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 Zhrnutie 
 
Materiál prezentuje súbor štrukturálnych indikátorov, ktoré si vláda SR určila na sledovanie pokroku 
v štrukturálnych politikách. Súbor pozostáva z ukazovateľov EÚ2020, ktoré zadefinovala Európska 
komisia pre všetky členské štáty. Tie sú doplnené o niektoré ďalšie ukazovatele , nakoľko ukazovatele 
EÚ2020 nepokrývajú dostatočne všetky priority vlády SR v štrukturálnych oblastiach a najmä do 
veľkej miery ide o vstupné alebo výstupné ukazovatele. Slovenské ukazovatele kladú dôraz výlučne na 
meranie výsledkov. Pre zachovanie prehľadnosti je zoznam indikátorov čo najmenší. Ich spoločným 
menovateľom je okrem merania výsledkov aj porovnateľnosť v čase a s inými krajinami. Obdobný 
materiál bude plnenie cieľov vyhodnocovať pravidelne. 
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Úvod 
 
Hlavným cieľom štrukturálnych reforiem je zlepšovať kvalitu ţivota obyvateľov, najmä 
prostredníctvom dlhodobého a udrţateľného ekonomického rastu a tvorbou nových 
a lepších pracovných miest. Ale dôleţitú úlohu zohrávajú aj nemateriálne hodnoty ako 
vzdelanie, prístup k zdravotnej starostlivosti alebo ţivotné prostredie. Kľúčové 
štrukturálnych reformy vlády SR prezentuje Národný program reforiem SR 2011-2014 
(NPR). Potreba merať ich vplyv na kvalitu ţivota sa preniesla do vytvorenia súboru 
ukazovateľov, ktoré by mali v čo najväčšej miere odráţať zmeny v tých zloţkách kvality 
ţivota, ktoré sú ovplyvniteľné verejnou politikou.  
 
Materiál prezentuje súbor štrukturálnych indikátorov, ktoré si vláda SR určila na sledovanie 
pokroku v štrukturálnych politikách. Súbor pozostáva z ukazovateľov EÚ2020, ktoré 
zadefinovala Európska komisia pre všetky členské štáty. Tie sú doplnené o niektoré ďalšie 
ukazovatele1, nakoľko ukazovatele EÚ2020 nepokrývajú dostatočne všetky priority vlády SR 
v štrukturálnych oblastiach a najmä do veľkej miery ide o vstupné alebo výstupné 
ukazovatele. Slovenské ukazovatele kladú dôraz výlučne na meranie výsledkov, nie vstupy 
alebo výstupy. Pre zachovanie prehľadnosti je zoznam indikátorov čo najmenší. Ich 
spoločným menovateľom je okrem merania výsledkov aj porovnateľnosť v čase a s inými 
krajinami. Obdobný materiál bude plnenie cieľov vyhodnocovať kaţdoročne. 
 
Ukazovatele sú zoskupené podľa prioritných oblastí NPR resp. vlády SR. (1) fiškálna 
politiku a verejné financie (2) vzdelávanie, veda a inovácie, (3) zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, (4) podnikateľské prostredie, (5) transparentné prostredie a vymoţiteľnosť práva a 
(6) zdravie sú doplnené o (7) environmentálnu udrţateľnosť a energetiku. 

 
Materiál pre kaţdú (pod)oblasť NPR navrhuje ukazovateľ, jeho prípadne alternatívy, uvádza 
a zdôvodňuje navrhovanú cieľovú hodnotu a uvádza opatrenia vlády zamerané na 
zlepšovanie v daných oblastiach podľa NPR. Tabuľka na strane 6 uvádza hodnoty 
jednotlivých ukazovateľov od roku 2004, navrhované cieľové hodnoty a oneskorenie („time 
lag“) v účinnosti opatrení. Celkové oneskorenie rozdeľujeme na administratívne (udáva ako 
dlho trvá zber dát a vyhodnotenie daného ukazovateľa, napr. prieskumu, testovania atď.) 
a skutočné (ide o hrubý odhad oneskorenia, s ktorým sa opatrenie prejaví na hodnote 
ukazovateľa).  
 

Metodika 

Pre kaţdý z ukazovateľov sme po zhodnotení výhod a nevýhod a vylúčení prípadných 
alternatív vypracovali krátky profil a spracovali dostupné údaje. Zameriavali sme sa 
prednostne na krajiny EÚ 27/EHP alebo OECD, pri niektorých ukazovateľoch sme brali do 
úvahy aj ďalšie krajiny. Údaje sú uloţené a spracované tak, aby sa v budúcnosti dali 
aktualizovať. 
 
Cieľovú hodnotu sme určovali na základe dvoch prístupov:  

                                                           
1 Ako sa najesť z grafov, 10 receptov pre slovenskú ekonomiku. Diskusná štúdia 1/2010. Národná banka Slovenska 

http://www.nbs.sk/_img/Documents/PUBLIK/DP_1-2010_Ako%20sa%20najest%20z%20grafov.pdf
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1. Skonštruovali sme jednotnú metodiku pre všetky ukazovatele, zaloţenú na 
výsledkoch najúspešnejších a najrýchlejšie rastúcich krajín. Výhodou jednotnej 
metodiky je transparentnosť a jednoduchá aplikácia pri určovaní cieľovej hodnoty, 
avšak metodika nezahŕňa špecifiká jednotlivých ukazovateľov a očakávané budúce 
podoby štrukturálnych politík na Slovensku, preto je potrebné tento odhad vnímať 
opatrne a ďalej upravovať.  

2. Expertný odhad zohľadňuje prioritne moţnosti pokroku vypočítané jednotnou 
metodikou, berie ale do úvahy aj ďalšie faktory. Navrhovaná cieľová hodnota je vo 
všetkých prípadoch stanovená podľa expertného odhadu, vo väčšine prípadov sa líši 
od hodnoty vypočítanej jednotnou metodikou a bol vládou SR schválený ako 

národný cieľ do roku 2020. 
 

Jednotná metodika pre určovanie cieľovej hodnoty vychádza z dvoch princípov, ktorých 
platnosť by podľa nás mala byť zaistená. Ciele by mali byť (1) ambiciózne a zároveň (2) 
konzistentné (rovnako relatívne náročné vzhľadom na povahu ukazovateľa a momentálnu 
pozíciu Slovenska). V súlade s uvedenými princípmi sme stanovili metodiku, ktorá je 
vypočítaná podľa vzorca: 
 
 

 
 

 Označenie počiatočné (resp. aktuálne) označuje hodnotu premennej v prvom (resp. 
poslednom) roku, pre ktorý máme k dispozícii údaje. Ideálny je časový interval desať 
rokov. 

  označujú cieľovú a aktuálnu hodnotu ukazovateľa na Slovensku 

 označujú priemernú hodnotu ukazovateľa v piatich 

krajinách, ktoré dosahujú najlepšie hodnoty v aktuálnom, resp. počiatočnom roku. 

  označujú hodnoty ukazovateľov v piatich krajinách s najlepším 
relatívnym (percentuálnym) zlepšením  

  označuje priemerné relatívne zlepšenie krajín K(1 aţ5). 

 Cieľ sa určí ako momentálna hodnota Slovenska plus relatívne zníţenie zaostávania 
za TOP5 (v aktuálnom roku) rýchlosťou krajín . 

 

Pri určovaní najrýchlejšie rastúcich krajín sme vylúčili krajiny nachádzajúce sa 
v počiatočnom roku v TOP5, pretoţe pri týchto krajinách aj veľmi malá absolútna zmena 
môţe znamenať veľkú relatívnu zmenu a viesť k výsledkom nekonzistentným s realitou. 
Problematické sú ukazovatele, pre ktoré máme kratšie časové rady, priamočiare zvyšovanie 
cieľovej hodnoty by sme mali dobre zvaţovať. V takomto prípade sme hodnotu stanovili 
viacnásobným aplikovaním metodiky na aktuálnu hodnotu Slovenska. 
 
Výsledky nekonzistentné s realitou sme touto metodikou dostali pre dva z desiatich 
ukazovateľov, ktoré sme vyhodnocovali (E-government, Roky zdravého ţivota). V týchto 
dvoch prípadoch jednotná metodika určila hodnoty presahujúce maximálne moţné alebo 
nerealisticky vysoké hodnoty. Aj keď interpretácia takýchto výsledkov nie je priamočiara, 
naznačuje moţnosť pomerne rýchleho rastu hodnôt daných ukazovateľov. 
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*     Odhad pre rok 2010. 

** Celkové oneskorenie rozdeľujeme na administratívne (udáva ako dlho trvá zber dát a 

vyhodnotenie daného ukazovateľa, napr. prieskumu, testovania atď.) a skutočné (ide o hrubý odhad 
oneskorenia, ktorým sa prejaví opatrenie na hodnote ukazovateľa). Uvedené hodnoty predstavujú 
oneskorenie v rokoch. 
*** Cieľová hodnota je stanovená na základe expertného odhadu. V prípade ukazovateľov stratégie 
Európa 2020 stĺpec uvádza stanovené národné ciele.  

  

Štrukturálne ukazovatele - NPR 2011
Cieľ 

2020

Časové 

oneskorenie**

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cieľ***
Jednot. 

met.

Celkové 

(administratívne

/skutočné)

Fiškálna politika a verejné financie

Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti (GAP) SK - - - - - 9,0 10,6 0 -

(%  HDP) EÚ - - - - - - - - -

Efektívnosť výberu DPH SK - 63,6 - - 63,6 57,4 56,6 72,0 69,4

(% ) EÚ - 76,5 - - 76,5 72,2 - - - (2/-)

Vzdelávanie, veda a inovácie

PISA SK - - 482 - - 488 - 505 515 5,5 až 11,5

(priemer dosiahnutých bodov) OECD - - 496 - - 497 - - - (1,5 - 3,5/4 - 7)

Predčasné ukončenie školskej dochádzky SK 6,8 6,3 6,6 6,5 6,0 4,9 4,7 6,0 4,9

(%  vo vekovej skupine 18 - 24 rokov) EÚ 16,1 15,8 15,5 15,1 14,9 14,4 14,1 10,0 - (1/-)

Citácie SK 39 35 44 41 44 - - 70 90 6

(% , 100 = priemer EÚ) EÚ - - - - - - - - - (2/4)

Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie SK 12,9 14,3 14,4 14,8 15,8 17,6 22,1 40 64 13

(%  vo vekovej skupine 30 - 34 rokov) EÚ 26,9 28,0 28,9 30,0 31,1 32,3 33,6 40 - (1/12)

Výdavky na vedu a výskum SK 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 - 1,0 1,6 3

(%  HDP) EÚ 1,82 1,82 1,85 1,85 1,90 2,01 - 3,0 - (1/2)

High-tech export SK 4,7 6,4 5,8 5,0 5,2 5,9 - 14,0 8,0 4

(%  na celkovom exporte) EÚ 13,7 14,3 14,0 12,7 12,7 13,6 - - - (2/2)

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miera dlhodobej nezamestnanosti SK 11,8 11,7 10,2 8,3 6,6 6,5 9,2 3,0 2,4 3

(%  aktívneho obyvateľstva nad 15 rokov) EÚ 4,2 4,1 3,7 3,1 2,6 3,0 3,9 - - (1/2)

Miera zamestnanosti SK 63,7 64,5 66,0 67,2 68,8 66,4 64,6 72,0 73,4 2

(%  vo vekovej skupine 20 - 64 rokov) EÚ 67,4 68,1 69,1 70,0 70,4 69,1 68,6 75,0 - (0 - 1/2)

Populácia ohrozená chudobou a vylúčením SK - 32,0 26,7 21,3 20,6 19,6 - 17,2 16,2

(%  populácie) EÚ - 26,0 25,0 24,5 23,6 23,1 - 19,4 - (1/-)

Podnikateľské prostredie

Doing Business SK - - - - - 40 41 15 15 1 až 3

(poradie v rebríčku Svetovej banky) EÚ - - - - - 37 37 - - (0/1 - 3)

Index regulácie trhu produktov SK - - - - 1,63 - - 1,2 0,9 2 až 8

(bodové hodnotenie) OECD - - - - 1,41 - - - - (1 - 5/1 - 3)

E-government index SK 25,5 - 37,3 42,3 - 58,6 62,0 90 >100 2 až 6

(% ) EÚ - - 47,0 52,9 - 61,4 69,1 - - (1/1 - 5)

Transparentné prostredie a vymožiteľnosť 

Korupcia SK - 59 - 59 - 61 - 80 77

(% ) EÚ - 67 - 78 - 80 - - - (1 - 2/-)

Zdravie

Roky zdravého života SK - 55,6 54,4 55,6 52,0 52,2 - 60 66,8

(očakávaný počet rokov pri narodení) EÚ - 60,5 61,1 61,9 61,4 61,2 - - - (2/-)

Environmentálna udržateľnosť

Emisie skleníkových plynov mimo ETS SK - - -2,2 -6,1 -8,2 -12,3 - 13,0 -

(% , zmena voči roku 2005) EÚ - - - - - - - - - (2/-)

Podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe SK - - 6,2 7,4 8,4 - - 14 -

(% ) EÚ - - 8,9 9,7 10,3 - - 20 - (2/-)

Konečná energetická spotreba SK - - -0,2 -1,8 0,8 -6,5 - -11,0 -

(% , zmena voči priemeru rokov 2001- 2005) EÚ - - - - - - - - - (2/-)

E
Ú

E
Ú

E
Ú

E
Ú

E
Ú

E
Ú

E
Ú

E
Ú
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1 Fiškálna politika a verejné financie 
 

1.1.1 Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti 
 
Ukazovateľ GAP, ktorý odzrkadľuje fiškálnu udrţateľnosť verejných financií, meria rozdiel 
medzi aktuálnou a udrţateľnou úrovňou štrukturálneho deficitu. Dlhodobo udrţateľná 
hodnota sa určuje na základe aktuálnej legislatívy a dlhodobých demografických a 
ekonomických prognóz ovplyvňujúcich príjmy a výdavky verejnej správy. Vychádza 
z ukazovateľa S2 sledovaného Európskou komisiou, avšak odstraňuje jeho nedostatky 
a kladie dôraz na vyčíslenie implicitného a podmieneného dlhu. Zohľadňuje hospodársky 
cyklus, jednorazové efekty (predaj majetku), ako aj súhrnné hospodárenie štátnych 
podnikov.  
 
Ukazovateľ je vyčíslený nasledovne: z aktuálneho  deficitu sa odstráni vplyv hospodárskeho 
cyklu a jednorazové efekty, dividendy a pripočíta sa súhrnný hospodársky výsledok 
štátnych podnikov a NBS. Výsledkom je štrukturálny deficit. Ţelateľná úroveň sa vyčísli 
simuláciou nákladov starnutia (penzijný vek a inflačná indexácia) a iných budúcich 
nákladov (napr. avizované  PPP  projekty). GAP sa potom vypočíta ako rozdiel 
štrukturálneho deficitu a ţelateľnej úrovne. Výsledné číslo moţno chápať ako potrebné 
zníţenie výdavkov alebo zvýšenie príjmov, ktoré by zabezpečilo trvalú udrţateľnosť 
verejných financií.  
 
Pozícia 
 
V roku 2010 sa GAP zvýšil na 10,6 %HDP oproti 9 % HDP v roku 2009. V roku 2011 klesne 
vďaka konsolidácii na pribliţne 7 % HDP. 
 

GAP v SR (% HDP) 

2008 2009 2010 2011 cieľ 2020 

-6,7 -9 -10,6 -7* 0 

 

Cieľ 
 
Znížiť hodnoty ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti (GAP) do roku 2020 na nula.  
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Pre udrţateľnosť verejných financií je prirodzená nulová hodnota ukazovateľa GAP 
a fiškálna politika by k tomu mala jednoznačne smerovať. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Pomalá konsolidácia verejných financií z dôvodu nízkeho hospodárskeho rasu. 

 Riziko politickej nevôle konsolidovať verejné financie sa v čase dlhovej krízy zníţilo. 
Zo strednodobého aţ dlhodobého hľadiska ho povaţujeme naďalej za relevantné. 
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1.1.2 Efektívnosť výberu DPH  
 
Indikátor efektívnosť výberu DPH (EFDPH) porovnáva skutočný výber s efektívnym 
výberom (resp. efektívnym zdanením). Počíta sa ako podiel skutočného výberu dane 
z pridanej hodnoty na efektívnom výbere dane z pridanej hodnoty. Efektívny výber daní 
zohľadňuje rozličné sadzby DPH, a tak podiel niţší ako 100% určuje mieru daňových 
únikov. 
  
Pozícia 
 
Slovensko patrí medzi päť najhorších krajín v EÚ s 57,4% efektívnosťou výberu DPH, keď 
priemer EÚ aj V3 je na 72%. Medzi rokmi 2005 aţ 2009 sa pritom zhoršil aţ o 13 p.b. Pokles 
patrí tieţ medzi najväčšie v EÚ, pričom niţší výber oproti roku 2005 dosiahla väčšina krajín 
EÚ, v šiestich z nich bol vyšší ako 10 p.b. Šesť krajín zaznamenalo efektívnejší výber daní, 
v rozmedzí 1,9 aţ 3,7 p.b.  
 

Ukazovateľ EFDPH v roku 2009    

          
TOP 5 - priemer 0,85  V3 - priemer 0,72 

     

Cyprus 0,96  Maďarsko 0,70 

Rakúsko  0,83  ČR 0,74 

Estónsko 0,82  Poľsko 0,70 

Malta  0,81    

Slovinsko 0,81    
     

Priemer 20 krajín EÚ 0,72  Slovensko 0,57 
     

TOP 3 - zmena medzi 2009-2005 0,03  Slovensko - zmena 2006-2009 -0,13 
     

Luxembursko 0,04    

Nemecko 0,03    

Estónsko 0,03    

 
Cieľ 
Zvýšiť do roku 2020 hodnotu ukazovateľa na 0,72. 
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Cieľ zodpovedá priemeru EÚ resp. V3. 
 
Riziká pre naplnenie cieľa:  

 Rizikom pre dosiahnutie cieľa môţe byť zmena legislatívy, ktorá spôsobí pokles 
výnosu DPH. Tým vzrastú daňové výdavky v oblasti DPH.  

 
Alternatívne ukazovatele 
 
Efektívnosť zdanenia práce – ukazovateľ skonštruovaný kolektívom autorov štúdie Ako sa 
najesť z grafov porovnáva efektívny výber s efektívnou legislatívnou sadzbou zdanenia 
práce. Výhodou je, ţe dobre monitoruje „deravosť“ daňových systémov, na druhej strane 
jeho slabé miesta sú v určení efektívneho daňového klinu (skutočné príjmové rozdelenie a 
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štruktúra domácností) a nepresnosti v meraní zmiešaných dôchodkov. Výzvou do 
budúcnosti ostáva meranie efektívnosti výberu celého daňového systému. 
 
Opatrenia NPR 2011-2013 pre fiškálnu politiku a verejné financie 

Daňovo-odvodový systém 

Zmenšenie počtu výnimiek v daňovom a odvodovom systéme 

Zavedenie superhrubej mzdy ako základu pre výpočet daní a odvodov zamestnancov  

Zavedenie jednotného vymeriavacieho základu pre všetky typy osôb 

Zrušenie a nahradenie zniţovania nezdaniteľnej časti základu dane  (pseudo milionárskej dane)  

Zníţenie daňovo-odvodového zaťaţenia práce, presun do zaťaţenia spotreby a majetku 

Zamedzenie obchádzania daňovej povinnosti, najmä v prípade DPH 

Zváţenie moţnosti zrušenia zdravotných odvodov a ich presunutia do daňového systému 

Zjednotenie výberu daní, ciel a odvodov – reforma úradov na jedno miesto, zmenšenie počtu 
výkazov  
Fiškálne inštitúcie 

Ústavný Zákon o rozpočtovej zodpovednosti (tzv. rozpočtová ústava) 

Sledovanie čistého bohatstva krajiny 

Zavedenie výdavkových limitov a dlhovej brzdy, politické sankcie pri ich nedodrţaní 

Zriadenie fiškálnej rady - nezávislej kontrolnej inštitúcie 

Úprava pravidiel pre hospodárenie obcí, miest a VÚC, vrátane úpravy moţnosti zadlţovania 
samospráv  

Transparentný rozpočet s jednotnou štruktúrou, lepšia informovanosť obyvateľov 

Dôchodková reforma 
Zavedenie zákonnej väzby medzi očakávanou dĺţkou ţivota v seniorskom veku a dôchodkovým 
vekom 

Zmena schémy valorizácie dôchodkov na inflačnú 

Zníţenie administratívnej záťaţe zavedením jednotného výberu daní a poistného 

Zmena garancií a motivujúca schéma poplatkov v druhom pilieri 

Povinný vstup do druhého piliera 

Zúţenie okruhu poberateľov dôchodkov v ozbrojených zloţkách 
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2 Vzdelávanie, veda a inovácie 
 
V oblasti vzdelávania a vedy odporúčame sledovať ukazovatele pre základné a vysoké 
vzdelávanie a pre vedeckú činnosť. Výsledky v oblasti základného vzdelávania sleduje 
prieskum OECD PISA, stratégia Európa 2020 sa zameriava na meranie predčasného 
ukončovania školskej dochádzky. Nami zostavený ukazovateľ Citácie meria výsledky 
výskumných pracovísk, teda zahŕňa aj výskumnú stránku kvality vysokých škôl. Stratégia 
Európa 2020 meria podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie a výdavky na vedu a výskum. 
Ekonomiku zaloţenú na vedomostiach a výskume zachytáva ukazovateľ High-tech export. 
 

2.1 Základné vzdelávanie 

2.1.1 PISA 
 
Prieskum PISA (Program for International Student Assessment, OECD), zameraný na 
meranie kvality základného vzdelávania, je medzinárodné štandardizované hodnotenie 
vedomostí a zručností 15-ročných ţiakov (blízko ukončenia povinnej školskej dochádzky). 
Hodnotí ţiakov v troch oblastiach – v matematike, čítaní a prírodných vedách, pričom sú 
kľúčové vedomosti a zručností potrebné pre ţivot, nie školské osnovy. Meranie prebieha od 
roku 2000 v trojročných cykloch, testy sú spoločné pre všetky krajiny. Nami navrhnutý 
ukazovateľ je aritmetickým priemerom hodnotení v jednotlivých oblastiach.  
 
Pozícia 
 
Vo všetkých meraniach sa Slovensko v celkovom hodnotení ocitlo pod priemerom OECD, a 
tieţ pod priemerom krajín V3. Pomerne výrazné je zaostávanie Slovenska v čitateľskej aj 
prírodovednej gramotnosti, okolo priemeru OECD a V3 sa pohybuje v matematike. 
 

Výsledky testovania PISA 2009         
          

TOP 5 - priemer 550 
 

V3 - priemer 496 

     Šanghaj 577 
 

Maďarsko 496 

Hongkong 546 
 

ČR 490 
Fínsko 543 

 
Poľsko 501 

Singapur 543 
   

Juţná Kórea 541 
   

     OECD - priemer 497 
 

Slovensko 488 

     OECD - priemerná zmena 2003 – 2009  -1,3 
 

Slovensko – zmena 2003 – 2009   0,7 

     TOP 3 - zmena medzi 2003 – 2009   
    

     Mexiko 23,3 
   

Turecko 21,6 
   

Portugalsko 19,3 
   

          

 
 
 



11 
 

Vývoj ukazovateľa PISA medzi r. 2000 až 2009 

 

Hodnotenie PISA 2009 v jednotlivých 
predmetoch 

 

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      

  

Zdroj: OECD 

Cieľ 
 
Zvýšenie znalostí a zručností žiakov na priemerný počet bodov 505 v prieskume OECD – 
PISA 2018. 
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Kvantifikácia vplyvu jednotlivých opatrení na ukazovateľ nie je dostupná, cieľ 
vychádza z pozitívnych skúseností v iných krajinách, ktoré z podobnej východiskovej 
pozície dosiahli najväčšie zlepšenie od r. 2000 (Poľsko, Nemecko, Lotyšsko).  

 Poľská reforma (1999) – úspešný príklad systémovej reformy školstva, zlepšenie 
hodnoty ukazovateľa o 24 bodov v priebehu necelých desiatich  rokov. 

 Slovensko uskutočnilo čiastočnú reformu (2008) – jej vplyv je zatiaľ otázny, skôr 
nedostatočný, reforma bola menej radikálna ako v Poľsku.   

 Na Slovensku sú pomerne veľké rozdiely medzi ţiakmi (štandardná odchýlka nad 
priemerom OECD), silná závislosť sociálneho prostredia a školských výsledkov (nad 
priemerom OECD). Problémová je skupina veľmi slabých ţiakov (počet detí s veľmi 
slabými výsledkami nad priemerom OECD), výsledky týchto ţiakov sú ťaţko 
ovplyvniteľné, vyţadujú opatrenia mimo oblasti vzdelávania.  

 V optimistickom scenári predpokladáme najvýraznejšie zlepšovanie najslabších 
skupín (zlepšenie o cca 10%), odhadovaný vplyv na celkovú hodnotu ukazovateľa je 
5 bodov.    

 Pouţitím jednotnej metodiky sme dostali cieľovú úroveň 515 bodov, ktorú sme 
z vyššie uvedených príčin zníţili. Jednotnú metodiku sme pouţili na údaje z rokov 
2000 aţ 2009, zahrnuli sme teda len krajiny, ktoré sa zúčastnili testovania v roku 2000.  

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Slabé výsledky detí so sociálne znevýhodneného prostredia, časová náročnosť zmien.  

 Prebiehajúca reforma vyučovacích osnov so zatiaľ neznámymi výsledkami. 
 
Alternatívne ukazovatele 
 

470,00

475,00
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500,00
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EÚ27 Slovensko V3

TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) a PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy Study) hodnotia výkonnosť ţiakov v matematike, prírodných 
vedách a čítaní. Testovaní sú ţiaci v štvrtom ročníku ZŠ, TIMMS meria navyše aj ţiakov 
ôsmeho ročníka. Na rozdiel od ukazovateľa PISA, ktorý meria medzinárodne porovnateľné 
vedomosti a zručnosti, TIMMS monitoruje výsledky ţiakov vo vzťahu k predpísanému 
obsahu vzdelávania, v porovnaní s PISA sú vykazované pomerne nepravidelne. 
 

2.1.2 Predčasné ukončenie školskej dochádzky (ukazovateľ stratégie 
Európa 20202) 

 
Ukazovateľ vyjadruje podiel populácie vo veku 18 – 24 rokov s najniţším vzdelaním (ISCED 
0, 1, 2, 3C), ktorá nepokračuje v ďalšom vzdelávaní. Ţiak nepokračuje vo vzdelávaní, ak sa 
počas posledných štyroch týţdňov pred uskutočnením prieskumu nezúčastnil ţiadneho 
typu vzdelávania. Ukazovateľ nezohľadňuje relevantnosť vzdelávania pre súčasnú alebo 
budúcu prácu respondenta, ani dôvod jeho neúčasti na vzdelávaní.  
 
Ukazovateľ PUŠD v roku 2010         

          

TOP 5 - priemer 5,4 

 
V3 - priemer 6,9 

     Slovensko 4,7 
 

Maďarsko 10,5 

ČR 4,9 
 

ČR 4,9 

Slovinsko 5,0 
 

Poľsko 5,4 

Poľsko 5,4 
   Luxembursko 7,1 
        EÚ 27 - priemer 14,1 

 
Slovensko 4,7 

     TOP 3 - zmena medzi 2002-2010  
  

Slovensko - zmena 2002-2010 -2,0 

     Luxembourg -9,9 
   Bulgaria -6,8 
   Iceland -6,2 
             

 
Vývoj ukazovateľa PUŠD medzi rokmi 2000 až 
2010 (%) 

 

Vývoj a prognóza podielu rómskej populácie 
na celkovej populácii podľa vekových skupín 
(%) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Zdroj: Eurostat, Marcinčin, Marcinčinová (2009) 

                                                           
2 Údaje pre všetky ukazovatele stratégie Európa 2020 uvádza Eurostat. 



13 
 

 
 
Cieľ 
 
Zachovanie podielu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou do 6 %. 
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Cieľ zohľadňuje súčasný stav, keď Slovensko patrí dlhodobo ku krajinám s najniţším 
počtom ţiakov, ktorí predčasne opúšťajú školu a vzdelávací systém.  

 Negatívny vplyv na vývoj ukazovateľa môţe mať mierny nárast podielu rómskej 
populácie vo veku 0 - 14 rokov na populácii v tejto vekovej skupine, ku ktorému došlo 
v ostatných rokoch. Vplyv na hodnotu ukazovateľa sa pokúša kompenzovať legislatíva 
prijatá v posledných rokoch3 (školský zákon, zákon o odbornom vzdelávaní).  
 

Riziko pre naplnenie cieľa: 

 Nárast podielu rómskej populácie v sledovanej vekovej skupine na celkovej populácii v 
tejto vekovej skupine. 

 
Opatrenia NPR 2011-2013 pre základné vzdelávanie 

Opatrenia na zabránenie skorej segregácie, prehodnotenie špeciálnych škôl 

Zvýšenie počtu špeciálnych pedagógov a asistentov 

Posilnenie nultých ročníkov 

Spustenie pilotného projektu vzdelávania rómskej menšiny v materinskom jazyku 

Zrovnoprávnenie financovania druhého stupňa ZŠ a prvých štyroch tried OG 

Zavedenie jednotného testovania piatakov, na základe ktorého budú ţiaci príjmaní na výberové 
školy 
Rozvoj vyuţívania IKT – rozšírenie digitálneho programu, reforma štátnych vzdelávacích 
programov 

Dobudovanie kapacít a zvýšenie digitálnych kompetencií učiteľov 

Systém interného aj externého hodnotenia kvality škôl, súlad externého hodnotenia 

Identifikácia najlepších učiteľov 

Zníţenie administratívnej záťaţe na školách 

Otvorenie trhu s učebnicami 

Zmena obsahu vzdelávania, podpora praktického vyučovania 

Podpora uţšieho prepojenia odborných škôl s praxou 

Doladenie normatívneho systému financovania 

 

2.2 Vysokoškolské vzdelávanie 

2.2.1 Citácie  
 
Ukazovateľ Citácie (CIT) je definovaný ako podiel citácií na výskumného pracovníka za 
daný rok. Pri určení počtu citácií vychádzame z databázy Web of Science spoločnosti 
Thomson Reuters, ktorú povaţujeme za najlepšiu dostupnú databázu. Do úvahy berieme 

                                                           
3 Nové vzdelávacie programy majú zvýšený počet vyučovacích hodín zameraných na technickú a pracovnú výchovu, čo má 
vyplývať z prirodzených záujmov rómskej populácie o osvojenie si zručností v oblasti spracovania kovov a dreva, prácu s 
textíliami a podobne. 
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citácie (uverejnené v ľubovoľnom roku) relevantnej publikácie (článok, vedecká poznámka, 
atď.) uverejnenej v danom roku, ktorej aspoň jeden autor pracuje v danej krajine. Výskumní 
pracovníci sú všetci pracovníci pracujúci vo výskume na plný pracovný úväzok. Vzhľadom 
na to, ţe ukazovateľ z definície v čase klesá, sledujeme relatívnu hodnotu podielu 
k priemeru EÚ 27. Ukazovateľ meria primárne kvalitu základného výskumu, ktorého 
významná časť je vykonávaná na vysokých školách4. Aj keď o vplyve výskumných 
výsledkov vysokých škôl na kvalitu vzdelávania sa vedie v literatúre5 polemika, prikláňame 
sa k názoru, ţe Citácie sú v slovenských podmienkach zároveň pribliţným ukazovateľom 
pre kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Vychádzame pri tom z presvedčenia, ţe školy 
s výskumom na veľmi nízkej úrovni nemôţu poskytovať dostatočne kvalitné odborné 
vzdelávanie. Pouţitie pribliţného ukazovateľa je vynútené neexistenciou lepšieho 
medzinárodne porovnateľného ukazovateľa hodnotiaceho kvalitu vysokoškolského 
vzdelávania6.  
 
Pozícia 
 
V posledných desiatich rokoch vykazoval slovenský výskum veľmi slabú citovanosť, len na 
úrovni 38 % priemeru EÚ 27* (na Slovensku úroveň 1,7 citácií na výskumníka ročne, priemer 
EÚ 27 bol 4,6). Zaostávame aj za všetkými krajinami V3, ktoré dosahujú priemernú úroveň 
66 % EÚ 27. Slovensko v hodnote ukazovateľa stagnuje, aj keď niektoré krajiny (Grécko, 
Belgicko) sa oproti EÚ 27 dokázali výrazne zlepšiť.  
 
Zaostávanie Slovenska sa prejavuje v oboch zloţkách ovplyvňujúcich výsledný ukazovateľ: 
v počte publikácií v renomovaných časopisoch na jedného výskumníka, aj v citovanosti 
jednotlivých uverejnených publikácií. 
 
Desaťročný priemer ukazovateľa CIT 1999 - 2008  
          

TOP 5 - priemer 1,71 
 

V3 - priemer 0,66 

     Holandsko 2,25 
 

Maďarsko 0,83 

Taliansko 1,72 
 

ČR 0,71 

Dánsko 1,66 
 

Poľsko 0,45 

Belgicko 1,48 
   Švédsko 1,43 
        EÚ 27* - priemer 1,00 
 

Slovensko 0,38 

     TOP 3 - zmena medzi 1999 - 2008 
  

Slovensko - zmena 1999-2008  0,05 

     Grécko 0,46 

   Luxembursko 0,36 
   Belgicko 0,29 
           

*okrem Malty 

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Podľa údajov z databázy Web of Science vysoké školy v súčasnosti na Slovensku produkujú približne 65 % všetkých 
publikácií.  
5  Zaujímavé sú napríklad práce Remler, Pema (2004) a Ehrenberg (2002). 
6 Sľubný výsledok môže priniesť projekt AHELO OECD, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko. 
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Vývoj podielu citácií na výskumníka relatívne 
k priemeru EÚ 27 – ukazovateľ CIT  

 

Vývoj podielu citácií na výskumníka 
(absolútne vyjadrenie) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
   

 Zdroj: Web of Science, Eurostat 
 

Podiel citácií na publikáciu relatívne 
k priemeru EÚ 27 

 

 Podiel publikácií na výskumníka (absolútne 
vyjadrenie) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   
 

Zdroj:Web of Science, Eurostat 

Cieľ 
 
Dosiahnutie počtu citácií na jedného výskumníka na úrovni minimálne 70 % priemeru EÚ 
do roku 2020.  
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Pri stanovení cieľa bola východiskom nízka pozícia Slovenska a úroveň krajín V3. 
Cieľ je pomerne odlišný od cieľa stanoveného jednotnou metodikou, čo je 
zapríčinené odlišnou východiskovou pozíciou krajín, ktoré dosahovali najrýchlejšie 
zlepšenie. 

 Pouţitím jednotnej metodiky sme dostali cieľovú úroveň aţ 90 % priemernej hodnoty 
ukazovateľa v EÚ. Cieľ sme určili z údajov z rokov 1998 aţ 2008. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Nemotivujúce ohodnotenie vedeckých pracovníkov nezávislé na výsledkoch. 

 Únik vedeckých kapacít do zahraničia. 
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Alternatívne ukazovatele 
 
Alternatívne citačné/publikačné indexy 

 Publikácie na výskumníka – ukazovateľ menej popisuje kvalitu výstupov, avšak je 
lepšie porovnateľný v čase. Databáza Web of Science zahŕňa niekoľko desiatok 
slovenských časopisov, ukazovateľ môţe byť skreslený tvorbou „prázdnych“ 
publikácií. 

 Zahrnutie všetkých pracovníkov výskumných inštitúcií alebo vyjadrenie podielu na 
obyvateľa. 

 Zahrnutie len VŠ výskumu. 
 
Šanghajský rebríček (Academic Rating of World Universities) - rebríček 500 najlepších 
univerzít, hodnotí školy na základe vedeckých výsledkov. Do úvahy berie počty publikácií, 
citácií a ocenení (Nobelove ceny, Fieldsove medaile a pod.). V rebríčku sa momentálne 
nenachádza ţiadna slovenská univerzita (jedna česká, dve maďarské a dve poľské).  
 
AHELO - pripravované testovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Prebieha fáza 
prípravy skúšobného prieskumu, nie je rozhodnuté o jeho uskutočniteľnosti. Slovensko sa 
zapojilo do skúšobných testovaní, ktoré prebiehajú v roku 2011. 
 

2.2.2 Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie (ukazovateľ stratégie 
Európa 2020) 

 
Podiel absolventov vysokoškolského štúdia vo veku 30 - 34 rokov pripadajúci na celkový 
počet obyvateľov rovnakej vekovej skupiny. Stupeň vysokoškolského štúdia zodpovedá 
úrovni ISCED 5-6. Tento výstupový ukazovateľ neodráţa kvalitu, a teda ani pridanú 
hodnotu vysokoškolského štúdia. Vzhľadom na to, ţe na Slovensku študujú študenti na VŠ 
prevaţne vo veku 19 – 25 rokov, hodnota ukazovateľa pre rok 2020 je uţ v prevaţnej miere 
známa dnes a verejné politiky ju nemôţu výraznejšie ovplyvniť.  
 

Ukazovateľ MVVP v roku 2010         

          

TOP 5 - priemer 46,9 
 

V3 - priemer 27,1 

     Írsko 49,9 
 

Maďarsko 25,7 

Dánsko 47,0 
 

ČR 20,4 

Luxembursko 46,1 
 

Poľsko 35,3 

Švédsko 45,8 
   Fínsko 45,7 
        EÚ 27 - priemer 33,6 
 

Slovensko 22,1 

     TOP 3 - zmena medzi 2000-2010  
  

Slovensko - zmena 2000-2010 11,5 

     Luxembursko 24,9 
   Poľsko 22,8 
   Írsko 22,4 
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Vývoj ukazovateľa MVVP medzi rokmi 2000 
až 2010 (%) 

 
 

Zdroj: Eurostat 
 
Cieľ 
 
Zvýšenie podielu obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov s ukončeným vysokoškolským alebo 
rovnocenným vzdelaním na minimálne 40 % v roku 2020. 
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Ministerstvo školstva SR očakáva, ţe počet obyvateľov s najmenej vysokoškolským 
vzdelaním na populácii 30 - 34 ročných v roku 2020 môţe dosiahnuť hodnotu aţ 
takmer 50 % (pri zachovaní vekovej štruktúry absolventov a podielu absolventov VŠ 
na danom populačnom ročníku).  

 
Riziko pre naplnenie cieľa:  

 Pozitívne riziko - súčasné počty vysokoškolákov budú znamenať výrazné prekonanie 
cieľa. 

 

Opatrenia NPR 2011-2013 pre vysokoškolské vzdelávanie 

Zmena systému akreditácie – viazanie na kolektív, akreditácia odborov, internacionalizácia 

Zvýšenie nárokov na získanie akademických titulov 

Zrušenie členenia vysokých škôl a podpora excelentnosti 

Zapojenie sa do projektu AHELO OECD 

Zverejňovanie informácií o priemerných mzdách a uplatňovaní absolventov študijných odborov 

Financovanie VŠ na základe vedeckých výsledkov, analýza zrovnoprávnenia súkromných 
a verejných VŠ 

Zrovnoprávnenie financovania výskumných pracovísk, transparentnosť 

Zefektívnenie čerpania eurofondov 
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2.3 Veda, výskum a inovácie 

Vo vede, výskume a inováciách povaţujeme za potrebné merať kvalitu základného, ako aj 
aplikovaného výskumu. Kvalitu základného výskumu zachytáva ukazovateľ Citácie, ktorý 
uvádzame aj ako ukazovateľ kvality vysokoškolského vzdelávania v časti 1.2. Stratégia 
Európa 2020 sleduje výdavky na vedu a výskum. Proxy (pribliţným) ukazovateľom 
aplikovaného výskumu je ukazovateľ High-tech export, ktorý je zameraný na výrobu 
technicky náročných produktov.    
 

2.3.1 Výdavky na vedu a výskum (ukazovateľ stratégie Európa 2020) 
 
Percentuálny podiel celkových (verejných a súkromných) výdavkov na výskum a vývoj na 
HDP. Ide o ukazovateľ merajúci vstupy do výskumného procesu nezohľadňujúci výsledky.  
 
Ukazovateľ GERD v roku 2009         

          

TOP 5 - priemer 3,3 
 

V3 - priemer 1,1 

     Fínsko 4,0 
 

Maďarsko 1,2 

Švédsko 3,6 
 

ČR 1,5 

Island 3,1 
 

Poľsko 0,7 

Dánsko 3,0 
   Nemecko 2,8 
        EÚ 27 - priemer 2,0 
 

Slovensko 0,5 

     TOP 3 - zmena medzi 1999-2009 
  

Slovensko - zmena 1999-2009 -0,2 

     Portugalsko 1,0 
   Rakúsko 0,9 
   Dánsko 0,8 
             

 
Vývoj ukazovateľa GERD medzi rokmi 1995 až 
2009 (%) 

 
 

Zdroj: Eurostat 
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Cieľ 
 
Zvýšenie celkových výdavkov na výskum a vývoj do roku 2020 na 1 % HDP.  
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Cieľ zohľadňuje najmä doterajší vývoj výdavkov na výskum a vývoj a vplyv krízy na 
budúci vývoj súkromných výdavkov. Pre efektívne vyuţitie dodatočných verejných 
zdrojov bude potrebná inštitucionálna reforma systému výskumu a vývoja.  

 Potenciál pre vyššie výdavky je vo vyššom čerpaní štrukturálnych fondov alokovaných 
pre oblasť výskumu a vývoja a posilnení výskumných kapacít súkromného sektora. 

 V minulosti definovaný cieľ 1,8 % HDP sa ukazuje ako vysoko nerealistický.   
 

Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Výraznejšie negatívne dopady celosvetovej hospodárskej krízy na hospodársky vývoj neţ 
sú súčasné očakávania. 

 Nedostatočné podmienky pre inovácie v súkromnom sektore, čo môţe negatívne 
ovplyvniť výšku súkromných výdavkov na výskum a vývoj. 

 

2.3.2 High-tech export  
 
Podiel high-tech produktov na celkovom exporte (HTE). High-tech produkty sú produkty 
s veľkou náročnosťou na výskum a vývoj, podľa Eurostatu je do high-tech produkcie 
zahrnutá vybraná produkcia z nasledovných deviatich sektorov: letecký priemysel, počítače 
a kancelárske stroje, elektronické telekomunikačné zariadenia, farmaceutický priemysel, 
vedecké prístroje, elektrické stroje, chemický priemysel, neelekronické prístroje, zbrojný 
priemysel. 
 
Pozícia 
 
Slovensko výrazne zaostáva za priemerom krajín EÚ a V3. Z krajín V3 dosauje horšie 
výsledky iba Poľsko, štartovacia pozícia v roku 1995 bola pri tom rovnaká pre Slovensko ako 
pre ostatné krajiny V3. Najhoršie výsledky zo všetkých krajín EÚ zaznamenalo Portugalsko 
(3,6 %). 
 
Ukazovateľ High-tech export v roku 2009 (%)       

          

TOP 5 - priemer EÚ (bez LU, MT, CY) 20,1 
 

V3 - priemer 14,4 

     Maďarsko 22,3 
 

Maďarsko 22,3 
Írsko 22,1 

 
ČR 15,2 

Francúzsko 19,7 
 

Poľsko 5,7 
Holandsko 18,4 

   Veľká Británia 18,2 
        EÚ 27 - priemer 13,6 

 
Slovensko 5,9 

     TOP 3 - zmena 2000 - 2009 (bez LU, MT, CY)   

 
Slovensko - zmena 2000 - 2009 (pb) 3,0 

     ČR 7,4 
   Rumunsko 3,6 
   Litva 3,2 
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Vývoj ukazovateľa HTE medzi rokmi 1995 až 2009 (%) 

 
 

Zdroj: Eurostat 
 
Cieľ 
 
Zvýšenie podielu high-tech exportu na celkovom exporte na 14 %.  
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Pri určovaní cieľovej hodnoty sme vychádzali zo štúdie NBS Ako sa najesť z grafov7, 
ktorej autori navrhujú pomerne ambiciózny cieľ na úrovni 14 %.  

 Pouţitím jednotnej metodiky sme dostali cieľovú úroveň 8 %. Cieľ sme určili 
z údajov z rokov 1999 aţ 2008. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Zmena charakteru produkcie je podmienená časovo náročnými zmenami, najmä vo 
vzdelávaní.  

 Plnenie cieľa je do veľkej miery závislé od prílevu zahraničných investícií. 
 
Alternatívne ukazovatele 
 
Počet patentov – ukazovateľ aplikovaného výskumu, pomerne kvalitné (nie úplné) údaje 
zverejňuje Eurostat. Údaje však môţu byť skreslené patentovaním v zahraničí. 
 
Objem exportu služieb (globalizácia) – ukazovateľ zachytáva pokročilé štádium ekonomík, 
kedy sa vyváţajú aj sluţby a krajiny sa snaţia výrobu s nízkou pridanou hodnotou 
premiestniť do menej vyspelých krajín. Nevýhodou ukazovateľa je, ţe nemonitoruje 

priemyselnú výrobu, ktorá je v súčasnej fáze hospodárskeho vývoja kľúčovou pre 
ekonomiku Slovenska. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Martin Filko, Štefan Kišš, Ľudovít Ódor, Matej Šiškovič: Ako sa najesť z grafov. NBS, 2010. 
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Opatrenia NPR 2011-2013 pre vedu a výskum 

Zrovnoprávnenie financovania výskumných pracovísk, transparentnosť 

Vytvorenie podmienok na zvýšenie súkromného výskumu 

Zefektívnenie čerpania eurofondov 

Podpora inovačných aktivít 

Projekt JEREMIE – podpora inovácií v malom a strednom podnikaní 

Výzvy pre finančných sprostredkovateľov na záruky pokrývajúce prvú stratu 

Podpora vymoţiteľnosti práv duševného vlastníctva 
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3 Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
Vysoká nezamestnanosť a sociálne vylúčenie niektorých skupín obyvateľstva (najmä 
príslušníkov rómskeho etnika) patria dlhodobo medzi najzávaţnejšie problémy Slovenska. 
Mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20-64 rokov, hlavný cieľ stratégie Európa 2020, 
navrhujeme doplniť o ukazovateľ dlhodobej nezamestnanosti, keďţe v tejto oblasti 
Slovensko dlhodobo výrazne zaostáva. Sociálnu inklúziu meria ukazovateľ PRPE (taktieţ 
ukazovateľ stratégie Európa 2020), ktorý však kvôli niekoľkým výrazným nedostatkom 
nepovaţujeme za ideálny.     
 

3.1 Zamestnanosť 

3.1.1 Miera dlhodobej nezamestnanosti 
 
Ukazovateľ dlhodobej nezamestnanosti (LTUN) meria situáciu na okraji trhu práce 
hraničiacom s neaktivitou. Ukazovateľ je definovaný ako podiel ľudí v produktívnom veku 
(najmenej 15 rokov) neţijúcich v spoločnej domácnosti, ktorí v posledných 12 mesiacoch 
nepracovali napriek tomu, ţe si aktívne hľadali prácu, na aktívnej populácii v tejto vekovej 
skupine.    
 
Pozícia 
 
Aj keď sa Slovensko v uplynulých rokoch zlepšovalo, od roku 2000 je v indikátore LTUN 
najhoršou krajinou EÚ aj OECD. Kým priemer EÚ aj V3 sa v roku 2010 pohyboval okolo 4 %, 
na Slovensku bolo dlhodobo nezamestnanej aţ 9,2 % aktívnej populácie. Vrchol sme pritom 
zaznamenali v roku 2002 s 12,2 %.  
 
Vysokou dlhodobou nezamestnanosťou trpia najmä krajiny z nášho regiónu, pričom vo 
všetkých sme do nástupu krízy pozorovali klesajúcu tendenciu. Veľmi dobre sa v poslednom 
desaťročí s dlhodobou nezamestnanosťou vyrovnali najmä pobaltské štáty, Bulharsko 
a Poľsko, s najväčšími poklesmi od začiatku roku 2000.  
 
Ukazovateľ LTUN v roku 2010         

          

TOP 5 - priemer 1,1 

 
V3 - priemer 3,8 

     Nórsko 0,7 
 

Maďarsko 5,5 

Rakúsko 1,1 
 

ČR 3,0 

Holandsko 1,2 
 

Poľsko 3,0 

Cyprus 1,3 
   Luxembursko 1,3 
        EÚ 27 - priemer 3,9 
 

Slovensko 9,2 

     TOP 3 - zmena medzi 2001-2010  
  

Slovensko - zmena 2001-2010 -2,1 

     Bulharsko -7,3 
   Poľsko -6,2 
   Slovensko -2,1 
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Vývoj LTUN medzi rokmi 1998 až 2010 

 

Vývoj LTUN v krajinách EÚ s najvyššou 
dlhodobou nezamestnanosťou v r. 1998  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Zdroj: Eurostat 

Na konci 90. rokov bola dlhodobá nezamestnanosť oproti Slovensku vyššia v Litve, 
Lotyšsku, Taliansku a Španielsku. V týchto krajinách však miera dlhodobej nezamestnanosti 
v tom čase uţ klesala (okrem Litvy), kým na Slovensku jej úroveň do roku 2002 ešte narástla. 
Vplyvom krízy v niektorých týchto krajinách hodnota LTUN v roku 2009 prudko vzrástla 
(Litva, Lotyšsko, Španielsko), kým na Slovensku a v Taliansku ostala ešte pomerne stabilná 
a dôsledky hospodárskej krízy sa naplno prejavili aţ v roku 2010.   
 

Odhad podielu rómskeho etnika na trhu práce 

  

konzervatívny odhad  optimistický odhad  

participácia 33 % participácia 48 % 

2009 
počet 
(tis.) 

podiel z 
celkového 

obyvateľstva 
počet 
(tis.) 

podiel z celkového 
obyvateľstva 

rómov spolu 430 8,00% 430 8,00% 

produktívny vek 287 7,40% 287 7,40% 

zamestnanosť* 29 0,7 p.b. 48 1,2 p.b. 

nezamestnanosť* 67 2,7 p.b. 88 3,6 p.b. 

neaktivita* 191 5,0 p.b. 150 3,8 p.b. 

dlhodobo nez. – odhad* 44 1,8 p.b. 59 2,4 p.b. 

obyvateľstvo spolu  5400   
  produktívny vek spolu 3900   
  aktívna populácia 2445    

2020     
  rómov spolu 500 9,10% 500 9,10% 

produktívny vek 340 9,20% 340 9,20% 

zamestnanosť* 34 0,9 p.b. 60 1,6 p.b. 

nezamestnanosť* 79 3,4 p.b. 100 4,3 p.b. 

neaktivita* 227 6,1 p.b. 180 4,9 p.b. 

dlhodobo nez. – odhad* 53 2,3 p.b. 66 2,9 p.b. 

obyvateľstvo spolu 5500     

produktívny vek spolu 3700     

aktívna populácia 2320    

 *príspevok k hodnote pre celkovú pop. Zdroj: Marcničin, Marcinčinová (2009), výpočty autorov 
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Vysoký podiel dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku súvisí aj s nelichotivou situáciou 
rómskej menšiny. Odhady počtu zamestnaných a nezamestnaných Rómov sa rôznia, a zdroje 
sa pomerne málo venujú odhadom participácie Rómov na trhu práce. Uvádzame preto dva 
odhady vychádzajúce z optimistického (vzhľadom na participáciu Rómov na trhu práce) 
a konzervatívneho odhadu8. Z týchto odhadov vyplýva, ţe napriek nízkej zamestnanosti 
rómskej menšiny (odhaduje sa len okolo 10 %), sa na dlhodobej nezamestnanosti prejavuje 
len pribliţne na úrovni 2,4/1,8 p.b. (optimistický/konzervatívny odhad), nakoľko pomerne 
veľká časť Rómov sa zaraďuje do skupiny neaktívnych. Vysoká dlhodobá nezamestnanosť 
teda môţe byť len čiastočne pripísaná situácii rómskeho etnika. Odhadmi podielu iných 
sociálne vyčlenených skupín ţiaľ nedisponujeme. 
 
Cieľ 
 
Zníženie dlhodobej nezamestnanosti do roku 2020 na 3 %.  
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Pri stanovení cieľovej hodnoty sme brali do úvahy hodnotu LTUN v Bratislavskom 
kraji a celkovú hodnotu v predkrízovom období a pridali sme niekoľko 
zjednodušujúcich predpokladov: hodnotu ukazovateľa v Bratislavskom kraji 
povaţujeme za minimálnu(„prirodzenú“) mieru LTUN.  

 Bez politík špeciálne zameraných na sociálne vyčlenených a neaktívnych členov 
sociálne vylúčených skupín (ktorých prejavenie vyţaduje dlhší čas) teda odhadujeme 
moţnosť politikami zameranými na dlhodobo nezamestnaných zníţiť úroveň z 9,2 % 
v roku 2010 (6,6 % v roku 2009) na hodnotu 3 % v roku 2020 (zahŕňa vplyv 
prirodzenej dlhodobej nezamestnanosti aj vplyv sociálne vyčlenených skupín). 

 Pouţitím jednotnej metodiky sme dostali cieľ na úrovni 2,4 % v roku 2020. Cieľ sme 
určili z údajov z rokov 2000 aţ 2009. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Spomalenie rastu zamestnanosti spôsobenom krízou. 

 Väčšia participácia sociálne vylúčených skupín na trhu práce v krátkodobom 
horizonte zvýši nezamestnanosť, čo sa môţe prejaviť aj v dlhodobej nezamestnanosti. 
Účinná politika začleňovania sociálne vylúčených skupín sa teda môţe negatívne 
prejaviť na hodnote LTUN. 

 
Alternatívne ukazovatele 
 
Ukazovateľ produktívnej činnosti mladých a starších (MARG) je súčtom produktívnych 
skupín obyvateľstva (za produktívne činnosti povaţujeme zamestnanie, vzdelávanie, 
rodičovskú dovolenku, prípadne starostlivosť o iných členov rodiny) vyjadrených ako podiel 
na relevantnej časti populácie v produktívnom veku. Zameriava sa na  mladých (15 – 24  
rokov) a starších (55 – 64 rokov) ľudí, teda vekové skupiny, v ktorých Slovensko vykazuje 
tradične nízku zamestnanosť v porovnaní s priemerom EÚ.  V navrhovanom ukazovateli 
však Slovensko dosahuje pomerne dobré výsledky, a to najmä vďaka vysokej participácii 
mladých ľudí na vzdelávaní, ktoré povaţujeme za produktívnu činnosť.  
 
Spojený ukazovateľ dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych v produktívnom veku sa 
určí ako súčet podielu osôb v daných dvoch skupinách. Neaktívne sú osoby, ktoré nie sú 

                                                           
8 Odhady sú vypracované na základe informácií uvedených v práci Marcinčinová, Marcinčin (2009): Straty z vylúčenia 
Rómov.  
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zamestnané a nehľadajú si aktívne prácu. Ukazovateľ sa dá alternatívne vyjadriť ako podiel 
osôb, ktoré nie sú zamestnané, okrem osôb, ktoré sú nezamestnané menej ako jeden rok. 
Čiastočne je teda vyjadrený ukazovateľom Zamestnanosť.  
 

3.1.2 Miera zamestnanosti (ukazovateľ stratégie Európa 2020) 
 
Ukazovateľ Miera zamestnanosti je v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich osôb vo 
veku 20 – 64 rokov z obyvateľstva v rovnakom veku. Je to štandardný ukazovateľ 
vykazovaný Eurostatom. 
 
Ukazovateľ Miera zamestnanosti v roku 2010       

          

TOP 5 - priemer 76,4 

 
V3 - priemer 65,1 

     Švédsko 78,7 
 

Maďarsko 60,4 

Holandsko 76,8 
 

ČR 70,4 

Dánsko 76,1 
 

Poľsko 64,6 

Cyprus 75,4 
   Nemecko 74,9 
   

     EÚ 27 - priemer 68,6 

 
Slovensko 64,6 

     TOP 3 - zmena medzi 2000-2010 
  

Slovensko - zmena 2000-2010 1,1 

     Bulharsko 10,1 
   Nemecko 6,1 
   Taliansko 3,7 
             

 
Vývoj zamestnanosti medzi rokmi 1998 až 
2010 (%) 

 

Rozdiel miery zamestnanosti Slovenska a V3 
oproti priemeru EÚ 27, rok 2009 (p. b.) 

 
 

 

   
 

Zdroj: Eurostat 

Cieľ 
 
Zvýšenie miery zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 rokov do roku 2020 na 72 %. 
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Cieľ zohľadňuje mieru zamestnanosti v rokoch 2008 a 2009, prognózu demografického 
vývoja do roku 2020 a predpoklad zvýšenia miery zamestnanosti ţien vo veku 55 - 64 
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rokov v dôsledku vyrovnania veku odchodu do dôchodku ţien s vekom muţov (62 rokov 
veku) od roku 2015. 

 Cieľ je v súlade s prognózami Európskej komisie, len extrémne optimistický scenár EK 
uvádza cieľovú prognózu pre SR v roku 2020 na úrovni 74,8 %, ostatné sú podstatne 
niţšie: pesimistický - 70,6 % a mierne optimistický - 71,9 %. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Budúci vývoj ekonomiky SR a EÚ, pretoţe vývoj zamestnanosti bude závisieť hlavne od 
vývoja dopytu po pracovnej sile. 

 Zvyšujúci sa podiel rómskeho obyvateľstva v produktívnom veku, ktorého súčasný 
podiel na celkovom obyvateľstve sa odhaduje na pribliţne 7,4 %, keďţe v tejto skupine je 
zvyšovanie zamestnanosti problematické. 

  
Opatrenia NPR 2011-2013 pre zamestnanosť 

Zmena zákonníka práce, flexibilná výpovedná lehota a diferencovaná skúšobná doba 

Minimálne poţiadavky na organizáciu pracovného času a oslabenie vplyvu odborov 

Podpora konkurencie verejným sluţbám trhu práce, zavedenie poukáţok pre uchádzačov o 
zamestnanie 

Zavedenie medzitrhu práce 

Podpora podnikateľského prostredia (zniţovanie bariér, podpora e-governmentu) 

Niţšie daňovo-odvodové zaťaţenie práce 

Projekt JEREMIE na podporu malého a stredného podnikania 

Poskytovanie investičnej pomoci v regiónoch s najniţšou zamestnanosťou 

Zapojenie zamestnávateľov do odborného vzdelávania 

 

3.2 Sociálna inklúzia 

3.2.1 Populácia ohrozená chudobou a vylúčením (ukazovateľ stratégie 
Európa 2020) 

Na kvantifikáciu sociálnej inklúzie stratégia Európa 2020 zavádza ukazovateľ Populácia 
ohrozená chudobou a vylúčením (PRPE). Je definovaný ako súčet ľudí, ktorí sú 1) ohrození 
chudobou (po sociálnych transferoch) a/alebo sú 2) materiálne deprivovaní a/alebo 3) ţijú v 
domácnostiach s nízkou intenzitou práce.  Riziko chudoby predstavujú osoby s 
ekvivalentným disponibilným príjmom niţším ako 60 % mediánu národného 
ekvivalentného disponibilného príjmu (po sociálnych transferoch). Materiálnu depriváciu 
predstavujú ľudia, ktorí si nemôţu dovoliť aspoň 4 z nasledujúcich 9 poloţiek: uhrádzať 
nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním 
nákupov na splátky a iných pôţičiek, udrţiavať doma primerané teplo, čeliť neočakávaným 
výdavkom, jesť jedlo s mäsom, kuraťom alebo rybou kaţdý druhý deň, zaplatiť raz ročne 
jeden týţdeň dovolenky mimo domu, auto, práčku, farebný televízor, telefón. Ľudia v 
domácnosti s nízkou pracovnou intenzitou sú osoby vo veku 0 – 59 rokov ţijúce v 
domácnosti, kde dospelí pracovali menej ako 20 % z celkového moţného času počas 
predchádzajúceho roka (okrem študentov vo veku 18 – 24 rokov).  
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Pozícia 
 
Slovensko v období od roku 2005 výrazne zníţilo hodnotu ukazovateľa. Pokles PRPE odráţa 
predovšetkým pokles počtu ľudí ohrozených materiálnom depriváciou. V prípade ľudí 
ohrozených chudobou dochádza k stabilizácií hodnôt aj napriek rastu hranice chudoby v 
dôsledku celkového rastu príjmov. Slovensko dosahuje v dvoch z troch podukazovateľov 
lepšie výsledky ako priemer EÚ, iba v materiálnej deprivácii zaostáva za priemerom krajín 
EÚ.  
 

Ukazovateľ PRPE v roku 2009        

          

TOP 5 - priemer 15,8 
 

V3 - priemer 23,9 

     ČR 14,0 
 

Maďarsko 29,9 

Holandsko 15,1 
 

ČR 14,0 

Švédsko 15,9 
 

Poľsko 27,8 

Fínsko 16,9 
   Rakúsko 17,0 
        EÚ 27 priemer 23,1 
 

Slovensko 19,6 

     TOP 3 - zmena medzi 2005-2009 (p.b.) 

 
Slovensko - zmena 2005-2009 (p.b.) -12,4 

     Poľsko -17,5 
   Slovensko -12,4 
   Litva -11,5 
             

 

Vývoj PRPE medzi r. 2005 až 2009 (%) 

 

Vývoj PRPE a jednotlivých zložiek na 
Slovensku (%) 
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Zložky PRPE9, štruktúra, rok 2008 (p.b.) 

 

Zložky materiálnej deprivácie – rozdiel 
Slovenska oproti EÚ 27 (p.b.) 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
 

Zdroj: Eurostat 

Cieľ 
 
Vymaniť do roku 2020 najmenej 170 tisíc ľudí z rizika chudoby a sociálneho vylúčenia.  
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Cieľ vychádza zo situácie z roku 2008 a vzhľadom na predpoklad, ţe 
v ukazovateľoch rizika chudoby a domácnostiach s nízkou intenzitou práce nie je 
veľký priestor pre výrazné zlepšenie, väčšina zníţenia cieľovej skupiny by sa mala 
udiať prostredníctvom zníţenia počtu materiálne deprivovaných. 

 V roku 2008 bolo na Slovensku 418 000 (7,7 %) ľudí, ktorí trpia z troch zloţiek PRPE 
len materiálnou depriváciou. 

 Nepoznáme presné zloţenie materiálnej deprivácie (prekryvy jednotlivých zloţiek), 
preto cieľ určujeme podľa úrovne celkovej materiálnej deprivácie EÚ 27.   

 Zníţením počtu ľudí, ktorí trpia materiálnou depriváciou na hodnotu priemeru EÚ27 
(3,9 %), by sa zníţil počet ľudí PRPE o 194 000. 

 Očakáva sa, ţe vývoj agregátneho ukazovateľa negatívne ovplyvní kríza, zároveň 
rátame so zväčšovaním obyvateľstva podľa demografických prognóz, preto cieľové 
zníţenie stanovujeme na hodnotu 170 tisíc (na úroveň 17,2  %). 

 Pouţitím jednotnej metodiky sme dostali cieľovú úroveň 16,2 %. Cieľ sme určili 
z údajov z rokov 2005 aţ 2008. 
 

Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Očakáva sa, ţe kríza sa v prípade Slovenska negatívne prejaví vo všetkých 
podukazovateľoch, konkrétne čísla budú známe zo štatistického zisťovania EU-SILC 
2010.  

 Viaceré poloţky materiálnej deprivácie nie je jednoduché ovplyvniť politikami 
v krátkodobom horizonte a ich vývoj korešponduje s celkovou konvergenciou 
ekonomiky SR (napr. vybavenie domácnosti osobnými autami). 

 Pozitívny výsledok však môţe byť ovplyvnený skutočnosťou, ţe prieskum SILC, 
z ktorého ukazovateľ vychádza, nezahŕňa v dostatočnej miere segregované sociálne 
vylúčené skupiny, napr. rómske osady. V podobnej situácii sú aj iné krajiny EÚ. 

 

                                                           
9 AROP označuje riziko chudoby, Depr - deprivované osoby a Jobless - nízku intenzitu práce. 
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Alternatívne ukazovatele 
 
Ukazovateľ absolútnej chudoby vychádza z pevne stanovenej hranice chudoby, zatiaľ bez 
meraní, na úrovni EÚ by sa malo uskutočniť meranie v r. 2010. 
 
Zafixovaná hranica chudoby je stanovená arbitrárne, ale je zafixovaná a v čase sa nemení 
(hospodársky rast bez zmeny príjmovej distribúcie aj redistribúcia príjmov sú tak 
ekvivalentné spôsoby zniţovania hodnoty ukazovateľa). Eurostat vykazuje ukazovateľ od 
roku 2006 (zafixovaná hranica 2005). 
 
Materiálna deprivácia – jeden z podukazovateľov PRPE, v ktorom Slovensko zaostáva. Je 
dobre porovnateľný medzi krajinami, niektoré jeho zloţky (auto) sú ťaţko ovplyvniteľné 
verejnými politikami. 
   
Počet ľudí poberajúcich dávku v hmotnej núdzi by sme povaţovali za dobrý ukazovateľ za 
predpokladu, ţe by nedochádzalo k častým legislatívnym zmenám v tejto oblasti. Aj ked 
porovnateľnosť medzi krajinami by bola diskutabilná. 
 
GINI koeficient meria príjmové nerovnosti v rámci krajiny. Slovensko sa umiestňuje medzi 
TOP 5 krajinami, čo však nie je v súlade s neprijateľnou situáciou niektorých významných 
skupín obyvateľstva. Existujú taktieţ rôzne pochybnosti o metodike zberu dát medzi 
najslabšími príjmovými skupinami.  
 
Opatrenia NPR 2011-2013 pre sociálnu inklúziu 

Sprísnenie a zlepšenie adresnosti príspevkov v hmotnej núdzi  

Vyčlenenie príspevku na bývanie z dávky v hmotnej núdzi 

Znovuzavedenie diferencovaných sociálnych štipendií na základných a stredných školách 

Opatrenia na riešenie problémov sociálne vylúčených spoločenstiev 

Podpora národných komunitných centier a aktivít organizácií zaoberajúcimi sa SVS 

Zabezpečenie dostupnosti a efektívnosti sociálnych sluţieb 

 



30 
 

4 Podnikateľské prostredie 
 
V oblasti podnikateľského prostredia odporúčame sledovať dva ukazovatele merajúce 
priamo kvalitu podnikateľského prostredia a regulácií – Doing Business zostavovaný 
Svetovou Bankou a Index regulácie trhu produktov (OECD). Tieto ukazovatele dopĺňa 
ukazovateľ EGOV, ktorý meria ponuku a tieţ vyuţívanie elektronických sluţieb verejnej 
správy podnikateľmi aj jednotlivcami. 
 

4.1.1 Doing Business  
 
Doing Business (DB) meria reguláciu domácich malých a stredných firiem počas deviatich 
fáz ich ţivotného cyklu: začiatok podnikania, vybavovanie stavebného povolenia, registrácia 
vlastníctva, získavanie úveru, ochrana investorov, platenie daní, zahraničné obchodovanie, 
vymáhanie zmlúv, ukončenie podnikania. Údaje sú zaloţené na domácich zákonoch, 
rôznych iných reguláciách a administratívnych poţiadavkách. Z hodnôt jednotlivých 
podukazovateľov je zloţený výsledný ranking (poradie) krajiny v DB. V roku 2010 sa 
výraznejšie zmenila metodika výpočtu, preto sú historické pozorovania pouţiteľné pre 
časové porovnanie len v obmedzenej miere. 
 
Pozícia 
 
V hodnotení DB pre rok roku 2011 (z novembra 2010) sa Slovensko umiestnilo na 41. mieste 
spomedzi 183  krajín, čo je najlepšia pozícia z krajín V4. Najlepšie sa umiestnilo v oblastiach 
registrácie vlastníctva (9. miesto) a získanie úveru (15. miesto). Naopak výrazne zaostáva 
v oblastiach ako ochrana investorov (109.), obchodovanie za hranicami (102.) a platenie daní 
(122.). Pred Slovenskom sa na vyšších priečkach umiestnilo 13 členských štátov EÚ, ale aj 
rôzne menej vyspelé krajiny ako Gruzínsko a Macedónsko. Veľká Británia a Dánsko sa 
v celkovom hodnotení umiestnili najvyššie z krajín EÚ (4., resp. 6 pozícia), naopak Grécko 
dosiahlo najhorší výsledok z krajín OECD (109. miesto).  
 
Ukazovateľ Doing Business na rok 2011 

             

TOP 5 
  

V3 - priemer 60 

     Singapur 1 
 

Maďarsko 46 

Hong Kong 2 
 

ČR 63 

Nový Zéland 3 
 

Poľsko 70 

Veľká Británia 4 
   Spojené štáty americké 5 
        EÚ 26* - priemer 37 

 
Slovensko 41 

     TOP 3 - zmena medzi 2006-2011 
  

  

     Gruzínsko (12.) 100 
   Kyrgyzsko (44.) 60 
   Macedónsko (38.) 56 
             

    
*bez Malty 
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Podukazovateľ 
Počet 

procedúr 
Čas Náklady  

 

Začiatok podnik. 
 

X 
 

 
Stavebné 
povolenia  

X 
 

 

Registr. 
vlastníctva    

 

Získanie úveru 
   

 
Platenie daní  X X X  
Zahraničný 
obchod  

X X X  

Vymáhanie 
zmlúv  

X X  

Ukončenie 
podnikania  

X X 
 

Ochrana 
investorov10 

X X X 
 

 
 

 Zdroj: Svetová banka 

Cieľ 
 
Zlepšenie podnikateľského prostredia tak, aby sa Slovensko do roku 2020 umiestnilo v 
prvej pätnástke rebríčka Doing Business. 
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Pri stanovení cieľovej hodnoty sme simulovali účinnosť jednotlivých opatrení 
zahrnutých v Národnom programe reforiem 2011 - 2014.  

 Predpokladáme nadväzujúce reformy  aj v ďalších rokoch. 

 Pouţitím jednotnej metodiky sme dostali cieľovú 15. pozíciu. Cieľ sme určili z údajov 
z rokov 2006 aţ 2011 adekvátnym zvýšením na desaťročné obdobie, do úvahy sme 
brali len prvých 50 krajín rebríčka. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa:  

 Hodnota ukazovateľa je priamo ovplyvniteľná opatreniami zameranými na zlepšenie 
podnikateľského prostredia. Jediné riziko preto vyplýva z nedostatku vôle pri 
prijímaní opatrení.   

 

4.1.2 Index regulácie trhu produktov 
 
Index regulácie trhu produktov (PMR) sa nezameriava len na podnikateľskú činnosť 
beţných podnikov, ale meria širšiu reguláciu (napr. regulácia sieťových odvetví) v troch 
oblastiach: štátna kontrola, bariéry v podnikaní a bariéry pre obchod a investície. Výsledky 
ukazovateľa sú zverejňované v päťročných cykloch, naposledy v roku 2008. Jeho výsledky 
sú významne korelované s Doing Business, aj keď merajú do značnej miery odlišné súčasti 
podnikateľského prostredia. 
 
Pozícia 

                                                           
10 Pri ochrane investorov sa meria ich informovanosť, miera zodpovednosti riaditeľov a možnosti pri vymáhaní pohľadávok.  
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Slovensko v roku 2008 dosiahlo 1,63 bodu, čo je horšie ako priemer OECD, ale lepšie, ako je 
priemerná úroveň V3. Od roku 2003 došlo k miernemu zlepšeniu. V porovnaní s OECD je na 
tom Slovensko lepšie v oblasti štátnej kontroly a regulácií, v bariérach v podnikaní sa od 
OECD výrazne nelíši a v bariérach pre obchod a investície zaostáva výrazne.  
 
Ukazovateľ PMR v roku 2008 

             
TOP 5 0,90 

 
V3 - priemer 1,73 

     USA 0,84 
 

Maďarsko 1,30 

Veľká Británia 0,84 
 

ČR 1,62 

Írsko 0,92 
 

Poľsko 2,26 

Kanada 0,95 
   Holandsko 0,97 
        OECD priemer 1,41 

 
Slovensko 1,63 

     TOP 3 - zmena medzi 2003-2008 
 

Slovensko - zmena 2003-2008 -0,21 

     Poľsko -0,69 
   Španielsko -0,65 
   Maďarsko -0,61 
             

 Vývoj PMR medzi rokmi 1998 - 2008 

 

Štruktúra PMR v roku 2008 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

Zdroj: OECD 

Cieľ 
 
Zlepšenie hodnoty Indexu regulácie trhu produktov do roku 2018 na úroveň 1,2 bodu. 
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Pri stanovovaní cieľa sme zváţili vplyv moţných budúcich opatrení na hodnotu 
ukazovateľa. Keďţe nemáme k dispozícii prístupné údaje o konkrétnych zloţkách 
ukazovateľa, iba o oblastiach, ktorými sa zaoberá, odhad môţe byť nepresný. 

 Na základe jednotnej metodiky by malo Slovensko do roku 2018 dosiahnuť úroveň 
TOP 5 krajín z roku 2008, teda hodnotu indexu 0,9. Cieľ sme určili z údajov z rokov 
1998 aţ 2008. 
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Riziká pre naplnenie cieľa:  

 Hodnota ukazovateľa je priamo ovplyvniteľná opatreniami zameranými na zlepšenie 
podnikateľského prostredia. Jediné riziko preto vyplýva z nedostatku politickej vôle 
pri prijímaní opatrení. 

  
Alternatívne ukazovatele 
 
Index globálnej konkurencieschopnosti (Svetové ekonomické fórum), hodnotí nielen 
podnikateľské prostredie či ekonomickú slobodu, ale zameriava sa na celkovú 
konkurencieschopnosť jednotlivých krajín. Za jeho nedostatok povaţujeme fakt, ţe aţ 79 zo 
všetkých 113 podukazovateľov predstavuje názor riadiacich pracovníkov. Index taktieţ 
zahŕňa oblasti, ktoré v štúdii hodnotíme samostatne (napr. základné a  vyššie vzdelanie, 
zdravie a makroekonomická stabilita) a oblasti, ktoré vláda svojou politikou nevie vôbec 
ovplyvniť (napr. veľkosť trhu). 
 

4.1.3 E-government index 
 
E-government index sa pre danú krajinu vypočíta ako váţený priemer nasledujúcich 3 
ukazovateľov:  
 

 Dostupnosť služieb e-governmentu (váha 50 %), meria ponuku 20 základných 
sluţieb e-governmentu. Ukazovateľ udáva podiel sluţieb dostupných 
prostredníctvom internetu z definovaných dvadsiatich verejných sluţieb. Aby bola 
sluţba povaţovaná za dostupnú, musí dosahovať určitý stupeň sofistikácie. 

 Využitie e-governmentu jednotlivcami (25 %), meria koľko percent ľudí vyuţilo v 
posledných troch mesiacoch internet na komunikáciu s verejnými inštitúciami 
(získanie informácii z web stránky, stiahnutie oficiálneho formulára alebo zaslanie 
vyplneného formulára).  

 Využitie e-governmentu podnikmi (váha 25 %), je určený rovnako ako 
predchádzajúci, avšak pre firmy (s viac ako 10 zamestnancami, bez finančného 
sektora).   

 
Pozícia  
 
V roku 2009 Slovensko dosiahlo hodnotu indexu EGOV na úrovni 58,3 bodu. Umiestnilo sa 
pod priemerom EÚ 27, ale nad priemerom V3. Z hľadiska jednotlivých podukazovateľov 
Slovensko najvýraznejšie zaostáva v dostupnosti e-governmentu, keď len jedenásť z 
dvadsiatich verejných sluţieb je v SR plne elektronicky dostupných (EÚ priemer 74 %). Vo 
vyuţití internetu občanmi na kontakt s verejnými inštitúciami sme na úrovni priemeru EÚ, 
ale za najlepšími stále výrazne zaostávame. Pri vyuţití e-governmentu podnikmi sme na čele 
celej EÚ s 92 % podielom podnikov, ktoré vyuţívajú internet na kontakt s verejnou správou. 
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Ukazovateľ EGOV v roku 2010       

          

TOP 5 - priemer 85,9 
 

V3 - priemer 62,6 

     Dánsko 88,4 
 

Maďarsko 57,6 

Švédsko 88,0 
 

ČR 63,4 

Holandsko 85,9 
 

Poľsko 66,9 

Fínsko 85,8 
   Nórsko 81,8 
        EÚ 27 - priemer 69,1 

 
Slovensko 62,0 

     TOP 3 - zmena medzi 2006-2010 
 

Slovensko - zmena 2006-2010 24,8 

     Lotyšsko 51,2 
   Poľsko 38,1 
   Bulharsko 34,4 
             

 
Vývoj EGOV medzi rokmi 2004 – 2010  

 

Vývoj podukazovateľov EGOV, Slovensko 

 
 

 

 
 

    

Podukazovatele EGOV – porovnanie s EÚ 27 

 

Podukazovatele EGOV – porovnanie s TOP 5 
krajinami 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Zdroj:Eurostat 
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Cieľ 
 
Dosiahnuť do roku 2020 hodnotu indexu EGOV na úrovni 90 bodov. 
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Vychádzame z pomerne rýchleho rastu e-governmentu v posledných rokoch, na 
ktorý by Slovensko mohlo nadviazať a dobehnúť najvyspelejšie krajiny.  

 Rast prístupnosti sluţieb je priamo ovplyvniteľný politickými opatreniami, preto by 
zlepšovanie situácie v tomto podukazovateli nemalo byť problematické. Vo 
vyuţívaní sluţieb e-governmentu firmami dosahuje Slovensko uspokojivú úroveň.   

 Najvýraznejšie rezervy: vyuţívanie sluţieb e-governmentu jednotlivcami stagnovalo, 
napriek tomu, ţe počítačová gramotnosť11 aj vyuţívanie internetu obyvateľstvom 
rástli, rozdiel medzi pravidelnými pouţívateľmi internetu a pouţívateľmi sluţieb e-
governmentu je piaty najväčší v EÚ. 

 Na základe jednotnej metodiky je moţné povedať, ţe Slovensko do roku 2020 môţe 
dosiahnuť veľmi vysokú hodnotu ukazovateľa, čomu nasvedčoval rýchly rast 
v mnohých krajinách v posledných rokoch. Konkrétna hodnota nie je 
interpretovateľná. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Aj v krajinách s vyspelejšou ponukou sluţieb sa prejavuje problém s medzerou medzi 
ponukou a dopytom – napriek dostupnosti obyvatelia často sluţby e-governmentu 
nevyuţívajú. Hodnota tohto podukazovateľa na Slovensku stagnuje aj napriek rastu 
počítačovej gramotnosti. 

 
Opatrenia NPR 2011-2013 pre podnikateľské prostredie 

Administratívne zaťaženie, regulácia, elektronická verejná správa 

Zníţenie administratívnej záťaţe  v podnikaní 

Zjednodušenie vstupu do podnikania, povoľovacích a registračných povinnosti 

Zriadenie jednotných kontaktných miest  

Návrh zákona o elektronickej verejnej správe  

Centrálna verejná správa dostupná prostredníctvom internetu 

Zjednodušenie procesného modelu pre občana a podniky 

Posilnenie konkurenčného a transparentného prostredia 

Rozvoj konkurenčného prostredia 

Zriadenie elektronického Obchodného vestníka 

Zriadenie elektronického insolvenčného registra 

Zvýšenie efektívnosti verejného obstarávania 

Dopravná infraštruktúra 

Vyčlenenie prostriedkov na dobudovanie diaľníc 

Zvýšenie kvality ciest I. triedy 

 

                                                           
11 Podľa výskumu Inštitútu pre verejné otázky.  
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5 Transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva 
 
V oblasti transparentného prostredia sa zameriavame na korupciu a navrhujeme 
kompozitný ukazovateľ Korupcia zostavený z indexov vnímania a skúsenosti s rôznymi 
druhmi korupcie. Vhodný ukazovateľ pre vymoţiteľnosť práva nie je k dispozícii. 

5.1.1 Korupcia 
 
Ukazovateľ Korupcia (CORR) je zostavený ako priemer dvoch indexov zameriavajúcich sa 
na rôzne druhy korupcie: 
 

 Skúsenosť s korupciou medzi beţnou populáciou - prieskum Eurobarometer meria 
beţnú korupciu v dvojročnej periodicite. Zameriava sa na jednotlivé sektory, ako 
napr. polícia, colná správa, súdy, národní politici, regionálni politici, miestni politici, 
tendre, stavebné povolenia, podnikateľské oprávnenia, zdravotníctvo, školstvo, 
inšpekcia. 

 Index vnímania korupcie (Corruption Perception Index, CPI) - Transparency 
Internationa – jeho významnú časť (pre Slovensko polovicu) tvoria prieskumy 
vnímania korupcie podnikateľmi, a zvyšok je zaloţený na rôznych prieskumoch 
názorov expertov. 

 
Pozícia  
 
Slovensko v ukazovateli CORR výrazne zaostáva za priemerom EÚ 27 a dosahuje najhoršie 
výsledky spomedzi krajín V4. Od roku 2005 došlo k miernemu zlepšeniu, horšie výsledky 
však stále dosahujú len štyri krajiny EÚ (Grécko, Bulharsko, Lotyšsko a Rumunsko). Kým 
vnímanie podnikateľskej korupcie sa od roku 2007 zhoršilo, skúsenosť s beţnou korupciou 
za posledné dva roky klesla. 
 

Ukazovateľ CORR12 v roku 2009 

             

TOP 5 - priemer 93% 
 

V3 - priemer 67% 

     Dánsko 96% 
 

Maďarsko 67% 

Švédsko 95% 
 

ČR 67% 

Fínsko 93% 
 

Poľsko 68% 

Holandsko 93% 
   Luxembursko 89% 
        EÚ 27 - priemer 80% 
 

Slovensko 61% 

     TOP 3 - zmena medzi 2005-2009 
(p. b.)  

  
Slovensko - zmena 2005-2009 (p. b.) 2,7 

     Poľsko 8,4 
   ČR 5,0 
   Lotyšsko 4,7 
             

 

                                                           
12 Vyššia hodnota ukazovateľa aj podukazovateľov zodpovedá menej korupčnému prostrediu. 
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Vývoj CORR medzi rokmi 2005 - 2009 

 

Vývoj podukazovateľov CORR na Slovensku 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Zdroj: Eurobarometer, Transparency International 

 
Cieľ 
 
Cieľom je do roku 2020 dosiahnuť hodnotu indexu CORR na úrovni 80 %.  
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Pri určovaní cieľovej hodnoty sme vychádzali zo štúdie NBS Ako sa najesť z grafov13, 
ktorej autori navrhujú cieľ na úrovni 80 %, čo zodpovedá priemernej hodnote krajín 
EÚ.  

 Pouţitím jednotnej metodiky sme dostali cieľovú úroveň 77 %. Cieľ sme určili 
z údajov z rokov 2005 aţ 2009. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Korupcia a klientelizmus sú do veľkej miery podmienené kultúrne a historicky, a ich 
zniţovanie je podmienené zniţovaním ich tolerancie v rámci spoločnosti, čo je 
verejnými politikami ťaţko ovplyvniteľné. 

 

Opatrenia NPR 2011-2013 pre transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva 

Opatrenia na urýchlenie súdnych procesov  

Elektronizácia, zverejňovanie súdnych rozhodnutí 

Vytvorenie právne záväznej elektronickej Zbierky zákonov 

Zavedenie prísnejších a transparentnejších kritérií výberu sudcov 

Hodnotenie sudcov a prehodnotenie disciplinárnych konaní 

Návrh zriadenia Najvyššieho správneho súdu 

Zvýšenie efektívnosti a transparentnosti v čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu 

 

                                                           
13 Martin Filko, Štefan Kišš, Ľudovít Ódor, Matej Šiškovič: Ako sa najesť z grafov, 2010 
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6 Zdravie 

6.1.1 Roky zdravého života 
 
V oblasti zdravia navrhujeme sledovať ukazovateľ Roky zdravého ţivota (HLY), ktorý 
vyjadruje priemerný očakávaný počet rokov zdravého ţivota pri narodení pre danú krajinu. 
Zdravý ţivot je definovaný ako neprítomnosť závaţného hendikepu alebo zdravotného 
obmedzenia. Ukazovateľ udáva Eurostat osobitne pre obe pohlavia, celkový ukazovateľ sme 
vypočítali ako váţený priemer počtu narodených ţien a muţov.  
 
Pozícia 
 
Slovensko v ukazovateli HLY výrazne zaostáva za priemerom Európskej únie, ako aj za 
krajinami V3 a naďalej sa zhoršuje. Najlepšie hodnoty ukazovateľa dosahujú prímorské 
krajiny, a to severské (SW, IS, NO, GB) a stredozemné (MT). Medzi rokmi zdravého ţivota 
ţien a muţov je na Slovensku pomerne malý rozdiel (0,2 roka, priemer EÚ je 1,1), napriek 
tomu, ţe v očakávanej dĺţke ţivota ţeny preţívajú muţov výrazne nadpriemerne (8,2 roka, 
EÚ 6,4).   
 
Ukazovateľ HLY pre rok 2009         

          

TOP 5 - priemer 68,5 
 

V3 - priemer 59,5 

     Švédsko 70,0 
 

Maďarsko 56,8 

Malta 69,8 
 

ČR 61,7 

Island 68,8 
 

Poľsko 60,1 

Nórsko 68,4 
   Veľká Británia 65,6 
   

     EÚ 27 - priemer* 61,2 
 

Slovensko 52,2 

     TOP 3 - zmena medzi 2005-2009  
  

Slovensko - zmena 2005-2009 -5,9 

     Estónsko 6,8 
   Cyprus 6,7 
   Švédsko 6,3 
             

*UK, IT údaje nahradené rokom 2008 

  

Zdroj: Eurostat 
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Vývoj HLY medzi rokmi 2005 - 2009 

 
 

 Zdroj: Eurostat 

Cieľ 
 
Do roku 2020 zvýšiť počet očakávaných rokov zdravého života bez invalidity alebo 
závažného hendikepu pri narodení na 60 rokov. 
  
Zdôvodnenie cieľa: 

 Cieľ sme určili zníţením jednotnej metodiky: zmenšenie rozdielu Slovenska od krajín 
s najlepšími výsledkami (TOP 5) o polovicu, čo pribliţne zodpovedá dosiahnutiu 
priemernej úrovne EÚ 27. 

 Pouţitím jednotnej metodiky sme dostali výrazne nerealistickú cieľovú úroveň 66,8 
roka. Cieľ sme určili z údajov z rokov 2005 aţ 2008. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Ukazovateľ odráţa zdravotný stav obyvateľstva, ktorý je závislý od rôznych 
faktorov, ako je ţivotospráva, ţivotné prostredie bezpečnosť a pod., ktoré 
neovplyvňujú politiky v oblasti zdravotníctva. Z tohto pohľadu môţeme stanovený 
cieľ povaţovať za veľmi ambiciózny. 
  

Alternatívne ukazovatele 
 
Amenable mortality (Ovplyvniteľná úmrtnosť, OECD) sa definuje ako tie úmrtia, ktorým by 
sa dalo predísť včasnou a efektívnou zdravotnou starostlivosťou. Podľa prvých výsledkov je 
v tomto ukazovateli Slovensko (140 aţ 160 úmrtí na 100 tisíc obyvateľov) v rámci OECD 
najhoršie spolu s Maďarskom. Ukazovateľ povaţujeme za lepší z hľadiska merania kvality 
zdravotnej starostlivosti, avšak na presnej metodike sa ešte stále pracuje a prístupné sú len 
veľmi krátke časové rady. Po doladení metodiky ho vnímame ako dobrý ukazovateľ pre 
meranie výsledkov zdravotníctva a mal by v budúcnosti nahradiť ukazovateľ HLY. 
 
QUALY hodnotí predpokladané roky ţivota váţené podľa zdravotného stavu obyvateľov. 
Ukazovateľ je vo fáze prípravy a jeho výsledky zatiaľ nie sú dostupné. 
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Opatrenia NPR 2011-2013 pre transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva 

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti  

Zlepšenie časovej dostupnosti (minimálna sieť a transparentné pravidlá pre čakacie listiny) 

Zavedenie rebríčkov poskytovateľov, zlepšenie informovanosti pacientov 

Lieková politika 

Zavedenie generickej preskripcie  

Legislatívna definícia nákladovej efektívnosti liečby 

Sprísnenie regulácie trhu (vstup - farmaekonomické štúdie, doplatky) 

Vyššia transparentnosť procesu kategorizácie liekov 

Zavedenie degresívnej marţe do nemocníc 

Uvoľnenie predaja OTC liekov v iných registrovaných predajniach 

Poskytovatelia a trh s poistením  

Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti 

Zavedenie platieb za diagnostickú skupinu (DRG) 

Vytvorenie systému kompenzácie rizika 
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7 Environmentálna udržateľnosť a energetika 
 
Európska únia si v rámci stratégie Európa 2020 stanovila ciele zamerané na zvyšovanie 
kvality ţivotného prostredia. Ciele sledujú tri ukazovatele, a to Emisie skleníkových plynov, 
Podiel obnoviteľných zdrojov energie a Energetickú náročnosť ekonomiky. Vláda SR však 
národné ciele stanovila na základe alternatívnych ukazovateľov, ktoré s ukazovateľmi 
stratégie EÚ 2020 úzko súvisia. Ide o Emisie skleníkových plynov mimo systému ETS, Podiel 
obnoviteľných zdrojov energie a Konečnú energetickú spotrebu. Jednotný výsledkový 
ukazovateľ, ktorý by meral kvalitu ţivotného prostredia, nie je doposiaľ k dispozícii. 
   

Ciele SR pre environmentálnu udržateľnosť a energetiku 

  2006 2007 2008 2009 2010 2020 

Emisie skleníkových plynov Slovensko -2,2 -6,1 -8,2 -12,3 - 13,0 

(% zmena voči roku 2005) EÚ  - - - - - - 

Podiel OZE na hrubej spotrebe Slovensko 6,2 7,4 8,4 - - 14 

(%) EÚ  8,9 9,7 10,3 - - 20 

Konečná energetická spotreba Slovensko -0,2 -1,8 0,8 -6,5 - -11,0 

(%, zmena voči priemeru 2001- 2005) EÚ  - - - - - - 

     Zdroj: Eurostat, výpočty MFSR  

 

7.1.1 Emisie skleníkových plynov mimo sektora ETS  
 
Ukazovateľ meria emisie skleníkových plynov mimo ETS ako CO2 ekvivalent vyjadrený ako 
percentuálna zmenu voči roku 2005. Zahŕňa emisie šiestich skleníkových plynov váţených 
podľa ich potenciálu zahrievať Zem. Nezahŕňa sektor LULUCF (vyuţívanie pôdy a 
lesníctvo) ani medzinárodné letectvo a lodnú dopravu.  
 
Podľa emisnej projekcie Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) by malo 
Slovensko Kjótsky záväzok (zníţiť celkové emisie o 8% do 2012 oproti 1990) a cieľ v rámci 
stratégie Európa 2020 (zníţenie o 20 % do 2020 oproti 1990) splniť bez ďalších opatrení. 
Problém pri zniţovaní emisií skleníkových plynov predstavuje najmä sektor dopravy, kde 
emisie stúpli pribliţne o 30 % oproti roku 1990. Ukazovateľ sa vynechaním sektora ETS, 
v ktorom je kaţdoročný pokles emisií skleníkových plynov pevne stanovený, zameriava na 
neregulované sektory obyvateľstva, dopravy a poľnohospodárstva, kde neexistuje jasný 
signál vo forme ceny uhlíka na zniţovanie emisií.  
 
Pozícia 
 
Slovensko v uplynulých rokoch zniţovalo emisie skleníkových plynov mimo ETS a naproti 
referenčnému roku 2005 zníţilo emisie v roku 2009 o viac ako 12 %. Celkové emisie 
skleníkových plynov sa oproti roku 1990 zníţili o pribliţne 35 %. 
 
Cieľ 
 
Zvýšenie emisií skleníkových plynov mimo sektora ETS do roku 2020 maximálne o 13 % v 
porovnaní s úrovňami v roku 2005.  
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Zdôvodnenie cieľa: 

 Cieľ bol stanovený v Klimaticko-energetickom balíčku schválenom vládou SR.  

 Cieľová hodnota spolu so zniţovaním emisií v rámci ETS zodpovedá cieľu stratégie 
Európa 2020, zníţeniu celkových emisií oproti roku 1990 o 20%. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Negatíve riziko predstavuje zvyšovanie emisií v doprave, ktoré sa dá očakávať ako 
sprievodný jav hospodárskeho rastu.  

 

7.1.2 Podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe energií (ukazovateľ 
stratégie Európa 2020) 

 
Ukazovateľ vyjadruje pomer medzi mnoţstvom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 
energie a hrubou konečnou spotrebou energie. Energia vyrábaná z obnoviteľných zdrojov 
zahŕňa elektrinu vyrobenú vyuţitím energie vody (okrem prečerpávacích vodných 
elektrární), vetra, slnka, geotermálnej energie a biomasy, výrobu tepla a chladu a dopravu. 
 
Pozícia 
 
V roku 2008 bol na Slovensku podiel OZE na vyrobenej elektrine 8,4 %, čo je mierne pod 
priemernou úrovňou krajín EÚ a mierne nad úrovňou krajín V3. V hodnote ukazovateľa sa 
Slovensko v posledných dvoch rokoch zlepšilo o viac neţ 2 %.  
 

Ukazovateľ OZE v roku 2008         

          

TOP 5 - priemer 31,3 

 
V3 - priemer 6,9 

     Švédsko 44,4 
 

Maďarsko 6,6 

Fínsko 30,5 
 

ČR 7,2 

Lotyšsko 29,9 
 

Poľsko 7,9 

Rakúsko 28,5 
   Portugalsko 23,2 
   

     EÚ 27 - priemer 10,3 

 
Slovensko 8,4 

     TOP 3 - zmena medzi 2006-2008  
  

Slovensko - zmena 2006-2008 2,2 

     Rakúsko 3,7 
   Estónsko 3,0 
   Rumunsko 2,9 
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Vývoj OZE medzi rokmi 2006 - 2008 

 
 

 Zdroj: Eurostat 

 
Cieľ 
 
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie na 14 %. 
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Cieľ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej energetickej spotrebe v SR do 
roku 2020 na 14 % je pevne stanovený smernicou Európskeho parlamentu14. 

 Hodnota je niţšia ako celoeurópsky cieľ stratégie Európa 2020, nakoľko 
východisková pozícia Slovenska je výrazne horšia ako priemer EÚ 27. 

 
Riziká pre naplnenie cieľa: 

 Nutné investície do rozvoja rozvodných a prenosových elektrizačných sústav 
(orientácia na miestne, menšie a nestabilné zdroje energií). Problém môţe 
predstavovať nedostupnosť kapitálu na výstavbu inštalácií pre OZE – úverové 
podmienky ďalej zvyšujú konečné ceny energií, 

 Vysoké dotácie do OZE vo forme výkupných cien zvyšujú cenu elektriny, preto je 
motiváciou súčasnej hospodárskej politiky tieto dotácie minimalizovať. 

 Pozitívne riziko predstavuje rastúca rentabilita niektorých druhov OZE. Podľa 
odhadov bude solárna energia na Slovensku rentabilná pribliţne od roku 201515.  

 

7.1.3 Konečná energetická spotreba 
 
Pre zníţenie spotreby energie stratégia Európa 2020 uvádza energetickú náročnosť ako 
pribliţný ukazovateľ, ktorý však ešte nie je metodicky doriešený. Európska rada zdôraznila 
potrebu zníţiť spotrebu primárnej energie o 20 % do roku 2020 v porovnaní so základným 
scenárom revidovaného modelu PRIMES 2007. Európska komisia necháva na členských 
štátoch, aby si určili, či si ciele stanovia  pre primárnu alebo konečnú spotrebu energie. Pre 
Slovensko je vzhľadom na štruktúru spotreby vhodnejšie merať konečnú energetickú 
spotrebu.  

                                                           
14 Smernica Európskeho parlamentu a  Rady č. 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES, vládou SR schválene ciele 
sú 14 % podiel pre OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe a 10 % podiel OZE v doprave. 
15 http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=7936&documentId=6283 
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Ukazovateľ je vyjadrený ako rozdiel medzi konečnou spotrebou a konečnou neenergetickou 
spotrebou. Neenergetická spotreba sú energetické produkty pouţité ako surovina v rôznych 
odvetviach, teda nespotrebované ako palivo alebo netransformované na iné palivo.  
 
Pozícia 
 
V roku 2008 bola konečná energetická spotreba na Slovensku o 1,5 % niţšia, ako je priemer 
referenčného obdobia 2001 – 2005.  
 
Cieľ 
 
Zníženie konečnej spotreby energií o 11 % oproti priemeru rokov 2001 – 2005. 
 
Zdôvodnenie cieľa: 

 Cieľ je stanovený v Stratégii energetickej bezpečnosti SR schválenej vládou SR v roku 
2006. 
 

Riziká pre naplnenie cieľa: 
 Zaostávanie v implementácií opatrení navrhnutých v Stratégii. 

 Zvýšený dopyt po energiách dôsledkom vysokého ekonomického rastu. 
 
Alternatívne ukazovatele 
 
Energetická náročnosť je ukazovateľ určený ako pomer celkovej energetickej spotreby na 
HDP. Ukazovateľ zverejňuje Eurostat ako pribliţný ukazovateľ pre zniţovanie spotreby 
energie stratégie Európa 2020.   
 

Opatrenia NPR 2011-2013 pre environmentálnu udržateľnosť a energetiku 

Inštitucionálne zabezpečenie klimatickej agendy, posilnenie analytických kapacít 

Príprava nákladových kriviek zniţovania emisií (MACC) 

Emisie skleníkových plynov 

Zváţenie zavedenia uhlíkovej dane (mimo ETS) a dane z áut 

Obnoviteľné zdroje energie 

Nové nastavenie podpory obnoviteľných zdrojov 

Revízia dotácií do energetiky (uholné bane)  

Energetická náročnosť 

Akčný plán energetickej efektívnosti pre roky 2011-2013 

Zlepšenie technicko-izolačných vlastností budov, obmeny svetelných zdrojov a bielej techniky  

Analýza potenciálu pre zniţovanie spotreby energie v národnom hospodárstve 

Sledovanie energetickej efektívnosti v operačných programoch ako povinného ukazovateľa a kritéria 
v rámci verejného obstarávania 

Transparentná regulácia sieťových odvetví  

 
 
 



45 
 

Príloha 1: Definície ukazovateľov 
 

Názov 
ukazovateľa 

Definícia a zdroj 

Ukazovateľ 
dlhodobej 
udržateľnosti 
(GAP) 

Ukazovateľ dlhodobej udrţateľnosti je rozdiel medzi aktuálnou hodnotou 
a dlhodobo udrţateľnou hodnotou štrukturálneho primárneho salda. Dlhodobo 
udrţateľná hodnota sa určuje na základe aktuálnej legislatívy a dlhodobých 
demografických a ekonomických prognóz ovplyvňujúcich príjmy a výdavky 
verejnej správy. 
Zdroj: OECD / Eurostat, výpočet MF SR 

Efektívnosť 
výberu DPH 

Efektívnosť výberu DPH = výber DPH / [(konečná spotreba domácností + 
tvorba hrubého fixného kapitálu verejnej správy + medzispotreba verejnej 
správy – výber DPH) * (základná sadzba DPH / 100)] 
Tento index porovnáva skutočný výber DPH s potenciálnym výberom DPH. 
Čím väčšia je hodnota indikátora, tým efektívnejší je výber DPH. Potenciálny 
výber DPH ukazuje, koľko sa dokáţe vybrať DPH z makroekonomickej 
základne pri zdanení základnou sadzbou DPH.  
Zdroj: OECD / Eurostat, výpočet MF SR 

Predčasné 
ukončenie 
školskej 
dochádzky  

Podiel populácie vo veku 18-24 rokov s najniţším vzdelaním (ISCED 0, 1, 2, 3C), 
ktorá nepokračuje v ďalšom vzdelávaní. Ţiak nepokračuje vo vzdelávaní, ak sa 
počas posledných štyroch týţdňov pred uskutočnením prieskumu nezúčastnil 
ţiadneho typu vzdelávania, pričom sa nezohľadňuje relevantnosť vzdelávania 
pre súčasnú alebo budúcu prácu respondenta. 
Zdroj: Eurostat 

PISA Medzinárodné štandardizované hodnotenie vedomostí a zručností 
pätnásťročných ţiakov. Hodnotí ţiakov v troch oblastiach: v matematike, čítaní 
a prírodných vedách. Index je aritmetickým priemerom hodnotení 
v jednotlivých oblastiach. 
Zdroj: OECD 

Miera 
vysokoškolsky 
vzdelanej 
populácie 

Podiel absolventov vysokoškolského štúdia vo veku 30-34 rokov pripadajúci na 
celkový počet obyvateľov rovnakej vekovej skupiny. Stupeň vysokoškolského 
alebo doktorandského štúdia zodpovedá úrovni ISCED 5-6. 
Zdroj: Eurostat 

Citácie na 
výskumníka 

Podiel počtu citácií v renomovaných medzinárodných časopisoch (databáza 
Web of Science) na počet výskumníkov v krajine (Eurostat). Ukazovateľ je 
vyjadrený relatívne k priemernej hodnote krajín Európskej únie. 
Zdroj: Web Of Knowledge (vyţaduje sa prístup), Eurostat, výpočty MF SR  

Výdavky na 
vedu a výskum  

Percentuálny podiel celkových výdavkov na výskum a vývoj na HDP. 
Zdroj: Eurostat 

High-tech export Podiel high-tech exportov na celkovom vývoze krajiny. Produkty high-tech sú 
vybrané produkty nasledovných odvetví: letecký priemysel, počítače a 
kancelárske stroje, elektronické telekomunikačné zariadenia, farmaceutický 
priemysel, vedecké prístroje, elektrické stroje, chemický priemysel, 
neelekronické prístroje, zbrojný priemysel. 
Zdroj: Eurostat 

Miera 
zamestnanosti 

Podiel zamestnanej populácie vo veku 20-64 rokov na celkovej populácii 
rovnakej vekovej skupiny. Ukazovateľ zahŕňa celkovú populáciu ţijúcu v 
samostatných domácnostiach, nezahŕňa kolektívne domácnosti ani obyvateľov 
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penziónov, či ubytovní a internátov, ani hospitalizovaných v zdravotníckych 
zariadeniach. Zamestnaná populácia pozostáva z tých osôb, ktoré počas daného 
týţdňa vykonávali hocijakú prácu za mzdu alebo zárobok po dobu aspoň jednej 
hodiny, resp. nepracovali, ale mali zamestnanie, v ktorom boli dočasne 
neprítomní. 
 Zdroj: Eurostat 

Miera dlhodobej 
nezamestnanosti 

Podiel populácie nezamestnanej dlhšie ako dvanásť mesiacov napriek tomu, ţe 
si aktívne hľadá prácu, na aktívnej populácii vo veku nad pätnásť rokov, 
neţijúcej v kolektívnej domácnosti. 
Zdroj: Eurostat 

Populácia 
ohrozená 
chudobou 
a sociálnym 
vylúčením 

Indikátor predstavuje súčet ľudí, ktorí sú v riziku chudoby (po sociálnych 
transferoch) a/alebo sú materiálne deprivovaní a/alebo ţijú v domácnostiach s 
nízkou intenzitou práce vyjadrený percentuálne na celkovej populácii. Riziko 
chudoby predstavuje počet osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom 
niţším ako 60 % mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu (po 
sociálnych transferoch). Materiálna deprivácia predstavuje podiel ľudí, ktorý si 
z nasledujúcich deviatich poloţiek nemôţu aspoň dovoliť aspoň štyri: i) platiť 
nájom a náklady na bývanie, ii) udrţať v dome teplo, iii) čelia neočakávaným 
výdavkom, iv) jesť mäso, rybu alebo ekvivalentné mnoţstvo bielkovín kaţdý 
druhý deň, v) týţdňovú dovolenku mimo domova, vi) auto, vii) práčku, viii) 
farebný televízor, alebo ix) telefón. Ľudia v domácnosti bez práce sú osoby vo 
veku 0 – 59 rokov ţijúce v domácnosti, kde dospelí pracujú menej ako 20 % z 
celkového moţného času počas predchádzajúceho roka.  
Zdroj: Eurostat/EU-SILC 

Doing Business Poradie krajiny v rebríčku Doing Business, ktorý meria reguláciu domácich 
malých a stredných firiem počas deviatich fáz ich ţivotného cyklu: začiatok 
podnikania, vybavovanie stavebného povolenia, registrácia vlastníctva, získanie 
úveru, ochrana investorov, platenie daní, obchodovanie za hranicami, 
vymáhanie zmlúv a ukončenie podnikania. Dáta sú zaloţené prevaţne na 
domácich zákonoch, rôznych iných reguláciách a administratívnych 
poţiadavkách.  
Zdroj: Svetová banka 

Index regulácie 
trhu produktov 

Hodnotenie krajiny v Indexe regulácie trhu produktov (Product Market 
Regulation Index). Meria reguláciu a bariéry v troch oblastiach: štátna kontrola, 
bariéry v podnikaní a bariéry pre obchod a investície (kaţdá s 
tretinovou váhou). Index regulácie trhu produktov sa nezameriava len na 
podnikateľskú činnosť beţných podnikov, ale meria širšiu reguláciu (napr. 
regulácia sieťových odvetví). 
Zdroj: OECD 

E-Government 
Index 

Index sa pre danú krajinu vypočíta ako váţený priemer nasledujúcich troch 
indikátorov: dostupnosť e-governmentu (váha 50 %), vyuţitie e-governmentu 
jednotlivcami (25 %) a vyuţitie e-governmentu podnikmi (váha 25 %). 
Dostupnosť e-governmentu meria ponuku dvadsiatich základných sluţieb e-
governmentu. Indikátor udáva podiel sluţieb dostupných prostredníctvom 
internetu z definovaných dvadsiatich verejných sluţieb. Aby bola sluţba 
povaţovaná za dostupnú, musí dosahovať určitý stupeň sofistikácie. Vyuţitie e-
governmentu jednotlivcami, resp. podnikmi merajú koľko percent ľudí, resp. 
podnikov vyuţilo v posledných troch mesiacoch internet na komunikáciu s 
verejnými inštitúciami (získanie informácii z web stránky, stiahnutie oficiálneho 
formulára alebo zaslanie vyplneného formulára). 
Zdroj: Eurostat, výpočty MF SR 

Korupcia Ukazovateľ Korupcia je zostavený ako priemer dvoch indexov zameriavajúcich 
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sa na rôzne druhy korupcie: Skúsenosť s korupciou medzi beţnou populáciou - 
prieskum Eurobarometra. Zameriava sa na jednotlivé sektory, ako napr. polícia, 
colná správa, súdy, národní politici, regionálni politici, miestni politici, tendre, 
stavebné povolenia, podnikateľské oprávnenia, zdravotníctvo, školstvo, 
inšpekcia. Index vnímania korupcie (CPI) - Transparency International, meria 
vnímanie korupcie na základe 5-10 zdrojových prieskumov podnikateľov 
a expertov pre kaţdú krajinu. Na Slovensku je zahrnutých osem prieskumov 
o vnímaní korupcie, 50% váhy sú názory podnikateľov, a 50% názory expertov. 
Zdroj: Transparency International, Eurobarometer, výpočty MF SR 

Roky zdravého 
života  

Počet rokov preţitých v dobrom zdravotnom stave, ktoré je moţné očakávať pri 
narodení. Ukazovateľ kombinuje údaje o mortalite a morbidite v danej krajine. 
Dobrý zdravotný stav je definovaný neprítomnosťou invalidity alebo 
obmedzení v kaţdodennom ţivote. Nazýva sa aj roky ţivota bez hendikepu 
(disability-free life years, DFLY). 
Zdroj: Eurostat 

Emisie 
skleníkových 
plynov 

Emisie skleníkových plynov mimo ETS ako CO2 ekvivalent vyjadrujú 
percentuálnu zmenu voči roku 2005). Indikátor vyjadruje trendy agregovaných 
antropogénnych emisií CO2, NO2, CH4, HFC, PFC a SF6 súhrnne nazývaných 
skleníkové plyny a  vyjadrené ako CO2 ekvivalent. Celkové mnoţstvo nezahŕňa 
emisie z vyuţívania krajiny a lesov (LULUCF). 
Zdroj: Eurostat 

Podiel OZE na 
hrubej konečnej 
spotrebe 

Príspevok elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie k celkovej 
spotrebe elektrickej energie je vyjadrením pomeru medzi mnoţstvom elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a hrubou konečnou spotrebou 
elektriny. Elektrina vyrábaná z obnoviteľných zdrojov energie zahŕňa elektrinu 
vyrobenú vyuţitím energie vody (okrem prečerpávacích vodných elektrární), 
vetra, slnka, geotermálnej energie a biomasy. Hrubá konečná spotreba elektriny 
zahŕňa celkovú hrubú výrobu elektriny zo všetkých palív plus dovoz elektriny, 
mínus vývoz elektriny.  
Zdroj: Eurostat 

Konečná 
energetická 
spotreba 

Konečná energetická spotreba je rozdiel konečnej spotreby a konečnej 
neenergetickej spotreby. Konečná neenergetická spotreba sú energetické 
produkty pouţité ako surovina v rôznych odvetviach; tzn. nespotrebované ako 
palivo alebo netransformované na iné palivo. Konečná spotreba sa vypočíta ako 
hrubá domáca spotreba – transformácia (vstup) + transformácia (výstup) + 
reklasifikácia a spätné toky – spotreba energetického odvetvia – straty pri 
prenose a v rozvodoch.  
 Zdroj: ŠÚ SR 
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Príloha 2: Súhrnné profily vybraných ukazovateľov  
 

GAP   Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti  
Zdroj: OECD / Eurostat, výpočty MF SR 

Definícia: 

Ukazovateľ dlhodobej udrţateľnosti je rozdiel medzi aktuálnou hodnotou a dlhodobo 
udrţateľnou hodnotou štrukturálneho primárneho salda. Dlhodobo udrţateľná hodnota 
sa určuje na základe aktuálnej legislatívy a dlhodobých demografických a ekonomických 
prognóz ovplyvňujúcich príjmy a výdavky verejnej správy. 

Výhody: 
Dôraz na výpočet implicitného a podmieneného dlhu, porovnanie so ţelateľnou úrovňou 
dlhu. 

Nevýhody: Slabá dostupnosť údajov pre iné krajiny 

Dostupnosť: 
 

Roky 2008, 2009, 2010, 2011 (odhad) 

Krajiny Slovensko 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Obmedzená 

EFDPH   Efektívnosť výberu DPH 

Zdroj: 

OECD / Eurostat: konečná spotreba domácností, tvorba hrubého fixného kapitálu verejnej 
správy, medzispotreba verejnej správy, skutočný výnos DPH 
OECD / EK - Základná sadzba DPH 

Definícia: 

Efektívnosť výberu DPH = výber DPH / [(konečná spotreba domácností + tvorba 
hrubého fixného kapitálu verejnej správy + medzispotreba verejnej správy – výber DPH) * 
(základná sadzba DPH / 100)] 
Tento index porovnáva skutočný výber DPH s potenciálnym výberom DPH. Čím väčšia je 
hodnota indikátora, tým efektívnejší je výber DPH. Potenciálny výber DPH ukazuje, 
koľko sa dokáţe vybrať DPH z makroekonomickej základne pri zdanení základnou 
sadzbou DPH.  

Výhody: Pouţíva verejne dostupné údaje pre široký súbor krajín. 

Nevýhody: 

Slabé miesto indikátora je v určení makrozákladne. Konečná spotreba domácností 
neobsahuje v sebe všetky zloţky, z ktorých plynie DPH a zahŕňa aj zloţky, z ktorých DPH 
neplynie. 

Dostupnosť: 
 

Roky 1995-2009 

Krajiny OECD, EÚ 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

PISA  
Zdroj: OECD 

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html 

Definícia: Medzinárodné štandardizované hodnotenie vedomostí a zručností 15-ročných ţiakov. 
Hodnotí ţiakov v troch oblastiach – v matematike, čítaní a prírodných vedách, pričom sú 
kľúčové vedomosti a zručností potrebné pre ţivot, nie školské osnovy. Nami navrhnutý 
index je aritmetickým priemerom hodnotení v jednotlivých oblastiach. 

Výhody: Vhodný ukazovateľ z hľadiska nášho cieľa, kvalitné spracovanie údajov aj ich 
vyhodnotenie, porovnateľnosť medzi krajinami.  

Nevýhody: Kompozitný ukazovateľ je čiastočným zjednodušením, krátky časový rad pre analýzu 
vývoja. 

Dostupnosť: 
 

Roky SR: 2003, 2006, 2009; Ostatné krajiny: aj rok 2000 

Krajiny OECD, EÚ bez Malty a Cypru, ďalšie partnerské krajiny 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Obmedzená 

Porovnateľnosť Áno 

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html
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medzi krajinami: 

PUŠD Predčasné ukončenie školskej dochádzky (EÚ 2020) 

Zdroj: 

Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_
indicators 

Definícia: 

Podiel populácie vo veku 18-24 rokov s najniţším vzdelaním (ISCED 0, 1, 2, 3C), ktorá 
nepokračuje v ďalšom vzdelávaní. Ţiak nepokračuje vo vzdelávaní, ak sa počas 
posledných štyroch týţdňov pred uskutočnením prieskumu nezúčastnil ţiadneho typu 
vzdelávania, pričom sa nezohľadňuje relevantnosť vzdelávania pre súčasnú alebo budúcu 
prácu respondenta. 

Výhody: Dobrá dostupnosť údajov. 

Nevýhody: 
Nemeria kvalitu poskytovaného vzdelávania ani relevantnosť pre budúcu prácu 
respondenta. 

Dostupnosť: 
 

Roky 2002-2010, vybrané krajiny od 1992 

Krajiny EÚ 27, EHP + vybrané krajiny 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

CIT Citácie  
Zdroj: Web Of Knowledge (vyţaduje sa prístup), Eurostat 

http://wokinfo.com/products_tools/analytical/ 

Definícia: Podiel citácií v renomovaných medzinárodných časopisoch zahrnutých v databáze Web of 
Science k počtu výskumníkov v krajine. Ukazovateľ je určený ako relatívny pomer 
podielu citácií na výskumníka k priemeru  
EÚ 27.  

Výhody: V rámci dostupných proxy ukazovateľov pre kvalitu výskumu, citácie na hlavu 
(výskumníka) najlepšie vystihujú kvalitu výskumu. 

Nevýhody: Ide len o proxy (nedokonalý) ukazovateľ. Nemeria kvalitu terciárneho vzdelávania. 
Zahrňuje všetkých výskumníkov. Sčítava citácie za všetky odbory, vzhľadom na odlišnú 
publikovateľnosť a tým aj citovanosť odborov môţe dôjsť k skresleniu. Kvôli klesajúcej 
časovej štruktúre citácií je porovnateľnosť v čase obmedzená. Keďţe údaje o citáciách sa 
v čase menia, výpočty nie sú replikovateľné v čase. 

Dostupnosť: 
 

Roky od 1998 

Krajiny EÚ 27, EHP + vybrané krajiny 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Obmedzená 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

MVVP Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie (EÚ 2020) 

Zdroj: 

Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_
indicators 

Definícia: 
Podiel absolventov vysokoškolského štúdia vo veku 30-34 rokov pripadajúci na celkový 
počet obyvateľov rovnakej vekovej skupiny. Stupeň vysokoškolského alebo 
doktorandského štúdia zodpovedá úrovni ISCED 5-6. 

Výhody:  

Nevýhody: 
Nezohľadňuje kvalitu vzdelávania.  Vzhľadom na cieľovú vekovú skupinu nie je hodnota 
indikátora do roku 2020 výrazne ovplyvniteľná. 

Dostupnosť: 
 

Roky 2000-2010 

Krajiny EÚ 27, EHP + vybrané krajiny 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

GERD Výdavky na vedu a výskum (EÚ 2020) 

Zdroj: 
Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_
indicators 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://wokinfo.com/products_tools/analytical/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
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Definícia: Percentuálny podiel celkových výdavkov na výskum a vývoj na HDP. 

Výhody: Zachytenie rastu sektora výskumu v pomere k HDP. 

Nevýhody: Ukazovateľ meria vstupy do výskumného procesu a nezohľadňuje výsledky. 

Dostupnosť: 
 

Roky 1993-2009 

Krajiny EÚ 27, EHP + vybrané krajiny 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

HTE High-tech export 
Zdroj: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators/i
nnovation_and_research 

Definícia: Podiel high-tech exportu na celkovom vývoze krajiny. Produkty high-tech patria do 
sektorov s vysokou intenzitou R&D, Eurostat zahŕňa deväť odvetví.  

Výhody: V prípade malých a otvorených krajín dobre zachytáva posuny smerom k vyššej pridanej 
hodnote. Dobrá databáza, keďţe ide o jeden z dôleţitých štrukturálnych ukazovateľov 
Eurostatu.  

Nevýhody: Definícia high-techu je diskutabilná. Monitoruje len produkty a abstrahuje od sluţieb 
(napríklad výskum a vývoj).  

Dostupnosť: 
 

Roky 1995-2008, mierna zmena metodiky od roku 2007 

Krajiny EÚ +  iné vybrané krajiny 

Porovnateľnosť v 
čase 

Áno (mierna zmena metodiky od 2007) 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami 

Áno 

LTUN Miera dlhodobej nezamestnanosti 
Zdroj: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=
tsisc070&plugin=1 

Definícia: Podiel populácie nezamestnanej dlhšie ako 12 mesiacov na aktívnej populácii. 

Výhody: Jednoduchý ukazovateľ s porovnateľnou metodikou na úrovni EÚ. Nezachytáva 
neaktívnu časť populácie, ktorej miera do veľkej časti nezávisí od politík trhu práce. 

Nevýhody: Nezachytáva neaktívnu časť populácie. Je ovplyvniteľný administratívne: presunom 
dlhodobo nezamestnaných do neaktivity alebo formálnym a krátkodobým zamestnaním 
(aktivačné práce a pod.). Pri začleňovaní sociálne vylúčených skupín na trh práce môţe 
dochádzať ku krátkodobému zvyšovaniu nezamestnanosti a tým negatívnemu vplyvu na 
ukazovateľ. 

Dostupnosť: 
 

Roky Od 1998 

Krajiny EÚ, OECD, niektoré ďalšie krajiny, regióny 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

PRPE Populácia ohrozená chudobou a vylúčením (EÚ 2020) 
Zdroj: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_co
nditions/introduction 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_
indicators 

Definícia: Ukazovateľ Populácia ohrozená chudobou a vylúčením (PRPE) je definovaný ako súčet 
ľudí, ktorí sú ohrození chudobou (po sociálnych transferoch) a/alebo sú materiálne 
deprivovaní a/alebo ţijú v domácnostiach s nízkou intenzitou práce.  
 
Riziko chudoby predstavujú osoby s ekvivalentným disponibilným príjmom niţším ako 60 
% mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu (po sociálnych transferoch). 
Materiálne deprivovaní sú ľudia, ktorí si nemôţu dovoliť aspoň 4 z 9 definovaných 
poloţiek. Ľudia v domácnosti s nízkou pracovnou intenzitou sú osoby vo veku 0 – 59 rokov 
ţijúce v domácnosti, kde dospelí pracovali menej ako 20 % z celkového moţného času 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators/innovation_and_research
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators/innovation_and_research
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsisc070&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsisc070&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
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počas predchádzajúceho roka (okrem študentov vo veku 18-24 rokov).  

Výhody: Pokrytie rôznych oblastí chudoby a vylúčenia, široká dostupnosť. 

Nevýhody: Slabá porovnateľnosť medzi krajinami. Interpretácia jednotlivých zloţiek je rôznorodá. 
Prvá zloţka (počet ľudí ohrozených chudobou) vyjadruje príjmové rozloţenie v krajine, 
t. j. meria podiel osôb pod hranicou chudoby relatívne k ostatnej populácie v krajine. 
Moţnosť porovnávať počty chudobných medzi krajinami je diskutabilná. Vývoj tejto 
zloţky závisí aj na celkovom raste príjmov v krajine. Problematické nastavenie cieľovej 
hodnoty, zmena príjmovej štruktúry krajiny, ktorú neovplyvňujú iba nástroje sociálnej 
politiky. Materiálne deprivovaní a domácnosti s nízkou intenzitou práce sú merané 
absolútne, teda sú porovnateľné medzi krajinami a interpretácia poslednej zloţky sa 
v čase nemení.  
V SR prieskum nezachytáva dostatočne situáciu obyvateľov segregovaných Rómskych 
osád.  

Dostupnosť: 
 

Roky od 2005  

Krajiny EÚ 27 + Island, Nórsko 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

DB Doing Business   
Zdroj: Svetová banka 

http://www.doingbusiness.org/ 

Definícia: Poradie krajiny v rebríčku Doing Business, ktorý meria reguláciu domácich malých a 
stredných firiem počas 9 fáz ich ţivotného cyklu: začiatok podnikania, vybavovanie 
stavebného povolenia, registrácia vlastníctva, získanie úveru, ochrana investorov, platenie 
daní, obchodovanie za hranicami, vymáhanie zmlúv a ukončenie podnikania. Dáta sú 
zaloţené prevaţne na domácich zákonoch, rôznych iných reguláciách a administratívnych 
poţiadavkách.  

Výhody: Meria reguláciu ovplyvňujúcu podnikateľskú činnosť beţných podnikov a podmienky na 
začatie a ukončenie podnikania. Väčšina vstupných dát v Doing Business sú „tvrdé“ dáta 
získané aplikáciou konkrétnych prípadových štúdií. Porovnateľnosť medzi krajinami.  

Nevýhody: Neskúma širšie faktory vplývajúce na podnikanie (napr. kvalita ľudského kapitálu, 
infraštruktúra, makroekonomická politika, atď.). Dáta krajiny pochádzajú z najväčšieho 
mesta a nemusia vystihovať situáciu v ostatných regiónoch krajiny. Dáta sa vzťahujú na 
jednu právnu formu podnikania - spoločnosť s ručením obmedzeným, preto nemusia byť 
reprezentatívne pre ostatné formy podnikania (napr. ţivnostníkov). 

Dostupnosť: 
 

Roky 2004 – 2011, zmena metodiky v roku 2010 

Krajiny Doing Business 2011 hodnotí 183 krajín 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Obmedzená 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

PMR Index regulácie trhu produktov 
Zdroj: OECD 

http://www.oecd.org/document/1/0,3343,en_2649_34323_2367297_1_1_1_1,00.html 

Definícia: Hodnotenie krajiny v Indexe regulácie trhu produktov (Product Market Regulation Index, 
OECD). Index meria reguláciu a bariéry v troch oblastiach: štátna kontrola, bariéry 
v podnikaní a bariéry pre obchod a investície (kaţdá s tretinovou váhou).  

Výhody: Meria reguláciu ovplyvňujúcu podnikateľskú činnosť beţných podnikov ako aj „veľkú 
reguláciu“, ktorá ovplyvňuje podnikanie. 

Nevýhody: Neskúma širšie faktory vplývajúce na podnikanie (napr. kvalita ľudského kapitálu, 
infraštruktúra, makroekonomická politika, atď.).  

Dostupnosť: 
 

Roky 1998, 2003 a 2008  

Krajiny OECD 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

EGOV E-Government Index  

http://www.doingbusiness.org/
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Zdroj: Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators/i
nnovation_and_research 

Definícia: Index sa pre danú krajinu vypočíta ako váţený priemer nasledujúcich 3 ukazovateľov: 
Dostupnosť e-governmentu (váha 50 %), Vyuţitie e-governmentu jednotlivcami (25 %) a 
Vyuţitie e-governmentu podnikmi (váha 25 %). 
Dostupnosť e-governmentu meria ponuku 20 základných sluţieb e-governmentu. 
Ukazovateľ udáva podiel sluţieb dostupných prostredníctvom internetu z definovaných 
20 verejných sluţieb.  
Využitie e-governmentu jednotlivcami, resp. podnikmi merajú koľko percent ľudí, resp. 
podnikov vyuţilo v posledných 3 mesiacoch internet na komunikáciu s verejnými 
inštitúciami (získanie informácii z web stránky, stiahnutie oficiálneho formulára alebo 
zaslanie vyplneného formulára). 

Výhody: Zloţeným ukazovateľom môţeme súčasne merať dostupnosť (ponuku) sofistikovaných 
elektronických sluţieb, ako aj ich vyuţitie občanmi a podnikmi.  

Nevýhody: Kompozitný ukazovateľ je čiastočným zjednodušením. Niţšia porovnateľnosť indexu 
v čase. Obmedzenia jednotlivých podukazovateľov: Dostupnosť e-governmentu – hodnota 
môţe pre všetky krajiny čoskoro dosiahnuť 100%; Využitie e-governmentu jednotlivcami, 
resp. podnikmi - povinný web kontakt s jednou inštitúciou môţe mať výrazný vplyv na 
vykazované celkové výsledky. 

Dostupnosť: 
 

Roky od 2006 (niektoré roky)  

Krajiny EÚ 27 + Island, Nórsko 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

CORR  Korupcia  
Zdroj: Transparency International, Eurobarometer 

CPI: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/ 
EB: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm, EB 72.2, 68.2, EB 
64.3 

Definícia: CPI: Vnímanie korupcie na základe 5-10 zdrojových prieskumov podnikateľov a expertov 
pre kaţdú krajinu. Na Slovensku ide o agregáciu 8 prieskumov o vnímaní korupcie, 50% 
váhy sú názory podnikateľov, a 50% názory expertov. 
Eurobarometer. Odpoveď na otázku, „Počas uplynulých 12 mesiacov, poţiadal vás, alebo 
očakával od vás niekto v (VAŠA KRAJINA) zaplatenie úplatku za jeho alebo jej sluţby.“, 
zisťovaná na reprezentatívnej vzorke obyvateľov EÚ. Ako ukazovateľ sme pouţili počet 
odpovedí NIE, proporcionálne upravené o počet NEVIEM (ktorý sa líši od krajiny ku 
krajine). 
Nami navrhovaný ukazovateľ je jednoduchým priemerom uvedených dvoch 
ukazovateľov. 

Výhody: Pokrýva kaţdodennú aj podnikateľskú korupciu, meria skúsenosť s korupciou aj 
vnímanie korupcie, široký súbor krajín. 

Nevýhody: Nedokonalé porovnanie v čase a medzi krajinami, nepokrýva skúsenosť s podnikateľskou 
korupciou, nezahŕňa veľkú politickú korupciu. 

Dostupnosť: 
 

Roky CPI: SR: 1998-2009; Ostatné krajiny: 1996-2009 
Eurobarometer: 2005, 2007, 2009 

Krajiny CPI: 180 krajín sveta. 
Eurobarometer: EÚ 

Porovnateľnosť 
v čase: 

CPI: Nízka (kvôli zmene zdrojových prieskumov, TI odporúča maximálne 5 rokov) 
Eurobarometer: Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

CPI: Obmedzená (rozdielne zdrojové prieskumy, kultúrne rozdiely vo vnímaní korupcie) 
Eurobarometer: Áno 

HLY Roky zdravého života  
Zdroj: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=e
n&pcode=tsien180 

Definícia: Počet rokov preţitých v dobrom zdravotnom stave, ktoré je moţné očakávať pri narodení. 
Ukazovateľ kombinuje údaje o mortalite a morbidite v danej krajine. Dobrý zdravotný 
stav je definovaný neprítomnosťou invalidity  alebo obmedzení v kaţdodennom ţivote. 
Nazýva sa aj roky života bez hendikepu (disability-free life years, DFLY). Ukazovateľ je 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators/innovation_and_research
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators/innovation_and_research
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/
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váţený priemer narodených ţien a muţov. 

Výhody: Kombinácia dĺţky ţivota a zdravotného stavu, kvalitné spracovanie údajov aj ich 
vyhodnotenie, porovnateľnosť medzi krajinami, dlhý časový rad. 

Nevýhody: Nedokonalé priblíţenie ku kvalite ţivota v jednotlivých zdravotných stavoch. Hodnota 
ukazovateľa je len sčasti ovplyvňovaná verejnými politikami, nie len zdravotníctvo. 

Dostupnosť: 
 

Roky SR: od 2005; Ostatné krajiny: od 1996 

Krajiny EÚ, Chorvátsko, Macedónsko, Island, Nórsko a Švajčiarsko. 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

ESP Emisie skleníkových plynov 
Zdroj: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_
indicators 

Definícia: Emisie skleníkových plynov mimo ETS ako CO2 ekvivalent vyjadrujú percentuálnu 
zmenu voči roku 2005). Indikátor vyjadruje trendy agregovaných antropogénnych emisií 
CO2, NO2, CH4, HFC, PFC a SF6 súhrnne nazývaných skleníkové plyny a  vyjadrené ako 
CO2 ekvivalent. Celkové mnoţstvo nezahŕňa emisie z vyuţívania krajiny a lesov 
(LULUCF). 

Výhody: Zameranie na neregulované sektory obyvateľstva, dopravy a poľnohospodárstva, kde 
neexistuje jasný signál vo forme ceny uhlíka na zniţovanie emisií . Najmä v doprave 
zaznamenávame kaţdoročný nárast emisií skleníkových plynov. 

Nevýhody: Emisie mimo ETS sa priamo nemerajú a ich výšku počítame len ako rozdiel celkových 
emisií a emisií z prevádzok patriace pod ETS. Nemeriame ostatné škodlivé látky 
lokálneho znečistenia.  

Dostupnosť: 
 

Roky 1990-2009 

Krajiny EÚ 27, EHP + vybrané krajiny 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Nie 

OZE Podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe energií (EÚ 2020) 
Zdroj: Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_
indicators 

Definícia: Príspevok elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie k celkovej spotrebe 
elektrickej energie je vyjadrením pomeru medzi mnoţstvom elektriny vyrobenej z 
obnoviteľných zdrojov energie a hrubou konečnou spotrebou elektriny. Elektrina 
vyrábaná z obnoviteľných zdrojov energie zahŕňa elektrinu vyrobenú vyuţitím energie 
vody (okrem prečerpávacích vodných elektrární), vetra, slnka, geotermálnej energie a 
biomasy. Hrubá konečná spotreba elektriny zahŕňa celkovú hrubú výrobu elektriny zo 
všetkých palív plus dovoz elektriny, mínus vývoz elektriny.  

Výhody: Výborná porovnateľnosť medzi krajinami, cielenie na spotrebu a nie výrobu  

Nevýhody: Nejasnosti s definíciou OZE a polemika, ktoré výroby sem patria (jadrové elektrárne, 
veľké vodné elektrárne) 

Dostupnosť: 
 

Roky 2006-2008 

Krajiny EÚ 27 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Áno 

KES Konečná energetická spotreba  
Zdroj: Eurostat 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_100a&lang=en 

Definícia: Konečná energetická spotreba je rozdiel konečnej spotreby a konečnej neenergetickej 
spotreby. Konečná neenergetická spotreba sú energetické produkty pouţité ako surovina 
v rôznych odvetviach; tzn. nespotrebované ako palivo alebo netransformované na iné 
palivo. Konečná spotreba sa vypočíta ako hrubá domáca spotreba – transformácia (vstup) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_100a&lang=en
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+ transformácia (výstup) + reklasifikácia a spätné toky – spotreba energetického odvetvia 
– straty pri prenose a v rozvodoch.  

Výhody: Jednoduchosť, kvalitné dáta 

Nevýhody: Zanedbanie vplyvu ekonomického rastu 

Dostupnosť: 
 

Roky 1998-2009 

Krajiny EÚ 27 

Porovnateľnosť 
v čase: 

Áno 

Porovnateľnosť 
medzi krajinami: 

Nie 
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