenia COVID 19. Väčšina prevádzok musela byť povinne zatvorená (išlo o mnohé 

malé obchody). Na druhej strane niektoré prevádzky mohli vykonávať svoju činnosť avšak 

s určitými obmedzeniami. Išlo napríklad o reštaurácie, ktoré mohli poskytovať svoje služby len 

cez výdajné okienko. Samotné zotrvanie a konzumácia v priestoroch reštaurácie boli zakázané. 

Títo podnikatelia sa teda dostali do situácie kedy prišli o podstatnú časť príjmov a naďalej im 

plynula povinnosť platiť za nájom priestorov.  

V reakcií na vzniknutú situáciu boli prijaté opatrenia s cieľom pomôcť majiteľom prevádzok 

pri úhrade nájmu. Táto pomoc bola schválená 17. 6. 2020 prijatím zákona č. 155/2020 Z. z. ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (zákon o poskytovaní dotácií) a o doplnení 

zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. Spomínanou novelou sa vložil do zákona č. 

71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva §13c s názvom 

Dotácia na úhradu nájomného (155/2020 Z. z.). 

Táto novela stanovila, že dotácia je určená podnikateľom (fyzickým a právnickým osobám), 

ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby konečným spotrebiteľom a v dôsledku pandemických 

opatrení proti ochoreniu COVID 19 nemohli využívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo 
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ich užívanie bolo výrazne obmedzené. To znamená, že dotáciu bolo možné poskytnúť tým 

nájomcom, ktorých prevádzka bola úplne uzatvorená alebo obmedzená zákazom prítomnosti 

verejnosti. Súčasne však musela byť splnená podmienka, že nájomca užíva prenajaté priestory na 

základe nájomnej zmluvy najneskôr od 1. februára 2020 (tento dátum bol zmenený na 31. 8. 2020 

prijatím zákona č. 349/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní 

dotácií v pôsobnosti hospodárstva SR). Všetky ďalšie okolnosti bolo potrebné posudzovať 

individuálne keďže ďalšie prijímané opatrenia sa týkali rôznych druhov prevádzok. 

V neposlednom rade boli z možnosti uchádzať sa o poskytnutie dotácie vylúčení poskytovatelia 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorým bola poskytnutá úhrada za poskytnutú zdravotnú 

starostlivosť (Štátna dotácia na úhradu nájomného, 2020). 

Dotáciu na úhradu nájmu možno, podľa §13c ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, požadovať na miestnosť, časť miestnosti alebo súbor 

miestností, ktoré sú určené na iné účely ako bývanie (nebytové priestory). Ide teda o priestory 

v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom. Dotáciu taktiež 

možno požadovať na trhové miesto, na súvisiace obslužné priestory a skladové priestory, ktoré 

prislúchajú k predmetu nájmu. Za obslužné priestory sú považované napríklad parkoviská. 

Potrebné je taktiež podotknúť, že je vylúčené poskytovať dotáciu na kancelárske priestory, 

výrobné miestnosti a logistické centrá (Štátna dotácia na úhradu nájomného, 2020). 

Samotná výška dotácie je závislá na dohode medzi prenajímateľom a nájomcom. Obe strany 

sa musia dohodnúť na výške zľavy z nájomného. Dotácia teda bude poskytnutá v rovnakej výške 

ako je výška zľavy poskytnutá nájomcovi prenajímateľom. Zákonodarca ďalej stanovil maximálnu 

výšku dotácie a to na 50% z nájomného počas obdobia sťaženého užívania. V praxi to znamená, 

že ak sa nájomca a prenajímateľ dohodnú na zľave 50% z nájomného, tak zvyšných 50% zaplatí 

štát a nájomca nemusí uhradiť žiadne nájomné (zákon č. 71/2013 Z. z.).  

Dôvodová správa zákona ďalej hovorí, že do sumy nájomného nie  je možné zahrnúť 

vedľajšie plnenia, ktoré sú obvykle spojené s nájmom. Ide napríklad o platbu za dodávku energií. 

Ďalej je zdôraznené, že ak výška nájomného závisí od obratu, tak nemožno do nájmu zahrnúť 

obratovú zložku. Ak sú súčasťou nájomného aj úhrady za služby spojené s nájmom, ktorých výška 

nie je oddelená od nájomného, tak výška úhrady za plnenia spojené s nájmom je 5% zo sumy 

nájomného (Dôvodová správa k zákonu 155/2020 Z. z., 2020).  

V neposlednom rade je potrebné spomenúť, že novela upravila osobitný mechanizmus 

poskytovania dotácií v prípade ak je prenajímateľom správca majetku štátu. Výška dotácie je 
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stanovená zákonom na úrovni 50% z výšky nájomného. Nájomne sa však znižuje zo zákona na 

polovicu (§13c ods. 6 zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva SR). 

Na záver je vhodné povedať, že za pozitívnu možno považovať snahu zákonodarcu poskytnúť 

finančnú výpomoc pri platení nájmu počas pandémie COVID 19. Za problematické možno 

v danom prípade považovať ustanovenie, ktorým zákonodarca ponechal určenie výšky dotácie na 

dohode medzi nájomcom a prenajímateľom. Takéto nastavenie prináša nielen rozličné výšky 

dotácií pre nájomcov, ale v konečnom dôsledku môže spôsobiť aj to, že nájomca v prípade 

nedohody s prenajímateľom nedostane dotáciu v žiadnej výške. Za týmto účelom by bolo vhodné 

stanoviť aspoň minimálnu výšku dotácie pre nájomcov v prípade ak z akéhokoľvek dôvodu 

nedôjde k dohode s prenajímateľom.  

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR bol 

novelizovaný zákonom č. 349/2020 Z. z. Týmto zákonom sa v §13c ods. 1 vložil zákaz 

vychádzania ako dôvod sťaženého užívania priestorov. Ďalej bola zmenená podmienka na 

poskytnutie dotácie. V pôvodnom znení bola dotácia poskytovaná nájomcom, ktorý užívali 

prenajaté priestory na základe nájomnej zmluvy najneskôr od 1. februára 2020. Zákon č. 349/2020 

Z. z. zmenil tento dátum na 1. august 2020. Táto novela reagovala na druhú vlnu pandémie 

ochorenia COVID 19, ktorá zasiahla Slovensku republiku v jeseni 2020. Taktiež bol za §13c 

vložený §13d s názvom prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia. 

3 ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROV 

Okrem poskytovania dotácií na prenájom priestorov prijala vláda opatrenia aj v oblasti 

úverov. Legislatívne zmeny boli namierené voči odkladu splátok úverov nakoľko mnoho ľudí 

z dôvodu pandemických opatrení nemohlo vykonávať svoju prácu a prichádzali tak o spôsobilosť 

splácať úvery. Na odklad splátok úverov bol prijatý zákon č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti 

v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 

Tretia časť zákona č. 67/2020 Z. z o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej 

oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bola doplnená 

o 3 až 5 hlavu. Tretia hlava upravuje odklad splátok úverov poskytnutých spotrebiteľom. Podľa 

§30a písm. b) zákona č. 67/2020 Z. z. je za dlžníka považovaný spotrebiteľ podľa osobitných 

predpisov (zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre 

spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) voči ktorému ma veriteľ pohľadávku zo 
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spotrebiteľskej zmluvy alebo z ručenia k takejto zmluve. Zároveň musí byť splnená podmienka, 

že má záujem o odklad splátok. Podľa §2 písm. a) zákona o spotrebiteľských úveroch (zákon č. 

129/2010 Z. z.) je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania 

alebo povolania. 

Zákon č. 67/2020 Z. z. súčasne definuje aj spotrebiteľskú zmluvu. V tomto prípade je 

spotrebiteľskou zmluvou zmluva o úvere na bývanie alebo iná spotrebiteľská zmluva o úvere, 

ktorá plní rovnaký účel ako zmluva o úvere. Zároveň musí ísť o úvery splácané pravidelnými 

vopred určenými splátkami (§30a písm c) zákona č. 67/2020 Z. z). 

V rámci tretej hlavy bol do zákona vložený aj §30b, ktorý upravuje samotný odklad splátok. 

Podľa §30b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. veriteľ povolí odklad splátok dlžníka na základe žiadosti 

a na obdobie, ktoré je v nej uvedené. Toto obdobie nesmie byť dlhšie ako 9 mesiacov odo dňa 

splatnosti najbližšej neuhradenej splátky úveru, ktorej splatnosť nastala po dni podania žiadosti. 

O odklad splátok toho istého úveru môže dlžník požiadať počas pandémie len raz. Okrem 

spotrebiteľov mohli o odklad splátok požiadať aj malí zamestnávatelia a iní podnikatelia – fyzické 

osoby (zákon č. 67/2022 Z. z.). 

Z odstupom času si dovolíme povedať, že lehota na odloženie splátok úverov v dĺžke 9 

mesiacov bola nedostatočná nakoľko pandémia COVID 19 trvala od prijatia zákona dlhšie ako 9 

mesiacov. Ak si teda dlžník v stanovenej lehote nenašiel prácu respektíve mu bola jeho práca 

obmedzovaná v dôsledku pandemických opatrení, tak sa jeho situácia nezmenila a úver by nebol 

schopný splácať.  

Podľa nás je potrebné spomenúť aj §30g zákona č. 67/2020 Z. z o niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19. V odseku 1 sa zakazuje zvýšenie celkovej výšky úveru. Zároveň v odseku 3 je 

stanovené, že nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok 

úveru, ktoré sú splatné po uplynutí odkladu splátok. Ďalej v odseku 4 je uvedené, že odklad splátok 

pri úvere na bývanie nemá vplyv na predĺženie lehoty splatnosti daného úveru (zákon č. 67/2020 

Z. z.). Prikláňame sa teda k názorom, že dôjde k zvýšeniu mesačných splátok pre dlžníka. Niektorí 

dlžníci môžu mať problém splácať takto navýšené splátky. Myslíme si, že zákonodarca mal 

koncom roka 2020 pristúpiť k predĺženiu daného obdobia keďže pandemická situácia sa v danom 

období nezlepšovala a koniec pandémie bol v nedohľadne. 
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4 ZMENY V ZÁKONE Č. 302/2001 Z. Z. O SAMOSPRÁVE VYŠSÍCH ÚZEMNÝCH 

CELKOV (ZÁKON O SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH) 

Zmeny v súvislosti s pandémiou COVID 19 boli zavedené aj v zákone o samosprávnych 

krajoch. Zmeny zaviedol zákon č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 

pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Touto 

novelou sa za §23a vložil §23b.  

Samotný §23b zákona o samosprávnych krajoch predstavuje operatívne prijatú normatívnu 

reguláciu. Prijatá norma nie je schopná efektívne a komplexne reagovať na všetky vzniknuté 

situácie. Novela vyvoláva viacero aplikačných problémov a súčasne aj výkladových nejasností. 

Na druhej strane aj napriek avizovaným nedostatkom vytvára základný rámec nato, aby orgány 

samosprávneho kraja dokázali fungovať v obmedzenom režime počas pandémie COVID-19. 

Podľa viacerých názorov sú prijaté ustanovenia všeobecné čo vytvára pre samosprávne kraje 

priestor  pre reflexiu konkrétnych materiálnych podmienok (Tekeli, 2021). 

V ods. 1 §23b zákonadarca zakotvil prerušenie plynutia zákonných lehôt. Dané ustanovenie 

možno vymedziť časovo a vecne. Časové vymedzenie v tomto prípade predstavuje identifikáciu 

zákonom ustanovených prípadov (prekážok), pri vzniku ktorých zákonné lehoty podľa vecného 

vymedzenia neplynú. Pre všetky takéto prekážky bola zavedená legislatívna skratka ,,krízová 

situácia”. Pod krízovou situáciou zákonodarca rozumie mimoriadnu situáciu, núdzový stav a 

výnimočný stav. Pre všetky situácie musí platiť, že boli vyhlásené v súvislosti s ochorením 

COVID-19. Pre použitie §23b zákona o samosprávnych krajoch je nevyhnutné, aby krízová 

situácia bola vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19. V prípade iných krízových situácií 

ako sú záplavy, zosuvy pôdy alebo veterné smršte sa ustanovenia §23b nemôžu aplikovať. 

Prerušenie zákonných lehôt znamená, že po dobu trvania prekážok neplynú a po odpadnutí 

prekážky (odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu) začínajú 

plynúť znova (Tekeli, 2021). 

Na druhej strane vecné vymedzenie určuje konkrétne lehoty, ktoré v zákonom stanovených 

prípadoch neplynú. Podľa §23b ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov ide o nasledovné lehoty: 

1. lehota na zvolanie nového zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja, ak 

zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa. (14 dňová lehota) 

2. lehota na vyhlásenie regionálneho referenda, ktoré sa má uskutočniť na základe petície (90 

dní od doručenia petície samosprávnemu kraju)  



Kvalita života občanov - výzvy, determinanty a riešenia 

 

64 

3. lehota na vykonanie voľby hlavného kontrolóra vyššieho územného celku. Voľba sa má 

uskutočniť počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra 

4. lehota na vykonanie nových volieb hlavného kontrolóra, ak jeho funkcia zanikne podľa 

§19a ods. 8 písm. a), b) alebo d). Ide o prípady ak funkcia hlavného kontrolóra zanikne 

vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie alebo smrťou či vyhlásením za mŕtveho. Nové 

voľby sa majú uskutočniť do 60 dní odo dňa zániku funkcie hlavného kontrolóra (zákon 

o samosprávnych krajoch). 

Na základe vyššie uvedeného si dovolíme tvrdiť, že prerušenie lehôt nebolo potrebné 

zavádzať vo všetkých prípadoch. Rokovanie krajského zastupiteľstva prostredníctvom 

videokonferencie bolo upravené ako legitímna možnosť rokovania, a preto si myslíme, že lehoty 

súvisiace so zvolaním nového zastupiteľstva a voľbami hlavného kontrolóra nemuseli byť 

prerušené. Podľa nás by krajské zastupiteľstvo nemalo problém zvoliť nového hlavného kontrolóra 

aj v online priestore. Na druhej strane prerušenie lehoty v prípade vyhlásenia regionálneho 

referenda možno považovať za správny krok. Referendum predstavuje hromadné podujatie a jeho 

legitimita je viazaná na účasť čo najväčšieho počtu ľudí. Cieľom prerušenia tejto lehoty teda bolo 

obmedziť zhromažďovanie veľkého počtu ľudí na jednom mieste v súlade s vtedy platnými 

pandemickými opatreniami.  

Ďalšou zmenou, ktorú priniesol zákon č. 73/2020 Z. z. bola možnosť krajského zastupiteľstva 

rokovať prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. 

V §23b ods. 2 zákona o samosprávnych krajoch je ďalej stanovené, že z takéhoto rokovania 

zastupiteľstva je samosprávny kraj povinný vyhotoviť obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, 

ktorý do 48 hodín od ukončenia rokovania zverejní na internetovej stránke samosprávneho kraja 

(zákon o samosprávnych krajoch). 

V prípade rokovania prostredníctvom videokonferencie zákon o samosprávnych krajoch 

neumožňuje prijímanie uznesení korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo 

hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s využitím e-mailových adries 

poslancov. Zároveň zastupiteľstvo nemôže hlasovať korešpondenčne o nijakej veci (Tekeli, 2021). 

Rokovanie podľa §23b ods. 2 zákona o samosprávnych krajoch prinieslo rovnocennú 

alternatívu ku klasickému rokovaniu zastupiteľstva, ale netreba opomínať aj potenciálne 

problémy, ktoré môžu vyplývať z tejto legislatívnej úpravy. Rokovanie krajského zastupiteľstva 

sa môže dostať do sporu so zásadou verejnosti zasadnutia krajského zastupiteľstva. Verejnosť 

rokovania krajského zastupiteľstva predstavuje jeden zo základných pilierov vyššieho územného 
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celku. Zastupiteľstvo samosprávneho kraja by malo realizovať svoju činnosť v spojení 

s verejnosťou. Verejný priebeh rokovania predstavuje právny imperatív, ktorý sa odôvodňuje 

potrebou kontroly výkonu územnej samosprávy (Tekeli, 2021). 

Zásada verejnosti rokovania sa dostáva do určitého rozporu s ochranou zdravia verejnosti. 

V našom prípade bola uprednostnená zásada ochrany verejného zdravia. Zásada verejnosti 

rokovania krajského zastupiteľstva spočíva aj v možnosti sledovania jeho priebehu kýmkoľvek 

a možnosti všetkých obyvateľov zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie z rokovania. 

V dôsledku veľkého technického pokroku je možné sledovať rokovanie zastupiteľstva aj 

prostredníctvom technologických prenosov bez fyzickej prítomnosti na rokovaní. Možno povedať, 

že zásada verejnosti rokovania krajského zastupiteľstva zostala zachovaná, ale na inej platforme - 

online (Tekeli, 2021). 

Poslednou zmenou v rámci zákona o samosprávnych krajoch bolo predĺženie funkčného 

obdobia hlavného kontrolóra a to do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie (zákon 

o samosprávnych krajoch). Zákonodarca evidentne nepočítal, že krízová situácia bude dlhodobým 

problémom (v prípade viacročného trvania krízovej situácie by rovnako dlho trvalo aj funkčné 

obdobie hlavného kontrolóra). Zákonodarca tak v podstate zakázal samosprávam voliť nového 

hlavného kontrolóra až do skončenia krízovej situácie. Cieľom zákonodarcu bolo zabezpečiť 

nepretržitú kontrolu v samospráve. Na druhej strane bolo zavedené online rokovanie 

zastupiteľstva čo zastupiteľstvu umožnilo rokovať a hlasovať o problémoch kraja. Myslíme si, že 

zastupiteľstvo by bolo schopné takto zvoliť nového hlavného kontrolóra a teda predlžovanie jeho 

funkčného obdobia nebolo nutné. 

V neposlednom rade je potrebné podotknúť, že cieľom všetkých prijatých zmien v zákone 

o samosprávnych krajoch bolo zabezpečiť bezproblémový chod kraja v krízovej situácií. 

S odstupom času si dovolíme povedať, že stačilo spraviť len jednu legislatívnu zmenu a to zaviesť 

možnosť rokovania krajského zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie čo umožnilo 

zastupiteľstvu rokovať aj počas krízovej situácie. Zastupiteľstvo by prostredníctvom 

videokonferencie bolo schopné napríklad zvoliť nového hlavného kontrolóra. Na druhej strane na 

začiatku pandémie nikto nevedel ako môže zasiahnuť do chodu jednotlivých orgánov 

samosprávneho kraja a zákonodarca sa snažil zabezpečiť, aby v jednotlivých krajoch nepretržite 

fungovala kontrola prostredníctvom hlavného kontrolóra. Snaha bola predísť situácií kedy by sa 

samosprávny kraj ocitol bez tohto inštitútu. 
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V prípade zabezpečenia zásady verejnosti sa prikláňame k názoru, že online rokovanie 

zastupiteľstva túto zásadu neobmedzuje a je potrebné sa prispôsobiť moderným technológiám, 

prostredníctvom ktorých je možné  sledovať zasadnutie zastupiteľstva. Zásada verejnosti 

a otvorenosti je v tejto platforme zabezpečená vyhotovovaním zvukových či obrazových 

záznamov. 

5 ZÁVER 

Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla všetky oblasti ľudskej spoločnosti. Občania po 

celom svete sa museli prispôsobiť novým opatreniam, ktoré výrazne zasiahli do ich života, 

podnikania či fungovania samosprávy. S cieľom zmierniť dopady pandémie prijala vláda viaceré 

opatrenia, ktoré mali občanom pomôcť. Predmetom príspevku je analýza vybraných legislatívnych 

zmien, ktoré boli prijaté na uľahčenie života občanom, ale aj na zabezpečenie bezproblémového 

fungovania samosprávy. S odstupom času však možno konštatovať, že aj v rámci prijatých 

opatrení možno nájsť viacero problematických miest a nejasností.  

V prípade dotácií na úhradu nájmu za pozitívnu možno považovať snahu zákonodarcu 

poskytnúť finančnú výpomoc pri platení nájmu počas pandémie COVID-19. Za problematické 

možno v danom prípade považovať ustanovenie, ktorým zákonodarca ponechal určenie výšky 

dotácie na dohode medzi nájomcom a prenajímateľom. Takéto nastavenie dotácií môže 

v konečnom dôsledku spôsobiť aj to, že nájomca v prípade nedohody s prenajímateľom nedostane 

dotáciu v žiadnej výške. Dovolíme si tvrdiť, že by bolo vhodné stanoviť aspoň minimálnu výšku 

dotácie pre nájomcov v prípade ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k dohode s prenajímateľom. 

Zmeny neobišli ani regionálnu samosprávu. Jednou zo zmien bolo aj zavedenie online 

rokovania zastupiteľstva. Online rokovanie predstavovalo legitímnu alternatívu ku klasickému 

rokovaniu a umožnilo zastupiteľstvu fungovať aj počas vrcholiacej pandémie.  

Prijaté legislatívne zmeny so sebou priniesli aj určité problémy, ale vo všeobecnosti ich 

možno považovať za pozitívne nakoľko pomohli mnohým občanom prežiť jedno z najťažších 

období v moderných dejinách. 
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Abstract 

The aim of the contribution is to examine the impact of the COVID-19 pandemic on the functioning 

of the selected local government office. The pandemic has affected all areas of life. It had an impact 

on the way and quality of life of the inhabitants of each country. The pandemic affected citizens' 

communication with the authorities. The local self-government reduced expenses, limited office 

hours in offices, prioritized online communication, ensured testing of residents, etc. 

Keywords: functioning of the local government office, Covid-19 pandemic, quality of life 

1 ÚVOD 

Pandémia ovplyvnila všetky sféry života a ovplyvnila i komunikáciu občanov s úradmi. 

Územná samospráva bola nútená z dôvodu úsporných opatrení znižovať výdavky, obmedziť 

úradné hodiny na úradoch, presunúť komunikáciu do online priestoru, zabezpečiť testovanie 

obyvateľov a pod. Cieľom príspevku je poukázať na vplyv pandémie COVID-19 na fungovanie 

vybraného úradu územnej samosprávy v kontexte napĺňania požiadaviek a potrieb obyvateľov. 

Príspevok vznikol ako výstup projektu VEGA č. 1/0055/22 Význam smart technológií v procese 

zmierňovania ekonomických a sociálno-psychologických dopadov pandémie COVID-19 na 

kvalitu života občanov a je súčasťou riešenia projektu VVGS 2021-1989 Sociálna ekonomika – 

sociálne podniky a ich význam pre rozvoj samosprávy. 

2 KVALITA ŽIVOTA OBYVATEĽOV V ČASE PANDÉMIE COVID-19 

Kvalita života obyvateľov je ťažko uchopiteľný pojem pre svoju multidimenzionálnosť a 

komplexnosť. Dotýka sa pochopenia ľudskej existencie a zmyslu života. Skúma environmentálne, 

ekonomické, sociálne, kultúrne, psychologické, duchovné a ďalšie podmienky pre zdravý a 

šťastný život. Komplexný pohľad naň zohľadňuje nielen vonkajšie podmienky, ale aj vnútorné 

rozmery života človeka. Koncept kvality života je do značnej miery abstraktný a je ovplyvňovaný 

veľkým množstvom faktorov. Napriek značnej nejednotnosti sa kvalita života stáva celostným 

pojmom a narastá snaha o jej komplexné definovanie (Ira, Murgaš 2008). 
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Z definícií kvality života vyplýva, že kvalita života zahŕňa v sebe jednak objektívnu (meranú 

prostredníctvom sociálnych a ekonomických indikátorov) ale aj subjektívnu stránku, ktoré sa 

navzájom dopĺňajú a len spolu tvoria komplexne chápanú kvalitu života (Milotová 2008). 

Rovnako ako existuje mnoho definícií kvality života, tak sa uplatňuje aj viacero teoretických 

konceptov pre jej meranie (bližšie pozri Godor, Horňár 2010). Indikátory kvality života 

produkované a diseminované Štatistickým úradom SR (Štatistický úrad Slovenskej republiky 

2021) sa opierajú o koncept prijatý v rámci Európskeho štatistického systému. Indikátory 

zabezpečujú meranie blahobytu ľudí v nasledujúcich dimenziách: 

- materiálne životné podmienky, 

- produktivita, 

- zdravie, 

- vzdelanie, 

- voľný čas a sociálne vzťahy, 

- fyzická a ekonomická bezpečnosť, 

- vládnutie a ľudské práva, 

- prírodné a životné podmienky, 

- celková životná skúsenosť. 

Kvalitu života ovplyvňujú faktory ako napríklad kvalita ovzdušia, napojenie na verejný 

vodovod, bezpečnosť a kvalita dopravnej infraštruktúry, vybudovanie kanalizácie, nakladanie 

s odpadmi, starostlivosť o verejné priestranstvá, možnosti pre kultúrne a športové vyžitie, 

dostupnosť a kvalita bytového a domového fondu a ďalšie (Kohutková, Baus 2012). Mnohé 

z týchto faktorov sú v kompetencii obcí a miest (či územnej samosprávy ako celku). A teda 

vedenie samosprávy svojimi rozvojovými, strategickými plánmi či konkrétnymi rozhodnutiami 

vie výrazne ovplyvniť kvalitu života obyvateľov daného územia.  

Avšak pandémia COVID-19 mala vplyv aj na kvalitu života. Obyvatelia jednotlivých krajín, 

a teda aj Slovenska si v dôsledku reštrikčných opatrení, alebo vnímanej neistoty odkladali 

uspokojovanie niektorých potrieb alebo požiadaviek. Ľudia povinne, no neskôr dobrovoľne 

odkladali preventívne prehliadky u lekárov z dôvodu vyťaženosti zdravotníctva, mali sťažený 

prístup ku kultúre, hromadným športom, znížili mobilitu, odkladali uzavretie manželstva a pod. 

Návrat k pôvodnému, prípadne lepšiemu stavu vnímania kvality života je postupný proces závislí 
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na mnohých premenných. Prispieť k tomu však rozhodne môže prostredníctvom svojich aktivít 

vedenie obce, mesta či kraja.  

3 FUNGOVANIE ÚRADOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY V ČASE PANDÉMIE 

COVID-19 

Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila ako kvalitu života obyvateľov, tak i chod úradov 

celej verejnej správy. V dôsledku reštrikčných opatrení sa obmedzili úradné hodiny, preferovaný 

spôsob komunikácie (napríklad s občanmi, podnikateľmi, neziskovým sektorom i úradmi medzi 

sebou) sa stal elektronický, telefonický a či obdobný bez nutnosti fyzického kontaktu, mnohí 

zamestnanci úradov zodpovední za rozsiahle agendy isté obdobie fungovali na princípe práce 

prostredníctvom home office, rokovania prebiehali často online formou a pod. Územnej 

samospráve pribudlo viacero úloh, ktoré súviseli resp. vzišli z pandémie. Išlo napríklad  

o testovanie a „skríning“ obyvateľstva. Príspevok sa ďalej zameriava na skúmanie vplyvu 

pandémie COVID-19 na fungovanie vybraného úradu územnej samosprávy.  

3.1 Miestny úrad a jeho fungovanie 

Cieľom príspevku je poukázať na vplyv pandémie COVID-19 na fungovanie vybraného 

úradu územnej samosprávy v kontexte napĺňania požiadaviek a potrieb obyvateľov.  

Objektom skúmania je Miestny úrad mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. Miestny 

úrad plní odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti. 

Organizáciu miestneho úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov 

potrebných na jeho činnosť určuje miestne zastupiteľstvo. Na čele miestneho úradu je prednosta, 

ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva starosta. 

Miestny úrad spravuje agendu v oblasti: matriky, životného prostredia, výstavby a 

podnikateľskej činnosti, organizačno-právneho úseku a správnej oblasti, finančnej, správy 

majetku a sociálnych vecí či kultúry. 

Miestny úrad mal počas pandémie úradné hodiny pozmenené v zmysle opatrení, ktoré boli 

prijaté vládou SR. Úrad fungoval pre klientov vo forme objednávkového režimu. Zároveň občanov 

žiadali, aby úradné záležitosti, ak to povaha veci umožňuje, vybavovali elektronicky alebo 

telefonicky. Obyvatelia mestskej časti objednávanie sa na presný čas využívali hlavne pri evidencii 

obyvateľstva, overovaní listín, podpisov a na matričnom úrade. Klienti museli dodržiavať 

povinnosť nosenia rúška, resp. respirátora až do ich zrušenia. S procesom uvoľňovania opatrení sa 

úradné hodiny obnovovali. Počas pandémie sa na miestnom úrade uplatňoval výkon práce 
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z domácnosti zamestnanca (angl. home office). Zamestnanci sa menili v týždenných intervaloch. 

Týkalo sa to hlavne oddelení, ktoré vybavovali klientov v rámci objednávkového systému (v 

najväčšej miere výkon práce z domácnosti zamestnanca využíval referát mzdovej a personálnej 

agendy).  

Pandemická situácia ovplyvnila okrem fungovania miestneho úradu aj zasadnutia orgánov 

miestneho zastupiteľstva, a to komisií miestneho zastupiteľstva. Zasadnutia komisií sa realizovali 

prostredníctvom hlasovania per rollam. Miestna rada sa realizovala prezenčne za prísnych 

pandemických opatrní. Samotné zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa uskutočňovali prezenčnou 

formou. Takéto fungovanie bolo dočasné. Komunikácia medzi Magistrátom mesta Košice a 22 

mestskými časťami počas zasadnutí krízového štábu, štábov v súvislosti s testovaním, zasadnutia 

rady starostov a iné prebiehali online formou.  

 

Pozornosť je ďalej venovaná elektronickej komunikácii na miestnom úrade. Konkrétne 

sledovaniu počtu podaní v elektronickej forme od fyzických a právnických osôb v pandemickom 

období. Zdrojom dát sú údaje vedené v systéme WinAsu a RPOD. WinAsu je vnútorný systém 

pre evidenciu pošty. V systéme je pošta zaradená podľa obsahu na príslušné oddelenia miestneho 

úradu. Následne v rámci evidencie je pridelený spis, resp. sa písomnosť eviduje k existujúcemu 

spisu. Eviduje sa aj odpoveď. RPOD je riadené elektronické podanie, ktoré využívajú obce. 

Podania sú rôzne pre všetky oddelenia miestneho úradu. Podanie v RPOD zahŕňa všetko potrebné 

ako pri klasickom podaní. Musí však byť odosielateľom elektronicky podpísané, resp. musí mať 

elektronickú pečať (v prípade, že má podanie prílohy, tie musia byť rovnako nahraté v danom 

systéme). 

Najčastejšie ide o podania adresované na matriku, evidenciu obyvateľstva, žiadosti 

exekútorských úradov, policajného zboru a iných inštitúcií o poskytnutie súčinnosti, žiadosti 

o informácie,  Štátny fond rozvoja a bývania (podanie nových žiadostí a pod.), pravidelná písomná 

komunikácia oddelení s inštitúciami zameranými na ich oblasť výkonu a i. 

Sledovaným obdobím sú roky 2019 - 2022. A teda predpandemické obdobie reprezentuje celý 

rok 2019 a začiatok roka 2020 (mesiace január, február) a vývoj v pandemickom období sleduje 

časový úsek od marca 2020 a nasledujúce roky. Posledné vyžiadané údaje sú datované k máju 

2022. Výsledky prezentujú nasledovné tabuľky 1 a 2. 
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Tabuľka 1: Počet elektronických podaní právnických a fyzických osôb na miestny úrad 

Rok 2019 2020 2021 2022 

Mesiac  /  Subjekt PO FO PO FO PO FO PO FO 

Január 210 105 146 95 56 23 68 198 

Február 232 46 115 71 69 35 73 39 

Marec 230 70 67 22 76 30 79 39 

Apríl 201 27 49 11 75 36 77 40 

Máj 308 37 56 22 93 43 68 35 

Jún 173 20 86 21 83 28 - - 

Júl 222 39 69 39 55 33 - - 

August 159 19 54 27 65 31 - - 

September 196 32 70 36 74 22 - - 

Október 184 30 78 21 75 29 - - 

November 199 46 57 14 62 30 - - 

December 149 43 72 24 57 28 - - 

SPOLU PO, FO 2463 514 919 403 840 368 365 351 

SPOLU PO+FO 2977 1322 1208 716 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z WinAsu 

 

Tabuľka 1 sumarizuje počet prijatých podaní od právnických aj fyzických osôb v systéme 

WinAsu. Z tabuľky je zrejmé, že predpandemické obdobie bolo pre zamestnancov výrazne 

náročnejšie na množstvo podaní. Pandemické obdobie vykazuje klesajúcu tendenciu a v roku 2022 

predpokladáme obdobný trend (suma počtu podaní v mesiacoch január – máj v roku 2019: PO 

(1181), FO (285); v roku 2020: PO (433), FO (221); v roku 2021: PO (369), FO (167); v roku 

2022: PO (365), FO (351)). 

Tabuľka 2: Počet elektronických podaní právnických osôb na miestny úrad  

Rok 2019 2020 2021 2022 

Mesiac  /   Subjekt PO PO PO PO 

Január 47 56 34 39 

Február 49 55 30 32 

Marec 40 67 42 56 

Apríl 37 46 81 22 

Máj 54 57 63 42 

Jún 32 54 49 - 

Júl 39 69 47 - 

August 43 55 45 - 

September 55 38 37 - 

Október 46 55 44 - 

November 58 42 38 - 

December 37 63 36 - 

SPOLU PO 537 657 546 191 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z RPOD 
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Tabuľka 2 uvádza počet prijatých podaní od právnických osôb v systéme RPOD. V tomto 

systéme nie je evidentný výrazný pokles či nárast v jednotlivých rokoch. Rok 2020 zaznamenal 

istý nárast (o 120 podaní v porovnaní s rokom 2019). Rovnako po prepočítaní na predpandemické 

obdobie (január 2019 – február 2020), toto obdobie vykazuje sumu 648 podaní a za obdobne dlhé 

(rok a 2 mesiace) pandemické obdobie (marec 2020 – apríl 2021) ide o 733 podaní čo predstavuje 

nárast o 85 podaní. V roku 2022 predpokladáme konštantný počet (suma počtu podaní 

v mesiacoch január – máj v roku 2019: 227; v roku 2020: 218; v roku 2021: 250; v roku 2022: 

191). 

 

 

Graf 1: Súhrnný počet doručených podaní na miestny úrad v období január 2019 - máj 2022 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov z WinAsu a RPOD 
 

Graf č. 1 kumuluje údaje z predchádzajúcich tabuliek. Je možné konštatovať, že na sledovaný 

miestny úrad bolo elektronicky doručených v roku 2019 najväčší počet podaní ako od právnických 

(3 000), tak aj od fyzických osôb (514). Následne majú podania od právnických aj fyzických osôb 

výrazne klesajúci trend. Avšak výnimkou je začiatok roka 2022 v prípade fyzických osôb, kde je 

možné očakávať nárast. 
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4 ZÁVER 

Príspevok sa zameriava na sledovanie vplyvu pandémie COVID-19 na fungovania vybraného 

úradu územnej samosprávy Slovenska. Tak ako mala pandémia výrazný dopad na iné sféry života 

spoločnosti, tak pozmenila i činnosť úradov samosprávy. Úrady boli nútené vysporiadať sa 

s reštrikčnými opatreniami či novými povinnosťami vyplývajúcimi z povinnosti testovať 

obyvateľov, prípadne zabezpečiť dezinfekčné práce a pod. Bežnou praxou sa stali online 

rokovania. V elektronickej komunikácii (ako odporúčanej formy komunikácie) sa však napriek 

očakávaní pandémia na náraste neprejavila. Práve naopak. Počet elektronických podaní výrazne 

klesol. Dôvodom môže byť odkladanie úradných povinností ako zo strany fyzických, tak 

i právnických osôb na obdobie stabilizácie situácie.  
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Abstract 

Intelligent mobility is part of the modern world, without the exception of Slovak municipalities. 

The introduction of new transport options is currently taking place in several cities in the form of 

various means of transport. The research part of our contribution is the absence of shared vehicles 

in the municipality of Trnava. The worldwide phenomenon, carsharing, has its place in the 

developed countries of Europe. In the conditions of the Slovak Republic, its application takes place 

only in selected cities and is mostly conceptual in nature. The goal of our work is the proposal for 

the implementation of shared cars in the municipality of the regional city of Trnava. We used 

several methods to use the potential status of the carsharing application by citizens of the city of 

Trnava. The theoretical part is the result of a search of the studied literature, which had to be 

selected and summarized. The result of our investigation is defined by situational analysis and the 

empirical method of observation. We investigated the traffic behavior of the city's inhabitants, 

specifically in the form of a questionnaire. the starting topic is primarily ensuring ecological forms 

of transport and reducing the number of cars in the road infrastructure. The conclusion of our 

work are recommendations for the implementation of the new transport service of the city of 

Trnava.  

Keywords: intelligent mobility, self-government, innovation, Trnava, Carsharing 

1 ÚVOD 

V poslednom desaťročí evidujeme zvýšený záujem samospráv o využívanie inovatívnych 

trendov z oblasti dopravy. Ide najmä o ekologicky udržateľné dopravné prostriedky, ktoré majú 

eliminovať nepriaznivé vplyvy v infraštruktúre a znižovať negatívne dopady na životné prostredie. 

Ani Slovensko nie je výnimkou a postupne sa jednotlivé mestá začínajú aktívne zapájať do 

využívania nových prepravných možností pre svojich obyvateľov. Ešte pred implementáciou 

konkrétnych Smart riešení v oblasti mobility je však podstatné pochopiť celý systém a jednotlivé 

komponenty Smart City, ktoré sú navzájom prepojené a vytvárajú synergický efekt. Predložený 

príspevok poukazuje na dôležitosť aplikácie moderných metód dopravy, komponent Smart 
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mobility, ktorých nutnosť pre životné prostredie potvrdzuje množstvo dokumentov z pôsobiska 

Európskej únie a tiež Slovenskej republiky. Skúmame možnosť zavedenia Carsharingu v 

samospráve krajského mesta Trnava, ktorá postupne rastie smerom k ekologickejšej časti 

Slovenska budovaním rozsiahlej siete cyklistickej infraštruktúry. Skúmaná problematika sa 

postupne začína riešiť aj v rámci projektov na Slovensku. Iniciatíva prichádza z radov 

predstaviteľov na národnej úrovni, ktorí sú nariadeniami EÚ podmienené, avšak pri pohľade na 

kompetenčný rámec aj slovenské samosprávy nezaostávajú. Predmetom praktickej časti našej 

práce je písomná výskumná metóda na získanie hromadných dát. Využili sme výskumnú formu 

zberu údajov v podobe dotazníka, v ktorom sme zisťovali najmä postavenie obyvateľov mesta 

k novej alternatíve dopravy, Carsharingu.  

2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  

V našej práci je Carsharing súčasťou modelu Smart City, v preklade, inteligentné mesto. 

Kľúčom k jeho úspechu je budovanie súčinnej infraštruktúry, ktorá je obrazom ekonomiky 21. 

storočia. Jej základom je  najmä spracovanie a zdieľanie dát s postupným zvyšovaním efektivity 

celého napredujúceho projektu. (Pauhofová a kol., 2019)  

Je dôležité poznamenať, že viaceré mestá severských členských štátov Európskej únie (EÚ) 

sú charakterizované ako Smart City, tak ako to môže uvádzať i väčšina metropol v Taliansku, 

Rakúsku a v Holandsku a približne v polovici nemeckých, španielskych a francúzskych 

veľkomiest. Poľsko, ako náš blízky susedný štát, má relatívne málo inteligentných miest, napriek 

tomu, že sú považované za vyspelé územia s veľkým množstvom obyvateľov. (Ruengchinda, 

2021) 

Komparácia Slovenska a iných štátov v Európe z hľadiska použitia Smart riešení zatiaľ nemá 

opodstatnenie, ale je možné čerpať inšpiráciu a príklady dobrej praxe. Zatiaľ, čo v ostatných 

vyspelých krajinách sú riešenia implementované, u nás sa s konceptom oboznamujeme a aplikácia 

prebieha na úrovni samospráv len veľmi pomaly. V roku 2019 bolo v globálnom indexe 

porovnávaných 112 miest a Bratislava sa umiestnila na 84. mieste. (Bubla, 2019) 

Spomaľujúcim efektom môžu byť financie, nevybudovaná infraštruktúra a množstvo ďalších 

faktorov, pre ktoré slovenské regióny zaostávajú za tými európskymi. Problémom na Slovensku 

sú obrovské regionálne rozdiely naprieč celým územím. Smart riešenia môžu napomôcť, dokonca 

vyriešiť viacero problémov, ktorým čelíme. Problémami sú napríklad odpadové hospodárstvo, 

mobilita, infraštruktúra a znečisťovanie ovzdušia. Otázkou je, či sme ochotní zmeniť Slovensko k 
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lepšiemu a brať si príklad z iných európskych regiónov alebo stereotypom si znemožniť cestu k 

lepšiemu životu. (Stiftung, 2021) 

Cieľom Smart City je neodmysliteľne znížiť emisie, a tým zamedziť znečisťovaniu životného 

prostredia. Práve komponent Smart mobility v podmienkach samospráv sa vyznačuje vysokou 

organizáciou dopravného systému v samospráve, inteligentným správaním obyvateľov pri 

využívaní nových možností prepravy v meste, obci, nadväznosti spojov a inteligentne riadenej 

premávky. (Cohen, 2018) V roku 2017 vypracovalo práve MH SR dokument s názvom: ,,Podpora 

inovatívnych riešení v slovenských mestách,“ v ktorom vysvetľuje dôležitosť uplatnenia Smart 

riešení v slovenských podmienkach miest a obcí. Dôraz jednoznačne kladie na dobré príklady z 

praxe v kooperácii so súkromnými subjektmi. Táto koncepcia sa  považuje za vnútroštátny 

dokument, ktorého cieľom je posúdiť súčasnú situáciu rozvoja miest. Faktorom vzniku nášho 

článku nutnosť zavedenia zdieľaných automobilov v samosprávach, ako potrebný trend pre 

znižovanie vozidiel v cestnej infraštruktúre a cieľ trvalého znižovania emisií v kontexte EÚ. 

(Hučková a kol., 2017) 

Sehmi a Serreira (2019) považujú inteligentnú mobilitu za nový a revolučný spôsob myslenia 

o tom, ako sa pohybovať efektívnejšie, bezpečnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Zohráva 

kľúčovú úlohu samospráv pri budovaní značky mesta, kvalite života obyvateľov, znižovaní emisií 

a vytváraní atraktívneho prostredia pre pracovné príležitosti. Mestská mobilita je opísaná 

spôsobom hybnej sily moderných miest, ale aj ako kritický ekonomický faktor a sprostredkovateľ 

inteligentného a udržateľného rozvoja.  

Plánovanie inteligentného mesta, ktoré prináša efektívne a spravodlivé riešenia mestskej 

mobility, je jedným z najaktuálnejších problémov miest na celom svete. Inovácie a nové 

technológie čoraz viac menia prostredie mobility a poskytujú užívateľom a poskytovateľom širšie 

prepravné možnosti. (Litman, 2015) Zdieľanie auta – Carsharing - je termín používaný vo väčšine 

sveta odkazujúci na služby mobility, kde používateľ po registrácii má prístup k vozidlu 

poskytovanému službou bez interakcie s predchádzajúcim používateľom. Vozidlo je ovládané 

rovnakým spôsobom ako v tradičnom aute. Používanie sa účtuje v časových intervaloch (minúty 

alebo hodiny) alebo na základe prejdenej vzdialenosti a vozidlá sú spravidla dostupné z 

distribuovaných miest v rámci servisnej oblasti. Vďaka spoločným službám zdieľania 

automobilov sú autá zaparkované na vyhradených parkovacích miestach po celom meste v tzv. 

bodoch, často v dochádzkových vzdialenostiach od hustých obytných alebo komerčných 

priestoroch, obchodných centier a iných inštitúcií. Automobily sú k dispozícií 24 hodín denne 7 

dní v týždni za ceny uvedené v cenníku poskytovateľa danej služby. Jednosmerné zdieľanie 
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automobilov je najrýchlejšie rastúce za posledné roky. Pripisujeme to hlavne k možnosti využiť 

iné dopravné prostriedky po prejdení trasy so zdieľaným vozidlom, kam ono nemá prístup. 

Príkladom sú pešie zóny a podobne. Teoretickým vymedzením problematiky zavádzania 

inteligentnej prepravy vo forme zdieľaných automobilov ako inovatívneho prvku v samospráve 

nadviažeme na ďalšie časti našej práce, ktorých cieľom je aplikácia Carsharingu v samospráve 

mesta Trnava. V priloženej schéme, ktorej údaje sú získané z portálu inteligentnemesta.sk, je 

uvedený aktuálny stav využívania komponentov Smart City indexu v slovenských samosprávach. 

(Obrázok 1) 

Realizátori portálu, výskumníci FSV UCM Trnava a Obchodná fakulta EUBA,   

inteligentnemesta.sk, vytvorili platformu, inteligentné mestá, ktorá slúži na detailné porovnávanie 

zavádzania Smart systémov v slovenských samosprávach. Hodnotí jeho úroveň a výsledkom je 

Smart City Index. Pomáha priblížiť problematiku zainteresovanému občanovi, dokáže 

prostredníctvom rôznych indikátorov nájsť problém jednotlivých samospráv a pomôcť pri hľadaní 

možných riešení. Snažia sa pomôcť dodávateľom Smart riešení do komunít prostredníctvom 

jednotlivých odporúčaní. Výsledkom je aktívne podieľanie sa na aktualizácii údajov, grafov a 

vyhodnotení tabuliek, ktoré ponúkajú užívateľom prehľad o súčasnom stave Smart riešení 

v slovenských samosprávach.  

Ak sa pozrieme bližšie na aktuálnu situáciu v meste Trnava tak zisťujeme pozitívne trendy 

v alternatívnej preprave a teda aj predispozície na jej ďalší rozvoj. Jednou z nových možností 

prepravy v rámci územia mesta, je bikesharing. Zdieľanie bicyklov je pomerne nový pojem, ktorý 

sa udomácnil a má obrovskú popularitu. Spoločnosť Arboria bike, spoločný projekt mesta Trnava 

a spoločnosti Lucron, darovala systém bikesharingu pre širokú verejnosť. V septembri 2018 bol 

systém zdieľaných bicyklov spustený v skúšobnej prevádzke. V roku 2020 sa premenovalo 

zdieľanie bicyklov na Trnavský bikesharing.  Služba funguje od roku 2019 v nadväznosti na 

výstavbu bytového komplexu od roku 2011 a jeho neustále rozširovania. V súčasnosti však službu 

môžu využívať všetci obyvatelia mesta bez ohľadu na miesto bydliska. Spoločnosť disponuje 118 

zeleno-čiernymi elektrobicyklami a 71 virtuálnych staníc, miest, kde sa bicykle môžu odložiť po 

ukončení jazdy. Obyvatelia Trnavy môžu samozrejme používať svoje vlastné bicykle, na ktoré im 

slúži vybudovaná cyklistická infraštruktúra. V posledných rokoch sledujeme osobitý nárast 

cyklodopravy v samospráve mesta Trnava. K dnešnému dňu je k dispozícii 22 kilometrov 

cyklotrás. Ide o jeden z najviac podporovaných druhov prepravy nielen v Trnave, ale aj v iných 

mestách Slovenska, preto sa budú trasy naďalej rozširovať. (Roháč, 2019)  
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Ďalšími aktivitami na podporu cyklodopravy sú vybudovaná cykloveža pri železničnej stanici 

s kapacitou 118 bicyklov, rozširovanie portfólia mestských cyklostojanov a podporných aktivít na 

využívanie alternatívnej formy prepravy. (Mesto Trnava, 2021) 

Elektromobilita sa začína postupne rozvíjať a rovnako ako mesto, majú aj obyvatelia 

pozitívny postoj k využívaniu ekologických foriem prepravy. Zamestnanci mestského úradu sa od 

roku 2018 pohybujú po území Trnavy troma elektrickými automobilmi značky Smart a v roku 

2020 zakúpili ďalšie dve, značky Škoda Citigo-e iV. K plne elektrifikovanému vozovému parku 

mesta chýba už len výmena primátorského vozidla. Mestská polícia taktiež využíva jedno 

elektrické vozidlo Nissan e-NV200. Samotní obyvatelia však možnosť zapožičať elektrické auto 

alebo auto na fosílne palivá nemajú. (Kuník, 2020)  

Nabíjacích staníc v meste Trnava je len 11, ktoré spravujú súkromné spoločnosti za rôzne 

poplatky V Trnave si užívateľ môže nabiť elektromobil bez poplatku pri obchodnom dome 

Kaufland na Trstínskej ulici. Skutočnosť sme osobne preverili na danom mieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Úroveň jednotlivých pilierov v Smart agende mesta Trnava   

Zdroj: vlastné spracovanie podľa: <https://inteligentnemesta.sk/smartindex-benchmark-graf-

porovnanie-mesta-2020/>, 2020 

3  DÁTA A METÓDY 

Na vypracovanie príspevku bolo potrebné zvoliť viacero metód, ktorými sa dokážeme ako 

autori prepracovať k efektívnemu riešeniu problému, znižovania počtu automobilov v krajskom 

meste. V základnej časti teoretických východísk našej práce sme prostredníctvom selekcie vhodnej 

domácej a zahraničnej literatúry, dostupných publikácií a dokumentov vytvorili obraz 

inteligentnej mobility ako jedného z komponentov Smart City. Od metódy zovšeobecnenia 
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prechádzame v teoretickej časti až ku konkretizácii pojmu Smart Mobilita. Dôvodom je význam 

daného komponentu pre skúmanie v empirickej časti. Pokračovanie príspevku, v časti Výsledky, 

je rezultátom analýzy dopravného prostredia mesta Trnava, ktoré je súčasťou dôležitých cestných 

spojení do hlavného mesta Bratislavy. Syntézou údajov súčasnej situácie v meste Trnava sme 

konštrukciou dotazníkovej formy výskumu hľadať výstupy pre návrhovú časť práce. Sumarizácia 

dát a informácií z dotazníkového prieskumu obyvateľov mesta Trnava nám umožnila kontaktovať 

predstaviteľa spoločnosti INFOCAR, a. s., ktorá sa špecializuje Carsharingom. Konzultácia 

s vedúcim predstaviteľom organizácie, expertom na problematiku, pánom Haníkom, bola 

konštruktívna a hľadali sme spoločné cesty v implementácii zdieľaných vozidiel v niektorej z častí 

mesta Trnava. Navrhli sme potenciálne vymedzený priestor, v ktorom bude služba využívaná 

obyvateľmi.  

Predmetom skúmania v empirickej časti článku je samospráva krajského mesta Trnava a jej 

dopravná situácia s využitím alternatívnych foriem prepravy. Na získavanie potrebných dát k 

vyhodnoteniu nových prepravných možností sme využili už odkazovanú dotazníkovú formu 

prieskumu s otázkami smerovanými k aktuálnemu postoju obyvateľov na tému Smart mobilita. 

Prieskum bol uskutočňovaný elektronickou formou, ktorá nám priniesla efekt rýchleho 

zosumarizovania údajov v priebehu dvoch mesiacov (01. 02. 2022 - 31. 03. 2022) 

Podľa Okresného dopravného inšpektorátu Trnava, tvorilo k 31. 12. 2020 celkový počet 

evidovaných automobilov v meste Trnava 69 418 osobných motorových vozidiel a malých 

úžitkových vozidiel kategórie N1. (Temňák, 2020) Dané údaje obsahujú pridanú hodnotu nášho 

prieskumu, pretože k 31.12.2021 mesto Trnava zaznamenalo pri sčítaní obyvateľstva 62 788 

obyvateľov, z toho je 38 008 občanov vo veku od 18 do 64 rokov. Z toho vyplýva, že na jedného 

občana, ktorý môže byť potenciálny vlastník vodičského oprávnenia, pripadajú až 2 automobily. 

(Štatistický úrad SR, 2022) 

4 VÝSLEDKY 

Z Plánu udržateľnej mobility (PUM) krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktorý 

vydal Okresný úrad Trnava 29. 10. 2021, evidujeme jasný cieľ, a to vytvoriť potrebné podmienky 

pre rozvoj mobility obyvateľov mesta a iných subjektov mestského funkčného územia (MFO), 

znížiť negatívne vplyvy v doprave a venovať sa udržateľnosti prostredia mobility. V bližšej 

špecifikácii cieľov korešpondujú aj s cieľmi našej práce a to rozvojom nových foriem prepravy 

využitím ekologických pohonov vo verejnej aj súkromnej preprave a so zvýšením využitia 

zdieľaných druhov dopravy podporou CS.  (PUM Trnava, 2020) Pre splnenie cieľa našej práce, a 
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to aplikovať novú formu prepravy v samospráve Trnavy, sme vytvorili dotazníkový prieskum, 

ktorého obsahom boli otázky v oblasti aktuálneho správania sa užívateľov vozidiel a postoju k 

alternatívnej forme individuálnej prepravy, Carsharingu. Cieľom dotazníka bolo posúdiť rozvoj 

novej možnosti v dopravnej infraštruktúre krajského mesta Trnava a zistiť, ako by mala byť služba 

nastavená pre jej uplatnenie v praxi a aby vyhovovala potenciálnym užívateľom.  

Dotazníky boli vytvorené elektronickou formou spoločnosti Google – Formuláre. Distribúciu 

sme zabezpečili cez sociálne siete pre rýchlu spätnú väzbu. Konkretizácia účastníkov prieskumu 

je bližšie špecifikovaná pre oblasť jednotlivých mestských častí Trnavy, ako obyvatelia, ktorí majú 

v danej oblasti trvalé alebo prechodné bydlisko, alebo sa zdržiavajú pomerne často v skúmanej 

lokalite. Zo 498 vyplnených dotazníkov sme reálne mohli použiť 457 nakoľko nespĺňali základnú 

požiadavku vlastníctva vodičského oprávnenia skupiny B. Štruktúra respondentov je bližšie 

uvedená v prvých 6 otázkach prieskumu. Ostatných 22 otázok sme zamerali na dopravné správanie 

respondentov a povedomí, využiteľnosti a nastavení parametrov Carsharingu. Výsledky 

prieskumu sme poskytli spoločnosti INFOCAR, a. s., poskytovateľa služby flexiBee, s ktorou sme 

počas práce spolupracovali a na základe ich vyjadrení sme navrhli nový typ prepravy v samospráve 

mesta Trnava a spôsob použitia služby elektrický Carsharing v podmienkach trnavskej 

samosprávy. 

Nakoľko bola štruktúra prieskumu rozsiahlejšia, vybrali sme pre náš príspevok primárne dáta 

z jeho druhej časti s názvom, Dopravné správanie respondentov so zameraním na individuálnu 

automobilovú dopravu. Výsledkom je nasledovný súhrn odpovedí. 90 % respondentov je 

vlastníkom automobilov v spoločnej domácnosti, z čoho len 2 % využívajú elektrickú formu, resp. 

hybridnú formu vozidla. Priemerná cesta autom užívateľa je u 45 % respondentov len 30 minút. 

Práve tu vidíme potenciál zavedenia elektrického Carsharingu na kratšie trasy. Ďalším pozitívnym 

faktom pre využiteľnosť služby je počet áut v domácnosti, z čoho až 60 % opýtaných vlastní 2 

a viac áut.  Znížením počtu vozidiel využitím jeho zdieľanej formy by sa do výraznej miery znížil 

negatívny trend nedostatku parkovacích miest pri bytových domoch. Otázky v prieskume mali 

tendenciu konkretizácie oblasti Smart mobility, pojmu Carsharing a jeho reálnej podobe 

uskutočniteľnosti. 44 % opýtaných obyvateľov by si v realite vedela predstaviť ponúkanú novú, 

modernú a ekologickú formu zdieľaného automobilu. (Graf 1) 
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Graf 1: Možnosť využívania Carsharingu obyvateľmi mesta Trnava 

Zdroj: vlastné spracovanie po vyhodnotení prieskumu  

 

Motiváciou pre aktiváciu použitia služby by bolo predovšetkým bezplatné parkovanie v rámci 

vymedzených častí mesta spolu s vyhradenými a označenými miestami. Nakoľko sú poplatky 

súčasťou aj nami predkladanej služby, obyvatelia sa mali možnosť vyjadriť aj v rámci tejto oblasti. 

CS je spoplatnený dvoma spôsobmi, a to prejazdenými minútami a mesačným poplatkom. 55 % 

účastníkov prieskumu súhlasilo s mesačným poplatkom vo výške 8 eur a za prejazdenú minútu 

cesty by akceptovali sumu 0,15 eur. Spracovaný dotazníkový prieskum sme poskytli zástupcovi 

organizácie INOFCAR, a. s., so špecializáciou na oblasť zdieľaných vozidiel v Bratislave, pánovi 

Haníkovi. Spoločne sme prišli k záverom akým štýlom aplikovať Carsharing v meste Trnava pre 

maximálny úžitok. Výsledky nášho empirického skúmania sme odovzdali aj magistrátu mesta 

Trnava na základe odporúčaní konzultanta práce Mgr. Andrej Kóňu, PhD. a tiež riaditeľa 

spoločnosti INFOCAR, a. s., pána Haníka.  

5 DISKUSIA 

Podstata komunitného Carsharingu v ponímaní služby flexiBee spočíva v zdieľaní rovnakého 

automobilu viacerými užívateľmi. Primárne je služba určená pre každého registrovaného v rámci 

komunity, kto využíva svoje auto len minimálne alebo má dve autá alebo viac, z ktorých jedno 

väčšinu času zostáva nevyužité. (Haník, 2022) Na základe nášho prieskumu v meste Trnava sme 

potvrdili danú skutočnosť, nakoľko až 60 % opýtaných respondentov vlastní dve a viac 

automobilov. Ekologické vozenie na elektrinu má pozitívny vplyv na životné prostredie, nakoľko 

neprodukuje takmer žiadne emisie. Opodstatnenosť sa obhajuje aj nízkymi nákladmi pre 

užívateľov v porovnaní s vlastníctvom vozidla, ktoré sú niekoľko násobne vyššie. Reálne si 

užívateľ CS platí len za čas rezervácie vozidla a kilometre sú pre nich nepodstatné. Cena za minútu 
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jazdy je 0,25 € v závislosti od konkrétneho času používania vozidla. Časové intervaly rezervácie 

sú v rozmedzí od 30 do 240 minút. Fungovanie teda prebieha formou rezervácie, zaplatení 

poplatku a vrátení vozidla na miesto výpožičky. Do rezervačného systému sa registruje 

prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá je veľmi jednoduchá a prehľadná.  

Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý sme poskytli spoluzakladateľovi služby 

flexiBee, pánovi Haníkovi, sme spoločne nastavili potenciálne fungovanie Carsharingu v Trnave 

nasledovne:        

• Použitie kompaktných 5 miestnych elektrických automobilov Renault ZOE,  nakoľko 77 

% respondentov uviedlo využívanie daného typu vozidla, rozmiestnených nasledovne: 

sídlisko Arboria, 4 vozidlá (ulica Východná), centrum mesta 3 vozidlá (ulica Pekárska), 

2 vozidlá umiestnené v podzemnom parkovisku nákupného centra City Arena, avšak až 

5 parkovacích miest s nabíjacími stanicami pre CS, aby bolo umožnené parkovanie aj 

ostatným užívateľom z inej časti mesta. 

• Budovať nabíjacie stanice spolu s vyhradenými parkovacími miestami pre službu 

flexiBee v centre mesta, pri inštitúciách, nákupných strediskách a taktiež v obytných 

zónach, aby ľudia mohli viac spoznávať a využívať nový typ prepravy. Časť finančných 

prostriedkov spojených s výstavbou nabíjacích staníc by samospráva a poskytovateľ 

služby flexiBee mohli čerpať prostredníctvom Výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích 

staníc v rámci Podpory elektromobility 2021 - 2027. Najnižšia poskytovaná suma je 2500 

€, čo predstavuje jednu stanicu s dvoma nabíjacími portami. (MH SR, 2022)  

• Navrhovaným sídliskom pre umiestnenie pilotného CS je Arboria, pretože až 184 

respondentov z daného sídliska kladne odpovedalo na otázku využívania CS. Pilotným 

miestom CS a prvých 4 vozidiel spolu s vyhradenými parkovacími miestami v obytnej 

zóne Arboria navrhujeme ulicu Východná, ktorá je na rozhraní ulice Veternej 

a Novomestskej, a teda by pokrývala viacero bytových domov vo vzdialenosti do 500 m. 

(Obrázok 2) 
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Obrázok 2: Návrh umiestnenia CS na ulici Východná, sídlisko Arboria Trnava 

Zdroj: Mapa mestskej časti Trnava Sever, umiestnenie Carsharing pointu. Vlastné spracovanie 

Dostupné z: 

<https://mapa.zoznam.sk/?search=+Trnava%2C+V%C3%BDchodn%C3%A1+ulica> 

 

 

Predkladaným príspevkom sme zvýraznili potrebu zavádzania nových foriem prepravy 

v samosprávach ako efektívneho nástroja pre odstraňovanie negatívnych dopadov na životné 

prostredie a oblasť spolunažívania verejnosti pri použití ekologických druhov dopravy v uzavretej 

komunite. Potenciál implementácie Carsharingu evidujeme na základe väčšiny našich 

respondentov, ktorí sa kladne vyjadrili na danú tému. Daná oblasť nie je dostatočne preskúmaná 

a snažili sme sa koncept Carsharingu v podmienkach Slovenskej republiky aplikovať do reálnej 

podoby v samospráve mesta Trnava na príklade služby flexiBee v Bratislave cez analýzu 

prostredia Smart mobility mesta Trnava, princípom dotazníkového prieskumu na zistenie postojov 

obyvateľov samotného mesta na tému doprava a konzultáciou s výkonným riaditeľom a expertom 

spoločnosti INFOCAR, a. s. 

6 ZÁVERY 

Alternatívne druhy prepravy začínajú čoraz viac rezonovať nielen v zahraničí, ale aj na 

Slovensku najmä v kontexte zhoršujúcich sa klimatických podmienok a nedostatočných 

infraštruktúrnych kapacít. Individuálna automobilová doprava zastáva dôležité miesto v doprave, 

ale je nutné ju optimalizovať a vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj. Našim návrhom je 

implementácia CS ako každodennej služby občanom, prostredníctvom ktorej sa čiastočne obmedzí 

koncentrácia áut v doprave. Z ekonomického hľadiska, v závislosti od spôsobu používania vozidla, 

môže rozhodnutie využívať služby CS znamenať úsporu založenú na odstránení fixných nákladov 

spojených s nadobudnutím a vlastníctvom vozidla, vrátane údržby, opráv, paliva, daní a poistenia. 
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CS predstavuje udržateľný, flexibilný a inovatívny spôsob prepravy pre samosprávu nielen 

Trnavy, ale aj ostatných miest na Slovensku.  

Napriek negatívnym dopadom na životné prostredie, využívanie individuálnej automobilovej 

dopravy vzrastá. Je preto viac než potrebné prejsť k prijatiu nových foriem mobility z príkladov 

iných samospráv, z ktorých sme vybrali ako vhodnú a akceptovateľnú formu pre Trnavu 

komunitné zdieľanie automobilov. Zahraničná prax ukazuje, že zdieľanie áut má potenciál 

nepriaznivé dopady IAD redukovať vďaka efektívnejšiemu využívaniu vozidiel, ale tiež lepším 

emisným štandardom zdieľaných vozidiel. Sledovať to môžeme napríklad v zavádzaní 

bezemisných zón v európskych mestách, ktoré obmedzuje vjazd vozidiel do určitých mestských 

zón.  

Rovnako prispieva CS k plneniu strategického cieľa EÚ o inteligentnej a udržateľnej mobilite 

2021, ktorého oblasťou je aj zmeniť spotrebiteľské zmýšľanie vlastnenia vozidla. Na Slovensku 

je trendom mať vlastné auto a absentujú úspornejšie a ekologickejšie alternatívy. Dôležitým 

faktorom pre úspešnú aplikáciu CS je vybudovanie potrebnej infraštruktúry a zabezpečiť finančnú 

pomoc samosprávam a CS spoločnostiam.  

Pre posúdenie možnosti zaviesť novú formu prepravy v krajskom meste Trnava sme použili 

dotazníkový prieskum zameraným na dopravné správanie a postoje obyvateľov k CS. Z výsledkov 

vyplynulo, že až 90 % respondentov využíva v spoločnej domácnosti automobil a dokonca 

nadpolovičná väčšina z nich vlastní viac ako 1 auto, čo je predispozícia k využívaniu nových 

alternatívnych foriem prepravy.  

Zhrnutím výsledkov prieskumu konštatujeme, že implementácia CS v meste Trnava sa môže 

rozvinúť do reálnej podoby, ak sa vyberie vhodný poskytovateľ služby, samospráva bude CS 

podporovať najmä kapacitne, budovaním potrebnej infraštruktúry, správneho nastavenia 

poplatkov spojených s užívaním vozidla a ak určia sa potenciálne výhody pre užívateľov. 

Podľa nás je možné komunitné zdieľanie automobilov medzi obyvateľmi mesta Trnava uviesť 

do reálnej podoby už v najbližších rokoch, na základe výrokov pána Haníka zhodnotením 

vykonaného prieskumu a situačnej polohy mesta Trnava. Dôležitá však bude aktívna spolupráca 

so samosprávou na tvorbe prijateľných podmienok fungovania CS aj z pohľadu samotných 

užívateľov.  
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Abstract 

Seniors represent a group of people who are characterized by various characteristics, such as 

older age, which brings with it other peculiarities. In our society, these individuals are perceived 

differently, sometimes with ridicule for their lack of strength, or, on the contrary, with admiration 

for their constant vitality and endless wisdom, but also with the respect that automatically belongs 

to this age. Physical condition and overall health, as well as the state of social services provided 

by local government and the non-profit sector, are a significant limit on how a person will survive 

the aging period. The topic is the issue of seniors in the municipalities of the Slovak Republic and 

the possibilities of solving them. The paper is an analysis of the care of elderly persons in a selected 

municipality of the Slovak Republic. We summarized the results of the investigation in the 

conclusion, but also in the proposals for measures to solve the situations. 

Keywords: non - profit sector, self-management, senior age, social service, ageing 
 

1 ÚVOD 

Vývoj spoločnosti na Slovensku, podobne ako vo všetkých vyspelých európskych krajinách, 

čelí a v najbližšej dobe bude čeliť značným zmenám vyplývajúcim z procesu demografického 

starnutia. Práve starnutie sa stáva jedným z kľúčových faktorov a výziev 21. storočia, ktoré 

významnou mierou ovplyvní charakter aj celkové fungovanie spoločnosti. Sociálne služby sa radia 

k významným aktivitám štátu, samospráv a poskytovateľov sociálnych služieb. Kvalita života je 

výsledkom vzájomného pôsobenia sociálnych, zdravotných, ekonomických a environmentálnych 

podmienok, týkajúcich sa ľudského a spoločenského rozvoja. Predstavuje objektívne podmienky 

kvality života, ale aj subjektívne prežívanie a hodnotenie vlastnej kvality života. 

Neziskový sektor je v súčasnosti veľmi obľúbenou cestou zakladania takých organizácií, 

ktoré prinášajú úžitok vymedzenej skupine osôb a reflektujú na nedostatočnosť pri riešení 

niektorých problémov v spoločnosti. Aktuálne môžeme hovoriť o občianskych združeniach, ale aj 
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iných formách tohto sektora, ktoré následne zakladajú zariadenia, rodinné centrá či domovy 

sociálnych služieb. Práve tie využívajú aj osoby v seniorskom veku v procese starnutia. Príspevok 

sa tematicky zameriava práve na neziskový sektor a jeho úlohu pri riešení problémov seniorov vo 

vybranej obci SR. Cieľom je poukázať na nedostatky v riešení situácie starostlivosti o osoby 

v dôchodkovom veku, potreby ocenenia a úcty seniorov. 

2 NEZISKOVÝ SEKTOR VS. SAMOSPRÁVA 

Neziskový sektor, taktiež označovaný ako netrhový, je tou časťou národného hospodárstva, 

v ktorej subjekty získavajú prostriedky na činnosť a produkovanie statkov prostredníctvom 

prerozdeľovacích procesov, svojou činnosťou vyrovnáva pretlak ekonomických síl najsilnejších 

na trhu. Neziskový sektor súčasnej doby je celosvetovo veľmi populárnym a dynamicky sa 

rozvíjajúcim fenoménom. Neziskový sektor je sektorom doplňujúcim potreby občanov, ktoré štát 

primárne nezabezpečuje v takej miere, ako by občania daného štátu potrebovali. Hlavným znakom 

a silnou stránkou tohto sektora je rôznorodosť činností, ktoré organizácie občanom poskytujú. 

(Brindzová 2015) 

Neziskový sektor je sektorom, ktorý nie je zárobkový, je nezávislý, vstup do neho je 

dobrovoľný, nezávislý a nevládny. Toto zastrešujúce označenie má poukázať na to, že organizácie, 

alebo subjekty, ktoré sú súčasťou, nemajú za cieľ dosiahnuť zisk, ako už z názvu vyplýva. 

Neziskový sektor je akýmsi súborom subjektov, ktoré sú zakladané s primárnym cieľom dosiahnuť 

priamy úžitok, s charakterom verejnej služby. (Boukal 2009)  

Organizácie v neziskovom verejnom sektore sú financované, spravované a kontrolované 

verejnou inštitúciou - vláda, ministerstvo a iné. Organizácie tohto sektora dostávajú financie 

prostredníctvom súkromných firiem, projektov, ale aj darov, podporu môžu nájsť aj z verejných 

zdrojov, ale zväčša v oveľa nižšej miere. (Boris 2006) 

Samospráva vystupuje vo viacerých rolách, ak vystupuje v pozícii právnickej osoby koná 

určitým spôsobom a inak koná, ak vystupuje v pozícii predĺženej ruky štátu. V postavení 

právnickej osoby sa správa slobodne ako každý iný podnikateľský subjekt. Starosta obce je viac 

menej v postavení riaditeľa a nie politika, samospráva funguje ako akákoľvek fungujúca firma. 

Postavenie je charakteristické pre majetkové vzťahy a obec nemá nadradenú rolu, ale má 

rovnocenné postavenie partnera. Ak samospráva existuje ako predĺžená ruka štátu, tak jej 

správanie je limitované režimom, ktorý platí aj pre ostatné orgány štátnej správy. V tomto prípade 

je samospráva podriadená výhradne zákonným normám a nariaďovanej právomoci vlády a 

ústredných orgánov štátnej správy. Rozlíšiť originálnu pôsobnosť samosprávy od delegovanej 
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štátnej správy je problematické a často pri posudzovaní stupňa voľnosti samosprávy dochádza k 

nedorozumeniam. Bežný občan bez právneho vzdelania sa ťažko zorientuje v spleti zákonov 

samosprávy. Aj profesionálny odborník sa musí popasovať v zákonoch, rozumieť právomociam a 

zodpovednosti tohto systému. Ako je uvedené, občan má možnosť zapájať sa do činnosti 

samosprávy, avšak predpokladom pochopenia vzťahov a kompetencií je potrebné dostatočné 

vzdelanie. (Tošner 1999) 

Ďalším predpokladom pre úspešné zapojenie do občianskeho života, odstraňovať 

znevýhodnenia a nerovnaké zaobchádzanie na miestnej úrovni, je poznať vzťahy a situáciu medzi 

samosprávou a organizáciami tretieho sektora. Tieto subjekty pochádzajú z dvoch rôznych 

sektorov, ale dokážu spolu plniť verejnoprospešné úlohy v prospech občanov. Oba subjekty do 

seba narážajú pri plnení svojich povinností v konfliktných ale aj v kontrolných situáciách. Pre 

lepšie pochopenie vzájomných vzťahov je definovaný rámec, v ktorom sa tieto vzťahy aj 

spolupráca rozvíjajú. 

Vzťahy medzi neziskovou organizáciou a orgánmi verejnej správy nadobúdajú viaceré 

podoby ako napríklad finančná a nefinančná podpora, verejné obstarávanie, občianska 

participácia, medzisektorové partnerstvá a pod. Nezisková organizácia má smerom k samospráve 

prínos napr. v dobrovoľníckej práci, dodáva služby na základe zmluvnej dohody (napr. sociálna 

starostlivosť), politicky participuje, v rámci ktorej ovplyvňuje alebo kontroluje miestne orgány 

verejnej moci, príp. sa zúčastňuje na ich rozhodovaní alebo ovplyvňuje rozhodnutia (účasť na 

zasadnutiach mestského zastupiteľstva, pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení). 

(Boris 2006) 

Vzájomné pôsobenie smerom od samosprávy k neziskovej organizácii a naopak, pozorujeme 

pri realizácii spoločných projektov, akcií a stretnutí. V rámci týchto aktivít dochádza k napĺňaniu 

potrieb komunity alebo celej spoločnosti. Vzájomnými aktivitami sú aj vzdelávanie, konzultácie, 

metodická pomoc, výmena informácií a skúseností. Zriadenie samostatnej vlastnej neziskovej 

organizácie zo strany samosprávy predstavuje najvyššiu formu spolupráce medzi samosprávou a 

neziskovou organizáciou. (Brindzová 2015) 

3 POSTAVENIE SENIOROV V SPOLOČNOSTI  

Vnímanie seniorov z historického hľadiska prekonalo istý vývin aj v medzi jednotlivými 

kultúrami v tej ktorej spoločnosti. Staroba je považovaná za zvláštne obdobie života, s ktorým 

bolo spojené zaobchádzanie a starostlivosť o seniorov. Kedysi bolo prirodzené žitie v tzv. 
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viacgeneračných domoch, kde sa pod jednou strechou stretli aj tri či viac generácií. Tento model 

sa však postupne vytráca, nahrádzajú ho domovy sociálnych služieb.  

Seniori sú kategóriou osôb, ktoré sa nachádzajú medzi skupinami osôb v znevýhodnenej 

situácii, čo môže byť v dôsledku zhoršeného zdravotného stavu, nižšieho príjmu po odchode do 

dôchodku a neschopnosti pokrývať finančne potrebnú starostlivosť. Negatívnym sociálno-

patologickým javom ako je alkoholizmus, ktorý môže viesť súhrou viacerých činiteľov až k strate 

bývania a ocitnutia sa na okraji spoločnosti. Bližšie definujeme zákon č. 448/2008 Z. z. zákon o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych 

službách), v zmysle ktorého vyplýva práve možnosť starostlivosti o seniorov, ktorú v istej situácii 

môžu potrebovať a ktorú už nedokážu zvládať samy, či s podporou rodiny a iných osôb. 

Demografické zmeny na Slovensku v oblasti starnutia je potrebné vnímať a začať poukazovať 

na to, aby seniori neboli považovaní za menejcenných a menej dôležitých, ale vyzdvihnúť tých, 

ktorí žijú aktívne, podporovať ich a poskytovať im príležitosť dožiť svoj život dôstojne 

a v pozitívnom vnímaní sveta. (Potančoková 2002) 

V Max-Planckovom inštitúte pre vzdelávací výskum vytvorili teóriu. Jedná sa o teóriu 

takzvanej selektívnej optimalizácie a kompenzácie, ktorá obmedzuje počet činností, častejšie 

opakovanie a hľadanie nových ciest pre uspokojenie. Teda selekcia, optimalizácia a kompenzácia 

v jednom procese. Napríklad častejšie cvičenie menšieho počtu skladieb, ale s väčšími kontrastmi. 

Dôležitým bodom je tiež porozumenie, ktoré je vyžadované od všetkých ľudí, schopnosť 

tolerancie voči druhým. Rešpektovanie osobitostí každého jednotlivca, to však v dnešnej dobe vo 

väčšinovej spoločnosti absentuje, aj napriek tomu, že množstvo internetových a iných kampaní za 

toleranciu svedčí o opaku. Posledným bodom je váženie si života a udržiavanie istej formy 

potešenia. O potešení sme už hovorili, ale práve váženie si života je nesmierne podstatným bodom. 

Ide o prístup k životu, k tomu, prečo jednotlivec prišiel do určitého veku, aké je jeho poslanie či 

úloha v živote. Zodpovedanie si na tieto otázky môže napomôcť nájsť stratený zmysel života 

a nadobudnúť váženie si svojej prítomnosti na svete. (Stuart-Hamilton 1999, s. 25 – 31) Na týchto 

oblastiach je primárne potrebné pracovať aj dnes, nielen vo vzťahu k seniorom, ale aj vo vzťahu 

k akýmkoľvek znevýhodneným skupinám obyvateľstva. (WHO 2002) 

 



Kvalita života občanov - výzvy, determinanty a riešenia 

 

92 

4 MOŽNOSTI RIEŠENIA VYBRNAÝCH PROBLÉMOV SENIOROV  

V rámci príspevku sa sústreďujeme na seniorov ako osoby v dôchodkovom veku, ktoré majú 

pri splnení istých podmienok nárok na poskytnutie sociálnej služby. Seniori sú skupinou 

obyvateľstva, ktorí sa v dôsledku nepriaznivých životných okolností, zhoršeniu zdravotného stavu, 

môžu stať osoby v znevýhodnení, ktoré potrebujú istú formu pomoci.  Poskytovateľom sociálnej 

služby môžu byť rôzne zariadenia, ktoré riadi obec či vyšší územný celok, čo upravuje zákon 

o sociálnej službe. V práci budeme ďalej analyzovať možnosti obcí s väčším počtom obyvateľov, 

v zmysle riešenia zložitej životnej situácie seniora v dôsledku choroby či alkoholizmu, alebo 

novovzniknutého problému. Konkrétne sa zameriame na porovnanie dvoch obcí, poukážeme na 

možnosti riešenia týchto situácií, ale zamyslíme sa tiež nad alternatívou k riešeniu tejto životnej 

situácie, pokiaľ obec nemá dostatok možností.  

Údaje budeme získavať z komunitných plánov oboch obcí z rokov 2010-2020, v prípade obce 

Michaľany aj z komunitného plánu pre roky 2020-2026, v ktorých sa konkrétne venujú aj 

seniorom ako znevýhodnenej skupine obyvateľstva a taktiež sociálnej službe, ktorú zabezpečuje 

tá ktorá obec a ktorej poskytovanie si bližšie priblížime v ďalšej časti. V rámci porovnania 

jednotlivých obcí sa budeme venovať nasledujúcim oblastiam: 

• uplatňovanie legislatívy, 

• sociálne služby pre seniorov, 

• neziskový sektor v obci, 

• návrhy opatrení vyplývajúce z prítomnosti seniorov v znevýhodnenej sociálnej situácii. 

4.1 Obec Michaľany 

Obec Michaľany leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny na odlesnenej 

pahorkatine medzi Slanskými a Zemplínskymi vrchmi. V zložení obyvateľstva dominuje 

slovenská národnosť, ktorá je zastúpená v 96,2% , maďarská národnosť 2,8 % a  1 % patrí rómskej 

národnosti. Rómovia sa však hlásia i k slovenskej národnosti, z toho dôvodu nie je možné 

štatisticky určiť ich celkový počet v rámci obce.  

 

Tabuľka 1: Počet obyvateľov podľa veku k 31.12.2020 

ROK 
VEKOVÁ KATEGÓRIA 

1-14 15-19 20-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ SPOLU 

2020 315 148 1133 87 92 49 30 15 13 1882 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2020 
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Tabuľka 2: Demografický vývoj v obci Michaľany 

ROK POČET OBYVATEĽOV INDEX STARNUTIA 

2010 1799 61,42 

2011 1943 53,06 

2012 1948 53.86 

2013 1944 60.05 

2014 1946 63,89 

2015 1925 71,96 

2016 1937 74,60 

2017 1912 78,93 

2018 1919 86,14 

2019 1906 90,77 

2020 1882 90,79 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2020 

 

Demografický vývin obyvateľstva od roku 2010 do roku 2020 je možné vidieť v Tabuľke č.1. 

Z údajov vyplýva, že vo vekovom zložení nastali v posledných desiatich rokoch zmeny, to viedlo 

aj k zintenzívneniu procesu starnutia. Seniori v posledných rokoch pribúdali, čo je prirodzeným 

výsledkom starnutia populácie. V roku 2010 podľa indexu starnutia, pripadalo na 100 obyvateľov 

mladších ako 15 rokov približne 61 osôb starších ako 65 rokov, ale v roku 2020 už 90 osôb. 

Obec Michaľany v rámci kategórie sociálne znevýhodnených skupín v obci vníma aj seniorov 

a snaží sa zabezpečiť služby, ktoré by mohli priniesť kompenzáciu sociálneho znevýhodnenia, 

vyhľadáva situácie, ktoré znevýhodneniu zodpovedajú. Michaľany doposiaľ nemajú potrebnú 

úpravu legislatívy v sociálnej oblasti, napr. pokiaľ ak občan potrebuje bezbariérový prístup 

v rôznych inštitúciách, nie každá budova je uspôsobená pre imobilných. Postupné úpravy v obci 

už začali. V obci sa nachádzajú ambulancie praktických všeobecných lekárov pre dospelých, 

všeobecných lekárov pre deti a dorast aj ambulancie stomatológov. Nechýba ani lekáreň. Za 

ďalšou zdravotnou starostlivosťou a špecialistami dochádzajú obyvatelia obce do ambulancií v 

Trebišove. Najbližšia nemocnica, pohotovostná služba a rýchla zdravotnícka pomoc je pre obec v 

Trebišove.  

Sociálne služby obec poskytuje viacerým skupinám osôb, môžeme spomenúť napríklad dozor 

na obyvateľov, ktorí nie sú svojprávni - v tomto bode obec spolupracuje s príslušnými okresnými 

inštitúciami, ktoré ďalej niektoré prípady preberajú, alebo pomáhajú situáciu riešiť komplexne, 

ďalšími poskytovanými službami sú napríklad stretnutia seniorov - napomáhajúce socializácii, 

včleneniu do spoločnosti, pociťovaniu užitočnosti, či vykonávanie aktivít spoločne, za účelom 



Kvalita života občanov - výzvy, determinanty a riešenia 

 

94 

naplnenie svojich potrieb, pomoc v nečakanej situácii, ktorá zodpovedá krízovému stavu 

(napríklad prírodná katastrofa), zabezpečenie stravovania pre osoby, ktoré nie sú schopné 

pripravovať si stravu doma. V spomínanom prípade stravy má obec zamestnané dve pracovníčky, 

ktoré zabezpečujú rozvoz stravy pre seniorov z dvoch súkromných zariadení alebo zo školskej 

jedálne. 

V roku 2020 sa v obci nachádzalo 68% osôb v produktívnom veku, čo zodpovedalo 1281 

osobám, ktoré sa postupne ocitnú v posproduktívnom veku a budú potrebovať v budúcnosti 

pomoc, či sociálnu službu, pričom sa ráta s možnosťou úmrtia v skoršom veku, či odsťahovania. 

Čo sa osôb v postproduktívnom veku týka, tých bolo v roku 2020 – 286, čo zodpovedá 15% 

občanov a to znamená, že existuje vysoká perspektíva využitia sociálnych služieb. (Štatistický 

Úrad SR. 2012) 

Zaujímali nás konkrétne opatrenia, ktorá obec v danej situácii vykonáva, akým spôsobom 

pracuje s možnosťami a formami sociálnej služby. Obec zabezpečuje materiálno-technické 

pomôcky, ktoré budú dopomáhať Klubu dôchodcov Senior.  Je to organizácia pre seniorov, ktorá 

sa zaoberá ich voľným časom, kultúrnymi aktivitami, spoločenským dianím či ich integráciou 

v obci. Obec pravidelne vyčleňuje finančné prostriedky z rozpočtu obce na činnosť klubu. 

Obec neposkytuje opatrovateľskú službu, ktorá sa vykonáva v prostredí doma, disponuje však 

terénnou sociálnou službou, aj pre skupinu osôb v dôchodkovom veku. Terénna služba v obci 

funguje od roku 2012 cez Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. 

V obci pracuje jedna terénna sociálna pracovníčka a jedna terénna pracovníčka. Cieľom terénnej 

sociálnej práce je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce 

spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a 

podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život.  

Riešeniam v oblasti sociálnej pomoci sa pravidelne venuje aj Sociálna komisia zriadená 

obecným zastupiteľstvom obce, ktorá monitoruje sociálnu problematiku osamelých, starých, 

chorých občanov so zameraním na budovanie opatrovateľskej služby, spolupracuje so školou pri 

riešení problémov rodinno- sociálnych, školskej dochádzky a iniciuje možnosť riešenia sociálnej 

problematiky prostredníctvom charitatívnych inštitúcií a nadácií. 

Práca neziskového sektora a rozvoja tohto sektora v uvedenej obci sa aktivizuje najmä 

v organizovaní spoločenského života.  V obci nájdeme viaceré spolky a občianske združenia, ako 

napríklad občianske združenie Old stars, ktoré sa angažuje najmä v oblasti športu - futbalu. Vo 

svojich radoch majú aj členov, ktorí majú viac ako 70 rokov.  Ďalej tu nachádzame občianske 
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združenia Roňavčatá a Prima škola, ktoré sú pod gesciou školstva. Obec Michaľany má aj 

niekoľko združení, ktoré svoju pôsobnosť nachádzajú v športovom odvetví, spomenieme 

Stolnotenisový klub Michaľany, FK Lokomotíva ŠM Michaľany, Dobrovoľný hasičský zbor. V 

obci sa nachádzajú aj miestny spolok Slovenského červeného kríža a základná organizácia 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, v ktorých seniori s obľubou pracujú. V roku 

2021 bolo založené občianske združenie EDU Zemplín, zamerané na prácu s marginalizovanými 

skupinami. (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 – 2027).  

Naďalej ostáva problematickou oblasťou poskytovanie sociálnych služieb, ktorú zabezpečuje 

obec, spolu s ustanoveným sociálnym pracovníkom. V komunitnom pláne obec vyjadruje potrebu 

záujmu aj iného subjektu, aby bolo možné tieto služby rozšíriť. Čo sa týka občanov, ktorí sa ocitli 

v nepriaznivej sociálnej situácii, v dôsledku ktorej sa utiekajú aj k alkoholu, je starostlivosť o nich 

opäť v kompetencii obce, ktorá dokáže poskytnúť tzv. nutnú pomoc, rieši najmä situácie 

s mladými rodinami, kde je alkoholizmus prítomný. Opätovne však nie je táto služba legislatívne 

dotiahnutá, hoci terénny sociálny pracovník navštevuje rizikové skupiny obyvateľstva, chýba 

personál a právny subjekt, ktorý by ďalej služby zastrešoval. V tomto období je to výlučne 

v kompetencii obce, ktorá v dohľadnom čase plánuje vytvoriť nové občianske združenie, ktoré 

sociálne služby zastreší.  

Obec plánuje zriadiť aj denný stacionár, na základe požiadaviek občanov. Na tento účel už 

obec zakúpila obývateľný dom v Michaľanoch a plánuje jeho rekonštrukciu. V týchto priestoroch 

sa už stretávajú členovia klubu dôchodcov Senior a obec tak začína ešte pred rekonštrukciou plniť 

niektoré z úloh denného stacionára - pracovnú (činnostnú terapiu), záujmovú činnosť, kultúrnu 

činnosť, podmienky na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity, kontakt so spoločenským 

prostredím. 

5 NÁVRHY A ODPORÚČANIA PRE OBEC MICHAĽANY 

V oblasti uplatňovania legislatívy, obec Michaľany potrebuje prijať Všeobecné záväzné 

nariadenie o poskytovaní sociálnej služby, ktorým sa bude riadiť. Obec priznáva, že samotná 

legislatíva na pokrytie ťažkostí vyžadujúcich sociálnu službu nestačí, a preto by bolo vhodné 

ustanoviť organizáciu a poveriť ju týmto vedením a spravovaním sociálnej služby. Dobrým 

krokom je zriadenie Sociálnej komisie zloženej z členov poslancov obecného zastupiteľstva 

i občanov venujúcim sa tejto oblasti. Obec Michaľany, by mala sociálnu službu v zmysle prijatej 

legislatívy dopracovať, zriadiť kanceláriu, ktorá by priamo tieto otázky riešila. 
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Obec Michaľany, ako obec s menším počtom obyvateľov, nedisponuje zariadením pre 

seniorov, avšak občania môžu dochádzať, alebo byť umiestnení v zariadeniach v blízkom 

okresnom meste Trebišov. Určitá časť obyvateľov využíva služby súkromného Zariadenia 

opatrovateľskej služby pre seniorov a imobilných klientov – ZOS Margerita v obci Michaľany. 

Obec zabezpečuje aktivity vo voľnom čase a stravovanie seniorov. 

Obec Michaľany nemá dostatočne pokryté sociálne služby (nielen) pre seniorov, avšak 

v komunitných plánoch, ktoré plánujú činnosť obcí do roku 2026 sa nachádzajú aj aktivity, ktoré 

by sociálnej službe napomohli. Obec musí vychádzať z individuálnych potrieb tej ktorej vekovej 

skupiny a zabezpečiť jej potrebnú starostlivosť. 

V rámci obce Michaľany je aktuálne zaznamenaný rozvoj neziskového sektora, pôsobí tu 

hneď niekoľko občianskych združení v rôznych oblastiach, od športu až po kultúru. Absentuje 

však zapojenie verejného neziskového sektora do poskytovania sociálnych služieb, ktoré obec 

preto musí poskytovať ako jediná. 

Návrhy opatrení vyplývajúce z prítomnosti seniorov v znevýhodnenej sociálnej situácii pre 

obec Michaľany sú napríklad: 

• vybudovanie, modernizácia a údržba centra poskytovania sociálnych služieb s celodennou 

starostlivosťou pre seniorov 

• zriadenie osobitnej kancelárie, ktorá sa zaoberá poskytovaním sociálnej služby  

• vytvorenie a pravidelná aktualizácia databázy potrieb sociálnych služieb seniorov v obci 

• vytvorenie a stabilizácia systému poskytovania stravovacích služieb seniorom 

• pre rizikové skupiny, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi, najmä tak 

alkoholizmom, ktorý ohrozuje v súčasnosti čoraz mladšiu generáciu, zabezpečiť aktivity 

spojené s prevenciou tohto javu, ale aj pravidelné mapovanie týchto skupín 

• vyššia miera zapojenia neziskového sektora pri poskytovaní sociálnych služieb, ale aj pri 

starostlivosti o konkrétnych občanov 

• začleňovanie seniorov do veku primeraných aktivít rozvoja obce 

• pravidelná edukácia v oblasti bezpečnosti seniorov 

• zabezpečenie administratívnej pomoci a poradenstva. 
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6 ZÁVER 

Príspevok sa zaoberal možnosťami riešení životných situácií seniorov v obci Michaľany, ktorí 

sa ocitli v zlej životnej situácii. V prvých dvoch kapitolách sme túto problematiku rozpracovali 

teoreticky na základe odborných poznatkov. Podstatná časť bola venovaná seniorom a samotnému 

procesu starnutia, nakoľko sme sa domnievali, že práve pochopením zákonitostí a prejavov, ako 

aj osobitostí tohto procesu a veku, môžeme hlbšie problematiku uchopiť a venovať jej objektívny 

pohľad. Pri konkrétnom skúmaní v rámci obcí sa naše predpoklady aj potvrdili.  

Príspevok venoval pozornosť aj tým, ktorí aj napriek snahe, nedokázali život prežiť spokojne, 

podľahli alkoholizmu, či stratili domov a ocitli sa na ulici, patria do rizikovej skupiny a je veľmi 

obtiažné im pomôcť. Práve o tieto osoby sa legislatívne stará zákon o sociálnej službe, ktorej sú 

častým prijímateľom, alebo majú na ňu aspoň v dôsledku svojho veku a životnej situácie nárok. 

Tieto služby a ich poskytovanie nás zaujímali aj v teoretickej časti a svoje poznatky sme ďalej 

uplatnili v časti praktickej. 

Praktická časť analyzovala obec Michaľany z pohľadu poskytovania sociálnej služby osobám 

v dôchodkovom veku, v zložitej životnej situácií, osobám ohrozený alkoholizmom, ale aj 

z hľadiska zapojenia tretieho sektora. Cieľom bolo poukázať na nedostatky v riešení situácie 

starostlivosti nielen o osoby v dôchodkovom veku a potreby ocenenia a úcty seniorov. Je potrebné 

vychádzať z platných dokumentov prijatých na medzinárodnej úrovni, aby sme dokázali 

vhodnými opatreniami zabezpečiť generáciám seniorov prežitie života v pozitívnom duchu, 

v radosti, ale najmä spokojnosti a pokoji. Zároveň príspevok apeluje na rozvoj a zapojenie 

neziskového sektora aj pri riešení zložitej situácie občanov, akou je zhoršená ekonomická situácia, 

neschopnosť prinášať financie do rozpočtu, či už spomínaný alkoholizmus, ktorý je aktuálne 

veľkým problémom čoraz mladších rodín, ale aj jednotlivcov. Domnievame sa, že práve neziskový 

sektor by mal pomáhať najmä obciam s vysokým počtom obyvateľov túto situáciu riešiť a zapájať 

sa do aktivít spojených so sociálnou službou. 

 

Tento článok je súčasťou riešenia projektu VVGS 2021-1989 Sociálna ekonomika – sociálne 

podniky a ich význam pre rozvoj samosprávy. 
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Abstract 

COVID-19 has been here for a while, and society is already used to its presence. Managing 

democracy and its processes during the pandemic is quite challenging, even if the most advanced 

technology is available. Handling the process of elections sounds even more problematic as one 

has to consider social distancing and public safety. Higher mobilizations of inhabitants/voters on 

voting days do not fit into the concept of quarantines and reduced interpersonal contact. 

Considering this, e-voting seems like a tool that takes on a new dimension. Despite negative 

experiences in many countries, one would say that electronic voting, especially the remote form, 

works like a democracy booster in pandemic times. At first impression, e-voting may be 

automatically related to the voting process and gives a new stimulus for pilot testing and research 

in general. This correlation is relatively easy to find, thanks to today's databases.  

Keywords: digital democracy, electronic voting, remote voting 

1 ÚVOD 

Výdobytky modernej technológie sa stali do určitej miery jedným zo symbolov pandémie 

COVID-19. Smart aplikácie a sociálne médiá do veľkej miery na určitý čas nahradili našu 

prítomnosť na pracoviskách, v školách a v mnohých prípadoch taktiež suplovali bežnú 

medziľudskú interakciu na formálnej aj neformálnej úrovni. Aký však mala táto doba dopad na 

volebný proces? Malo neprívetivé pandemické obdobie nejaký vplyv na spôsob, akým voliči dnes 

chodia resp. nechodia k urnám? 

Elektronické hlasovanie, ktoré poznáme aj pod skratkou e-voting, vyzerá v prípade volieb 

v čase pandémie ako ideálna možnosť, ktorá mimo zníženia mobility, poskytuje oprávneným 

voličom možnosť hlasovať z pohodlia obývačky a to aj v prípade, ak sa nenachádzajú vo volebný 

deň vo svojej domovskej krajine. Práve preto, by sa mnohí mohli oprávnene a logicky pýtať, či 

došlo k nejakým posunom v oblasti elektronického hlasovania a to najmä v prípade jeho 

dištančných foriem, kde v podstate volič potrebuje len pripojenie na internet a vhodné elektronické 
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zariadenie. Koncept, ktorý je známy aj pod skratkou i-voting je v akademickej obci pomerne 

diskutovanou témou a stal sa zaujímavým objektom vedy pre výskumníkov z oblasti informatiky, 

ale aj pre politológov. Svojou interdisciplinárnou povahou tento fenomén zapríčinil, že dnes 

dokážeme na webe nájsť veľké množstvo akademických publikácií, ktoré pojednávajú nielen 

o témach technického charakteru, ale takisto o dopadoch na voličskú kultúru v nadväznosti na 

sociálno-ekonomické otázky. Inak tomu nie je ani pri novinových článkoch a materiáloch, ktoré 

sa nachádzajú na platformách ako je napríklad YouTube, kde je možné nájsť na túto tému 

množstvo informatívnych videí v rôznych jazykoch.  Oblastí a otázok, ktoré e-voting otvára je 

však určite nepochybne viac. Nasledujúci článok má preto za účel zistiť, či niektoré z členských 

štátov EÚ vyvinuli v dobe pandémie snahu zjednodušiť volebný proces a znížiť mobilitu občanov 

resp. voličov zavedením elektronického hlasovania. Dostali niektoré koncepty e-votingu impulz, 

ktorý by viedol minimálne k fáze pilotného testovania či aspoň k príprave na testovanie? A je 

vôbec možné nájsť koreláciu medzi pandémiou a e-votingom? Aj to sú otázky, na ktoré tento 

článok reaguje. 

Pokiaľ ide o obsah príspevku, tak začiatok druhej kapitoly je zameraný na vysvetlenie 

významu výrazu e-voting a na jeho definície v oblasti doposiaľ vyvinutých modelov. Ďalšia časť 

je venovaná metodológii so zameraním na použité logické metódy a objasnenie v spojitosti 

s vedeckým prístupom. Výskum má tiež určité limity, ktoré je z hľadiska korektnosti nevyhnutné 

spomenúť. V poslednej podkapitole následne dochádza k zodpovedaniu výskumnej otázky 

a k zhrnutiu výsledkov článku.  

2 ČO JE TO E-VOTING? 

Tak ako pri viacerých vedných disciplínach, tak aj pri elektronickom hlasovaní sa môžeme 

stretnúť s viacerými definíciami. Väčšina ľudí a najmä laikov chápe e-voting ako spôsob 

hlasovania, ktorý prebieha za asistencie počítačovej techniky. Takéto chápanie e-votingu nie je 

vyslovene nesprávne, no pre detailnejší výskum nie je postačujúce.  

V odbornej literatúre je skúmaný jav charakterizovaný ako jedna z podkategórií digitálnej 

demokracie resp. e-demokracie, ktorá sa mimo iného skladá z celej rady podmnožín. Vo 

všeobecnosti však digitálnu demokraciu chápeme ako používanie informačných a komunikačných 

technológií (IKT) v súvislosti so stratégiami jednotlivých demokratických sektorov. Tieto 

stratégie môžu byť následne využité pri politických procesoch na lokálnej, regionálnej, štátnej 

alebo globálnej úrovni (Clift, 2003). S prvou konkrétnou typológiou ohľadom podkategórií 

digitálnej demokracie sa stretávame v odporúčacom dokumente Rady Európy z roku 2009, kde 
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bolo okrem skúmanej  oblasti tohto článku (t.j. e-votingu) zaradených niekoľko ďalších 

podkategórií ako napr. e-parlament, e-petície, e-referendum atď. (Aichholzer, Lindener, 2020).  

Čo je to teda vlastne e-voting a ako je chápaný v rámci svojej kategorizácie digitálnej 

demokracie? Detailnejšia definícia charakterizuje skúmaný objekt ako hlasovanie vzťahujúce sa 

na voľby alebo referendum, ktoré zahŕňa použitie elektronických prostriedkov minimálne pri 

odovzdaní hlasu. Zavedenie elektronického hlasovania mimo výhod so sebou prináša aj celú radu 

výziev. Tieto výzvy sú mimochodom prítomné vo všetkých oblastiach, kde dochádza k procesu 

elektronizácie (napr. e-government), avšak e-voting má v tomto prípade osobité špecifiká (Council 

of Europe, 2010).  

Ako je už vyššie spomenuté v texte, skúmaný objekt vedy má aj detailnejšiu typológiu, na 

základe ktorej sa od seba jednotlivé modely odlišujú. Jedným z nich je hlasovanie pomocou 

priamych elektronických nahrávacích zariadení (DRE). Ide o počítače, ktoré sú bežne 

nainštalované priamo vo volebných miestnostiach a ich účel je súčasne zaznamenávať a ukladať 

odovzdané hlasy. Tieto zariadenia zvyčajne využívajú technológie dotykových obrazoviek alebo 

staršie tlačidlové verzie. Po odovzdaní hlasu môžu ale aj nemusia vytlačiť papierový záznam 

(VVPAT), ktorý voličovi slúži ako dôkaz o účasti (Wolf, et. al., 2011).  

Ďalším variantom elektronického hlasovania je využitie optických a digitálnych skenerov 

(OMR) priamo vo volebných miestnostiach. Zvyčajne sa tieto zariadenia používajú na 

zefektívnenie počítania hlasov a elimináciu ľudského faktora, pokiaľ ide o chybovosť pri 

manuálnom sčítavaní hlasov. Aj tu však môže dôjsť k určitým chybám, keďže skenery môžu mať 

problém pri čítaní jednotlivých hlasov. Zariadenia nemusia byť schopné správne prečítať 

hlasovacie lístky napr. v prípade nevhodne zvoleného typu atramentu (Council of Europe, 2010).  

Elektronické hlasovacie tlačiarne (EPB) sa taktiež obyčajne nachádzajú priamo vo volebných 

miestnostiach a ich účelom je vytvorenie čitateľného papiera alebo tzv. tokenu, ktorý obsahuje 

voľbu voliča. Ten následne vloží token alebo hlasovací lístok do skenera určeného na sčítavanie 

hlasov (Wolf, et. al., 2011). 

Internetové hlasovanie alebo i-voting je forma hlasovania, ktorú je možné usporiadať 

v kontrolovanom prostredí tzn. vo volebnej miestnosti alebo dištančnou formou napr. kiosk voting 

a voľba z domova (Council of Europe, 2020). Hlasovanie prebieha prostredníctvom verejne 

dostupných terminálov alebo virtuálne za pomoci smartfónov, laptopov, počítačov, TV setov alebo 

iných moderných smart zariadení (Kapsa, 2021).  
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Práve internetové hlasovanie je pre skúmanú problematiku najrelevantnejšie, nakoľko 

umožňuje uplatňovať volebné právo v rámci demokratických zásad takmer každému a od 

hocikadiaľ. Pri dobre nastavenom koncepte tejto dištančnej formy hlasovania voliči potrebujú 

jedine smartfón alebo iné zariadenie pripojené na internet, z ktorého je možné hlasovať. 

Nepochybne však ide o koncept, ktorý so sebou prináša aj radu rizík, no v časoch pandémie, kedy 

je potrebné v čo najväčšej miere obmedziť zhromažďovanie a zvýšenú mobilitu ľudí sa môže 

dištančné hlasovanie zdať ako najschodnejšia možnosť. V deň volieb sa predsa vo volebných 

miestnostiach ale aj mimo nich stretne veľké množstvo ľudí, čo znie ako raj pre šírenie nákazy 

a zvýšený počet prípadov. Čo je v tomto prípade však väčšie riziko? Zmanipulované voľby 

v dôsledku hackerských útokov a technických limitov alebo kolektívne zdravie? Rečnícka otázka, 

na ktorú si zrejme každý dokáže odpovedať podľa vlastných subjektívnych preferencií.   

2.1 Metodológia  

Cieľom článku, ktorý má bezpochybne kvalitatívny charakter je zistiť, či medzi členskými 

štátmi EÚ vznikli počas doby pandémie iniciatívy na praktickej úrovni (pilotné testovania, 

vyvinutie vlastného systému),  ktoré by viedli k zavedeniu dištančného internetového hlasovania 

alebo inej podobnej formy elektronického hlasovania. Výskumná otázka je preto naformulovaná 

nasledovne: bol COVID-19 jedeným z katalyzátorov naštartovania e-votingových projektov 

v EÚ27? Odpoveď na túto otázku je realizovaná formou analýzy dostupných dát z webovej 

lokality www.idea.int. Ide o oficiálny web Inštitútu pre demokraciu a asistenciu pri voľbách  

(IDEA), ktorý sa zameriava na monitoring demokratických a volebných procesov na celom svete. 

Súčasťou tohto webu sú aj interaktívne mapy a grafy, v ktorých je popísaný aktuálny stav 

skúmanej problematiky. Pre zvolený typ výskumu preto došlo k výberu grafu a mapy, ktoré sú 

zamerané na aktuálny stav e-votingu v daných krajinách v kombinácii s dátami o tom, či je tento 

koncept momentálne testovaný. Ako je vysvetlené vyššie, tak výskum v článku je zameraný na 27 

členských štátov EÚ, čo znamená, že skúmané krajiny boli na základe dát dostupných na webe 

IDEA vyselektované a zoradené do tabuľky. S predstihom však bolo z výskumu vyradené 

Estónsko, kde i-voting funguje už niekoľko rokov. 

 Dostupné dáta sú pre korektnosť porovnané s dostupnými novinovými článkami, tlačovými 

správami štátnych orgánov a v prípade potreby aj s akademickými publikáciami. Tu došlo 

k použitiu internetového vyhľadávacieho nástroja www.google.com, pričom kľúčové slová, 

použité pri vyhľadávaní boli anglické výrazy „“Pilot testing of internet voting  in (názov krajiny)“ 

a “I-voting in (názov krajiny)“. Taktiež boli nastavené špecifické filtre pri vyhľadávaní a to najmä 
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pri špecifikácií časového obdobia, v ktorom boli články publikované tzn. od 1. februára 2020 

(približný začiatok prvej vlny nákazy COVID-19 v EÚ) do 1.októbra. 2022. Do úvahy neboli 

brané články, ktoré pojednávali o i-votingu v teoretickej rovine. Ako príklad je možné uviesť 

Slovenskú republiku, kde po parlamentných voľbách prebiehali úvahy a teoretické diskusie medzi 

viacerými sektormi o možnom zavedení internetového hlasovania. 

Z logického hľadiska existujú vo výskume dva limity. Ten prvý je fakt, že dáta zo stránky 

www.idea.net nemusia byť pri niektorých krajinách aktualizované, čo je čiastočne suplované 

verifikáciou dát prostredníctvom dostupných novinových článkov. Tu však nastáva problém č. 2 

a tým je fakt, že vyhľadávacím jazykom pre články je angličtina, takže je pravdepodobné, že 

existujú články publikované aj v iných jazykoch, ktoré boli prehliadnuté. Na zrealizovanie 

výskumu podobného typu by bol potrebný rozsiahlejší časový horizont a kolektív výskumníkov, 

ktorý by bol schopný pracovať so všetkými oficiálnymi jazykmi EÚ. 

2.2 Kľúčové zistenia 

V tabuľke č. 1 sú odzrkadlené údaje z webu IDEA (2022), ktoré sa zameriavajú na aktuálne 

použitie e-votingu vo všeobecnosti, pričom pri kliku na jednotlivé krajiny sa čitateľ dozvie, aký e-

votingový model sa v danej krajine používa. Zároveň je nutné poznamenať, že všetky dáta a 

informácie v tejto podkapitole pochádzajú z vyššie spomenutého zdroja.  

Tabuľka 1: Stav e-votingu v EÚ27 

Krajina Využívanie e-votingu + typ Testovanie e-votingu 

Belgicko Áno - EPB - 

Bulharsko Áno - DRE - 

Česká republika Nie Nie 

Chorvátsko Nie Nie 

Cyprus Nie Nie 

Estónsko Áno – i-voting - 

Fínsko Nie Nie 

Francúzsko Áno – DRE aj i-voting - 

Grécko Nie Nie 

Holandsko Nie Nie 

Írsko Nie Nie 

Litva Nie Áno 

Lotyšsko Nie Nie 

Luxembursko Nie Nie 

Maďarsko Nie Nie 
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Malta Nie Nie 

Nemecko Nie Nie 

Poľsko Nie Nie 

Portugalsko Nie Áno 

Rakúsko Nie Áno 

Rumunsko Nie Nie 

Slovensko Nie Nie 

Slovinsko Nie Nie 

Španielsko Nie Áno 

Švédsko Nie Áno 

Taliansko Nie Áno 

Zdroj: IDEA. 2022. .Is e-voting currently being used, what type(s) of technology used? 

Z tabuľky 1 a zo získaných dát vyplýva, že e-voting, je momentálne dostupný len v pár 

krajinách, ktoré by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. Ide konkrétne o Belgicko, Bulharsko, 

Estónsko a Francúzsko. Jediná krajina, ktorá funguje plne na i-votingu je pritom Estónsko, ktoré 

bolo vylúčené z výskumu už v predstihu. Francúzsko používa kombinovaný systém, zatiaľ čo 

Belgicko a Bulharsko využívajú zariadenia, ktoré sú nainštalované priamo vo volebných 

miestnostiach.  

E-voting je momentálne testovaný v šiestich krajinách a to konkrétne v Litve, Portugalsku, 

Rakúsku, Španielsku, Švédsku a v Taliansku. Po kliknutí na krajiny na interaktívnej mape stránky 

IDEA, sa zobrazujú dostupné dáta o aktuálnom stave elektronického hlasovania. Pri týchto šiestich 

krajinách je však podľa nastavenej metodológie zisťovanie detailov pomerne zložité, nakoľko 

v niektorých prípadoch neboli dostupné žiadne reporty ani novinové články v anglickom jazyku. 

Výsledky zistení sú odprezentované v nasledujúcej podkapitole. 

Do poslednej skupiny patria krajiny, kde momentálne e-voting nie je testovaný. Tu je nutné 

poznamenať, že v EÚ existuje skupina krajín, kde bolo elektronické hlasovanie z legislatívnych, 

technických alebo bezpečnostných príčin zmietnuté zo stola. Ide konkrétne o krajiny ako Fínsko, 

Holandsko, Írsko, Nemecko a Rumunsko. Vo zvyšných krajinách Únie doposiaľ okrem verejných 

diskusií neprebehla žiadna fáza pilotného testovania ani pokus o vývoj funkčného systému (IDEA, 

2022).  

2.2.1 Súčasný stav skúmanej problematiky vo vybraných krajinách 

Medzi vybrané subjekty boli na základe výsledkov logicky zaradené Litva, Portugalsko, 

Rakúsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Zistenie aktuálneho stavu podľa nastavenej 
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metodológie potvrdilo, že výskum má svoje limity, ktoré boli taktiež spomenuté v metodologickej 

časti.  

S dostupných reportov a novinových článkov je možné vyčítať, že COVID-19 bol hlavným 

katalyzátorom pre akési oživenie témy e-votingu v Litve. S myšlienkou dištančnej formy 

hlasovania sa síce vládne autority začali zaoberať ešte v roku 2018 (BNS, 2018), no nový impulz 

táto téma dostala tesne pred voľbami v októbri 2020. Zákon, ktorý sa týkal dištančnej formy 

hlasovania a jeho zavedenia prešiel v litovskom parlamente (Seimas) aj vďaka veľkému tlaku zo 

strany diaspóry a Litovcom žijúcim v zahraničí, ktorým v dôsledku pandemických opatrení nebolo 

umožnené cestovať (Harple, 2020). Návrh zákona zaviesť tento alternatívny volebný kanál 

iniciovala vtedajšia vládnuca Sociálnodemokratická labouristická strana Litvy. Keďže návrh sa 

dostal do verejnej diskusie cca. 3 mesiace pred voľbami, tak bolo vopred zrejmé, že v októbrových 

voľbách nebolo zavedenie i-votingu reálne, nakoľko v tak krátkom časovom horizonte, nebolo 

možné vytvoriť a zároveň testovať podobný systém. Pokiaľ ide o priebeh, tak v návrhu Seimas-u  

je uvedené, že internetové hlasovanie by bolo spustené na dobu troch dní od 09:00 do 22:00 a ak 

by voliči na poslednú chvíľu zmenili názor, tak by mohli ísť hlasovať k urnám fyzicky. Tamojšie 

ministerstvo spravodlivosti na margo tejto témy poznamenalo, že testovacia procedúra 

s obstaraním informačného systému potrvá podľa odhadov 18 až 24 mesiacov (Honarary 

Consulate of the Republic of Lithuania in Sri Lanka, 2020).  

Pomerne zaujímavý je aj prípad z Portugalska, kde podľa štátnej tajomníčky pre portugalské 

komunity vznikla pracovná skupina pre rozvoj technických podmienok na realizáciu pilotného 

projektu týkajúceho sa testovania elektronického hlasovania. Projekt logicky zahŕňa Portugalcov 

žijúcich v zahraničí. Testovanie sa malo uskutočniť začiatkom roka 2022 v jednom z vybraných 

regiónov. Táto vládna iniciatíva reagovala na nízku účasť oprávnených voličov zo zahraničia, 

nakoľko v prezidentských voľbách v roku 2019 sa zúčastnilo len 1,87% z 1 476 796 

registrovaných voličov (PAJ, 2021). Na základe dostupných informácií je však ťažké posúdiť 

v akom stave sa projekt pilotného testovania nachádza. V posledných parlamentných voľbách, 

ktoré sa konali v januári 2022 vládne autority zriadili tzv. mobilné volebné stanice (Almeida, 

2022), ktoré však nefungovali na báze i-votingu. Ich cieľom bolo znížiť mobilitu ľudí a zastaviť 

šírenie nákazy.  

Rakúsko je zložitý prípad, keďže databázy nevykazujú žiadnu koreláciu medzi pilotným 

testovaním e-votingu/i-votingu a ochorením COVID-19. Jediné dostupné informácie boli nájdené 

na webe IDEA (2022), ktoré pojednávajú o koncepte elektronického hlasovania ako o projekte, 

ktorý je v procese už od roku 2004.  
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Aj v prípade Španielska ide o starší projekt, ktorého korene siahajú až do roku 2003. 

Nezáväzné testovanie prebiehalo súbežne s voľbami do katalánskeho parlamentu, pričom i-voting 

si vtedy mohlo vyskúšať 23 234 Kataláncov žijúcich v zahraničí. Voliči vtedy mohli hlasovať z 

akéhokoľvek počítača pripojeného k internetu pomocou ľubovoľného webového prehliadača 

podporujúceho Java, technológiu potrebnú na kryptografické spracovanie každého jednotlivého 

hlasovacieho lístka, aby sa zaistila jeho bezpečnosť (Riera, Cervelló, 2004). Výsledky v tomto 

prípade nenaznačujú žiadnu koreláciu medzi pandémiou a novými iniciatívami v skúmanej 

oblasti.  

Švédsko je v aspekte e-votingu zahalené rúškom tajomstva, pretože za pomoci špecifických 

výrazov nedošlo k nájdeniu žiadneho relevantného materiálu či už medzi novinovými článkami, 

reportami alebo akademickými publikáciami. Tu je opäť viditeľné, že takto nastavený výskum má 

svoje limity. Ani webová lokalita IDEA neponúka rozsiahlejšie informácie či dáta na túto tému. 

Taliansko je jednou z krajín, kde voľby prebehli pomerne nedávno. Síce došlo k zriadeniu 

špeciálnych volebných staníc pre ľudí, ktorí sa ocitli kvôli ochoreniu COVID-19 v izolácií, či pre 

ľudí v nemocniciach a centrách predbežného zadržania, no k zavedeniu elektronického hlasovania 

nedošlo. Talianska Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť totiž z bezpečnostných 

dôvodov vydala odporúčanie týkajúce sa odloženia spustenia e-votingu z bezpečnostných 

dôvodov (OSCE, 2022). K pilotnému testovaniu pritom došlo už počas volieb do Výboru pre 

Talianov v zahraničí (COMITES), počas ktorých bolo možné hlasovať z niekoľkých konzulárnych 

úradov. Jednalo sa pritom o koncept kiosk votingu tzn. cez zariadenia, ktoré boli nainštalované na 

zastupiteľských úradoch (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 2021) 

3 ZÁVER 

Cieľom príspevku bolo na základe stanovenej metodológie preukázať koreláciu medzi 

ochorením COVID-19 a rozvojom konceptu elektronického hlasovania ako nástroja, ktorý v čase 

pandémie zlepšuje kvalitu života občanov. Dospieť k odpovedi na výskumnú otázku, či bolo 

ochorenie COVID-19 jedným z katalyzátorov pre e-votingové projekty v EÚ27 sa podarilo len 

čiastočne a to najmä už kvôli viac krát spomenutým limitom výskumu. Podľa stanovenej 

metodológie je však možné zhodnotiť, že priama korelácia medzi pandémiou a e-votingom je 

badateľná najmä v Litve. Vo zvyšných vybraných krajinách je na základe dostupných zdrojov toto 

prepojenie otázne a s veľkou pravdepodobnosťou aj neexistujúce. Vo všeobecnosti je e-voting vo 

svete stále skôr raritou a to najmä kvôli pretrvávajúcim bezpečnostným rizikám, ktoré so sebou 

nesie už od svojich počiatkov. Drvivá väčšina členských štátov EÚ teda radšej zostáva pri klasickej 
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forme voľby aj napriek výhodám, ktoré v čase šírenia nákazy dokáže hlavne dištančná forma 

hlasovania ponúknuť.  
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Abstract 

In late 2019 and early 2020, the Covid-19 pandemic resulted in a global health crisis and problems 

affecting countries around the world. Through the efforts of the states, including the Slovak 

Republic, the successful management of the pandemic was, among other things, the fastest and 

most efficient collection of information, and the related creation and operation of contact tracing 

applications or other tools for proving health and immunity. These tools allowed the collection of 

personal data to prevent further spread of the virus. The GDPR functioned as a Union regulatory 

framework that provided the necessary legislation to guide the handling and processing of 

personal data (especially in the context of mobile health applications) in a manner that is lawful, 

fair and reflective of the fundamental social and ethical values of the European Union. of the 

Union. However, this often raised the question of the extent to which the GDPR had to and could 

be applied, and also questions regarding the ethics of using citizens' data in a seemingly broad 

way, as the public interest was put first, while the privacy of individuals was at the opposite end 

of the scale. 

Keywords: legislation, Covid-19, GDPR, personal information 

1 ÚVOD 

Ochrana osobných údajov úzko súvisí s bezpečnosťou, rešpektovaním a ochranou práva na 

súkromný a rodinný život, pričom je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že osobné údaje patria 

k prvkom, ktoré konštruujú sociálnu identitu človeka. Všetci občania totiž majú právo na ochranu 

pred neoprávneným zasahovaním do ich života, či už súkromného alebo rodinného a taktiež na 

ochranu pred neoprávneným uverejňovaním, zhromažďovaním, alebo iným zneužívaním 

informácií o ich osobe zo strany štátnej správy, územnej samosprávy, orgánov verejnej moci, či 

fyzických a právnických osôb. Ochrana osobných údajov sa teda prakticky dotýka všetkých osôb, 

či už sú v pozícii prevádzkovateľa spracovávajúceho osobné údaje alebo v pozícii dotknutej osoby, 

ktorej osobné údaje sú spracúvané, a zasahuje do väčšiny oblasti ľudského života (Mesarčík 2020). 



Legislatívne zmeny počas pandémie Covid-19 v kontexte ochrany 

osobných údajov 
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Právo na ochranu osobných údajov patrí k základným ľudským právam, ktoré na úrovni 

Európskej únie jednotlivcom garantujú primárne pramene práva, a to konkrétne čl. 6 v spojení s 

čl. 39 ZEÚ, čl. 16 ZFEÚ a čl. 8 Charty základných práv EÚ, a na národnej úrovni čl. 19 Ústavy 

SR. Taktiež Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 

95/46/ES. Na legislatívu Európskej únie komplementárne nadväzuje aj slovenská národná 

legislatíva v podobe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Vyhláška úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe 

pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov, pričom sa na ochrane základných práv 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov podieľa Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý 

je orgánom štátnej správy, a zároveň vykonáva nad touto činnosťou aj dozor. 

Ochrana osobných údajov je v súčasnej dobe v nadväznosti na pandémiu Covid-19 aktuálnou 

a často diskutovanou témou. Počas pandémie bolo porušených viacero podmienok bezpečného 

spracúvania osobných údajov, resp. boli dodržané len čiastočne, čo sa priamo odrazilo aj na 

vnímaní ich ochrany. Úsilím štátov vrátane Slovenskej republiky, bolo pre úspešné zvládnutie 

pandémie okrem iného čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zhromažďovanie informácií, a s tým 

súvisiace vytváranie a prevádzkovanie aplikácií na sledovanie kontaktov, či iných nástrojov na 

preukazovanie zdravia a bezinfekčnosti. Tieto nástroje umožňovali zber osobných údajov pre 

zamedzenie ďalšieho šírenia vírusu. GDPR fungoval ako úniový regulačný rámec, ktorý 

poskytoval potrebnú právnu úpravu, pomocou ktorej bolo možné usmerňovať nakladanie s 

osobnými údajmi a ich spracovanie (najmä v kontexte mobilných aplikácií pre zdravie) tak, aby 

to bolo zákonné, spravodlivé a odrážajúce základné sociálne a etické hodnoty Európskej únie. 

2 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V KONTEXTE PANDÉMIE COVID-19 

Počas pandémie Covid-19 bola legislatíva mnohokrát pripravovaná neproporcionálne zo dňa 

na deň, podľa aktuálnej naliehavosti prijať opatrenia, ktoré napomôžu k ochrane životov a 

verejného zdravia podľa pravidla „účel svati prostriedky“. To bolo jedným z dôvodov, kvôli 

ktorým sa v tomto období vystupňovala nedôvera verejnosti voči štátu pri ochrane osobných 

údajov, a to predovšetkým tých, ktoré boli odovzdávané v digitálnej podobe. Viaceré incidenty 

tiež potvrdili, že štát nepristupuje k osobným údajom s bezpečnostnými zárukami a maximálnym 

možným technickým zabezpečením, ktoré je v súčasnosti nevyhnutné vo vzťahu k citlivým 

osobným údajom obyvateľstva. 
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Na to, aby bolo zaručené zákonné spracúvanie osobných údajov, bolo potrebné zohľadniť 

určité aspekty a vo všetkých prípadoch upozorniť na to, že akékoľvek opatrenie prijaté v súvislosti 

so spracovaním osobných údajov počas pandémie, muselo rešpektovať všeobecné právne zásady 

a nemohlo byť nezvratné. Krízová situácia je totiž právnym stavom, ktorý môže legitimovať 

obmedzovanie slobôd, ale len za predpokladu, že tieto obmedzenia sú primerané a obmedzené 

trvaním krízovej situácie (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2021). 

Údaje, ktoré sa týkajú zdravia zaradzujeme medzi tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov. 

GDPR na jednej strane ustanovuje všeobecný zákaz pre spracúvanie tejto kategórie osobných 

údajov, zároveň však implikuje katalóg výnimiek, v ktorých je možné túto kategóriu spracovávať. 

Bez existencie takéhoto katalógu výnimiek by spracúvanie údajov súvisiacich so zdravým 

zamestnancov nebolo považované za zákonné. To znamená, že by bolo realizované v rozpore 

s pravidlami GDPR (Konvit 2020). Je teda potrebné poukázať na to, že osobné údaje môžu byť 

spracovávané len vtedy, ak je ich spracovanie argumentované vopred determinovaným účelom, za 

súčasnej existencie minimálne jedného zo šiestich vymedzených právnych základov, a to:  

a) súhlasu dotknutej osoby, 

b) splnenia zákonnej povinnosti, 

c) plnenia zmluvy s dotknutou osobou (plnenie povinností zamestnávateľa v oblasti 

pracovného práva v súvislosti s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnancov), 

d) existenciou životne závažného záujmu, 

e) existenciou oprávneného záujmu 

f) existenciou verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (na základe práva Európskej únie 

alebo práva členského štátu, pričom v tejto situácií dokonca nie je potrebné vyžadovať 

súhlas jednotlivcov) (Ravas a Milošovič 2021). 

 

GDPR nevyžaduje existenciu osobitného právneho predpisu pre každé jednotlivé spracúvanie 

osobných údajov. Počas pandémie teda bolo dostačujúce, ak takéto spracovávanie osobitnej 

kategórie údajov vyplývalo zo zákonných povinností alebo z plnenia úloh vo verejnom záujme, 

ktoré mal zamestnávateľ v kontexte boja proti šíreniu Covid-19 povinnosť plniť. GDPR takisto 

nevyžaduje, aby takéto „zmocnenie“ pre zamestnávateľov vyplývalo zo zákona – mohlo tak ísť aj 

o podzákonné právne predpisy. Využitie verejného alebo oprávneného záujmu ako právneho 

základu pre spracovanie týchto osobných údajov so sebou taktiež prinášalo nevyhnutnosť 

vykonania tzv. balančného testu. Dôvodom bolo to, že obidva právne základy umožňujú 

spracovávať osobné údaje iba takým spôsobom a v takom rozsahu, v ktorom prevažujú nad 
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právami, slobodami a záujmami dotknutých osôb. Adekvátne a správne vykonanie balančného 

testu patrí z pohľadu GDPR medzi náročné úlohy, keďže súhlas ako právny základ pre spracovanie 

osobných údajov môže byť pokladaný za platne udelený len v tom prípade, keď boli dotknuté 

osoby včas a riadne informované o plánovanom spracovaní ich osobných údajov. A tiež vtedy, ak 

udelenie tohto súhlasu (najmä u zamestnancov) mohlo byť považované za dobrovoľné v kontexte 

všetkých existujúcich okolností (Konvit 2020).  

3 KONTROLA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZO STRANY ZAMESTNÁVATEĽOV 

Zamestnávateľ má povinnosť vytvárať zdravé a bezpečné prostredie, v ktorom je jeho 

zamestnancami vykonávaná pracovná činnosť. Ak počas pandémie zamýšľal dodržiavať zákon, 

mohol nakladať aj s citlivými osobnými údajmi, ktoré by mali za bežných okolností osobitnú 

ochranu (Poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov 2020).  

Covid-19 so sebou priniesol nové výzvy pre zamestnávateľov týkajúce sa ochrany osobných 

údajov ich zamestnancov, kde na jednej strane existovala prirodzená potreba chrániť 

zamestnancov voči nákaze, ale na druhej strane stála relatívne striktná právna regulácia 

spracovávania osobných údajov. Medzi údaje o zamestnancoch, ktoré zamestnávatelia mohli 

spracovať v súvislosti s koronavírusom patrili údaje vzťahujúce sa k práceneschopnosti 

zamestnanca kvôli nákaze Covidom-19, údaje indikujúce pobyt zamestnanca v oblastiach 

považovaných za vysoko rizikové z pohľadu možnej nákazy, údaje týkajúce sa kontaktu s osobou 

s podozrením na nákazu, či údaje nadobudnuté v súvislosti s meraním telesnej teploty pri vstupe 

zamestnancov do priestorov zamestnávateľa (Konvit 2020). Nakoľko hovoríme o informáciách, 

ktoré sa dotýkajú konkrétneho zamestnanca, bolo potrebné ich posudzovať v zmysle GDPR ako 

osobné údaje. 

GDPR je rozsiahlym právnym predpisom, ktorý určuje pravidlá vzťahujúce sa aj na 

spracúvanie osobných údajov v kontexte ochorenia Covid-19 a dáva tak príslušným orgánom 

verejného zdravotníctva a zamestnávateľom možnosť spracovávať osobné údaje v súvislosti s 

epidémiou za predpokladu, že ich kroky budú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi 

a podmienkami, ktoré sú v nich stanovené. Ako sme už spomenuli, osobné údaje, ktorých kontrola 

je potrebná na dosiahnutie sledovaných cieľov, by sa vždy mali spracúvať na výslovné a konkrétne 

účely. Osoby, ktorú sú spracovaním ich údajov dotknuté, by navyše mali dostať transparentné 

informácie o vykonaných spracovateľských operáciách a ich základných črtách, a to vrátane 

obdobia uchovávania zozbieraných dát a účeloch ich spracovávania. V týchto prípadoch je tiež 

dôležité prijímať adekvátne bezpečnostné opatrenia a pravidlá politiky dôvernosti, na 
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zabezpečenie toho, aby citlivé osobné údaje neboli sprístupnené neoprávneným stranám (Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2021). 

Takéto citlivé osobné údaje sú od všeobecných údajov diferencované tým, že k ich 

spracúvaniu môže dôjsť len za mimoriadnych okolností a vyžadujú si taktiež vyššiu mieru 

ochrany. Ako príklad môžeme uviesť údaje o údaje o etnickom a rasovom pôvode osôb, sexuálnej 

orientácii, či zdravotnom stave, ktorých potenciálny únik by mohol negatívne ovplyvniť 

spoločenský, osobný a prípadne aj kariérny život jednotlivcov. A keďže informácie o očkovaní, 

výsledkoch testov a o prekonaní ochorenia Covid-19, istým spôsobom odkazujú na zdravotný stav 

osôb, a môžu teda vyvolať určitú diskrimináciu týchto osôb v spoločnosti, možno ich explicitne 

zaradiť medzi kategóriu citlivých osobných údajov. 

Aj napriek tomu, že informácie o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia zaraďujeme 

medzi citlivé osobné údaje, covid pass či iný dokument, ktorým sa fyzické osoby počas pandémie 

preukazovali, neboli verejnou dokumentáciou. Bolo to tak z toho dôvodu, že zamestnávateľ 

spracúvanie týchto údajov zamestnancov nevykonával za účelom kontroly ich zdravotného stavu 

alebo vedenia zdravotných záznamov, ale spracovával ich len za účelom zmapovania toho, či 

zamestnanec (vlastník covid passu), spĺňal zákonmi a vyhláškami určené požiadavky pre vstup na 

pracovisko. Zamestnávatelia tak nemali právo na uchovávanie alebo iné spracovanie údajov 

zahrnutých v covid passe. Ich jediným právom v súvislosti s covid passmi bolo nahliadnutie a 

kontrola, či ich zamestnanci spĺňajú OTP režim (Ravas a Milošovič 2021).  

4 LEGISLATÍVNE ZMENY 

Na Slovensku došlo k legislatívnym zmenám predovšetkým počas tretej vlny pandémie 

ochorenia Covid-19, a to konkrétne v podobe Zákona č. 412/2021 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia Covid-19. Tento zákon nadobudol 

účinnosť 15. novembra 2021 a zmeny, ktoré priniesol sa týkali najmä Zákonníka práce a Zákona 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tieto zmeny sa priamo dotýkali aj spracúvania 

osobných údajov. Zákonník práce priniesol počas pandemickej situácie viacero zmien, čím sa stal 

primárnym právnym základom pre spracovanie citlivých osobných údajov, týkajúcich sa 

zdravotného stavu zamestnancov. 

25. novembra 2021 bol Zákonník práce (§ 250b) aktualizovaný a doplnený o znenie a 

informácie z vyhlášky č. 264/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou 

bolo v zmysle ochrany verejného zdravia uložené dočasné opatrenie pre podmieňovanie vstupu 

zamestnancov na pracovisko (Nagyová 2021). Opatrenia v predchádzajúcich dvoch vlnách 
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pandémie pritom neumožňovali podmieniť vstup zamestnancov na pracovisko v súvislosti s 

ochorením Covid-19 za žiadnych, ani relevantných okolností. Zamestnávateľom nedávali 

možnosť ani na zisťovanie informácii, ktoré sa týkali zamestnancov v súvislosti s koronavírusom 

Covid-19. Zamestnávatelia teda nemohli zisťovať, či boli zamestnanci v určenej dobe na ochorenie 

testovaní, či Covid-19 prekonali, ani či sú voči ochoreniu zaočkovaní. Na základe nemožnosti 

takejto „kontroly“, teda nemohli svojich zamestnancov žiadnym spôsobom znevýhodňovať, resp. 

zvýhodňovať. 

Tieto podmienky sa však podstatne zmenili po spomínanej novelizácii Zákonníka práce v 

spojitosti s novelizáciou Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zamestnávateľ 

podľa ustanovení Zákonníka práce nemohol zamestnancovi umožniť vstup na pracovisko 

a vykonávať prácu, ak boli príslušným orgánom verejného zdravotníctva prijaté opatrenia na 

zamedzenie vzniku a šírenia ochorenia Covid-19, resp. na predchádzanie ohrozenia verejného 

zdravia. Zamestnanec bol povinný svojmu zamestnávateľovi predložiť náležitý doklad, ktorým 

preukázal splnenie skutočností podľa osobitného predpisu. Týmito skutočnosťami boli potvrdenie 

o očkovaní proti Covidu-19, potvrdenie o prekonaní ochorenia alebo potvrdenie o podstúpení 

testovania na toto ochorenie podľa pravidiel uvedených vo vyhláške Úradu verejného 

zdravotníctva. Vstup na pracovisku bol zamedzený tým zamestnancom, ktorí žiadne z týchto 

potvrdení zamestnávateľovi nepredložili a taktiež tým, ktorí odmietli možnosť bezplatného 

testovania sa na pracovisku. Zamestnanci teda museli v zmysle Vyhlášky č. 264/2021 spĺňať 

podmienky tzv. OTP režimu, a v súvislosti s potrebou predchádzania nákazy koronavírusom sa na 

nich vzťahovala povinná kontrola zo strany zamestnávateľov. Za zamestnanca, ktorý vyhovel 

podmienkam OTP režimu bol považovaný ten zamestnanec, ktorý bol v zmysle § 1 ods. 1 

Vyhlášky č. 264/2021 kompletne očkovaný, prekonal ochorenie Covid-19 pred nie viac ako 180 

dňami alebo bol testovaný, a zároveň sa preukázal testom s negatívnym výsledkom nie starším 

ako 7 dní. Výnimku predstavovala situácia, keď zamestnanec neprichádzal na pracovisku do styku 

s inými osobami. V tomto prípade nebolo treba preukazovať, že je daný zamestnanec OTP.  

Ak tieto podmienky neboli splnené, zamestnávateľovi vyplývala povinnosť neumožniť 

zamestnancovi vstup na pracovisko. V tomto prípade išlo o prekážku na strane zamestnanca bez 

nároku na náhradu mzdy (ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli inak) (Ravas 

a Milošovič 2021). V prípade, že by zamestnávateľ nezabezpečil náležitú kontrolu a umožnil by 

na pracovisku vstup zamestnancovi, ktorý nespĺňa režim OTP, znamenalo by to porušenie 

povinností zamestnávateľa, ktoré mu vyplývali zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

(Nagyová 2021).  
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Zamestnávatelia z pohľadu spracúvania osobných údajov pri plnení zákonných povinností 

spracovávali v tomto prípade osobné údaje zamestnancov podľa vyššie spomenutých právnych 

predpisov. Zamestnávatelia kontrolovali doklady stanovujúce režim OTP, kvôli tomu, aby 

dokázali získať informácií o zamestnancoch v kontexte ich spracúvania. A teda keď napríklad 

zamestnanec nepredložil žiadne z potvrdení a nevyužil ani možnosť testovať sa na pracovisku, 

a nemohol vykonávať prácu, zamestnávateľ musel pre účely evidencie dochádzky zamestnanca 

a tiež pre výpočet jeho mzdy túto skutočnosť evidovať a následne s ňou pracovať.  

Zákonník práce po svojej novelizácii umožnil zamestnávateľovi kontrolovať režim OTP aj 

v prípade, že príslušným orgánom verejného zdravotníctva nebolo vydané dočasné opatrenie (ako 

napríklad Vyhláška č. 264/2021), a neumožniť tak vstup zamestnancom na pracovisko podľa § 48 

ods. (4) písm. ab) Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Toto opatrenie sa mohlo 

realizovať na základe rozhodnutia zamestnávateľa, ak to bolo potrebné za účelom zabezpečenia 

ochrany zdravia zamestnancov pri práci podľa osobitných predpisov. Avšak v takejto situácii už 

nešlo o prekážku v práci na strane zamestnanca a zmenila sa aj právny základ spracúvania 

osobných údajov zamestnávateľom. Právnym základom už nemohlo byť plnenie zákonných 

povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Nariadenia. Do úvahy prichádzal predovšetkým 

oprávnený záujem zamestnávateľa napríklad na zabezpečenie nezávadného pracovného prostredia 

a na zabezpečenie kontinuality prevádzkovanej činnosti, napríklad výroby. Avšak použitie 

oprávneného záujmu ako právneho základu si vyžadovalo splnenie ďalších konkrétnych 

povinností zo strany zamestnávateľov. Išlo najmä o zdokumentovanie a vykonanie tzv. testu 

proporcionality, o splnenie informačných povinností, či zdôvodnenie splnenia výnimky zo 

všeobecného zákazu spracúvania individuálnych kategórií osobných údajov podľa čl. 9 ods. 2 

Nariadenia GDPR (Ravas a Milošovič 2021). 

Popri novelizácii Zákonníka práce, bol novelizovaný aj Zákon o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, v rámci ktorého bol prijatý aj nový § 52a, ktorý upravil povinnosti fyzických a 

právnických osôb (podnikateľov) vzťahujúce sa na vstup návštevníkov na hromadné podujatia, do 

prevádzok a zariadení a počas krízovej situácie opodstatnené ochorením Covid-19. V zmysle novej 

právnej úpravy mali podnikatelia povinnosť vyžadovať preukázanie splnenie podmienok OTP 

režimu od osôb vstupujúcich na hromadné podujatia a do prevádzok či zariadení v prípade, ak bolo 

takéto opatrenie stanovené ako povinnosť pre tieto osoby podľa § 48 ods. (4) písm. z) zákona o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. 

Podnikatelia museli pre účely naplnenia tejto povinnosti vyžadovať od osôb vstupujúcich do 

ich prevádzok okrem preukázania OTP potvrdenia aj preukázanie totožnosti vstupujúcej osoby. V 
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prípade, že sa vstupujúca osoba odmietla preukázať týmito dokladmi, prevádzkovatelia boli 

povinný odoprieť jej vstup do prevádzky alebo na hromadné podujatie, prípadne odtiaľ danú osobu 

vykázať (NRSR 2021). 

Aj v tomto prípade platilo, že naplnenie uvedených povinností prevádzkovateľmi zariadení a 

organizátormi hromadných podujatí, nie je možné považovať za spracúvanie osobných údajov, 

ktoré by spadalo do vecnej pôsobnosti Nariadenia GDPR podľa čl. 2 ods. 1. V zmysle vecnej 

pôsobnosti Nariadenia GDPR nahliadnutie do uvedených dokladov nie je možné posudzovať ako 

spracúvanie osobných údajov, ktoré by spadalo do pôsobnosti nariadenia GDPR, keďže nešlo o 

automatizované spracúvanie osobných údajov, ale iba o ich neautomatizované spracúvanie, ktoré 

znamená, že osobné údaje nebudú tvoriť súčasť informačného systému. Osobné údaje teda 

podnikatelia nezaznamenávali a nevytvárali tak informačný systém, a to predovšetkým preto, že 

im zákon umožnil do náležitých dokladov a potvrdení iba nahliadať, nie si z nich robiť výpisy, 

odpisy, či kópie (Ravas a Milošovič 2021).  

Novelou boli v roku 2020 v skrátenom legislatívnom konaní zahrnuté do zákona č. 355/2007 

Z. z. napríklad aj podmienky použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania 

nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami. Stalo 

sa tak kvôli vytvoreniu aplikácie eKaranténa, ktorej prevádzkovateľom bol Úrad verejného 

zdravotníctva, a ktorej účelom mal byť efektívny boj proti pandémií. Táto aplikácia dávala ľuďom 

možnosť vyhnúť sa štátnej karanténe, a spracúvala osobné údaje fyzických osôb s cieľom ochrany 

života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19. Osobné údaje získané z aplikácie 

mohol Úrad verejného zdravotníctva posunúť príslušnému regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva a spracovávať ich aj na štatistické účely, či účely vedeckého výskumu (NRSR 2020). 

Aplikácia bola u občanov vnímaná od začiatku negatívne kvôli jej úvodným organizačným 

problémom, ktoré sprevádzali jej spustenie, a aj po jej následných pretrvávajúcich technickým 

problémoch. Spustenie eKarantény bolo pre občanov sporné aj pre vyvstávajúce otázky ochrany 

ľudských práv a slobôd a ochrany osobných údajov (Parobeková 2021). 

Legislatívne zmeny prijaté počas pandémie vyvolali množstvo otázok. Predovšetkým tých, 

ktoré sa týkali etiky využívania údajov občanov zdanlivo širokým spôsobom, keďže bol verejný 

záujem postavený na prvé miesto, pričom naopak súkromie jednotlivcov bolo na opačnom konci 

rebríčka. 
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5 ZÁVER 

Zdá sa, že pandémia Covid-19 sa takmer po troch rokoch blíži ku koncu, resp. sa s ňou štáty 

naučili žiť a súčasné varianty vírusu nespôsobujú tak závažné problémy ako v predošlých 

pandemických vlnách. 

V prípade legislatívnych zmien, ktoré boli v Slovenskej republike prijaté ako nástroj riešenia 

dopadov pandémie na kvalitu života občanov v súvislosti s ochranou osobných údajov občanov, 

si však môžeme položiť otázku, či bola dosiahnutá rovnováha medzi hrozbami pre verejné zdravie, 

ktoré so sebou pandémia Covid-19 priniesla na jednej strane, a ochranou osobných údajov 

v zmysle GDPR na strane druhej.  Naliehavosť presadzovať právo na ochranu osobných údajov a 

súčasne umožniť efektívnu reakciu na pandémiu bolo totiž jednou z kľúčových tém mnohých 

diskusií a obsahovalo tiež množstvo právnych otázok. Ako príklad môžeme spomenúť situáciu, či 

mohlo pri overovaní covid passov dochádzať k rozporu s právnou úpravou GDP, keďže pri 

údajoch, ktoré boli ich obsahom bolo nepochybne zrejmé, že išlo (aj) o osobné údaje súvisiace so 

zdravím fyzických osôb zaradené do osobitnej kategórie osobných údajov. Ako sme v článku 

spomenuli, pre spracovanie takýchto údajov sa požaduje splnenie minimálne jednej z výnimiek zo 

zákazu spracovávania osobných údajov, ktoré sú taxatívne uvedené v článku 9 ods. 2 GDPR. 

Navyše je pre spracovávanie tejto kategórie údajov potrebná mimoriadne vysoká úroveň ochrany. 

Pandémia Covid-19 sa z pohľadu legislatívy odrazila na kvalite ochrany osobných údajov 

skôr negatívne, keďže mnohé legislatívne normy boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní, a 

bez pripomienkovania. Myslím si, že je vhodné pripomenúť, že aj napriek tomu, že je ochrana 

ľudského zdravia a života prvoradá, pri legislatívnom nastavení v zmysle zamedzenia šíreniu 

ochorenia Covid-19 by sa mali zásadné legislatívne úpravy prijímať tak, aby boli v súlade s 

legislatívou regulujúcou aj iné základné ľudské práva, kvôli zamedzeniu situáciám, kedy právne 

normy vzájomne kolidujú alebo konkurujú. 
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ODBORNÁ PRÍPRAVA VO VZDELÁVANÍ AKO REAKCIA NA ZMENY 

NA TRHU PRÁCE 
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Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy, Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach 

lenka.pcolinska@upjs.sk 

Abstract 

Paper deals with the analysis of the survey results of the labour market by the ManpowerGroup 

company in Slovakia for the last quarter of the year 2022. The company measures the Net 

Employment Outlook Index that describes how many companies in which sectors see their 

potential to offer the work possibilities for people. Besides this, survey gathers also information, 

which skills are crucial and needed for these fields. As the respond on this demand, we analysed 

how well the students are prepared during the process of university education.  

Keywords: labour market, Net Employment Outlook Index, education, skills 

1 ÚVOD 

Trh práce na Slovensku čelí mnohým zmenám, ktoré vyplývajú z diania vo 

svetovej ekonomike. Pandémia Covidu-19, vojna na Ukrajine a sekundárne dopady týchto 

problémov ako vysoká inflácia, či energetická kríza zapríčinili zmeny v jednotlivých sektoroch 

hospodárstva a vo významnej miere vplývajú na trh práce. Prinášajú zároveň výzvy hľadať 

východiská najmä pri zabezpečení efektívnosti trhu práce, udržania pracovných miest a príprave 

pracovnej sily vo vzdelávaní, ktorá by disponovala potrebnými zručnosťami a schopnosťami pre 

efektívny výkon práce. Je preto dôležité analyzovať potreby subjektov na strane dopytu po práci, 

t.j. zamestnávateľov, ktorí hľadajú potrebné znalosti, schopnosti, zručnosti u zamestnancov, 

potrebné pre výkon práce. Na druhej strane je dôležité zvyšovať kvalitu vzdelávania a včas 

aplikovať závery daných prieskumov do vzdelávacieho procesu, čo môže zefektívniť nájdenie 

adekvátnej pracovnej sily, ktorá disponuje potrebnými zručnosťami a schopnosťami.  

2 TRH PRÁCE A PRACOVNÁ SILA  

Trh práce je priestor, na ktorom sa obchoduje s prácou ako výrobným faktorom. Na strane 

ponuky vystupujú domácnosti, ktoré ponúkajú svoje pracovné schopnosti, znalosti, zručnosti, silu 

a na strane dopytu po práci vystupujú firmy a inštitúcie v súkromnom a verejnom sektore (Lisý, J. 
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a kol. 2016). Schopnosť pracovať, teda pracovná sila predstavuje súhrn fyzických a duševných síl 

a je neoddeliteľná od človeka (Dvořáková, Z. a kol. 2007). Trh práce veľmi úzko súvisí s trhom 

tovarov a služieb. Práca sa však nenakupuje, ale sa tzv. prenajíma od zamestnancov. Dopyt po 

práci je preto odvodeným dopytom od dopytu po produktoch či službách a odvíja sa od toho, aký 

dopyt po svojich výrobkoch firma očakáva. V odvetviach, kde klesá dopyt po produktoch, klesá 

aj zamestnanosť a rastie prepúšťanie, čo zvyšuje nezamestnanosť (Mihaľová, P. a kol. 2022).  

Z dopytu po práci a následne riadenia ľudských zdrojov u zamestnávateľa je výber 

zamestnancov pre zamestnávateľov kľúčový. Cieľom výberu je identifikovať a vybrať medzi 

uchádzačmi o prácu takých pracovníkov, ktorí budú nielen výkonní, ale budú pracovať pre 

zamestnávateľa po dobu, ktorá sa od nich očakáva, nebudú jednať nežiadúcim spôsobom, ktorý 

znižuje produktivitu práce a kvalitu. Ide o proces porovnávania, nakoľko sa zhoduje profil 

uchádzača so špecifikáciou požiadaviek pracovného miesta alebo s požadovanými pracovnými 

spôsobilosťami (Dvořáková, Z. a kol. 2007). 

Dôležitými pre výber zamestnanca sú jeho osobnostné predpoklady k výkonu náročnej 

pracovnej činnosti. Tie možno rozlišovať na: pracovnú spôsobilosť, ktorá vystihuje pomer nárokov 

alebo požiadaviek na strane pracovnej činnosti a zodpovedajúcich kapacít či vlastností osobnosti 

na strane pracovníka; kvalifikáciu pracovníka, ktorá predstavuje jeho celkovú pripravenosť pre 

výkon práce, zahŕňajúcu predovšetkým problematiku jeho schopností, znalostí, vzdelania a praxe; 

a kompetencie, ktoré možno deliť na pracovné kompetencie – týkajú sa očakávania výkonu na 

pracovisku a označujú sa ako tvrdé kompetencie – orientácia na výkon a druhú skupinu tvoria 

sociálne kompetencie – ide o behaviorálne alebo personálne kompetencie, ktoré sa označujú ako 

mäkké kompetencie a patria k nim vnímavosť, schopnosť používať sociálne techniky, flexibilita, 

aktivita, iniciatíva a iné (Wagnerová, 2008). Podľa Kubaláka (2013) sú kompetencie požadované 

spôsobilosti zamestnancov, vyvodzované v podobe pracovných požiadaviek a nárokov z povahy 

pracovných úloh, situácií a povinností, spätých s daným pracovným miestom alebo pozíciou vo 

firme. Ide o profil kľúčových, či kritických kompetencií konkrétnej pozície, pracovného miesta, 

funkcie. Jedná sa najmä o také charakteristiky ako sú osobnostné vlastnosti, schopnosti, 

vedomosti, skúsenosti, návyky, postoje, hodnotová orientácia a motivácia zamestnancov. Dôležité 

je nájsť na trhu takých pracovníkov, ktorí budú podávať 100% pracovný výkon a budú disponovať 

aj takýmito predpokladmi a sociálnymi zručnosťami.  

Jednou z možností ako formovať a vzdelávať dobrých pracovníkov pre trh práce je spolupráca 

firiem, alebo organizácií verejného sektora so vzdelávacími inštitúciami, ktoré pripravujú 

študentov pre pracovné miesta (Pčolinská - Hricová 2017). Ide o priamu účasť na odbornej 
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príprave budúcich zamestnancov. Podniky môžu realizovať rôzne aktivity. Efektívnym spôsobom 

je poskytovanie priestoru v podnikoch, či inštitúciách študentom v rámci ich praxe, resp. pri písaní 

záverečných prác. Tieto zamestnávateľské subjekty tak môžu s minimálnymi nákladmi spoznať 

schopnosti, vedomosti ale aj ľudské kvality študentov (Kachaňáková a kol. 2007).  

3 SKÚMANÁ PROBLEMATIKA A POUŽITÉ METÓDY  

Cieľom príspevku je analyzovať zmeny na trhu práce na Slovensku, konkrétne sa zamerať na 

analýzu Indexu trhu práce na Slovensku v roku 2022, ktorý odráža situáciu v jednotlivých 

odvetviach hospodárstva a poukazuje, v ktorých oblastiach sa predpokladá nábor pracovných síl 

vo 4. štvrťroku 2022 a aké zručnosti zamestnancov sú vyhľadávané v týchto sektoroch. Index trhu 

práce je kľúčovým globálnym ekonomickým ukazovateľom situácie na trhu práce. V druhej časti 

je článok zameraný na analýzu odbornej prípravy vo vzdelávaní na príklade verejnej vysokej školy 

Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Analyzovali sme, či študenti sú formovaní k 

zručnostiam, ktoré potrebuje trh práce. V článku boli použité tieto metódy: analýza, syntéza, 

indukcia, dedukcia a komparácia. V článku sme vychádzali zo sekundárnych dát spoločnosti 

ManpowerGroup a zo Správy o úrovni kvality poskytovaného vzdelávania na Fakulte verejnej 

správy UPJŠ v Košiciach v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2020/2021. 

Pri teoretických východiskách boli použité relevantné zdroje literatúry zamerané na trh práce 

a riadenie ľudských zdrojov.  

3.1 Index trhu práce na Slovensku  

Čistý Index trhu práce (Net Employment Outlook) je rozdielom percenta zamestnávateľov 

predpokladajúcich zvyšovanie počtu zamestnancov a percenta zamestnávateľov očakávajúcich 

pokles počtu zamestnancov. Prieskum ManpowerGroup Indexu trhu práce je najkomplexnejší 

výhľadový prieskum trhu práce (ManpowerGroup 2022). 

V článku vychádzame z údajov ManpowerGroup Employment Power Survey Q4 2022 

(ManpowerGroup 2022), išlo o údaje o Indexe trhu práce prioritne za 4. štvrťrok 2022. Podľa tohto 

prieskumu vykonanom na vzorke 510 zamestnávateľov pre 4. štvrťrok 2022, dosahuje Čistý index 

trhu práce očistený o sezónne výkyvy na Slovensku úroveň +9 %. V porovnaní s predchádzajúcim 

štvrťrokom ide o pokles indexu o dva percentuálne body. Medziročne index trhu práce poklesol o 

dva percentuálne body.  
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Obrázok 1: Čistý index trhu práce 
Zdroj: (vlastné spracovanie podľa údajov ManpowerGroup, vzorka 510 zamestnávateľov, 2022) 

3.1.1 Čistý index trhu práce na Slovensku podľa jednotlivých sektorov  

Pri hodnotení Čistého indexu trhu práce v jednotlivých odvetviach hospodárstva za 4. štvrťrok 

2022 na Slovensku konštatujeme, že najviac nových pracovných miest plánujú vytvoriť firmy, 

ktoré pôsobia v oblasti Bankovníctva (Obrázok 2). Čistý index trhu práce v tomto sektore je +37%. 

Ak tento údaj porovnáme s predošlým štvrťrokom, ide o nárast o 32 percentuálnych bodov. 

Ďalším odvetvím s vysokým dopytom po zamestnancoch je sektor Stavebníctva, kde hodnota 

Čistého indexu trhu práce je +24%. Na treťom mieste s najvyšším počtom prognózovaných 

nových pracovných miest je sektor IT, technológií, telekomunikácií, komunikácie a médií, kde je 

hodnota Čistého indexu trhu práce +18%, i keď oproti predošlému štvrťroku poklesla o 1 

percentuálny bod. Zaujímavou prognózou tvorby pracovných miest je oblasť Primárnej výroby, 

kde možno začleniť napr. ťažbu, poľnohospodárstvo, kde Čistý index trhu práce dosahuje hodnotu 

-15%. Zápornú hodnotu dosahuje Čistý index trhu práce vo 4. štvrťroku aj v sektore Školstva, 

zdravotníctva, sociálnej práce a verejnej správy, kde má hodnotu -7%. Možno teda konštatovať, 

že v týchto sektoroch prevyšuje % zamestnávateľov, ktorí očakávajú pokles zamestnancov nad % 

zamestnávateľov, ktorí očakávajú nárast počtu zamestnancov. Subjektov v týchto sektoroch, ktoré 

budú prepúšťať je teda viac, ako tých, ktoré budú robiť nábor zamestnancov. Za zmienku stojí ešte 

dosť významný prepad Čistého indexu trhu práce v Hotelovom a reštauračnom sektore z 24% v 3. 

štvrťroku na 4% v 4. štvrťroku 2022 a sektore Ostatné služby, kde je prepad Čistého indexu trhu 

práce ešte vyšší, a to z 28% v 3. štvrťroku na 4% v 4. štvrťroku. Negatívne prognózovanie je 

ovplyvnené súčasnou situáciou na trhu, kedy rastúca inflácia základných energetických surovín 

zvyšuje enormne náklady na prevádzku podnikov a tým zvyšuje aj ceny služieb práve v týchto 

sektoroch, ktoré boli významne oslabené už aj počas pandémie Covid-19.  
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Obrázok 2: Čistý index trhu práce podľa odvetví (Q3 a Q4 2022) 
Zdroj: (vlastné spracovanie podľa údajov ManpowerGroup, vzorka 510 zamestnávateľov, 2022) 

V jednotlivých sektoroch sme sa zamerali aj na detailnejšie dáta z prieskumu spoločnosti 

ManpowerGroup o hodnote Čistého indexu trhu práce a vyhľadávaných zručnostiach 

u zamestnancov pre 4. štvrťrok 2022.  

V sektore Bankovníctva a financií, ktorý v 4. štvrťroku 2022 dosahuje najvyššiu hodnotu 

Čistého indexu trhu práce, 53 % zamestnávateľov očakáva, že v 4. štvrťroku zvýši počet svojich 

zamestnancov, zatiaľ čo 16 % očakáva pokles. Po sezónnom očistení dát to znamená, že čistý 

index trhu práce dosahuje 37 %. Napriek silnému optimizmu pri prijímaní zamestnancov čelí 

odvetvie nedostatku talentov, až 67 % zamestnávateľov uvádza, že majú problém nájsť potrebné 

odborné a mäkké zručnosti. Zamestnávatelia pre zamestnanie v tomto sektore hľadajú týchto päť 

zručností zamestnancov v nasledovnom poradí: 1. spoľahlivosť, 2. kritické myslenie, 3. odolnosť 

voči stresu, 4. riešenie problémov, 5. kreativita a originalita. 

Dáta za sektor Stavebníctva uvádzajú, že v 4. štvrťroku 38 % zamestnávateľov v odvetví 

stavebníctva očakáva, že zvýši počet svojich zamestnancov, zatiaľ čo 16 % očakáva pokles. Po 

sezónnom očistení to znamená, že Čistý index trhu práce dosiahol 24 %, čo v porovnaní s 

predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje posilnenie o 9 percentuálnych bodov. Napriek kladnej 

hodnote Čistého indexu trhu práce toto odvetvie tiež zápasí s nedostatkom talentov. 51 % 

zamestnávateľov uvádza, že má problém nájsť potrebné odborné a mäkké zručnosti, medzi ktoré 

patria: 1. riešenie problémov, 2. kreativita a originalita, 3. odolnosť voči stresu, 4. kritické 

myslenie, 5. iniciatívnosť. 

V technologickom odvetví IT a technológie 35 % zamestnávateľov očakáva, že v 4. štvrťroku 

zvýši počet svojich zamestnancov, zatiaľ čo 17 % očakáva zníženie. Po sezónnom očistení je Čistý 

index trhu práce 18 %, čo je v medzištvrťročnom porovnaní zníženie o 1 percentuálny bod. 
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Napriek kladnej hodnote indexu, až 55 % zamestnávateľov uvádza, že má problém nájsť 

u uchádzačov a zamestnancov tieto odborné a mäkké zručnosti: 1. kreativita a originalita, 2. 

iniciatívnosť, 3. riešenie problémov, 4. spoľahlivosť, 5. proaktívnosť. 

Sektor Veľkoobchodu a maloobchodu dosahuje po sezónnom očistení Čistý index trhu práce 

v hodnote 10%, kedy 32 % zamestnávateľov v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu očakáva, že 

v štvrtom štvrťroku zvýši počet svojich zamestnancov, zatiaľ čo 22 % očakáva pokles. V 

porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je to posilnenie o 13 percentuálnych bodov. Aj tento 

sektor má opäť problém s nedostatkom talentov. 60% zamestnávateľov uvádza, že má problém 

nájsť u zamestnancov tieto odborné a mäkké zručnosti: 1. spoľahlivosť, 2. odolnosť voči stresu, 3. 

riešenie problémov, 4. tímový duch, 5. kreativita a originalita (ManpowerGroup 2022). 

Na základe porovnania mäkkých zručností v jednotlivých odvetviach, v ktorých je 

predpokladaný najvyšší dopyt po pracovnej sile možno konštatovať, že v dvoch odvetviach 

Bankovníctvo a financie a Veľkoobchod a maloobchod je najdôležitejšou zručnosťou 

spoľahlivosť. Aj v jednom aj v druhom prípade ide o prácu s peniazmi, častokrát aj v hotovosti, či 

s manipuláciou s pokladňou. Preto usudzujeme, že spoľahlivosť na zamestnanca, či dôvera, je 

veľmi dôležitá. Mäkké zručnosti ako Kreativita a originalita sú uvedené až na 5. mieste, preto 

zrejme v týchto sektoroch nie sú až také dôležité. Naopak, v sektore IT a technológií je práve 

Kreativita a originalita najžiadanejšou zručnosťou u zamestnancov.  

3.2 Odborná príprava vo vzdelávaní 

V druhej časti analýzy sme sa zamerali na vysokoškolskú inštitúciu Fakultu verejnej správy 

UPJŠ v Košiciach, na príklade ktorej sme analyzovali spôsob formovania a vzdelávania študentov 

pre potreby praxe. Využili sme dáta zo Správy o úrovni kvality poskytovaného vzdelávania na 

Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach v I. a II. stupni vysokoškolského štúdia v akademickom 

roku 2020/2021. Aby bolo vysokoškolské vzdelávanie prepojené s praxou a aby boli študenti 

vhodne pripravení a využili nadobudnuté vedomosti v praxi, kľúčovou súčasťou vzdelávania je 

odborná prax, na ktorú sme sa zamerali.  

Na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach prebieha odborná prax po ukončení 2. semestra 

do začiatku výučby 3. semestra. Povinný rozsah praxe je 3 týždne (60 hodín). Podľa Správy sa 

prax vykonáva na pracoviskách 26 orgánov verejnej správy a organizácií verejného sektora. 

Pracovisko si študent spravidla vyhľadáva sám. Fakulta s pracoviskom uzatvára dohodu o 

zabezpečení odbornej praxe. Po skončení odbornej praxe zodpovedný zamestnanec organizácie 

potvrdí absolvovanie odbornej praxe a vypracuje hodnotenie študenta. Vedúci praxe odpovedá na 
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12 otázok (hodnotiace kritériá) na škále od 1 – výborne až po 5 – nedostatočne. Vedúci praxe môže 

svoje hodnotenie doplniť aj slovne (Fakulta verejnej správy, 2021).  

V akademickom roku 2020/2021 absolvovalo prax 38 študentov. Najčastejšie študenti 

absolvovali odbornú prax na obecných úradoch (17 študentov), na mestských úradoch (9 

študentov), v Sociálnej poisťovni (2 študenti), na ÚPSVaR (2 študenti), Národný inšpektorát práce 

(2 študenti), iné organizácie (4 študenti). Organizácie hodnotili výkon študenta na praxi pozitívne 

(Obrázok 3), vo väčšine prípadov hodnotili "známkou 1". V slovných hodnoteniach študentov 

prevažovali pozitívne hodnotenia pracovného prístupu študentov (Fakulta verejnej správy 2021). 

 

Obrázok 3: Priemerné hodnotenia odbornej praxe organizáciami  
Zdroj: (vlastné spracovanie podľa údajov Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, 2021) 

Z obrázku 3 môžeme zhodnotiť, že organizácie sa mali možnosť vyjadriť aj k mäkkým 

zručnostiam študentov ako: samostatnosť, prístup k práci, zodpovednosť, dochvíľnosť, 

spolupráca, správanie. Tieto mäkké zručnosti nie sú menovite totožné so zručnosťami, ktoré 

uvádzali sektory v predošlej časti. Prepojenie môžeme vidieť napr. v zručnosti „spoľahlivosť“ – 

v prieskume školy hodnotená „zodpovednosť“, alebo „tímový duch“ – v prieskume školy 

hodnotená „ochota spolupracovať“. Je preto na zvážení vysokej školy, zakomponovať tieto 

zručnosti do ďalších prieskumov, aby sa zamestnávateľské organizácie aj zo sektora verejnej 

správy mohli k tomu vyjadriť a zhodnotiť tieto zručnosti u študentov počas praxe.  

Hodnotenia organizácií študentami, ktorí v nich vykonávali prax, je skôr pozitívne (1 – úplne 

nesúhlasím až 5 - úplne súhlasím) (Obrázok 4). Študenti vyjadrili najvyššiu mieru súhlasu (4,88) 

s výberom organizácie pre realizáciu odbornej praxe. Okrem toho študenti pozitívne hodnotili 

mieru spolupráce so zamestnancami organizácie (4,84). Najnižšiu mieru súhlasu (4,00) vyjadrili s 

výrokom "Mal/a som možnosť zapájať sa do riešenia pracovných činností a vzniknutých 

problémov" (Fakulta verejnej správy 2021). Tu je vhodné pripomenúť, že zručnosť „riešenie 
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problémov“ je jednou z vyhľadávaných zručností zamestnancov prakticky v každom sektore. 

Preto by sa tejto zručnosti mal klásť väčší dôraz a počas praxe zapájať študentov do podávania 

návrhov pri riešení problémov, čím by aj oni sami vnímali svoju pozíciu praktikantov za 

relevantnú a dôležitú a prinášali by aj nové pohľady na zaužívané spôsoby riešenia problémov 

v praxi, čo by bolo určite pozitívne i pre samotné organizácie.  

 

Obrázok 4: Priemerné hodnotenia odbornej praxe študentmi  
Zdroj: (vlastné spracovanie podľa údajov Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, 2021) 

Dopĺňame pozitíva praxe, ktoré uvádzali študenti v prieskume: získanie nových poznatkov, 

vytvorenie si obrazu o fungovaní organizácie a praktické oboznámenie sa s jednotlivými agendami 

obecného úradu resp. organizácie, v ktorej bola prax vykonávaná. Nemenej významnými 

pozitívami, boli skúsenosti s prácou v skutočnom pracovnom kolektíve, možnosť konzultácie 

konkrétnych pracovných problémov priamo v praxi, či získanie informácií na spracovanie 

diplomovej práce. Študenti tiež ocenili nadobudnutie skúseností pri práci s rôznym softvérom ako 

aj možnosť samostatnej odbornej práce. V správe o absolvovaní odbornej praxe uvádzali študenti 

tiež predmety, ktorých poznatky počas praxe využili. Pre skvalitnenie procesu realizácie odbornej 

praxe sú pre fakultu významné návrhy študentov, ktoré boli tiež súčasťou záverečnej správy o 

absolvovaní praxe. Študenti prejavili záujem o absolvovanie praxe v priebehu semestra (nie počas 

prázdnin), zvýšenie počtu hodín praxe (aj po každom roku štúdia), dlhšie obdobie realizácie praxe, 

výkon náročnejších pracovných činností (Fakulta verejnej správy 2021). Tieto názory môžu 

skvalitniť realizáciu odbornej praxe a prispieť k formovaniu potrebných zručností u študentov. 
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4 ZÁVER 

Cieľom článku bolo analyzovať zmeny na trhu práce v kontexte jednotlivých sektorov 

hospodárstva a požadovaných zručností zamestnancov v praxi. Na príklade verejnej vysokej školy 

Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach a na základe realizovanej analýzy možno konštatovať, 

že táto verejná vysoká škola realizuje v rámci zvyšovania kvality vzdelávania prieskumy 

spokojnosti študentov s rôznymi aspektami štúdia, výučbového procesu a odbornej praxe.  

V uplynulých rokoch vzdelávanie prešlo veľkou skúškou dištančného vzdelávania, čo 

prinieslo výhody i nevýhody tohto vzdelávania. Na vysokoškolskom štúdiu je odborná príprava 

tiež dôležitá a na príklade tejto vysokej školy možno pozitívne zhodnotiť, že  spolupracuje s 

praxou v rámci povinného absolvovania odbornej praxe. V hodnotení realizácie odbornej praxe na 

tejto fakulte dochádza k posúdeniu a zhodnoteniu praxe jednak zamestnávateľom/organizáciou, 

ale aj študentom, čo môže skvalitniť absolvovanie praxe a zlepšiť aj jej zameranie na formovanie 

tých zručností, ktoré prax potrebuje. V prieskume Indexu trhu práce spoločnosti ManpowerGroup 

neboli menované požadované zručnosti práve v sektore Školstva, zdravotníctva a verejnej správy, 

kde patria aj organizácie verejnej správy, pre ktoré formuje a vzdeláva svojich študentov Fakulta 

verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Tento sektor dokonca vo 4. štvrťroku predpokladá prepúšťanie, 

pôjde teda o pokles počtu zamestnancov. Naopak, sektory, ktoré predpokladajú rast počtu 

zamestnancov (Bankovníctvo a financie, Stavebníctvo, IT sektor a Veľkoobchod a maloobchod), 

predpokladajú zvyšovanie počtu zamestnancov. Vo všeobecnosti, zručnosti, ktoré hľadajú tieto 

sektory u zamestnancov je potrebné rozvíjať už vo vzdelávacích organizáciách - stredných 

a vysokých školách. Prioritne na trhu práce v súčasnosti absentujú tieto mäkké zručnosti: 

spoľahlivosť, riešenie problémov, odolnosť voči stresu, kreativita a originalita. 

Fakulta verejnej správy zatiaľ v rámci svojho prieskumu nemá hodnotenie menovite týchto 

konkrétnych mäkkých zručností a tak nevieme presne zhodnotiť súlad s požadovanými 

zručnosťami, ktoré požadujú zamestnávatelia z uvedených sektorov. Odporúčame preto zvážiť ich 

zakomponovanie do ďalších prieskumov. Podobnosti môžu nastať v iných slovných výrazoch 

(spoľahlivosť-zodpovednosť; tímový duch-ochota spolupracovať). Pri nastavení súladu 

požiadaviek praxe a odborného vzdelávania je nutné poznamenať, že aplikácia záverov prieskumu 

trhu práce do procesu vzdelávania je náročná a dlhodobá, dopady začlenených požiadaviek do 

procesu výučby, či praxe bude možné zistiť až za dlhšie obdobie. To však nemôže odradiť 

vzdelávacie inštitúcie od implementácie požiadaviek trhu práce. Využiť je potrebné rôzne 

moderné formy výučby (Hricová 2022). Len tak možno skutočne zaistiť, že študenti sú vzdelávaní 

a formovaní pre meniace sa potreby trhu práce a že sú aj uplatniteľní vo svojich odboroch. 
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Abstract 

 

Program budgeting is a modern method of budgeting that evaluates the efficiency and effectiveness 

of the use of funds.and the achievement of plans. It consists of programmes, of which the waste 

management programme is a part. The paper focuses on the analysis of the intent, objectives and 

measurable indicators in the Waste Management Programme in each regional city.   

Keywords: waste management, program budget, transparency, self-government 

1 ÚVOD 

Územná samospráva má vecne aj územne blízko k ekologickým problémom a zabezpečuje 

starostlivosť o životné prostredie v rámci originálnych aj prenesených kompetencií. Ochrana 

životného prostredia má podstatný vplyv na rozvoj obce a život jej obyvateľov a patrí k základným 

oblastiam ktorým je venovaná pozornosť a do ktorých sú každoročne rozpočtované finančné 

prostriedky. Stranou výdavkov sa v rozpočtoch samospráv zaoberá aj programový rozpočet, ktorý 

majú samosprávy povinnosť zostavovať od roku 2009. Jedným z programov, ktorý je pevnou 

súčasťou rozpočtu, je aj program odpadového hospodárstva. Príspevok analyzuje zámery, ciele 

a merateľné ukazovatele v programe „Odpadové hospodárstvo“ v jednotlivých krajských mestách. 

2 PROGRAMOVÝ ROZPOČET 

Obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej 

finančného hospodárenia (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Rozpočet je definovaný 

ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery 

rozvoja územia obce a potrieb jej obyvateľov. Základné zámery rozvoja obce sú vyjadrené 

v programoch rozpočtu (Konečná Veverková 2017). Rozpočtový proces územnej samosprávy je 

regulovaný zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zmysle zákona o rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy rozpočet musí obsahovať programy a to najmenej na tri 

rozpočtové roky dopredu. Programový rozpočet môžeme  definovať ako rozpočet, ktorý rozdeľuje 

výdavky samosprávy do jednotlivých programov, ktoré tvoria tzv. programovú štruktúru, ktorá je 

navyše doplnená o ciele a merateľné ukazovatele, ktoré podčiarkujú orientáciu na výkonnosť 

(Macháčová 2020). 

Podľa Ministerstva financií je programové rozpočtovanie považované za „systém plánovania, 

rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi 

(rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných 

činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy“. 

V podmienkach územnej samosprávy spočíva podstata programového rozpočtovania v tom, 

že pri tvorbe programových rozpočtov obec vychádza zo svojich základných strategických 

plánovacích dokumentov (PHSR), ktoré majú obsahovať víziu, poslanie, zámery a ciele, ktoré 

chce obec dosiahnuť v dlhodobom a najmä strednodobom časovom horizonte. Práve programový 

rozpočet je nástroj, ktorý účinne prepojí strategický plán s rozpočtom a s jeho finančnými 

možnosťami a mal by byť považovaný za manažérsky efektívny nástroj riadenia činnosti obce, 

ktorý by mal prispievať k dynamickejšiemu rozvoju územia samosprávy a jej transparentnejšiemu 

fungovaniu (Konečná Veverková 2017). Aj Balážová a Valach (2012) považujú programový 

rozpočet za manažérsky inovatívny a zároveň efektívny nástroj riadenia činnosti samosprávy, 

najmä čo sa týka prenosu stratégií do operatívy, ktorý prispieva k dynamickejšiemu rozvoju 

spoločnosti a transparentnejšiemu fungovaniu samosprávy. Výrostová a Knežová (2008) uvádza, 

že pomocou programových rozpočtov je možné sledovať efektívnosť a účelnosť vynakladania 

verejných prostriedkov a východiskovým krokom pri ich tvorbe je definovanie množiny 

problémov, ktoré potenciálne kladú nároky na zdroje a ich riešenie je vo verejnom záujme.   

Tým, že programový rozpočet alokuje výdavky do jednotlivých vzájomne logicky a 

hierarchicky usporiadaných programov a prezentuje plánované i dosahované výsledky v podobe 

merateľného ukazovateľa (ukazovateľa výkonnosti), priamo ponúka samosprávam možnosť 

merania a hodnotenia účinnosti vynakladania zdrojov. Monitorovanie a hodnotenie plnenia 

programového rozpočtu tvoria kľúčový nástroj pre komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi 

obce a pre verejnú kontrolu samosprávy (Mindová 2011). 
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3 PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVO V PROGRAMOVOM ROZPOČTE 

Odpadové hospodárstvo patrí k jednej z dôležitých oblastí, ktorým je potrebné venovať 

pozornosť pri zachovaní trvalo udržateľného rozvoja. Podľa zákona o odpadoch je vymedzené ako 

súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich 

nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi. Nakladaním s odpadom 

rozumieme zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito 

činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka 

alebo sprostredkovateľa (Zákon o odpadoch). Za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý 

vznikol na území obce je v rámci svojich originálnych kompetencií zodpovedná obec. 

Komunálnym odpadom rozumieme odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 

fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba 

alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností 

tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa. 

Odpadové hospodárstvo je podľa návrhu MF SR aj základnou súčasťou štruktúry 

programových rozpočtov slovenských miest a obcí, ktorá uvádza program Odpadové 

hospodárstvo pod číslom 6. Programom vo všeobecnosti rozumieme súhrn aktivít vykonávaných 

na splnenie zámerov a cieľov. Tie by mali byť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 

Tá vychádza z potreby minimalizovať nepriaznivé účinky odpadov na životné prostredie v prvom 

rade predchádzaním vzniku odpadov a po druhé z nej vyplýva, že ak už odpad vznikne je potrebné 

ho v čo najvyššej miere zhodnotiť a značne znížiť jeho skládkovanie.  

Zámerom programu je teda zabezpečiť efektívny zber, prepravu, zneškodňovanie 

a zhodnocovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov z územia obce 

a vytvorenie systému odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia pri 

zohľadnení požiadaviek obyvateľov. Hodnotiteľným cieľom tohto programu môže byť 

minimalizácia tvorby odpadov, zvýšenie separácie odpadov, zvýšenie množstva zhodnocovaných 

odpadov, optimalizácia systému odpadového hospodárstva alebo dobudovanie potrebnej 

infraštruktúry. Naplnenie uvedených cieľov je možné sledovať prostredníctvom merateľných 

ukazovateľov. Merateľné ukazovatele sú nástroje na monitorovanie a hodnotenie cieľa a obsahujú 

textovú a číselnú časť. V textovej časti pomenúvajú výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť 

plnením cieľa. V číselnej časti sa mu priraďuje plánovaná a skutočná číselná hodnota. (Metodický 

pokyn pre programové rozpočtovanie). 
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4 ANALÝZA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVO V KRAJSKÝCH 

MESTÁCH SR 

Cieľom príspevku je obsahová analýza programových rozpočtov so zameraním na program 

Odpadového hospodárstva. Analýza je realizovaná v krajských mestách Slovenska a orientuje sa 

na pozíciu Odpadového hospodárstva v programovom rozpočte jednotlivých miest, na 

formulované zámery tohto programu, vytyčuje oblasti na ktoré sú orientované ciele programu 

a sumarizuje stanovené merateľné ukazovatele. Informácie boli získavané pre koronakrízou 

a aktualizované v roku 2022 (po koronakríze). Získané informácie sú spracovávané 

v sumarizačných tabuľkách. Tabuľka 1 uvádza, kde sa v jednotlivých mestách nachádza 

Odpadové hospodárstvo.  

 

Tabuľka 1: Odpadové hospodárstvo v programovom rozpočte 

Mesto  Program Podprogram Prvok 

Košice Zelené mesto (nastala 

zmena z názvu Životné 

prostredie) 

Odpadové 

hospodárstvo 

- 

Prešov Všeobecne prospešné 

služby 

Odpadové 

hospodárstvo 

- 

Žilina Odpadové hospodárstvo Zvoz, odvoz 

a likvidácia odpadu 

Triedenie a recyklácia 

odpadu 

 

Banská 

Bystrica 

Odpadové hospodárstvo Odvoz odpadu 

Uloženie odpadu 

Separovaný zber 

Rekultivovaná skládka 

Likvidácia 

nelegálnych skládok 

Zberňa triedeného 

odpadu 

 

Nitra Odpadové hospodárstvo Zber a odvoz odpadu 

Separovanie odpadu 

Nakladanie 

s odpadovými vodami 

Kompostáreň 

 

Trenčín Životné prostredie Odpadové a vodné 

hospodárstvo 

Zber a odvoz odpadu 

Zneškodňovanie 

odpadu 

Trnava Odpadové hospodárstvo - - 

Bratislava 

(aktuálne nie 

je funkčná 

stránka pre 

overenie) 

Poriadok a bezpečnosť Odpadové 

hospodárstvo 

a veterinárna oblasť 

Zber a likvidácia 

odpadu 

Zber a likvidácia 

nebezpečného odpadu 
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Zber a likvidácia 

zeleného odpadu 

Likvidácia čiernych 

skládok 

Budovanie nových 

čiernych dvorov 

Likvidácia biologického 

odpadu 

Veterinárna oblasť 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe programových rozpočtov krajských miest 

 

Väčšina krajských miest vychádza z návrhu Ministerstva financií a má pre Odpadové 

hospodárstvo vymedzený samostatný program. Výnimkou je mesto Košice, Prešov, Bratislava 

a Trenčín, ktoré majú Odpadové hospodárstvo uvádzané ako podprogram. Bližší popis činností 

v programoch alebo podprogramoch Odpadového hospodárstva chýba v troch mestách a to 

Košiciach, v Prešove a v Trnave. Tabuľka 2 sumarizuje zadefinované zámery jednotlivých miest 

a poukazuje na oblasti do ktorých sú orientované ciele.  

 

Tabuľka 2: Zámer a ciele programu, prípadne podprogramu Odpadové hospodárstvo 

Mesto  Zámer Ciele orientované na: 

Košice Zabezpečenie efektívneho zberu, prepravy, 

zneškodňovania a zhodnocovania komunálnych 

odpadov a DSO z územia mesta. Vytvorenie 

systému odpadového hospodárstva s dôrazom na 

ochranu životného prostredia pri zohľadnení 

požiadaviek občanov.  

Optimalizáciu systému 

odpadového hospodárstva 

a dobudovanie potrebnej 

infraštruktúry 

Prešov Pravidelný a ekologický odvoz a likvidácia 

odpadu 

Nakladanie s odpadmi 

Žilina Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia 

odpadu v meste s dôrazom na kvalitu a ochranu 

životného prostredia 

Nakladanie s odpadmi 

Banská 

Bystrica 

Komerčne orientovaný systém odpadového 

hospodárstva s dôrazom na ochranu životného 

prostredia 

Nakladanie s odpadmi, 

likvidáciu nelegálnych 

skládok, skládku 

Nitra Efektívny systém nakladania s odpadom 

s dôrazom na ochranu životného prostredia 

Nakladanie s odpadmi 

Trenčín Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre 

obyvateľov a návštevníkov mesta 

Nakladanie s odpadmi, 

nelegálne skládky, 

zvyšovanie kvality ŽP 

Trnava Efektívny a hospodársky zber, preprava 

a zneškodňovanie odpadov a podpora rozvoja 

environmentálneho povedomia občanov mesta 

Zamerané na nakladanie s 

odpadmi, likvidáciu 

nelegálnych skládok, 

zvyšovanie 

environmentálneho 

povedomia 
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Bratislava Účinný systém zberu, prepravy a zneškodňovania 

komunálneho a drobného stavebného odpadu 

v hlavnom meste s dôrazom na životné prostredie 

Nakladanie s odpadmi 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe programových rozpočtov krajských miest 

 

Zámer programu má byť výstižný a je vyjadrením očakávaného pozitívneho dôsledku 

dlhodobého plnenia príslušných cieľov. Ciele musia byť stručné, zrozumiteľné, merateľné, 

realistické, kontrolovateľné (Výrostová 2007). Tabuľka 2 neuvádza konkrétne ciele, len oblasti do 

ktorých sú ciele formulované. Na naplnenie jednotlivých cieľov programov sa v rozpočte definujú 

merateľné ukazovatele, ktoré sa vyhodnocujú. Tie následne napomáhajú vnútornej, ale aj externej 

kontrole k hodnoteniu procesu implementácie programového rozpočtu (Beracka 2013). Ich 

prehľad za jednotlivé mestá poskytuje Tabuľka 3. 

 

Tabuľka 3: Merateľné ukazovatele programového rozpočtu v Odpadovom hospodárstve 

Mestá Všeobecné ukazovatele Špecifické pre jednotlivé mestá 

Košice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Množstvo 

komunálneho odpadu 

(v tónach alebo na 

obyvateľa) 

odvezeného na 

skládku 

 

 

 

Množstvo 

vytriedeného / 

vyseparovaného 

komunálneho odpadu 

(percentuálny podiel) 

Počet zberných dvorov 

Finančné prostriedky na odstránenie čiernych 

skládok 

Počet zrealizovaných kampaní zameraných na 

zvyšovanie environmentálneho povedomia 

Už sa uvedené ukazovatele nesledujú, nie sú 

zverejňované v programovom rozpočte  

Prešov Množstvo odpadu zhodnoteného v spaľovni 

Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu 

Množstvo drobného stavebného odpadu 

Žilina Počet kompostovísk 

Počet vývozov 

Počet zberných dvorov 

Banská 

Bystrica 

Počet smetných košov 

Náklady na tonu likvidovaného odpadu 

(zhodnoteného) 

Objem zhodnoteného odpadu (zlikvidovaného) 

Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok 

Nitra Počet vývozov 

Náklady na tonu zneškodneného odpadu 

Podiel zhodnoteného odpadu v % 

Množstvo zozbieraného organického odpadu 

Trenčín 

 

Počet špeciálnych kontajnerov 

Počet nádob na bioodpad 

Počet nádob na kompostovanie 

Počet odstránených nelegálnych skládok 

Počet zberných dvorov 

Počet podporených projektov orientovaných na 

zvyšovanie kvality ŽP 
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Zapojenie dobrovoľníkov do odstraňovania 

nelegálnych skládok 

Trnava Náklady vynaložené na likvidáciu čiernych skládok 

Počet zlikvidovaných čiernych skládok 

Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu 

Bratislava Percento zhodnoteného odpadu 

Počet čistených smetných košov 

Množstvo zeleného odpadu 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe programových rozpočtov krajských miest 

 

Všetky analyzované mestá majú uvádzané dve základné ukazovatele a to množstvo 

skládkovaného odpadu a množstvo vytriedeného komunálneho odpadu. Ostatné ciele sú variabilné 

a vyjadrujú prevažne ukazovatele na výstupe, ktoré sú orientované na hodnotenie kvality, 

účinnosti a efektívnosti prostredníctvom množstva, počtu, percentuálneho podielu. Ciele 

orientované na vstupy cez nákladové ukazovatele sú zriedkavé a má ich formulované len Trnava, 

Nitra a Banská Bystrica cez jeden čiastkový cieľ. Žiadny špecifický cieľ okrem základných nemá 

stanovené mesto Košice, aj keď treba povedať, že v tomto meste nastali pri komparácií v čase 

zmeny. Prvou zmenou bolo, že Odpadové hospodárstvo bolo zaradené pod program Zelené mesto 

z programu Životné prostredie a druhá zmena sa orientovala na zníženie počtu sledovaných 

merateľných ukazovateľov. V mestách Prešov, Nitra, Trenčín a Trnava boli doplnené ukazovatele 

orientované predovšetkým na sledovanie biologicky rozložiteľného odpadu (v tabuľke vyjadrené 

kurzívom). Bratislavu z dôvodu nefunkčnosti webovej stránky v oblasti programových rozpočtov 

nebolo možné porovnať a zhodnotiť zmeny. Informácie sú teda uvádzané iba s pred obdobia 

koronakrízy. 

5 DISKUSIA A ZÁVER 

Príspevok poukazuje na program Odpadového hospodárstva v programových rozpočtoch 

krajských miest a dôležitosť zadefinovania zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. 

Výrostová (2007) uvádza, že hlavným zmyslom a prínosom programových rozpočtov je 

efektívnejšie a transparentnejšie hospodárenie s verejnými zdrojmi. Prínos pocítia hlavne občania, 

pre ktorých by malo byť zrozumiteľnejšie, na čo sa verejné prostriedky vynakladajú. Programové 

rozpočty obsahujú aj údaje o cieľoch samospráv, čím sa podstatne zvyšuje informačná 

hodnota týchto dokumentov a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v 

strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány samosprávy so skutočnosťou, 

t. j. prezentovať v rozpočtoch ciele a monitorovať ich dosahovanie (Macháčová 2020).  
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NKÚ uvádza, že vďaka čitateľným a jasne merateľným prioritám definovaným priamo v 

rozpočte sa môže každý občan stať dobrým kontrolórom obce či mesta v ktorom žije. Z hľadiska 

otvorenosti a transparentnosti boli ale definované rezervy v zrozumiteľnosti rozpočtu pre bežného 

občana. Tým, že samotný rozpočet je rozsiahly dokument, často sa v ňom podstatné informácie 

strácajú. Preto Národná autorita pre oblasť externej kontroly odporúčala spracovať rozpočet v 

zrozumiteľnej forme ako „Rozpočet pre ľudí“ (NKÚ 2021).  

Na základe zistení po prevedenej analýze možno odporúčať aby bolo odpadové hospodárstvo 

z dôvodu ľahšej orientácie zaradené jednotne v každej samospráve ako samostatný program  a ešte 

výhodnejšie by bolo keby bolo umiestňované na rovnakom poradovom mieste v rozpočte. 

Formulácia zámerov je v analyzovaných mestách rovnako orientovaná na zefektívnenie systému 

odpadového hospodárstva za účelom zvyšovania kvality životného prostredia, len s malými 

odlišnosťami. Rôznorodosť sa ukazuje pri stanovovaní cieľov a ich merateľných ukazovateľov 

a to z hľadiska ich obsahu, orientácie aj počtu. Ukazovatele by mali mať dobrú vypovedaciu 

hodnotu pre občana aj samotné samosprávy a mali by zviditeľňovať plnenie cieľov a dosiahnuté 

zmeny. Preto je potrebné pri ich formulácii zvažovať ich obsah a neuvádzať ukazovatele, ktorých 

výsledky sú v podstate viac rokov nemenné. Ukazovatele by mali odrážať aký odpad sa 

vyprodukuje a akým spôsobom je s ním naložené. Výsledky môžu byť použité ku koncipovaniu 

nového rozpočtu ale aj k rozhodnutiam, či prevádzkovať celoročne zberný dvor, alebo riešiť 

mobilnú zberňu odpadu, či využívať vlastný zberný dvor alebo ho využívať spolu so inými obcami, 

ako docieliť vyššiu separáciu odpadov, ako pokračovať v recyklácii či likvidácii odpadov, ako 

zamedziť čiernym skládkam odpadov, ako zvýšiť efektívnosť zberu smart technológiami 

a podobne. Informácie z programových rozpočtov sú verejne prístupné a slúžia aj iným 

užívateľom, vrátane občanov. Tí by mali byť informovaní o tom, koľko komunálneho odpadu sa 

vyprodukuje, vyseparuje, akým spôsobom sa s ním nakladá, koľko samospráva investuje do 

odpadového hospodárstva a za akým účelom. Tým sa zabezpečí informovanosť občanov 

a  v prípade programu Odpadového hospodárstva sa zdôrazní aj dôležitosť ochrany životného 

prostredia.  

Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0055/22 Význam smart technológií 

v procese zmierňovania ekonomických a sociálno psychologických dopadov pandémie COVID-

19 na kvalitu života občanov.  
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Abstract 

The paper discusses about culture as a mixed public good, which has an irreplaceable place 

not only in the national economy, but also finds its justification in everyday life. The field of 

culture and creative industry has been greatly affected by the COVID-19 pandemic. The aim of 

the article is to point out the forms of aid for the above-mentioned industry in the Slovak 

Republic as a compensation arising from the restriction of the use of cultural goods and 

services. 

Keywords: culture, COVID-19 pandemic, restrictions, support for culture and creative industry. 

1 ÚVOD 

Kultúra predstavuje jeden z hlavných predpokladov rozvoja spoločnosti. Pri spotrebe 

a využívaní kultúrnych statkov dochádza nielen k rozvoju, ale aj k výchove a formovaniu 

jednotlivcov.  

Príspevok obsahuje základné teoretické východiská charakterizujúce postavenie kultúry 

v spoločnosti. Počas pandémie COVID-19 bolo poskytovanie a využívanie kultúrnych statkov vo 

významnej miere obmedzené a v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu boli prijaté mnohé 

protipandemické opatrenia. Jednotlivé kultúrne ustanovizne, ale aj samostatné fyzické osoby 

vykonávajúce umeleckú činnosť, tak museli bojovať o prežitie. Na jednej strane im nebolo 

umožnené realizovať ich hlavný výkon povolania, no na druhej strane potrebovali uhrádzať svoje 

záväzky a prijímať opatrenia na udržanie zamestnanosti. Príspevok poukáže na postavenie kultúry 

v rámci národného hospodárstva a uvedie základné formy pomoci realizované prostredníctvom 

rôznych výziev od roku 2020 po súčasnosť.  

2 POSTAVENIE KULTÚRY V SPOLOČNOSTI 

Kultúra má potenciál podnecovať takú atmosféru, v ktorej základné piliere stoja na 

vzájomnom rešpekte a na snahe neustále skvalitňovať svoje okolie a tým prispievať k zvyšovaniu 
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kvality života jednotlivcov a teda aj celej komunity. Má významnú úlohu v živote každého 

jednotlivca a verejnosti. Možno ju vymedziť z rôznych hľadísk a podľa Poeplesa a Baileyho (2011) 

predstavuje kultúra určité odovzdávané poznanie, ktoré je charakteristické pre konkrétne sociálne 

skupiny; autori zdôrazňujú komplexnosť daného pojmu, ktorý združuje nielen hodnotové 

orientácie, či konkrétne kultúrne produkty, no vzťahuje sa na celú spoločnosť a ovplyvňuje ju.  

2.1 Kultúra ako zmiešaný verejný statok  

Klamer (19. 10. 2022) kladie kultúru do kontextu súčastí národného hospodárstva, v ktorom 

má kultúra svoje opodstatnenie, no jej existenciu podmieňuje prvotná existencia rôznych hodnôt, 

tradícií, ktoré v komparácii medzi jednotlivými krajinami pôsobia ako rozlišovací faktor a ktoré 

sú zaznamenané ešte pred rôznymi teoretickými východiskami ich inštitucionálneho zabezpečenia, 

poskytovania a pod.  

Beňová (2012) chápe kultúru ako zmiešaný verejný statok, ktorého časť nákladov je 

spolufinancovaná spotrebiteľmi, napr. formou kúpy alebo prostredníctvom platenia vstupného 

(galérie, múzeá a pod.). Podľa Novotného (2011) predstavuje kultúra súhrn dosiahnutých 

výsledkov v oblasti tvorivej činnosti ľudí, taktiež aj súhrn hodnôt, najmä duchovných a 

materiálnych. 

Pascual i Ruiz (2007) v súvislosti s dôležitosťou kultúry uvádza, že je nevyhnutné 

identifikovať tzv. vnútorné ukazovatele (ako príklad uvádza pamäť, kritické myslenie, hodnoty, 

rituály a tradície, či rozmanitosť jednotlivých aspektov kultúry) každého národa. Spoznanie a 

rozvíjanie uvedených atribútov patrí spolu s dôležitosťou ekonomických procesov, ochrany 

životného prostredia a problematiky sociálnej inklúzie medzi štyri základné piliere, ktoré sú 

nevyhnutné pre rozvoj celej spoločnosti.   

V súvislostí s definovaním kultúry je podľa Rektoříka (2007) potrebné zdôrazniť aj jej 

sociálny aspekt, v rámci ktorého je kultúra procesom, v ktorom sa jednotlivec snaží socializovať, 

vytvárať určité hodnoty, začleňovať sa do spoločnosti a pod.  

Okrem uvedených sociálnych aspektov je žiaduce spomenúť aj vzdelávaciu a reprezentačnú 

funkciu kultúry a tiež nemožno opomenúť aj jej ekonomický aspekt; ako uvádza Pilný (2012), 

hlavnou časťou ekonomickej hodnoty kultúrnych statkov je ich vzácnosť a úžitková hodnota a 

vzhľadom k narastajúcemu technickému pokroku je čoraz zložitejšie túto ekonomickú hodnotu 

zvyšovať – cez  navyšovanie objemu vynakladaných finančných prostriedkov. 
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Európska komisia používa na vyšpecifikovanie kultúrneho odvetvia definičný rámec, podľa 

ktorého sa celá oblasť kultúry delí na kultúrny sektor, kde spadá výtvarné a divadelné umenie, 

kultúrne dedičstvo a na kreatívny sektor, do ktorého možno zaradiť film, audiovíziu, rozhlasové 

a televízne vysielanie a i. (The Economy of culture in Europe 2006).  

Z globálneho hľadiska má kultúrna s ohľadom na konkurencieschopnosť stále väčší význam, 

keďže jej potenciál nie je naplno vyčerpaný. Čoraz častejšie sa dostáva do povedomia aj kultúrny 

priemysel, ktorého úloha je nezastupiteľná v súvislosti s budovaním jedinečnej pozície 

v celosvetovom meradle, s dôrazom na kultúrne tradície a hodnoty. Významným prvkom je aj 

neustále narastajúci fenomén digitalizácie, čím sa zvyšuje aj rozmanitosť spôsobov a foriem 

distribúcie kultúrnych statkov pre konečných spotrebiteľov (Van Antwerpen, Fesel, Kaltenbach, 

2015). 

2.1.1 Kreatívny priemysel 

Kreatívny priemysel sa dostáva do popredia aj na národnej úrovni,  pričom je zdôrazňovaný 

jeho potenciál a význam do budúcna. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) 

vypracovalo a prijalo viacero dokumentov zaoberajúcich sa kreatívnym priemyslom v rámci 

kultúrnej sféry. Ide najmä o správy týkajúce sa súčasného stavu a možností rozvoja kreatívneho 

priemyslu, spolu s vypracovanou stratégiou jeho rozvoja.  

Podstata a význam kreatívneho priemyslu spočíva vo vytváraní ekonomickej hodnoty na 

základe tvorivého potenciálu jednotlivcov, pričom ide o sektor, ktorý je postavený na 

zhodnocovaní duševného vlastníctva. Samotný pojem v sebe integruje viacero obsahových oblastí, 

pričom nevylučuje ani spoločenskú požiadavku na zmenu vnímania pojmu priemysel, ktorý už 

dávno neznamená iba výrobnú činnosť. (Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu 

v Slovenskej republike, s. 4) 

V uvedenom kontexte je podľa Správy o stave kreatívneho priemyslu na Slovensku (s. 31) 

potrebné vnímať kreatívny priemysel v dvoch rovinách; prvou z nich je vertikálna rovina, v rámci 

ktorej je predmetná oblasť ponímaná ako reťazec, ktorý začína tvorbou podmienok pre tvorivú 

činnosť, pokračuje vykonávaním konkrétnych aktivít, realizuje ich prezentáciu a v konečnom 

dôsledku aj archiváciu, prípadne obnovu. Na druhej strane, horizontálna rovina charakterizuje 

kreatívny priemysel prostredníctvom jednotlivých oblastí, ktoré v sebe zahŕňa, ide najmä o hudbu,  

výtvarné umenie, divadlo, knižné umenie a pod.  

V nasledujúcej časti príspevku je priblížené a doplnené vyššie uvedené vnímanie kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu (KKP) v kontexte celosvetovej pandémie COVID-19. 
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2.1.2 Kultúra v čase koronakrízy 

Nepriaznivé dôsledky pandémie koronavírusu možno nájsť v každej sfére života, ale 

i v každej zložke národného hospodárstva. Ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália 

Milanová konštatuje, že pandémia COVID-19 najintenzívnejšie zasiahla sektor kultúry 

a kreatívneho priemyslu. Vďaka pretrvávajúcim protipandemickým opatreniam nebolo možné 

poskytovať kultúrne statky a služby a teda spotreba uvedených statkov sa zastavila. Negatívne 

dopady obmedzenia poskytovania kultúrnych statkov zasiahli nielen spotrebiteľov, ale najmä 

osôb, ktorý sa umením živia. (Pomáhame kultúre, 20.10.2022).  

V snahe podporiť kultúrny a kreatívny priemysel boli vypracované odporúčania vydané 

OECD, ktoré obsahovali základné rámce podpory. Medzi nosné opatrenia možno zaradiť adresnú 

pomoc umelcom a predstaviteľom KKP, kompenzáciu poklesu súkromných investícii v danom 

sektore, ktoré by mohli byť stimulované priaznivými a zhovievavými daňovými podmienkami. 

Podľa OECD je ďalej dôležité rozdeľovať a alokovať investície do už zanedbanej kultúrnej 

infraštruktúry a v neposlednom rade dbať na potrebu vzdelávania. (OECD, 18.10.2022).  

V roku 2020 vypracovalo MK SR konkrétnu schému pomoci na podporu KKP, v súvislosti 

s pandémiou. Pod uvedené oblasti spadajú všetky subjekty vykonávajúce umelecko – remeselnú, 

umeleckú, ale aj technickú a podpornú činnosť. Daná schéma má za cieľ udržať stabilnú štruktúru 

znevýhodnenej časti hospodárstva až do času naštartovania bežných činnosti.  

Na základe údajov MK SR (20.10.2022) možno vymedziť nasledujúce dotácie pre KKP, 

ktoré plynuli z rozpočtu MK SR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Dotácie pre KKP 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa MK SR, 20.10.2022 

Okrem MK SR sa intenzívnejšie kultúre venuje najmä Inštitút kultúrnej politiky, ktorý 
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preferované opatrenia zo strany osôb pracujúcich v KKP. Najviac preferovaným oparením bolo 

poskytnutie paušálnej sumy skrze minimálnu štátnu pomoc. Pri tomto opatrení možno za rizikové 

označiť pomer, resp. nepomer skutočných, reálnych nákladov voči výške poskytovanej sumy. 

Medzi ďalšie favorizujúce formy pomoci patril odklad odvodov do Sociálnej poisťovne a 

poskytnutie jednorazovej finančnej kompenzácie fixných nákladov (Inštitút kultúrnej politiky, 

20.10.2022). V nasledujúcej podkapitole sú priblížené konkrétne formy pomoci v podmienkach 

Slovenskej republiky. 

2.2 Pomoc pre KKP  

Formu pomoci pre KKP možno podľa portálu Pomáhame kultúre (21.10.2022) rozdeliť do 

dvoch základných kategórií. Prvá z nich zahŕňa finančné kompenzácie z orgánov štátnej správy 

pre prijímateľov v tzv. nezriaďovanej infraštruktúre, t.j. v kultúrnych inštitúciách, ktoré nie sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti štátnej a územnej samosprávy, no napriek tomu plnia funkcie 

v oblasti kultúry. Druhá kategória zahŕňa subjekty KKP v tzv. zriadenej kultúre, teda organizácie, 

ktoré sú zriadené subjektom verejnej správy. 

Pomoc pre nezriaďovanú kultúru  

Pre uvedenú kategóriu bolo k júlu 2022 vyčlenených spolu 111 miliónov. Konkrétne formy 

pomoci s výškou príspevku demonštruje nasledujúci graf.  

 

Graf 1: Výška pomoci v rámci nezriaďovanej kultúry 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa portálu Pomáhame kultúre, 21.10.2022 
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Ako je môžné vidieť, najviac doteraz poskytnutých príspevkov z celkovej sumy pre 

nezriaďovanú kultúru zastrešovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, takmer 60 %. Išlo 

o príspevky v rámci Národného projektu „Prvá pomoc“, ktorý začal v marci 2020 a pokračoval aj 

nasledujúce roky v podobe projektu „Pomoc“ + a „Pomoc ++“. Cieľom projektov bolo zmierniť 

dopady na trh práce a stav zamestnanosti, vzniknuté vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. 

núdzového stavu v súvislosti s pandémiou. Finančná podpora bola zameraná pre zamestnávateľov, 

resp. pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí napriek prerušeniu svojej činnosti udržali 

pracovné miesta. (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 20.10.2022). 

Podľa portálu Pomáhame kultúre (21.10.2022) viac ako 20% podiel podpory pre uvedené 

organizácie plynul z rozpočtu MK SR v podobe tzv. COVID dotácií, ktoré boli určené štyrom 

skupinám subjektov, o ktorých sme sa zmienili vyššie. Najvyššiu položku tvorili finančné 

príspevky pre špecifické subjekty pracujúce v KKP, ktoré dlhodobo vykonávajú svoju činnosť 

a majú jedného spoločníka. Takýto subjekt musel splniť podmienky týkajúce sa medziročného 

poklesu tržieb o najmenej 30 % oproti roku 2019. Maximálna výška podpory nepresiahla hranicu 

125 tisíc Eur a minimálny príspevok bol v hodnote 2 tisíc Eur.  

Finančné kompenzácie Fondu na podporu umenia pozostávali z pomoci pre profesionálov 

realizujúcich svoje umenie v oblasti divadla, literatúry, tanca, hudby a literatúry.  

Na príspevkoch pre nezriaďované kultúrne a kreatívne subjekty sa podieľali aj iné ministerstvá, 

napríklad Ministerstvo hospodárstva SR v podobe dotácií na fixné náklady pre mikro, malé 

a stredné podniky (Pomáhame kultúre, 21.10.2022). 

 

Pomoc pre zriaďovanú kultúru 

Ku subjektom patriacim do zriaďovanej kultúry zaradzujeme základné umelecké školy, 

organizácie, ktoré sú zriadené MK SR, príspevkové organizácie MK SR, a do tejto kategória podľa 

vyššie uvedeného portálu Pomáhame kultúre (21.10.2022) patria aj verejnoprávne média. 

Nasledujúci graf demonštruje podiel finančných impulzov pre jednotlivé kategórie na celkových 

výdavkov na pomoc pre zriaďovanú kultúru.  
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Graf 2: Výška pomoci v rámci zriaďovanej kultúry 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa portálu Pomáhame kultúre, 21.10.2022 

 

Významnú časť z celkovej podpory, 28 mil. Eur,  predstavovala pomoc pre základné 

umelecké školy (necelých 60 % z celkovej sumy). Išlo o spoločný projekt Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bol zameraný na 

podporu udržania zamestnanosti na verejných, súkromných, ale aj cirkevných umeleckých 

školách. K marcu 2022 bolo spolu vyplatených viac ako 16 mil. Eur pre 292 základných 

umeleckých škôl. Na druhej strane, najmenšiu časť podpory tvorilo dofinancovanie 

verejnoprávnych médií v podobe transfer „COVID“ príspevkov navyše. (Pomáhame kultúre, 

21.10.2022). 

Do uvedenej sféry nezriaďovanej kultúry spadajú aj organizácie zriadené MK SR, pre ktoré 

bol tiež vyčlenený transfer „COVID“ príspevkov navyše v hodnote necelých 7 mil. Eur (približne 

21 % z celkovej čiastky) pre 31 organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, 

napríklad pre Slovenské národné divadlo, pre Štátne divadlo Košice, pre Divadlo Nová scéna. 

Finančnú podporu dostali aj múzeá a galérie, napríklad Slovenská národná galéria, Slovenské 

národné múzeum. (Pomáhame kultúre, 21.10.2022, MK SR, 21.10.2022). 

3 ZÁVER 

 Pandémia COVID-19 zasiahla každého človeka osobitne. Protipandemické opatrenia majúce 

za cieľ zamedziť šírenie koronavírusu sa nevyhli ani kultúrnemu sektoru. Mnohé skupiny 

obyvateľov museli čeliť strate zamestnania, resp. výraznému zníženiu príjmov, čo malo vplyv na 

58.14%24.25%

9.72%

7.89%
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kvalitu ich života. Nevyhnutnosť podpory kultúrnej oblasti si uvedomil aj štát, ktorý reagoval na 

aktuálnu situáciu rôznymi formami podpory a dotáciami. Kultúre ako takej sa nevenuje toľko 

pozornosti, ako napríklad zdravotníctvu, či školstvu. Uvedenou finančnou podporou tak štát 

nepriamo upriamil pozornosť aj na túto časť národného hospodárstva. Prostredníctvom finančných 

príspevkov na udržanie pracovných miest, či na dofinancovanie fixných nákladov pre konkrétne 

kultúrne organizácie mohli mnohé subjekty pracujúce v danej sfére prečkať nepriaznivú finančnú 

situáciu a po uvoľnení opatrení pokračovať vo svojej činnosti ďalej.  

V príspevku bolo poukázané na základné formy pomoci pre kultúrne a kreatívne odvetvie 

v podmienkach Slovenskej republiky. Vyvstáva však aj otázka administratívnej náročnosti pri 

žiadostiach o príspevky a zároveň aj otázka dostatočnosti príspevkov v komparácií s reálnymi 

stratami. Napriek uvedeným, a mnohým aj iným rizikám, bolo od prvej vlny pandémie až po 

súčasnosť vyplatených približne 139 miliónov Eur. Okrem finančných kompenzácií boli prijaté 

a nefinančné opatrenia v podobe akejsi ústretovosti jednotlivých kultúrnych ustanovizní, išlo 

najmä o predĺženie platnosti už zakúpených lístkov a vstupeniek (napríklad pre niektoré kultúrne 

festivaly sa platnosť predĺžila až do konca júna 2023).  

Mnohé kultúrne inštitúcie začali poskytovať svoje služby aj online prostredníctvom 

internetovej služby „Návštevník online“. Proaktívne tak reagovali na potreby spotrebiteľov 

kultúrnych statkov, ktorým tieto služby zaiste chýbali a zároveň si aj sami zabezpečili 

kompenzáciu ušlých ziskov.  

Je možné sa usúdiť, že počas pandémie si mnoho z nás uvedomilo dôležitosť kultúry v našich 

životoch viac ako inokedy. Práve absencia kultúrnych služieb a následné balíky pomoci môžu byť 

dobrým základom pre to, aby sa kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu začalo dostávať viac 

pozornosti, čo by mohlo mať za následok skvalitňovanie služieb, ale aj zušľachťovanie 

jednotlivcov, i celej spoločnosti.  
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