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ZHRNUTIE 
 
Slovenská republika je viazaná uplatňovať a uplatňuje princípy parlamentnej 
demokracie, plurality a trhovej ekonomiky v súlade s podmienkami uvedenými v 
Článku 1 Zakladajúcej zmluvy Banky. 
 
Slovenská republika je pokročilou transformujúcou sa  krajinou, ktorá zaviedla hlavné 
princípy EÚ pre reguláciu trhu pred vstupom do EÚ v roku 2004 a ktorá profituje 
z integrácie do vnútorného trhu EÚ vďaka vysokému prílevu kapitálu a rastúcemu 
podielu obchodovania so zvyškom EÚ. Kým v roku 2009 celosvetová hospodárska 
kríza vážne zasiahla Slovensko, hospodárstvo krajiny zaznamenalo riadne zotavenie a 
rast HDP na úrovni 4% v roku 2010 a 3,3% v roku 2011, čo predstavuje vysoký 
nadpriemer v regióne. Rast však naďalej úzko súvisí s cyklom priemyselnej výroby 
v Nemecku a z toho dôvodu naň citlivo reaguje. Celkový vývoz predstavuje 80% 
HDP a pridaná hodnota vo výrobe predstavuje 35% HDP, pričom toto odvetvie sa 
sústreďuje iba na niekoľko produktov, predovšetkým automobily a elektrické 
zariadenia. 
 
Na rozdiel od vývozu Slovenskej republiky, domáci dopyt je naďalej utlmený kvôli 
vysokej štrukturálnej nezamestnanosti (približne 14%) a pretrvávajúcim úsporným 
rozpočtovým opatreniam. Keďže po recesii z roku 2009 schodok rozpočtu a verejný 
dlh prudko rástli, predchádzajúca vláda v priebehu roku 2011 realizovala významnú 
konsolidáciu vrátane znižovania miezd vo verejnom sektore a zvýšenia sadzby DPH, 
čo malo za následok obnovený pokles čistého disponibilného príjmu. Nová vláda pod 
vedením predsedu vlády Róberta Fica sa zaviazala naďalej konsolidovať financie 
prostredníctvom znižovania výdavkov v kombinácii s rozsiahlou reformou daňového 
systému. Kým verejný dlh Slovenska zostáva siedmy najnižší v EÚ, očakáva sa, že 
pomer dlhu k HDP sa do roku 2013 zdvojnásobí na 53%. Vďaka uvedeným 
opatreniam by vyrovnaný rozpočet mohol dosiahnuť úroveň 3% do roku 2013, ako to 
požaduje EÚ. 
 
Na rozdiel od ostatných stredoeurópskych ekonomík bol prílev kapitálu do 
slovenského bankového systému obmedzený, čo malo za následok vznik dobrých 
štruktúr financovania, pričom sa zväčša podarilo vyhnúť prehrievaniu ekonomiky 
a deštruktívnym bublinám v oblasti nehnuteľného majetku. Zároveň prílev priamych 
zahraničných investícií do odvetví zameraných na vývoz bol obmedzený na niekoľko 
cyklických odvetví. Uvedené viedlo k tomu, že Slovensko je naďalej vystavené 
nepriaznivému vývoju v zahraničí. Ďalej, regionálne rozdiely zostávajú veľké 
a súvisia s dlhodobou nezamestnanosťou. V celej krajine je nezamestnanosť naďalej 
vysoká aj napriek miernemu rastu HDP od krízy z roku 2009. Nedostatočné a úzko 
zamerané financovanie výskumu a vývoja naďalej predstavuje problém. 
 
Slovenská republika urobila významný pokrok pri budovaní funkčných trhových 
inštitúcií vo väčšine odvetví jej hospodárstva. Naďalej však pretrvávajú významné 
transformačné výzvy týkajúce sa štruktúry trhu v mnohých oblastiach vrátane 
udržateľných zdrojov energie, infraštruktúry, financovania mikro, malých a stredných 
podnikov a kapitálových trhov. Trh súkromných investícií je tiež málo rozvinutý. 
Kvôli neistému vonkajšiemu prostrediu je zvlášť dôležité riešiť tieto zostávajúce 
transformačné výzvy. Na základe týchto východísk, program novej vlády uvedený vo 
vyhlásení z mája 2012 vytvára základy pre trvalý a rovnomerný rast, najmä 
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prostredníctvom investícií do fyzickej infraštruktúry a riešenia nesprávneho spájania 
schopností. 
 
Strategická orientácia 
 
Keďže Slovensko je pokročilou krajinou, kde sa očakáva dokončenie transformácie v 
období CRR4 (2011-2015), činnosť Banky bude zameraná na obmedzený počet  
priorít v nadchádzajúcom strategickom období. Banka poskytne podporu v hlavných 
oblastiach, kde pretrvávajú transformačné výzvy, kde treba podporu pri zotavovaní 
z finančnej krízy a kde je možné urýchliť reformy s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť krajiny ako člena eurozóny. Priority pre nadchádzajúce 
strategické obdobie zahŕňajú   nasledovné: 
 
 Prehlbovanie finančného sprostredkovania a podpory pre malé a stredné 

podniky. Angažovanosť Banky v sektore finančných inštitúcií sa zameria na 
ďalšie zlepšovanie dostupnosti úverového financovania pre miestne malé a stredné 
podniky ako aj pre menšie samosprávy s dôrazom na prehlbovanie 
sprostredkovania finančných prostriedkov pre malé  a stredné podniky v menej 
rozvinutých regiónoch Slovenska. EBRD sa bude tiež snažiť rozšíriť úspešné 
programy financovania zavedené prostredníctvom komerčných bánk, ktoré 
poskytujú financovanie a odbornú pomoc súkromným  a verejným subjektom 
investujúcim v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. 
Banka bude taktiež hľadať iné možnosti u finančných sprostredkovateľov 
v súvislosti s kapitálovým a mezanínovým financovaním. 

 Podpora investícií do infraštruktúry, energetickej bezpečnosti a energetickej 
efektívnosti. Banka zamýšľa podporiť rozvoj a zúčastniť sa  na realizovateľných 
štruktúrach financovania, ktoré umožnia zabezpečiť dlhodobé financovanie 
projektov v odvetví komerčnej infraštruktúry v spolupráci s inými MFI 
a účastníkmi zo súkromného sektora. Z pohľadu energetiky bude Banka 
propagovať diverzifikáciu zdrojov dodávok energií so zameraním sa na 
obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť s cieľom zlepšiť energetickú 
bezpečnosť, znížiť energetickú náročnosť a splniť požadované ciele EÚ v oblasti 
životného prostredia nastavené na boj s klimatickými zmenami. 

 Podpora cezhraničnej spolupráce a investícií miestnych lídrov na trhu v iných 
krajinách, kde EBRD pôsobí, aby posilnila ich postavenie na miestnych trhoch. 
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1. SKÚSENOSTI A PORTFÓLIO BANKY 
 
1.1 Prehľad doterajších aktivít 
 
Do dnešného dňa sa EBRD podpísala pod 124 operácií na Slovensku s čistým 
kumulatívnym objemom obchodu vo výške 1,63 mld. EUR, pričom celková hodnota 
projektov bola vo výške 6,06 mld. EUR. Kumulatívne sa realizovalo zhruba 32% 
investícií do sektora finančných inštitúcií, 32% do priemyslu, obchodu a 
agropodnikania, 19% do energetického sektoru a 17% do infraštruktúry. 
 
Tabuľka 1: Vývoj portfólia na Slovensku k 31. máju 2012 
 
SEKTOR

Výška v mil. EUR
Počet 

projektov

Celková 
hodnota 

projektov

EBRD 
Financie

podiel 
sektoru 

%

Počet 
projektov

Portfólio 
celkom

% z celk. 
Portfólia

Portfólio 
aktívne

Podiel 
sektoru %

Energetika 10 1 592 313,4 19% 3 63 11% 62,3 13%

Finančné inštitúcie 42 946 528,2 32% 13 172,4 30% 163,9 35%

Vlastný kapitál bánk 10 526 150,1 9% 1 1,2 0% 1,2 0%

Úvery bankám 24 309 279,6 17% 11 122,1 21% 113,6 24%

Poisťovacie a finančné služby 8 111 98,6 6% 1 49,2 8% 49,2 10%

Priemysel, obchod a 
agropodnikanie 62 1 898 512,6 32% 27 86,8 15% 36,8 8%

Agropodnikanie 7 56 29,9 2% 0 0 0% 0 0%

Súkr.investičné.fondy 30 313 95,4 6% 20 38,6 7% 19,2 4%

Telekom, inform., médiá 8 709 105,5 6% 2 23,9 4% 0,5 0%

Výroba a služby 8 566 216,4 13% 0 0 0% 0 0%

Nehnuteľnosti a cest.ruch 9 254 65,5 4% 5 24,3 4% 17,1 4%

Infraštruktúra 10 1 505 278,7 17% 6 257,2 44% 210,5 44%

Municipálne a environment. 7 126 43,9 3% 4 37,4 6% 21,3 4%

Doprava 3 1 379 234,8 14% 2 219,8 38% 189,2 40%

CELKOM 124 6 063 1 633,0 100% 49 579,5 100% 473,5 100%

 KUMULATÍVNY OBJEM TRANSAKCIÍ AKTUÁLNY OBJEM PORTFÓLIA

 
Pozn.: Súkromné investičné fondy zahŕňajú rôzne regionálne fondy s pridelenými prostriedkami pre Slovensko 
 

Objem kumulatívneho obchodu Banky a portfólio výrazne vzrástli v predchádzajúcom 
strategickom období ako sa uvádza v tabuľke 2. Banka sa zaviazala v tomto období 
investovať 395 mil. EUR do nového obchodu v 25 operáciách. 
 
Tabuľka 2: Vývoj portfólia na Slovensku v rokoch 2009 – 2012 
 
Objem v mil. EUR 2008 2009 2010 2011 2012/05 Vývoj            

2009-2012
rast 2008 vs máj 
2012

Kumulatívny objem transakcií 1 257 1 471 1 554 1 614 1 652 +24%
Počet transakcií (#) 105 114 120 123 125 +16%
Aktuálny objem portfólia 281 466 533 567 584 +52%
Počet transakcií (#) 49 49 54 48 50 2%
Aktívne portfólio 213 238 371 471 497 +57%
% nevyčerpaných prostriedkov 22% 48% 29% 16% 14%

Kumulatívne 
2009-máj 2012

Ročný objem transakcií 3 227 63 68 28 €386 mil
Počet transakcií (#) 2 8 7 8 2 25 projektov
Hrubé čerpania 42 57 125 132 37 €351 mil
Ročné storná 8 6 2 1 0 € 9 mil
Objem posudzovaných  projektov 256 376 77 76 158
Podiel privátneho sektoru  (% z Portfólia) 100% 100% 100% 100% 100%
Neverejný sektor (% Portfolio) 100% 100% 100% 100% 100%

Pozn: % nev y čerpaný ch prostriedkov  neobsahuje záruky . A ktív ne portfólio obsahuje len aktív ne transakcie.A ktív ne projekty  zahŕňajú regionálne projekty  
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V predchádzajúcom strategickom období sektor infraštruktúry predstavoval 60% 
bankového úverovania, keďže sa realizoval jeden mimoriadne veľký projekt 
dopravnej infraštruktúry. Finančné inštitúcie predstavovali 26%, kým priemysel, 
obchod a agropodnikanie predstavovali 14% objemu obchodu. V predmetnom období 
sa neuskutočnili žiadne priame investície EBRD do energetiky, hoci tento sektor bol 
zastúpený programom SLOVSEFF, ako sa uvádza nižšie. 
 
Obrázok 1: Rozdelenie nových operácií podľa sektorov na Slovensku v r. 2009 – 
2012 
Počet operácií 2009- máj 2011  Objem obchodu 2009 – máj 2011  

 
 
1.2 Realizácia predchádzajúcej stratégie pre krajinu 
 
Predchádzajúca stratégia pre Slovensko bola schválená vo februári 2009, keď si 
účinky finančnej krízy začínali vyberať svoju daň. Stratégia pre krajinu z roku 2009 
bola zameraná na tieto operačné ciele: 
 
 Podporovať aj naďalej  dostupnosť úverov pre malé a stredné podniky a 

samosprávy. 
 Účasť na koordinovanom úsilí MFI  prispieť  k financovaniu životaschopných 

projektov verejno-súkromného partnerstva  v dopravnej infraštruktúre. 
 Zvážiť možnosť investícií do zlepšenia energetickej efektívnosti a podpory 

vybraných projektov novej generácie výroby energie najmä z obnoviteľných 
zdrojov. 

 V kontexte znižovania dostupnosti financovania dlhov, podporiť miestne 
spoločnosti, väčšinou malé a stredné podniky, kapitálovými investíciami. 

 Aktívne riadiť portfólio Banky na udržanie jeho vysokej kvality. 
 
V strategickom období boli všetky podpísané operácie v súlade s uvedenými 
strategickými cieľmi Banky a predstavovali dôležitú podporu v čase krízy na 
Slovensku. 
 
Najdôležitejším projektom, ktorý Banka podpísala na Slovensku v auguste 2009, bola  
rýchlostná cesta R1 predstavujúca prvý projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP) 
v dopravnej infraštruktúre na Slovensku. Prostriedky poskytnuté Bankou vo výške 
199,8 mil. EUR, doplňujúce obmedzené finačné zdroje z komerčných bánk v čase 
krízy, boli nápomocné pri finančnom uzatvorení projektu, čo umožnilo realizáciu 
tohto priekopníckeho projektu verejno-súkromného partnerstva v dopravnej 
infraštruktúre na Slovensku. Dnes je projekt z veľkej časti hotový a v prevádzke, 
pričom úplné dokončenie je naplánované na jeseň 2012. 
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Banka naďalej poskytovala prostriedky  bankám na Slovensku prostredníctvom 
úspešného programu SLOVSEFF, ktorý začal v roku 2007. Druhá fáza programu 
pozostávala z financovania EBRD vo výške 90 mil. EUR a grantového financovania 
vo výške 15 mil. EUR z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne 
Bohunice. Finacovanie je určené  pre malé projekty energetickej efektívnosti 
a obnoviteľných zdrojov. Päť najvačších bánk na Slovensku  sa zúčastnilo programu 
SLOVSEFF II a 90 mil. EUR z financovania EBRD bolo poskytnutých  a použitých 
na oprávnené podprojekty. Úver vo výške 15 mil. EUR bol podpísaný v rámci 
poskytnutia Finančnej facility (úverovej linky) pre samosprávy, ktorý je podobným 
projektom zameraným na malé samosprávy. 
 
Od roku 2009 Banka realizovala investície do niekoľkých regionálnych investičných 
fondov s  predpokladanou alokáciou  prostriedkov na Slovensko  vo výške 56 mil. 
EUR. Skutočné doterajšie investície z uvedených prostriedkov na Slovensku 
predstavujú 8,2 mil. EUR. 
 
EBRD sa zapojila do strategického dialógu so slovenskými úradmi, aby vytvorila 
štruktúry projektov PPP, čo viedlo k prvej cestnej koncesii a projektu financovaného 
cez PPP. Intenzívny strategický dialóg sa viedol aj v súvislosti so zisťovaním 
dodatočných zdrojov TC a financovania investičného grantu s cieľom pokračovať 
v programoch cielených na energetickú efektívnosť 
 
1.3 Vplyv portfólia Banky na transformáciu hospodárstva a poučenia z minulosti 
 
Od roku 2009, keď bola prijatá predchádzajúca Stratégia pre krajinu, Banka podpísala  
v Slovenskej republike štyri operácie pri ktorých sa hodnotil transformačný účinok..1 
Tri z týchto operácií sa týkali sektora finančných inštitúcií (bankové úverovanie) 
a jedna dopravného sektora. Všetky štyri nové projekty boli vyhodnotené vopred tak, 
že mali „dobrý“ alebo „výborný“ potenciál s účinkom na transformáciu, čo je v súlade 
s cieľom celej EBRD, aby aspoň 80% projektov malo minimálne hodnotenie „dobrý“. 
 
Transformačné ciele projektov podpísaných v strategickom období odzrkadľujú 
osobitné činnosti Banky v Slovenskej republike v rokoch 2009-2012, konkrétne 
financovanie projektov energetickej efektívnosti a výstavby cesty pomocou PPP. Ide 
o dopravný projekt hodnotený ako „výborný“: výstavba rýchlostnej cesty pomocou 
PPP, ktorý má potenciál ďalej dokazovať realizovateľnosť cestných koncesií 
v transformujúcom  sa  regióne,  prostredníctvom   nárastu   súkromného   vlastníctva  
v jednom  z kľúčových  dopravných  koridorov  v   regióne  s   účasťou   strategického 
zahraničného investora.     
                                                                                                                                                                         
Uvedené viedlo k tomu, že kľúčové transformačné ciele projektov sa zamerali na 
demonštračné účinky v súvislosti so zavedením nových finančných produktov ako aj 
expanziu na trhu. 
 
Transformačné medzery v Slovenskej republike v  odvetví energetickej efektívnosti 
a odvetví dopravy sú strednej veľkosti. Keďže poskytovanie úverov na operácie 

                                                            
1 V rámci SEFF II sa uskutočnili tri ďalšie operácie, ktoré neboli osobitne hodnotené v súvislosti s 
transformáciou; hodnotia a monitorujú sa na úrovni facility.  
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v oblasti energetickej efektívnosti a udržateľnej energie sú v krajine relatívne nové, 
ako také majú veľký dopad na dokazovanie účinkov investícií do racionálneho 
využívania energie, úspešná realizácia týchto troch projektov v slovenskom 
finančnom sektore má významný potenciál transformačného účinku.   
 
Všetkých päť projektov z portfólia Banky2 je na dobrej ceste dosiahnuť svoj 
transformačný potenciál na konci mája 2012. Z týchto piatich projektov, tri aktívne 
operácie na Slovensku majú hodnotenie v škále od 1 do 3, inými slovami, väčšinou 
dosiahli želaný transformačný účinok.3 Zostávajúca operácia je v súčasnosti 
hodnotená číslom 4, čo dokazuje, že je má potenciál dosiahnuť svoje transformačné 
ciele. Priemerná hodnota aktívneho slovenského portfólia TIMS je 2,6, čiže výrazne 
lepšia ako priemer všetkých operácií Banky. Štyri operácie dokončené v rokoch 2009-
2012, ktoré ako také netvoria súčasť portfólia Banky, majú potenciál dosiahnuť 
požadované transformačné ciele. Nakoniec, Facilita na financovanie udržateľnej 
energie pre Slovenskú republiku taktiež dosiahla dobré výsledky z pohľadu 
transformácie, pričom dosiahla aktuálne očakávané kľúčové transformačné ciele. 
 
 
2. OPERATÍVNE PROSTREDIE 
 
2.1 Politický kontext 
 
Dňa 11. októbra 2011 padla stredopravá vláda vedená predsedníčkou vlády Ivetou 
Radičovou po tom, ako parlament odmietol záchranný euroval v hlasovaní, ktoré bolo 
spojené s hlasovaním o dôvere koaličnej vlády. Dňa 10. marca 2012 sa uskutočnili 
predbežné parlamentné voľby, v ktorých získala stredoľavá strana SMER – sociálna  
demokracia  44 % hlasov, čo jej zabezpečilo 83 miest v 150-člennom parlamente.   
 
Po voľbách SMER sformoval jednostrannú vládu, čo je bezprecedentné v modernej 
histórii Slovenska od pádu komunistického režimu. Vláda jednej strany je prísľubom 
lepšej politickej stability, ako mala predchádzajúca vláda. V súčasnosti však strana 
SMER čelí politicky neľahkej úlohe zavedenia pravidiel konsolidácie financií 
v najbližších dvoch rokoch, pričom má silného oponenta v opozícii, ktorého tvorí 
ďalších päť strán zastúpených v parlamente. 
 
Kľúčový politický problém s dopadom na podnikateľskú klímu je nízka dôvera 
v súdnu moc. Posledné prieskumy ukazujú nedostatok dôvery v nestrannosť sudcov, 
vnímanie korupcie a sťažnosti o pomalom tempe súdnych konaní. Nové vládne 
vyhlásenie schválené parlamentom obsahuje záväzok prijať opatrenia na vybudovanie 
lepšej dôvery v právny štát a vytvoriť podmienky na zlepšenie kvality a stability 
právneho systému. Uvedené sa vníma ako predpoklad na zlepšenie kvality 
rozhodovania súdov a iných verejných orgánov, ktoré má zabezpečiť účinnú ochranu 

                                                            
2 Projekty v portfóliu Banky znamená všetky aktívne operácie staršie ako šesť mesiacov od podpísania, 
ktoré boli aspoň raz monitorované na účely zistenia ich dopadu na transformáciu. 
3 Umiestnenie je kombinácia príslušného hodnotenia potenciálu dopadu na transformáciu a rizík 
dopadu na transformáciu. Očakávaná transformácia operácií sa zvyčajne sleduje raz za rok a hodnotí sa 
číslami od 1 do 8, pričom hodnotenie 1 až 3 znamená najviac realizovaný dopad, 3 až 6 – všeobecne 
schopné dosiahnuť ciele transformácie, a 7 až 8 – minimálny dopad na transformáciu alebo nadmerné 
riziká.  
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základných práv a slobôd, zlepšenie vymáhateľnosti práva a zníženie prieťahov v 
konaní. 
 
Podrobnejšie hodnotenie politického kontextu sa uvádza v prílohe 1. 
 

2.2 Makroekonomický kontext 
 
Slovenská republika vykazuje rýchle zotavenie sa z tvrdej recesie z roku 2009, pričom 
zaznamenala rast nad 4% v roku 2010 a 3,3% v roku 2011, čo predstavuje vysoký 
nadpriemer v regióne. Rast však naďalej úzko súvisí s cyklom priemyselnej výroby v 
Nemecku a z toho dôvodu naň citlivo reaguje. Celkový vývoz predstavuje 80% HDP 
a pridaná hodnota vo výrobe predstavuje 35% HDP, pričom toto odvetvie sa 
sústreďuje iba na niekoľko produktov, predovšetkým automobily a elektrické 
zariadenia. Po krátkom oslabení na konci minulého roka, posledné ukazovatele 
vývozu a priemyselnej výroby zo začiatku roka 2012 vykazovali známky prekvapivo 
silného oživenia, predovšetkým vďaka automobilovému výrobnému priemyslu. 
 
Naopak, domáci dopyt zostáva naďalej utlmený kvôli pretrvávajúcej vysokej 
štrukturálnej nezamestnanosti (približne 14%) a úsporným rozpočtovým opatreniam. 
Keďže po recesii z roku 2009 schodok rozpočtu a verejný dlh prudko rástli, 
predchádzajúca vláda pod vedením Ivety Radičovej realizovala významnú 
konsolidáciu, ktorá viedla ku zníženiu schodku zo 7,7% HDP v roku 2010 na 4,8% 
HDP v roku 2011. Opatrenia ďalej zahŕňali znižovanie miezd vo verejnom sektore a 
zvýšenie sadzby DPH v priebehu roku 2011, čo malo za následok obnovený pokles 
čistého disponibilného príjmu. 
 
Nová vláda pod vedením predsedu vlády Róberta Fica sa zaviazala naďalej 
konsolidovať financie prostredníctvom znižovania výdavkov v kombinácii 
s rozsiahlou reformou daňového systému. Kým verejný dlh Slovenska zostáva siedmy 
najnižší v EÚ, očakáva sa, že pomer dlhu k HDP sa zdvojnásobí na 53% do roku 
2013. Vďaka uvedeným opatreniam by vyrovnaný rozpočet mohol dosiahnuť úroveň 
3% do roku 2013, ako to požaduje EÚ. Predchádzajúca vláda prijala nový ústavný 
limit pre dlh (vo výške 50 % HDP), pričom finančné výsledky bude sledovať finančná 
rada s primerane zabezpečenými zdrojmi. 
 
Z uvedených dôvodov bude v strategickom období rast Slovenska naďalej veľmi 
závisieť od cyklu priemyselnej výroby v eurozóne pri  veľmi nízkom vplyve   
súkromného domáceho dopytu. Prognóza rastu na roky 2012-13 je približne 2,6 %. 
Oživenie projektov verejnej infraštruktúry by mohlo spôsobiť zrýchlenie 
v nasledujúcom roku. Národný program reforiem SR predpokladá rast celkovej 
výroby vo výške zhruba 3% do roku 2015, napriek tomu sa neočakáva, že takýto 
relatívne nízky rast bude mať dopad na štrukturálnu nezamestnanosť. 
 
Tabuľka s vybranými ekonomickými ukazovateľmi sa uvádza v prílohe 6. 
 
2.3 Kontext štrukturálnej reformy 
 
V posledných rokoch Slovenská republika v rýchlom slede zaznamenala niekoľko 
zmien v politickom smerovaní krajiny. Nová vláda pod vedením predsedu vlády 
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Róberta Fica má príležitosť uskutočniť program reforiem dôslednejšie, pričom svoju 
víziu uviedla v Aktualizovanom národnom programe reforiem SR v júni 2012. 
Cieľom programu reforiem je podpora ekonomického rastu a zamestnanosti v súlade 
s Paktom rastu a stability a stratégiou Európa 2020. Program zdôrazňuje potrebu 
venovať sa nasledujúcim prioritným oblastiam (1) vzdelávanie, veda a inovácie, (2) 
zamestnanosť a sociálna inklúzia, (3) podnikateľské prostredie (4) transparentnosť 
a vymožiteľnosť práva a (5) zdravotníctvo. 
 
Zníženie deficitu zostáva kľúčovým vodiacim princípom uvedeného programu, i keď 
nová vláda sa zaviazala dohliadnuť na výdavky podporujúce rast ako vzdelávanie 
a dopravná infraštruktúra, ktoré sú jej dlhodobými politickými prioritami. Posilnenie 
výberu a správy daní vládou je ústrednou témou vlády v tejto oblasti. Vláda sa 
výrazne odchýlila od dlhodobého modelu rovnej sadzby dane z príjmu fyzických osôb 
(ktorá v súčasnosti predstavuje 19%), keď vyhlásila zavedenie druhého daňového 
pásma pre ľudí s vysokými príjmami. Ďalej, daň z príjmu právnických osôb sa môže 
zvýšiť z 19 na 23% a môže sa zaviesť jednorázový odvod pre regulované podniky 
(telekomunikácie, energetické podniky a banky). 
 
Bude sa revidovať aj banková daň. Daň už je pomerne vysoká (0,4 % zo záväzkov po 
odpočítaní poistených vkladov a vlastného imania), čo predstavuje záťaž najmä pre 
banky spoliehajúce sa na vklady podnikov. Daň sa teraz môže  čiastočne rozšíriť aj na 
retailové vklady fyzických osôb, hoci až do určitej výšky dosiahnutého príjmu by bola 
obmedzená, pričom príjmy by sa vyčlenili pre osobitný fond na riešenie problémov. 
Tieto opatrenia by predstavovali trest pre menšie banky zamerané predovšetkým na 
korporátnu klientelu. 
 
Predchádzajúca vláda nepokročila veľmi v privatizačnom procese a existujú náznaky, 
že súčasná vláda bude k tejto otázke pristupovať veľmi opatrne. Vo vládnom 
vyhlásení sa predpokladá revízia privatizačného programu zameraného predovšetkým 
na regionálne teplárenské spoločnosti. 
 
Vláda sa bude snažiť využívať prednostne štrukturálne fondy na financovanie 
projektov z oblasti infraštruktúry, predovšetkým v súvislosti s nedokončenými 
časťami diaľnice na východe Slovenska, hoci zostáva otvorená možnostiam 
využívania modelu PPP, pravdepodobne v kombinácii so štrukturálnymi fondmi. 
 
Pozornosť vlády sa opäť zameria na penzijné fondy. V súčasnosti sa zvažuje zníženie 
príspevku zamestnancov do fondov z 9 na približne 4% hrubého príjmu. Sektor 
predovšetkým namieta proti požiadavkám na garantovanie výnosov, čo vychýlilo 
portfóliá smerom k defenzívnym rezervám, hoci teraz môžu vzniknúť rastové fondy 
s viacerými požiadavkami na dlhodobú garanciu výnosov, keďže regulácia bola 
čiastočne liberalizovaná. 
 
Inak je finančný sektor dobre regulovaný. Kapitálová primeranosť a likvidita sú vo 
všeobecnosti dobré; niekoľko dcérskych spoločností bánk využilo nástroje 
refinancovania ECB, hoci sa u materských spoločností vynorilo len málo obáv o 
likviditu. V januári národná banka oznámila nové opatrenia na zvýšenie povinných 
kapitálových noriem, obmedzenie vyplácania dividend v istom rozpätí kapitálovej 
primeranosti a zavedenie hornej hranice na pomer vkladov a pôžičiek. Kým tieto 
obozretné opatrenia nie sú záväzné pre väčšinu bánk, zdôraznili rozhodnutie národnej 
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banky odolávať akýmkoľvek tlakom  na zmenu miery zadĺženia. Národná banka 
naznačila svoj záujem o koordinovanie takého opatrenia s inými príslušnými 
dozornými orgánmi, vrátane možnosti dohľadu podľa Viedenského rámca II. 
 
Nová vláda nespochybňuje dlhodobý slovenský model rastu – pritiahnuť investície 
zamerané na vývoz v niekoľkých cyklických odvetviach. Podobne ako 
predchádzajúca vláda aj Smer sa bude snažiť doplniť uvedené o podporu pre miestne 
podniky zamerané na technológie a iné malé a stredné podniky s orientáciou na tvorbu 
pracovných miest v odľahlejších častiach Slovenska. Stratégiu znalostnej ekonomiky 
(‘Minerva 2.0’) vypracovala predchádzajúca vláda a obsahuje 26 opatrení v oblasti 
ľudských zdrojov, podpory vedeckého a inovatívneho výskumu a reformy 
inštitucionálneho a právneho rámca. V tejto oblasti sa predpokladá úzka spolupráca 
medzi vládou, vzdelávacími inštitúciami a podnikateľským prostredím. 
 
Podrobné hodnotenie ostatných výziev transformácie odvetví sa uvádza v prílohe 2. 
 
2.4 Podnikateľské prostredie 
 
Podľa celoslovenských prieskumov je podnikateľské prostredie relatívne zdravé. 
V prieskume Svetovej banky s názvom Doing Business 2012 (Podnikanie 2012) sa 
Slovensko umiestnilo na 48. priečke v celosvetovom meradle (malý pokles od r. 
2011), a predčilo niektoré susedské krajiny strednej a východnej Európy. 
Z hospodárstva bolo dobre ocenené registrovanie majetku (10. miesto na svete) 
a riešenie platobnej neschopnosti, hoci zaostáva v oblastiach súvisiacich s elektrickou 
energiou a správou daní (kde sa umiestnilo na 130. mieste spomedzi 183 krajín, čo 
predstavuje najhorší výsledok spomedzi krajín strednej  Európy a Pobaltského 
regiónu). 
 
Napriek celoregionálnemu poklesu v príleve priamych zahraničných investícií počas 
krízy, Slovensku sa pomerne dobre darilo lákať investície do výrobného odvetvia. 
Prílev priamych zahraničných investícií klesol z približne 5% HDP v roku 2008 na 
zhruba 1,5 % v roku 2011, hoci tento údaj ešte môže narásť, keďže množstvo 
investícií do významných automobilových závodov sa ešte len uskutoční (pozri časť 
4.1). 
 
Slovenská republika sa umiestnila na 66. priečke v prieskume Transparency 
International s názvom Index vnímania korupcie z roku 2011, čo predstavuje 
podpriemer krajín OECD, pričom v Európe skončila na 26. mieste. Zároveň sa 
odhaduje, že tieňové hospodárstvo je výrazne nižšie ako v ostatných krajinách 
strednej  Európy a Pobaltia. V roku 2007 Svetová banka vypočítala, že predstavuje iba 
tesne viac ako 20% HDP, čo znamená zhruba polovicu z podielu tieňovej ekonomiky 
v Estónsku alebo Lotyšsku. 
 
Prieskumom EBRD/Svetovej banky o podnikateľskom prostredí a podnikoch z roku 
2009 sa zistilo vysoké daňové zaťaženie (napriek skutočnosti, že rovná sadzba dane 
bola udržiavaná na úrovni 19% od roku 2004) a nesúlad schopností pracovnej sily s 
potrebami praxe, ktoré predstavujú významnú prekážku v podnikaní, za ktorými 
nasledovali problémy spôsobené príliš regulovaným pracovným trhom. 
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Predchádzajúca vláda stihla prijať zoznam 100 opatrení na komplexné zníženie 
administratívneho zaťaženia (tzv. Projekt Singapur). Podľa Aktualizovaného 
národného programu reforiem SR schváleného novou vládou v júni 2012, sa kľúčové 
opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia zameriavajú na zníženie 
administratívneho zaťaženia, ďalšie zlepšovanie transparentnosti a modernizáciu 
dopravnej infraštruktúry. Stanovilo sa niekoľko ambicióznych cieľov: do roku 2020 
Slovenská republika má za cieľ umiestniť sa medzi prvými 15 krajinami na svete v 
správe Doing Business a ďalej zlepšovať svoje postavenie Indexe OECD pre 
reguláciu tovarových trhov. 
 
2.5 Spoločenský kontext 
 
Slovenská republika zaznamenala od začiatku transformácie významný pokrok 
v zlepšovaní životnej úrovne. Index ľudského rozvoja OSN (miera všeobecnej kvality 
života) sa zlepšuje od roku 1990 a zaraďuje ekonomiku na 35. miesto na svete. 
Slovensko má relatívne dobré výsledky v porovnaní s ostatnými krajinami strednej  
Európy a Pobaltia vo väčšine ukazovateľov. V hodnotení priemernej dĺžky školskej 
dochádzky a hrubého národného príjmu na obyvateľa Slovensko skončilo hneď za 
Estónskom a Slovinskom. Podľa Eurostatu iba 12% obyvateľstva bolo ohrozených 
rizikom chudoby v roku 2010, čo je najnižšie percento spomedzi krajín strednej 
Európy a Pobaltia. 
 
Nerovnosť v Slovenskej republike je relatívne nízka. Koeficient Gini je pod 
priemerom EÚ, a je výrazne lepší ako koeficient dosahovaný Pobaltskými štátmi. 
Tento ukazovateľ však maskuje problém exklúzie rómskej komunity, ktorá je druhou 
najväčšou menšinou. Niektoré nedávne výskumy ukazujú, že v dôsledku 
štrukturálnych zmien v transformačnom období, sa životná úroveň Rómov zhoršila.4 
Vysoká nezamestnanosť, nízka úroveň dosiahnutého vzdelania, slabé podmienky 
bývania a z toho vyplývajúce zdravotné problémy bránia Rómom, aby sa začlenili do 
väčšinovej spoločnosti.5 
 
Miera nezamestnanosti sa v Slovenskej republike výrazne zvýšila v posledných 
rokoch, pričom svoj vrchol dosiahla tesne pod 15% na začiatku roka 2010. 
Nezamestnanosť mierne poklesla ale stále zostáva na úrovni 13,7 %, na čom najväčší 
podiel majú nezamestnaní mladí ľudia vo výške 39%, čo je najviac v regióne strednej 
Európy a Pobaltia. Miera zamestnanosti na úrovni 59% veľmi zaostáva za  cieľom 
EÚ, ktorý je na úrovni 75 %. 
 
Správa Európskej komisie o starnutí populácie z roku 2012 (The European 
Commission’s 2012 Ageing Report) uvádza, že v najbližších 50 rokoch sa počet 
obyvateľov Slovenska pravdepodobne zníži o 6,1% (najnižší pokles spomedzi krajín 
strednej  Európy a Pobaltia), pričom zároveň poklesne množstvo pracujúceho 
obyvateľstva o takmer 30%. Následkom týchto trendov sa očakáva, že miera 
závislosti (obyvateľstvo nad 65 rokov vo vzťahu k obyvateľstvu v produktívnom veku 
od 15-64 rokov) sa zvýši z 19% na 68 % v období rokov 2010 až 2060. Táto 

                                                            
4 Pozri Katarina Korytkova, Chudoba a sociálna exklúzia v Slovenskej republike: prípad rómskej 
etnickej menšiny, Edinburgh Research Archive, 2011, http://www.era.lib.ed.ac/handle/1842/5366. 
5 Pozri Stratégia integrácie Rómov v Slovenskej republike, schválená v januári 2012. 
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skutočnosť bude nevyhnutne vytvárať silný tlak na udržateľnosť verejného 
dôchodkového systému. 
 
Celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť predstavovali 8,6% HDP v roku 2009, 
z čoho výdavky na verejné zdravotníctvo predstavovali 6%. Starnutie obyvateľstva 
a nákladové tlaky zvýšia v najbližších desaťročiach výdavky na zdravotnú 
starostlivosť a starostlivosť o starých ľudí, pokiaľ sa neprijmú zmierňujúce opatrenia. 
 
V Slovenskej republike sa výdavky na vzdelanie pohybujú vo výške 3,5% HDP, čo 
predstavuje najnižšiu úroveň v EÚ. Priemerná dĺžka školskej dochádzky bola 11,6 
roka v roku 2010, čo je tesne nad priemerom OECD v trvaní 11,4 roka. V roku 2009 v 
Programe OECD medzinárodného hodnotenia študentov, Slovensko skončilo na 35. 
mieste zo 66, pričom dosiahlo podpriemerné hodnotenie OECD v čítaní 
a v prírodovedných predmetoch, ale priemer v hodnotení matematiky. 
 
2.6 Právny rámec 
 
Nedávne hodnotenie Banky obchodného práva v Slovenskej republike preukázalo, že 
Slovensko má relatívne pokrokové obchodné právo. Mechanizmus zosúladenia 
s právom EÚ zohralo v tomto procese dôležitú úlohu. 
 
Právny rámec pre projekty PPP sa z veľkej časti riadi hlavne zákonom o verejnom 
obstarávaní, ktorý obsahuje ustanovenia premietajúce princípy EÚ pre 
nediskriminačný prístup, transparentnosť a efektívnosť výberového procesu. Právne 
predpisy obsahujú dostatočné ustanovenia na zabezpečenie projektov bankami 
prostredníctvom vytvárania širokej palety  zabezpečovacích práv. Treba si všimnúť, 
že časti zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa projektov PPP sú veľmi stručné. 
Pokiaľ si vláda želá využívať mechanizmus projektov PPP, existuje priestor na 
zlepšenie pravidiel pre PPP, najmä prostredníctvom rozvíjania tých pravidiel, ktoré 
súvisia s využívaním  hospodárskej a finančnej podpory zo strany štátnych úradov. 
 
V oblasti energetickej efektívnosti sa vyžaduje ďalšia práca na zavedení Tretieho 
energetického balíka EÚ a podpora účinného zavádzania pravidiel energetiky. 
 
Posledné hodnotenia EBRD týkajúce sa riadenia podnikov preukázali, že legislatívny 
rámec je v súlade s princípmi OECD. Bude dôležité pokračovať v hodnotení 
efektívnosti týchto právnych predpisov a treba vykonávať prieskum na meranie 
dodržiavania predpisov. 
 
Proces reformy súdov sa stále odkladá. Novelizácie zákona o sudcoch a prísediacich, 
ktoré sa snažia zvýšiť transparentnosť súdnych konaní, boli odložené po ich vetovaní 
prezidentom, ktoré bolo následne prelomené parlamentom. O týchto novelách stále 
ešte nerozhodol Ústavný súd, ktorý má rozhodnúť o ich súlade s ústavou. 
 
Podrobnejšie hodnotenie právneho rámca sa uvádza v prílohe 3. 
 
2.7 Kontext energetickej efektívnosti a klimatických zmien 
 
Energetická náročnosť Slovenskej republiky sa znížila o významných  33% v období 
rokov 2002 až 2008, hospodárstvo však naďalej produkuje vysoké množstvo 
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skleníkových plynov (GHG).6 Emisie oxidu uhličitého súvisiace s energetikou 
predstavujú viac než 70% celkových emisií skleníkových plynov a energetická 
náročnosť štátu je stále 1,9-násobne vyššia ako je priemer EÚ a zostáva medzi 
najvyššími spomedzi krajín OECD. Slovensko je veľmi závislé na dovoze ropy a 
plynu predovšetkým z Ruskej federácie. 
 
Existuje právny a inštitucionálny rámec pre udržateľnú energiu, ale Slovensko 
zaostáva s jeho realizáciou a projektovými činnosťami. Podľa Indexu udržateľnej 
energie EBRD Slovenská republika sa umiestnila veľmi nízko v porovnaní s novými 
členskými štátmi EÚ v súvislosti s obnoviteľnou energiou a výsledkami v oblasti 
klimatických zmien, hoci bol v poslednom čase dosiahnutý pokrok v znižovaní 
energetickej náročnosti v rôznych odvetviach. Ceny energií sú vysoké v porovnaní 
s priemerom EÚ a predstavujú stimul pre investície do energetickej efektívnosti. 
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008-2010 bol realizovaný od roku 
2007. Podporné systémy pre energetickú efektívnosť a obnoviteľnú energiu sú 
v súlade s praxou EÚ. 
 
Zavedenie technológií obnoviteľnej energie môže ďalej znížiť vypúšťané emisie 
oxidu uhličitého ako aj zvýšiť energetickú bezpečnosť a priemyselnú 
konkurencieschopnosť. Naďalej zostáva vysoký potenciál pre energetickú 
efektívnosť, vrátane modernizácie regionálnych teplárenských spoločností. 
 
Existujú pravidlá klimatickej politiky a potenciál dosiahnuť ciele EU 20/20/20: 
predpokladá sa, že Slovenská republika bude vyrábať 15,3% elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov do roku 2020, čím prekročí svoj cieľ 14%-ného podielu 
obnoviteľnej energie; Slovensko dosiahlo najväčšie zníženie energetickej náročnosti 
hospodárstva spomedzi štátov OECD v období 2002-2008. Predpokladá sa nárast 
emisií, najmä však v sektore dopravy a v priemysle, čo povedie k výzve pre 
Slovensko, aby splnilo svoje dlhodobé ciele na znižovanie emisií, ako napr. na 
obdobia do roku 2030 a 2050, po ich prijatí EÚ. 
 
Ako členský štát EÚ Slovensko od roku 2004 urobilo veľký pokrok v zosúladení 
svojho právneho rámca vzťahujúceho sa na životné prostredie so záväzkami 
vyplývajúcimi z členstva v EÚ. Treba však vynaložiť viac úsilia na zapojenie 
podnikateľskej sféry do konštruktívneho dialógu o problémoch životného prostredia 
a na propagáciu proaktívnejšieho prístupu, aby životné prostredie bolo vnímané 
taktiež ako príležitosť. Na realizáciu uvedeného  bude Slovensko musieť naďalej 
posilňovať svoju politiku a inštitúcie, a zaviesť jasný a zrozumiteľný rámec spájajúci 
klimatické, energetické a dopravné stratégie. 
 
Aktuálny Akčný plán energetickej efektívnosti SR na roky 2011–2013 (AP) obsahuje 
opatrenia a finančné a právne nástroje na dosiahnutie cieľov úspory energie do roku 
2016. Z percentuálneho hľadiska je tento cieľ rovnaký vo všetkých členských 
krajinách EÚ; na účely jeho dosiahnutia treba nastaviť opatrenia energetickej 
efektívnosti, aby bolo možné dosiahnuť energetické úspory na úrovni 9% 
z priemernej konečnej spotreby energie v období rokov 2001–2005.7 

                                                            
6 Posudky životného prostredia OECD (OECD Environmental Performance Reviews): Slovenská 
republika 2011. 
7 Akčný plán energetickej efektívnosti SR na roky 2011–2013 
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3. STRATEGICKÁ ORIENTÁCIA 
 
3.1 Transformačné výzvy 
 
Slovenská republika je pokročilou transformujúcou sa krajinou, ktorá zaviedla hlavné 
princípy EÚ pre reguláciu trhu pred vstupom do EÚ v roku 2004 a ktorá profituje 
z integrácie do vnútorného trhu EÚ vďaka vysokému prílevu kapitálu a rastúcemu 
podielu obchodovania so zvyškom EÚ (pozri obrázok 2). 
 
Na rozdiel od ostatných stredoeurópskych ekonomík bol prílev kapitálu do 
slovenského bankového systému obmedzený, čo jasne vyplýva z pomeru zdravého 
financovania bankovým systémom, pričom sa zväčša podarilo vyhnúť prehrievaniu 
ekonomiky a deštruktívnym bublinám v oblasti nehnuteľného majetku. Zároveň prílev 
priamych zahraničných investícií do odvetví zameraných na vývoz bol obmedzený na 
niekoľko cyklických odvetví. Uvedené viedlo k tomu, že Slovensko je naďalej 
vystavené nepriaznivému vývoju v zahraničí. Ďalej, regionálne rozdiely zostávajú 
veľké a súvisia s dlhodobou nezamestnanosťou. Aj napriek miernemu rastu HDP za 
posledné tri roky od krízy v roku 2009 je v celej krajine naďalej vysoká 
nezamestnanosť (13,4% podľa Eurostatu). Nedostatočné a úzko zamerané 
financovanie výskumu a vývoja bolo zdôraznené v niekoľkých externých 
hodnoteniach.8 
 
Hodnotenie transformačných výziev z roku 2011 zistilo v celkovom meradle malé 
alebo zanedbateľné transformačné medzery, s výnimkou agropodnikania, sektora 
cestných komunikácií a železníc (posledné dve spomenuté odvetvia trpia z dôvodu 
neistých možností financovania zo súkromných zdrojov). Pokiaľ ide o štruktúru trhu 
existuje tam širší rozptyl výsledkov, pričom „stredne veľké“ medzery sú evidentné 
v oblasti udržateľnej energie, v mnohých odvetviach infraštruktúry, vo financovaní 
mikro, malých a stredných podnikov a kapitálových trhov; súkromné investovanie 
typu private equity vykazovalo „veľkú“ medzeru v súvislosti s prienikom na trh. 
Vzhľadom na neisté vonkajšie  prostredie bude riešenie týchto transformačných 
problémov  pre Slovensko kľúčové. . 
 
Na základe týchto východísk, program novej vlády uvedený vo vyhlásení z mája 2012 
vytvára základy pre trvalejší a rovnomerný rast, najmä prostredníctvom investícií do 
fyzickej infraštruktúry a riešenia nesúladu medzi schopnosťami ľudí a potrebami 
praxe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
8 Pozri pracovný dokument zamestnancov komisie: Hodnotenie národného programu reforiem 
a programu stability z roku 2012. 
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Obrázok 2: Transformačné ukazovateľa EBRD pre Slovensko, 2011 

 
 
3.2 Priority Banky pre strategické obdobie 
 
Keďže Slovensko je pokročilou krajinou, kde sa očakáva dokončenie transformácie v 
období CRR4 (2011-2015), činnosť EBRD bude zameraná na obmedzený počet  
priorít v nadchádzajúcom strategickom období. EBRD poskytne podporu v hlavných 
oblastiach, kde pretrvávajú transformačné výzvy, kde podporu treba pri zotavovaní z 
finančnej krízy a kde je možné urýchliť reformy s cieľom zlepšiť 
konkurencieschopnosť krajiny ako člena eurozóny. 
 
Vzhľadom na dopad problémov trhu, náročného vonkajšieho prostredia a zostávajúce 
transformačné výzvy uvedené vyššie sa činnosť Banky na Slovensku zameria na tieto 
hlavné strategické priority: 
 
 Prehlbovanie finančného sprostredkovania a podpory pre malé a stredné 

podniky. Angažovanosť EBRD v sektore finančných inštitúcií sa zameria na 
ďalšie zlepšovanie dostupnosti úverového financovania pre miestne malé a stredné 
podniky ako aj pre malé samosprávy s dôrazom na prehlbovanie sprostredkovania 
finančných prostriedkov pre malé a stredné podniky v menej rozvinutých 
regiónoch Slovenska. EBRD sa bude tiež snažiť rozšíriť úspešné programy 
financovania zavedené prostredníctvom komerčných bánk, ktoré poskytujú 
financovanie a odbornú pomoc súkromným  a verejným subjektom investujúcim 
v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. EBRD bude 
taktiež hľadať iné možnosti v spolupráci s finančnými inštitúciami  v súvislosti 
s kapitálovým a mezanínovým financovaním. 

 Podpora investícií do infraštruktúry, energetickej bezpečnosti a energetickej 
efektívnosti. EBRD zamýšľa podporiť rozvoj a zúčastniť sa na  realizovateľných 
štruktúrach financovania, ktoré umožnia zabezpečiť dlhodobé financovanie 
projektov v odvetví komerčnej infraštruktúry v spolupráci s inými MFI 
a účastníkmi zo súkromného sektora. Z oblasti  energetiky EBRD bude 
propagovať diverzifikáciu zdrojov dodávok energií so zameraním sa na 
obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť s cieľom zlepšiť energetickú 
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bezpečnosť, znížiť energetickú náročnosť a splniť požadované ciele EÚ v oblasti 
životného prostredia nastavené na boj s klimatickými zmenami. 

 Podpora cezhraničnej spolupráce a investícií miestnych lídrov na trhu v iných 
krajinách, kde EBRD pôsobí, aby posilnila ich postavenie na  trhoch v širšom 
regióne. 

 
Okrem týchto prioritných oblastí môže Banka osobitne zvážiť ďalšie možnosti, pri 
ktorých pretrvávajú významné transformačné medzery, pri ktorých sú prostriedky 
Banky potrebné  a pri ktorých je možné dosiahnuť silný transformačný účinok. 
Uvedené môže zahŕňať napríklad projekty realizované v spolupráci s miestnymi 
spoločnosťami v menej rozvinutých regiónoch s veľkou mierou nezamestnanosti 
alebo projekty, na základe ktorých bude napredovať program slovenskej znalostnej 
ekonomiky vďaka investíciám do inovácií a výskumu. Takéto príležitosti sú 
pravdepodobne prierezové, a preto sa môžu zhmotňovať v rôznych odvetviach. 
 
3.3 Výzvy odvetvia a operatívna reakcia Banky 
 
3.3.1 Finančné inštitúcie 
 
Výzvy odvetvia 
 
 Takmer 90% bankového sektora vlastnia zahraniční investori, pričom tento 

sektor tvorí malý počet inštitúcií. Banky sú dobre finančne zabezpečené vďaka 
domácim vkladom a zostávajú ziskové. Avšak v kontexte neustáleho 
sprísňovania úverových podmienok, čiastočne nariadených materskými bankami, 
účastníci zo súkromného sektora hľadajú väčšiu pestrosť dlhových nástrojov, 
podľa možností vo forme vydávania miestnych dlhopisov. 

 Vzhľadom na rastúcu obavu regulátora, že sa budú realizovať opačné toky 
prostriedkov smerom do materských spoločností, zostáva naďalej dôležitá úzka 
spolupráca s finančnými dozornými orgánmi v domovských európskych štátoch. 

 Podľa Eurostatu sa prístup malých a stredných podnikov k úverom, podľa meraní 
miery úspešnosti pri získavaní úverového financovania, zhoršil v rokoch 2007 až 
2010, čo nastalo vo väčšine krajín strednej Európy a Pobaltia. Predchádzajúca 
vláda zvýšila svoju podporu pre štátnu rozvojovú banku, čiastočne ako reakciu na 
tento negatívny trend. 

 
Operatívna reakcia Banky 
 
Na účely riešenia rozdielov v dostupnosti financovania malých a stredných 
podnikov sa Banka zameria na ďalšie zlepšovanie dostupnosti úverového 
financovania pre miestne malé a stredné podniky ako aj pre samosprávy s dôrazom na 
prehlbovanie sprostredkovania finančných prostriedkov pre malé  a stredné podniky 
v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. EBRD sa bude tiež snažiť rozšíriť úspešné 
programy financovania zavedené prostredníctvom komerčných bánk, ktoré poskytujú 
financovanie a odbornú pomoc súkromným  a verejným subjektom investujúcim 
v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Banka aktívne 
hľadá inovatívne spôsoby získavania dodatočných zdrojov pre technickú spoluprácu 
a investičné financovanie týchto programov. 
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Banka bude zisťovať aj iné možnosti finančných inštitúcií s cieľom rozšíriť 
dostupnosť produktov financovania pre ich klientov vrátane kapitálového 
a mezaninového financovania na podporu ozdravenia. Na účely zlepšenia zdrojov 
financovania reálnej ekonomiky bude Banka úzko spolupracovať so súkromnými 
investičnými alebo mezaninovými fondmi a investormi pôsobiacimi v regióne a ďalej 
podľa okolností posúdi využitie nástrojov na znižovanie  rizika. 
 
Banka bude propagovať rozvoj miestnych kapitálových trhov a bude pripravená 
spolupracovať s finančnými inštitúciami pri vydávaní podnikových dlhopisov 
a sekuritizácií bankového a iného majetku. 
 
Stratégický dialóg 
 
Banka  vedie s úradmi dialóg v súvislosti s rozvojom nového plánu na mobilizovanie 
grantových prostriedkov, ktoré umožnia naďalej realizovať programy energetickej 
efektívnosti pre malých prijímateľov finančnej pomoci. Tento plán zahŕňa predaj 
emisných kvót a tvorbu podporného programu investícií do ekológie. 
 
Vláda v súčasnosti vytvára stratégiu rozvoja kapitálových trhov, pričom plánuje 
otvoriť alternatívne zdroje financovania pre miestne spoločnosti, predovšetkým malé 
a stredné podniky a vytvoriť likvidnejší miestny akciový a dlhopisový trh. Banka je 
pripravená poskytnúť poradenstvo v tejto veci a zavádzaní osobitných opatrení, ako 
napr. predaj podielov na vlastnom imaní štátnych spoločností, pričom nezabúda na to, 
že slovenský trh má obmedzenú veľkosť a jeho integrácia do kapitálových trhov 
Eurozóny prináša určité obmedzenia. Vláda sa zaviazala vypracovať predvídateľnejší 
regulačný rámec pre súkromné penzijné fondy, ktoré môžu vytvoriť dôležitú miestnu 
základňu inštitucionálnych investorov pri podpore tohto veľkého úsilia. Kým v rámci 
fiškálnej konsolidácie sa môžu znižovať príspevky zamestnancov, zvažuje sa 
otváranie investičných možností a uvoľnenie požiadaviek na garantované výnosy 
(vďaka čomu sú súkromné penzijné fondy zodpovedné za straty minulých rokov). 
Banka bude pripravená poskytnúť poradenstvo o primeranom spôsobe riadenia 
fondov a organizácii odvetvia vzhľadom na sociálne práva poistených osôb a ich 
tolerovanie rizík. 
 
3.3.2. Infraštruktúra a energetika 
 
Výzvy odvetvia 
 
 Verejné investície v Slovenskej republike sú tradične veľmi nízke a preto sa 

pokrytie cestnej infraštruktúry hodnotí ako slabé podľa väčšiny ukazovateľov 
(napr. ukazovatele Svetového ekonomického fóra). Slabá cestná sieť posiľňuje 
regionálne rozdiely v príjmoch, predovšetkým vo východnej časti Slovenska. 

 Naďalej pretrvávajú významné rozdiely vo financovaní cestnej infraštruktúry. 
Rýchlostná cesta R1 predstavuje výrazný pokrok v realizácii projektu metódou 
PPP, tento model sa však už nepodarilo uplatniť pri iných zákazkách, keďže 
vláda sa  pri financovaní výstavby ciest prednostne spoliehala na štrukturálne 
fondy EÚ. Pozornosť bola tiež zameraná na  bezúhonnosť dodávateľov a daňové 
účtovníctvo nepredvídateľných záväzkov. 
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 Existuje rámec pre udržateľnú energiu, investície však zaostávajú za regulačným 
a inštitucionálnym rozvojom. V oblasti vypracovávania projektov zameraných na 
obnoviteľnú energiu je Slovensko  hlboko pod priemerom EÚ. 

 
Operatívna reakcia Banky 
 
Pri hľadaní riešení  pre  financovanie odvetvia dopravy bude Banka naďalej viesť 
dialóg a spolupracovať so slovenskými úradmi vo veci zavedenia zdravej štruktúry 
financovania, ktorá umožní zabezpečiť dlhodobé financovanie životaschopných 
komerčných projektov v sektore infraštruktúry, využívajúcich projekty verejno-
súkromného partnerstva. Aj keď sa má za to, že prioritou úradov bude financovanie 
týchto investícií prostredníctvom verejných zdrojov spolufinancovaných z Kohéznych 
fondov EÚ, projekty PPP môžu vo vybraných prípadoch predstavovať doplňujúci 
spôsob financovania. V čase konsolidácie financií, spolupráca s inými MFI 
a subjektmi zo súkromného sektora bude dôležitá pri dosahovaní tohto cieľa. Hlavný 
dôraz sa bude klásť na dokončenie hlavnej dopravnej infraštruktúry, ktorá umožní 
lepšiu integráciu a rýchlejší rozvoj východných regiónov Slovenska, ktoré doteraz 
trpeli obmedzeným záujmom investorov a vysokou nezamestnanosťou. 
 
Na riešenie medzier v investovaní do udržateľnej energie bude Banka propagovať 
diverzifikáciu dodávok energií so zameraním na obnoviteľné zdroje energie 
a energetickej efektívnosti v rôznych odvetviach na zlepšenie energetickej 
bezpečnosti, zníženie energetickej náročnosti a plnenie cieľov EÚ v oblasti životného 
prostredia. Banka bude stavať na úspechu existujúcich programov energetickej 
efektívnosti realizovaných v spolupráci s miestnymi finančnými sprostredkovateľmi 
a bude sa snažiť rozšíriť tieto programy vrátane tých, ktoré sú zamerané na 
domácnosti. Banka sa bude snažiť priamo spolupracovať s korporátnymi klientmi a 
samosprávami na účely doplnenia existujúcich programov podpory investícií do 
energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie. Na základe uznania dôležitosti 
investícií spojených so zavádzaním nových technológií, energetických služieb 
a zlepšovania dopytu po energiách, EBRD môže tiež uskutočniť projekty pre 
spoločnosti poskytujúce energetické služby. Banka bude naďalej pomáhať pri hľadaní 
nových zdrojov grantového financovania a rozvíjaní efektívnych štruktúr 
financovania programov energetickej efektívnosti s vysokým podielom úverov vo 
vzťahu ku grantom. 
 
Banka zváži podporu pre potenciálnych investorov pri privatizácii niekoľkých 
spoločností v oblasti infraštruktúry (doprava,  energetika), pokiaľ nová vláda 
opätovne otvorí tieto verejné súťaže. 
 
V odvetví energetiky ako aj v odvetví infraštruktúry môžu vzniknúť možnosti 
spolufinancovania pomocou grantov zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. v spolupráci 
s EIB, najmä vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestneho bankového sektora 
poskytovať potrebné dlhodobé úvery. Uvedené príležitosti môžu  tiež súvisieť  so 
zložitými štruktúrami projektov PPP (tzv. „hybridné“ modely, ktoré využívajú 
komerčné, štátne a  grantové fondy EÚ). Banka preverí tieto možnosti v zmysle ich 
súladu s prioritami slovenskej vlády ako aj jej vlastnými operatívnymi prioritami 
a transformačným záväzkom, a ponúkne financovanie za svojich bežných podmienok, 
pričom zabezpečí, že grantová zložka bude vhodne nastavená. 
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Strategický dialóg 
 
V súvislosti s verejným sektorom sa pomoc Banky zameria na zlepšovanie podmienok 
a transparentnosti obstarávania. Banka taktiež pomôže pri riešení problémov v oblasti 
dohôd o financovaní riešenia klimatických problémov a iných stratégií v súlade 
s transformačnými cieľmi EBRD, aby krajine pomohla  dosiahnuť ciele EÚ. 
 
Banka bude pokračovať v dialógu s novou vládou o využívaní hybridných projektov 
PPP, najmä v súvislosti s cestnou a inou infraštruktúrou. V tejto súvislosti Banka 
môže využiť spoluprácu so štrukturálnymi fondmi, pri použití ktorých sú krajiny 
posmeľované/podporované v tom, aby stále viac zapájali  komerčné financovanie. 
 
3.4 Dopad navrhovaných činností Banky na životné a spoločenské prostredie 
 
Ako členský štát Európskej únie Slovensko prijalo právne predpisy v oblasti 
životného a spoločenského prostredia, ktoré sú v súlade s  EU acquis communautaire 
a v súlade s environmentálnou a sociálnou stratégiou EBRD a požiadavkami na 
výkon. 
 
Environmentálna a sociálna stratégia Banky sa vzťahuje na všetky projekty na 
Slovensku. Zameranie sa na energetickú efektívnosť, infraštruktúru a dopravu, 
a finančné inštitúcie bude mať za následok vznik bežnej škály problémov zameraných 
na tieto odvetvia. V oblasti dopravnej infraštruktúry bude verejná diskusia 
a sprístupňovanie informácií dôležitou súčasťou rozvoja projektu, najmä v prípade 
možného dopadu na zraniteľné skupiny a menšiny. V prípade projektov dopravnej 
infraštruktúry sa od EBRD vyžaduje uplatňovanie preventívnych opatrení, keďže tieto 
projekty môžu mať nepriaznivý dopad na biodiverzitu a citlivé biotopy, vrátane 
lokalít podľa iniciatívy Natura 2000. Ak si privatizácia spoločností pôsobiacich 
v oblasti infraštruktúry (doprava, samospráva a energetika) vyžaduje 
reštrukturalizáciu práce a racionalizačné programy, EBRD sa zameria na 
zabezpečenie toho, aby sa prepúšťanie zamestnancov uskutočňovalo transparentne, na 
základe rokovaní a nediskriminačným spôsobom. Projekty energetickej efektívnosti 
financované buď priamo EBRD alebo prostredníctvom finančných programov 
miestnych bánk s dôrazom na malé projekty energetickej efektívnosti a obnoviteľných 
energií predstavujú významnú príležitosť na znižovanie emisií skleníkových plynov. 
 
Zdravie a bezpečnosť sú dôležitými faktormi vo všetkých projektoch EBRD 
a predstavujú zvlášť dôležitú otázku v oblasti dopravnej infraštruktúry z dôvodu rizík 
pre bezpečnosť robotníkov počas výstavby a rizík pre bezpečnosť verejnosti v čase 
prevádzky. EBRD bude spolupracovať s klientmi z odvetvia dopravy s cieľom 
minimalizovať riziká nehôd a počtu obetí prostredníctvom kvalitných návrhov 
projektov a najlepšej praxe v oblasti riadenia bezpečnosti. 
 
 
4. PRÍSTUP KU KAPITÁLU 
 
4.1 Súkromné zdroje kapitálu 
 
Agentúry Fitch/S&P/Moody’s hodnotia Slovensko ako štát úverovým ratingom na 
úrovni A+/A/A2, ktorý je jeden z najvyšších spomedzi rozvíjajúcich sa štátov v 
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Európe. Kým agentúra S&P v januári a Moody’s vo februári znížili rating Slovensku 
aj väčšine ostatných krajín eurozóny, agentúra Fitch udržiavala svoj rating nezmenený 
počas finančnej krízy v rokoch 2008-2009. Vzhľadom na pretrvávajúcu potrebu 
financovania od čias finančnej krízy, vláda realizovala významné emisie na 
zahraničných (Eurobond) aj domácich trhoch, hoci v celkovom meradle stav 
zahraničných záväzkov štátnych dlhopisov je nízky na hranici zhruba 19% HDP. 
S výnimkou niektorých bankových hypotekárnych dlhopisov neboli emitované žiadne 
súkromné dlhopisy. Veľké spoločnosti, ktoré by za bežných okolnosti emitovali 
dlhopisy, sú zväčša vo vlastníctve zahraničných spoločností. 
 
Stav prílevu priamych zahraničných investícií je významný (približne 56% HDP, 
podľa prieskumu medzinárodného investičného postavenia z roku 2011). Čisté toky 
priamych zahraničných investícií (FDI) boli vysoké pred krízou (približne 5,5% HDP 
počas piatich rokov do roku 2008), hoci potom prudko klesli rovnako, ako v ostatných 
štátoch v regióne. V roku 2011 bol hrubý prílev FDI vo výške 2,3% HDP. Tieto toky 
sú predovšetkým namierené do výrobného priemyslu, pričom preinvestované zisky 
etablovaných investorov predstavujú viac ako polovicu prílevov FDI v minulosti. 
 
Súkromné investície formou private equity, ktoré tvoria súčasť tokov FDI, sú naďalej 
potrebné pre inovatívne podniky, hoci toto odvetvie je nedostatočne rozvinuté (pozri 
Hodnotenie transformačných výziev v prílohe 2).  Zrealizovalo sa iba niekoľko 
zmysluplných transakcií tohto typu, pričom v roku 2010 Európska asociácia 
rizikového kapitálu zaznamenala transakcie iba vo výške 14 mil. EUR a celkový 
aktívny kapitál bol odhadovaný iba na 0,3% HDP. Dostupný investičný kapitál vo 
vzťahu k HDP sa odhaduje na 0,4%. Na Slovensku chýbajú správcovia fondov 
s inštitucionálnou podporou so zameraním na Slovensko, ale viac než desať správcov 
fondov v regióne zahrnulo Slovensko do svojho teritoriálneho portfólia pre 
potenciálne  investície. Miestni inštitucionálni investori sa ešte nezapojili do 
súkromného investovania vo významnej miere, účasť fyzických osôb a bánk je 
obmedzená a aktivita penzijných fondov a poisťovní je v tomto smere nulová. 
 
Slovensko nie je ovplyvnené veľkými výkyvmi  v externom financovaní komerčných 
bánk. Čisté toky bankových záväzkov klesli zo 6% HDP v roku 2009 na približne 
2,3% HDP v roku 2011, hoci prekvapivo slovenský bankový sektor zostal čistým 
zahraničným veriteľom v roku 2011, pričom obozretné financovanie je zrejmé aj 
z veľmi nízkeho pomeru úverov k vkladom vo výške 90%. Dozorný orgán však vidí 
riziko v európskych tlakoch na splácanie dlhov (deleveraging), a toto riziko rieši 
uvalením obmedzení domácim bankám na čerpanie zahraničných úverov (pozri časť 
2.3 vyššie). Stav domácich úverov poskytnutých  súkromnému sektoru zostáva 
relatívne nízky (zhruba 46% HDP na konci roka 2011), pričom mierne zvýšenie 
vykazovali úvery poskytované podnikom a domácnostiam. 
 
4.2 Financovanie MRB a spolupráca s inými MFI a medzinárodnými darcami 
 
 Slovensko uzatvorilo svoj posledný program s MMF v roku 1996 a dokončilo 

posledné finančné operácie so Svetovou bankou v roku 2008. 
 
 Európska únia. Slovensko je oprávnené čerpať značné finančné prostriedky 

z Kohézneho fondu EÚ. V období 2007–2013 bolo Slovensku pridelených celkom 
11,7 mld. EUR: 10,9 mld. EUR na základe konvergenčného cieľa 1, 0,5 mld. EUR 
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na základe cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti, a 0,2 mld. 
EUR na základe cieľa európskej územnej spolupráce. Podľa vládneho materiálu, 
8,2 mld. EUR sa ešte musí vyčerpať do konca roku 2015, pričom výška 
prostriedkov niektorých operačných programov dosahuje len približne 60%. 
V súčasnosti  vláda žiada súhlas EÚ s presunom 300 mil. EUR na podporu 
zamestnanosti mladých a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. 
Niektoré programy trpia obmedzeným rozpočtom na strane samospráv, ktoré 
nedokážu zmobilizovať potrebný malý podiel na spolufinancovaní. V niekoľkých 
projektoch sa využili inovatívne spôsoby financovania, ako napr.  projekt sústavy 
vodovodov a kanalizácií v Trenčíne, v ktorom súkromné úvery a investície 
dopĺňali fondy EÚ a miestnej samosprávy v hybridnej štruktúre PPP. 

 
 Banka konajúca ako správca Medzinárodného fondu na podporu odstavenia 

elektrárne Bohunice – darcovského systému navrhnutého na podporu zatvorenia 
jadrového reaktora V1 v elektrárni Jaslovské Bohunice – bude naďalej úzko 
spolupracovať s Európskou komisiou a ostatnými darcami s cieľom zabezpečiť 
efektívne a transparentné využívanie týchto fondov. 

 
 Európska investičná banka (EIB) podpísala úvery v celkom výške 2,189 mld. 

EUR pre 35 projektov na Slovensku od roku 2009. Úverové linky bankám a iným 
finančným sprostredkovateľom na ďalšie poskytovanie úverov malým a stredným 
podnikom predstavovali sumu 669 mil. EUR v 22 operáciách. Priemyselné 
projekty získali finančnú podporu vo výške 220 mil. EUR, pričom najväčšími 
prijímateľmi podpory boli spoločnosti z automobilového a elektronického 
priemyslu. V roku 2010 slovenská vláda s EIB podpísala rámec financovania vo 
výške 1,3 mld. EUR na spolufinancovanie realizácie projektov na základe grantov 
EÚ z Kohézneho a Štrukturálneho fondu na programové obdobie 2007-2013. 
Tieto investície boli označené za prioritné podľa Slovenského národného 
strategického referenčného rámca. Úver EIB sa použije na spolufinancovanie 
plánov na základe 11 operačných programov, ktoré zahŕňajú rozvoj infraštruktúry 
a regionálnej dostupnosti, znalostnej ekonomiky a ľudských zdrojov. 

 
 Európsky investičný fond riadi JEREMIE Holding Fund na Slovensku 

s celkovými prostriedkami vo výške 100 mil. EUR, ktorý je financovaný zo 
štrukturálnych fondov EÚ v rozpočtovom období 2007-2013 na základe troch 
Národných operačných programov (Operačný program konkurencieschopnosti 
a hospodárskeho rastu, Operačný program výskumu a vývoja, Operačný program 
Bratislavský región). Program si kladie za cieľ sprostredkovať prístup 
k financovaniu pre malé a stredné podniky prostredníctvom rôznych nástrojov, 
ako napr. bankové záruky, počiatočný kapitál a rizikový kapitál. Banka naďalej 
vedie dialóg s EIF s cieľom spolupracovať v oblasti rizikového kapitálu na 
základe programu JEREMIE a spoločne ponúkať možnosti kapitálového 
investovania do malých a stredných podnikov na Slovensku najmä s dôrazom na 
inovatívne/znalostné odvetvia ekonomiky. 

 
 Rozvojová banka Rady Európy pridelila  úverové financovanie vo výške 230 

mil. EUR pre slovenské banky v období 2010-2012. Uvedené zahŕňalo 3 úvery 
poskytnuté VÚB: úver vo výške 50 mil. EUR na financovanie zlepšenia životnej 
úrovne, ochranu životného prostredia a renováciu historického a kultúrneho 
dedičstva; úver vo výške 25 mil. EUR na poskytovanie úverov malým a stredným 
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podnikom; a úver vo výške 25 mil. EUR na opravu panelových domov s cieľom 
dosiahnuť energetické úspory. Podobne aj ČSOB na Slovensku získala dva úvery 
v celkovej výške 50 mil. EUR na financovanie investícií samospráv, regiónov a 
iných verejných subjektov s cieľom modernizovať infraštruktúru životného 
prostredia miest a obcí a dosiahnuť trvalé zlepšenie miestnej sociálnej 
infraštruktúry. V máji 2012 bol schválený úver vo výške 30 mil. EUR pre 
Slovenskú sporiteľňu na účely rekonštrukcie budov s cieľom zabezpečiť ich 
energetickú efektívnosť. 
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PRÍLOHA 1 – Hodnotenie politickej situácie 
 
Slovenská republika je viazaná uplatňovať a uplatňuje princípy parlamentnej 
demokracie, plurality a trhovej ekonomiky v súlade s podmienkami uvedenými v 
Článku 1 Zakladajúcej zmluvy Banky. 
 
Reprezentatívnosť a zodpovednosť vlády 
 
Slobodné, spravodlivé a konkurencii otvorené  voľby 
 
Slovenská ústava a právne predpisy zabezpečujú obyvateľom právo na zmenu ich 
vlády prostredníctvom pravidelných, slobodných a spravodlivých volieb na základe 
všeobecného volebného práva. 
 
Od získania nezávislosti v roku 1993 sa na Slovensku konali šesťkrát parlamentné 
voľby, päťkrát voľby do samospráv, trikrát krajské voľby, trikrát prezidentské voľby 
a dvakrát voľby do Európskeho parlamentu, pričom všetky z nich boli vyhodnotené 
ako slobodné a spravodlivé domácimi aj medzinárodnými pozorovateľmi. Konečná 
správa OBSE/ODIHR o parlamentných voľbách v roku 2010 poznamenala, že „voľby 
boli vykonané v pluralitnom prostredí charakterizovanom všeobecným dodržiavaním 
základných práv a slobôd, princípu spravodlivej kampane a vysokého stupňa dôvery 
verejnosti v nestrannosť volebnej správy“. Boli však zaznamenané nedostatky vo 
financovaní strán a kampaní a v účasti národnostných menšín vo voľbách. 
Medzinárodné mimovládne organizácie, ako napr. Transparency International, 
vzniesli pochybnosti o správe a dohľade nad voľbami Ústrednou volebnou komisiou, 
ktorá sa dočasne zriaďuje pre každé voľby a nemá jasné procesné pravidlá pre svoju 
prácu.   
 
Prechádzajúca vláda pripravila návrh nového volebného zákona, ale nepodarilo sa jej 
dokončiť proces schvaľovania v parlamente do pádu vlády v októbri 2011. Nová 
vláda sa zaviazala pokračovať v uskutočňovaní volebných reforiem zavedením 
transparentných pravidiel pre volebné kampane, dôslednú kontrolu financovania 
kampaní a zriadenia stáleho volebného dozorného orgánu. Hodnotenie potrieb misie 
OBSE/ODIHR pred marcom 2012, keď sa konali predčasné parlamentné voľby, 
odporúčalo, aby sa neposielala žiadna pozorovacia misia, pričom poznamenalo: 
„zrejmá dôvera väčšiny svojich partnerov v integritu volebného procesu a 
profesionalitu a nestrannosť správy/riadenia volieb.” 
 
Vláda sa  zodpovedá   legislatívnym orgánom  a voličom 
 
Väčšinu výkonnej moci má v rukách predseda vlády, ktorý je zväčša predsedom 
strany, ktorá získala väčšinu hlasov v parlamentných voľbách a je zodpovedná za 
zostavenie koalície v parlamente. Kabinet sa zodpovedá parlamentu, ktorý má právo 
rozpustiť ho. Prezident môže vetovať zákony prijaté parlamentom, ale zákony môžu 
prejsť s podporou nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.  
 
Národná rada (parlament) Slovenskej republiky je zvrchovaný zastupiteľský orgán, 
jediné legislatívne a ústavné zhromaždenie, ktoré je nezávislé od výkonnej moci. Má 
dostatočné zdroje a kapacitu na tvorbu a prijímanie zákonov. Zástupcovia parlamentu 
často vznášajú otázky pred členmi kabinetu a vykonávajú dozor nad štátnymi 
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a verejnými inštitúciami. Parlamentné diskusie sú prístupné pre verejnosť a médiá 
(okrem uzatvorených zasadaní o tajných záležitostiach, ako napr. otázky tajnej 
a výzvednej informačnej služby). Celý legislatívny proces vrátane zápisníc zo 
zasadaní, celých textov legislatívnych návrhov a výsledkov hlasovania zhromaždenia  
je verejne dostupný prostredníctvom internetovej stránky parlamentu. 
 
Účinná právomoc zvolených predstaviteľov na riadenie  

 
Slovenská republika uzatvorila inštitucionálne, právne a finančné dohody so 
zvolenými predstaviteľmi na účely výkonu účinnej riadiacej právomoci, pričom nie sú 
obmedzovaní nedemokratickými právami veta. Správa Transparency International z 
januára 2012 uviedla o Slovensku, že „legislatívna a výkonná moc a politické strany 
[pracujú] slobodne bez vážneho zasahovania akejkoľvek tretej strany.“ 
 
Sloboda zakladania politických strán a existencia organizovanej opozície 
 
Slovensko má parlamentnú demokraciu s etablovaným a dobre fungujúcim 
pluralitným systémom. Politické strany musia predkladať petíciu s minimálne 10 000 
podpismi, aby sa mohli zaregistrovať. V roku 2011 bolo na Ministerstve vnútra SR 
zapísaných 56 politických strán. V súčasnosti je v parlamente zastúpených šesť strán 
a šesť slovenských strán má zastúpenie v Európskom parlamente. Politické strany 
slobodne existujú a podliehajú iba primeranému dohľadu štátnych orgánov. Právny 
rámec poskytuje záruky, ktoré bránia neoprávneným vonkajším vplyvom na činnosť 
politických strán. Všetky väčšie politické strany majú svoje stanovy sprístupnené na 
svojej webovej stránke. Tieto strany si volia vlastné vedenie, pričom v poslednom 
desaťročí bolo napadnutých iba málo volieb členov vedenia. 
 
Domáci aj medzinárodní pozorovatelia zistili problematické oblasti vo financovaní 
strán a kampaní. Na konci roku 2010  Rada skupiny európskych štátov proti korupcii 
(GRECO) vo svojej predbežnej správe o dodržiavaní predpisov urobila záver, že 
„Slovenská republika neurobila žiaden hmatateľný pokrok“ v súvislosti 
s financovaním politických strán a kampaní. Nová vláda sa vo svojom vyhlásení 
zaväzuje prehodnotiť existujúci systém financovania politických strán s cieľom 
zaviesť presnejšie a transparentnejšie pravidlá, zisťovanie totožnosti darcov a 
sponzorov, a zverejňovanie finančných informácií. 
 
Občianska spoločnosť, médiá a angažovanosť 
 
Miera a nezávislosť občianskej spoločnosti 
 
V októbri 2010 Ministerstvo vnútra evidovalo cez 30 000 organizácií, ktoré sa 
považujú za mimovládne organizácie (MVO), vrátane klubov, spoločností, odborov, 
domácich a medzinárodných MVO, nadácií a rôznych kultúrnych a náboženských 
združení. Právne a regulačné prostredie občianskej spoločnosti existuje bez 
nadmerného tlaku a prekážok pri registrácii. Nedávna správa Transparency 
International uvádza, že neexistuje vážne zasahovanie do fungovania občianskej 
spoločnosti na Slovensku. Slovenské mimovládne organizácie ťažia z priaznivých 
daňových zákonov. Zavedenie prideľovania 2% z dane z príjmu fyzických aj 
právnických osôb registrovaným mimovládnym organizáciám v poslednom desaťročí 
pomohlo zdravému rastu registrovaných organizácií občianskej spoločnosti. 
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Nezávislé pluralitné médiá pôsobiace bez cenzúry 
 
Mediálne prostredie v Slovenskej republike je pluralitné a zahŕňa širokú škálu 
komerčných a verejných vysielateľov a tlačených médií. Podľa zákona o vysielaní 
a retransmisii, vysielajúce médiá majú zabezpečiť pluralitu názorov ako aj objektivitu 
a nestrannosť správ a programov o súčasnom dianí. Rada pre vysielanie 
a retransmisiu je oprávnená riešiť sťažnosti a zasahovať z vlastnej iniciatívy. 
OBSE/ODIHR vznieslo pochybnosti v súvislosti s nedostatočne jasnou definíciou 
„objektívnosti“ a silno odporúčala rade, aby zverejňovala svoje rozhodnutia. Tlačené 
médiá sú samoregulačné. 
 
Správa misie o odhade potrieb OBSE/ODIHR z roku 2012 uvádza, že nedávne 
zlúčenie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu do Rozhlasu a televízie 
Slovenska bolo vnímané ako politické rozhodnutie zamerané na riešenie obáv 
o nestrannosť a závislosť na predchádzajúcej vládnej koalícii. V roku 2011 parlament, 
ktorý prehlasoval prezidentské veto, dokončil legislatívny proces novelizovaním 
kontroverzného zákona o tlači z roku 2008, ktorý zaväzoval médiá, aby zverejňovali 
odpoveď vyvracajúcu tvrdenia v článkoch ak sa dotýkali cti, dôstojnosti a súkromia 
jednotlivca, bez ohľadu na ich pravdivosť. Zástupca OBSE pre slobodu médií 
pochválil Slovensko za „výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcej legislatíve“. 
 
Vláda nezaviedla žiadne obmedzenia prístupu k internetu ani nie sú správy o tom, že 
vláda monitoruje e-maily alebo internetové chatovacie miestnosti. Polícia však 
monitoruje internetové stránky s nenávistným obsahom. Ináč jednotlivci aj skupiny 
môžu pokojne vyjadrovať svoje názory na internete, vrátane emailov. Prístup 
jednotlivcov a spoločností k internetu na Slovensku bol na úrovni 67% (jednotlivci) a 
98% (spoločnosti), čo predstavuje priemer EÚ. 
 
Možnosti občianskej a politickej angažovanosti 
 
V posledných dvoch desaťročiach občianska spoločnosť na Slovensku mala výrazný 
vplyv na proces tvorby politiky a prispievala k vývoju demokracie. V rokoch 2004 – 
2011 viac než 200 kampaní, výziev, petícií, iniciatív, vyhlásení a verejných posúdení 
navrhovanej legislatívy sa objavilo na internetových stránkach slovenskej občianskej 
spoločnosti www.changenet.sk. Získali podporu desiatok tisíc obyvateľov. 
 
Podľa slovenských odborníkov patrí medzi najúčinnejšie nástroje pre angažovanosť 
mimovládnych organizácií v posledných rokoch Kancelária vlády Slovenskej 
republiky pre mimovládne neziskové organizácie zriadená v roku 1999 s cieľom 
zapojiť mimovládne organizácie do dialógu o kľúčových vládnych stratégiách; 
zabezpečenie účasti obyvateľov na legislatívnom procese, ktorú zaviedla vláda v roku 
2003 a ktorá umožňuje, aby 500 obyvateľov mohlo podať návrh na zmenu legislatívy; 
zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý bol prijatý vďaka kampani 
organizácií občianskej spoločnosti. Okrem toho, predchádzajúca vláda vytvorila post 
splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, poradného orgánu na 
posilnenie angažovanosti obyvateľov a ich postavenia v štáte. 
 
Nová vláda oznámila, že bude naďalej podporovať aktívny dialóg s občianskou 
spoločnosťou a zástupcami neziskového sektora. Novovymenovaní ministri zapojili 
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zástupcov občianskej spoločnosti a širšej skupiny zainteresovaných subjektov do 
rokovaní pri vypracovaní jej vyhlásenia. Niektoré skupiny občianskej spoločnosti 
však majú naďalej obavy o možnosti viesť dialóg s úradmi.  
 
Podobne ako v ďalších mnohých krajinách strednej Európy aj Slovensko zaznamenalo 
v posledných rokoch pokles úrovne občianskej angažovanosti vo veciach verejných, 
vrátane poklesu účasti vo voľbách. Prieskum „Život v transformácii“, ktorý vykonala 
EBRD/Svetová banka, poukazuje na viac než 20%-ný pokles podpory demokracie v 
Slovenskej republike v období rokov 2006 až 2010, čo predstavuje najväčší pokles v 
strednej Európe. Slovenskí odborníci poukazujú na vytrácajúcu sa spoločenskú  
dôveru a emigráciu niektorých z najaktívnejších častí obyvateľstva, čo predstavuje 
kľúčové faktory tohto trendu. Na druhej strane boli pred parlamentnými voľbami 
v roku 2012 organizované veľké protestné akcie, predovšetkým mládežou v mestách, 
ktoré boli reakciou na korupčný škandál na najvyšších miestach, čo malo za následok 
vyššiu volebnú neúčasť, ako sa očakávalo. 
 
Právny štát a prístup k spravodlivosti 
 
Rozdelenie právomocí a účinná kontrola a rovnováha 
 
Slovenská republika má stabilnú demokraciu a účinný systém kontroly a rovnováhy.  
 
Hlasovanie o vyslovení nedôvery predchádzajúcej vláde poukázalo na nedostatok 
v slovenskej Ústave, ktorá nielenže zaväzuje prezidenta rozpustiť vládu, ale aj ruší 
právomoc prezidenta predĺžiť vládne obdobie kabinetu, kým nie je zvolená nová 
vláda. Aby sa umožnilo takéto predĺženie, parlament musel prijať novelu Ústavy, 
ktorá podstatným spôsobom rozširuje právomoci prezidenta nad kabinetom do 
ustanovenia novej vlády. Niektoré ustanovenia novely, ktoré upravujú spoločné 
právomoci, však neboli jasne definované a predstavujú riziká vyvolávajúce konflikty 
medzi dvoma inštitúciami. 
 
Ústavný súd je nezávislým prvkom súdneho systému a jeho rozsudky sú právne 
záväzné. Právo podať odvolanie na Ústavný súd vo veci ústavnosti zákonov, vládnych 
predpisov a iných právnych predpisov uplatňovaných verejnou správou majú poslanci 
(na podanie odvolania sa vyžaduje 30 poslancov), ako aj prezident, kabinet, súdy, 
generálny prokurátor a ombudsman pre ľudská práva. Občania môžu podať odvolanie 
na Ústavný súd ak majú za to, že ich ústavné práva boli porušené štátnym orgánom. 
 
Zvrchovanosť práva 
 
Na Slovensku platí zvrchovanosť práva. Politici a iní volení predstavitelia plne 
podliehajú právu a žiadne osobnosti, ktoré  neboli zvolené, sa nemôžu nadradiť nad 
právo. 
 
Vláda aj občania rovnako podriadení zákonom 
 
Ústava Slovenskej republiky zaručuje všetkým obyvateľom rovnosť pred zákonom. 
Obvinenia z korupcie a úzkeho prepojenia medzi činiteľmi a silnými obchodnými 
záujmami však dlhé roky ničili Slovenskú politiku. Predchádzajúca koaličná vláda 
zaviedla povinné zverejňovanie všetkých zmlúv, faktúr a finančných transakcií 
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s verejnými finančnými prostriedkami  na internete, a ďalej zaviedla elektronické 
aukcie ako povinnú formu obstarávania. Vláda však neiniciovala trestné stíhanie 
prípadov korupcie, ktoré sa vyskytli v čase vládnutia predchádzajúcich vlád. 
 
V decembri 2011 sa vynoril veľký korupčný škandál, tzv. „spis Gorila“, po zverejnení 
prepisov tajných nahrávok údajne zaznamenaných Slovenskou informačnou službou 
(SIS), ktorého pravosť sa musí vyšetriť a podľa ktorého existovali neprimerané 
prepojenia medzi vedúcimi politickými špičkami a silnými podnikateľskými 
skupinami v období rokov 2005-2006 v súvislosti s privatizáciou a verejným 
obstarávaním. 
 
Ministerstvo vnútra je zodpovedné za vytvorenie celkovej stratégie vlády v boji proti 
korupcii s osobitným dôrazom na vyšetrovanie a vykonávanie činností v trestnom 
konaní. Úrad špeciálneho prokurátora je zodpovedný za trestné stíhanie v prípade 
trestného činu korupcie. Generálny prokurátor, ktorého volí Národná rada a ktorý je 
nezávislý od výkonnej a súdnej moci, taktiež hrá vedúcu úlohu pri trestnom stíhaní za 
korupciu. Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dohľad nad štátnou 
správou a podlieha predsedovi vlády, taktiež hrá úlohu pri vytváraní protikorupčnej 
legislatívy a predpisov. 
 
Nezávislosť súdov 
 
Súdna moc má na Slovensku zaručenú nezávislosť a je samoregulačná. Vďaka tejto 
nezávislosti sa však občas vynárali otázky týkajúce sa zodpovednosti a 
transparentnosti, čo posilňovalo verejnú nedôveru. Prieskum Život v transformácii, 
ktorý vykonala EBRD/Svetová banka, naznačuje, že dôvera verejnosti v súdnu moc 
na Slovensku je zhruba polovičná oproti priemeru v západnej Európe a ľudia majú 
predovšetkým obavy o zákon a poriadok a schopnosť súdnictva obraňovať práva 
jednotlivca. 
 
Podľa prieskumov a názorov odborníkov súdna moc na Slovensku čelí problémom s 
korupciou, oficiálnym zastrašovaním sudcov, neefektívnosťou, a nedostatočnou 
bezúhonnosťou a zodpovednosťou, ktorá podkopáva súdnu nezávislosť. V niektorých 
prípadoch sudcovia tvrdili, že boli údajne pod vysokým tlakom a vplyvom sudcovskej 
hierarchie, vrátane prípadov tlaku Súdnej rady. 
 
V roku 2011 parlament podporil reformy navrhované Ministerstvom spravodlivosti 
novelizovaním právnych predpisov upravujúcich súdny systém. Tieto reformy 
zaviedli otvorenú súťaž pri obsadzovaní funkcií sudcov, vedúcich súdov a funkcií na 
úrade prokurátora, ktoré boli predtým obsadzované prostredníctvom nominácií 
generálneho prokurátora. Nových štátnych prokurátorov bude vyberať šesťčlenná 
komisia, pričom troch bude navrhovať úrad generálneho prokurátora a troch 
parlament. Hlavní prokurátori môžu slúžiť iba dve bezprostredne za sebou 
nasledujúce päťročné obdobia a generálny a špeciálny prokurátor budú môcť slúžiť 
iba jedno obdobie. Účtovná závierka úradu prokurátora ako aj súdne rozhodnutia 
musia byť zverejňované na internete. Sudcovia odteraz musia každých päť rokov 
prejsť hodnotením a zverejňovať na internete ročné štatistické prehľady ich činnosti. 
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Nová vláda sa zaviazala budovať dôveru v právny štát a zlepšiť kvalitu a stabilitu 
právneho systému. Uvedené by mohlo viesť k posúdeniu zmien vykonaných 
v súdnictve v rokoch 2010-2011 s cieľom zabezpečiť, že všetky zákony a predpisy 
upravujúce súdnictvo sú v súlade s Ústavou a odporúčaniami vydanými 
medzinárodnými inštitúciami. 
 
Občianske a politické práva 
 
Sloboda prejavu, informácií, vyznania a svedomia, pohybu, združovania a 
zhromažďovania 
 
Ústava a právne predpisy Slovenskej republiky zabezpečujú slobodu prejavu a tlače 
a slobodu pohybu a zhromažďovania. Tieto slobody sú vo všeobecnosti na Slovensku 
dodržiavané. Zákon zakazuje hanobenie národností, za ktoré hrozí trest odňatia 
slobody až na tri roky. Slovenská Ústava zabezpečuje právo na slobodné 
vyhľadávanie, zhromažďovanie a šírenie informácií. V októbri 2011 parlament 
schválil novelu posilňujúcu zákon o slobodnom prístupe k informáciám z roku 2000, 
ktorá sťažuje štátnej správe a pološtátnym orgánom ignorovať formálne žiadosti 
občanov o informácie. 
 
Rôzne domáce a medzinárodné organizácie pre ľudské práva vo všeobecnosti pôsobia 
bez vládnych obmedzení, vykonávajú vyšetrovanie a zverejňujú svoje zistenia 
o prípadoch v oblasti ľudských práv. Väčšina mimovládnych organizácií je nezávislá, 
hoci niektoré získavajú finančné prostriedky aj zo štátneho rozpočtu.  Vládni činitelia 
vo všeobecnosti spolupracujú, hoci mimovládne organizácie informujú, že vládni 
predstavitelia vnímajú ich činnosť s podozrením a nedôverou. 
 
Úrad ombudsmana predkladá prezidentovi výročnú správu o problematike ľudských 
práv . Výročná správa za obdobie od februára 2010 do marca 2011 sa zameriava na 
súdne prieťahy, porušovanie detských práv a procesné nedostatky štátnych inštitúcií. 
Vo všeobecnosti do práce ombudsmana výkonná moc štátu nezasahuje. Navyše, v 
roku 2011 predchádzajúca vláda zriadila Radu pre ľudské práva, národnostné menšiny 
a rodovú rovnosť, aby jej poskytovala poradenstvo v otázkach ľudských práv. Nová 
vláda vymenovala do funkcie predsedu Rady Miroslava Lajčáka, podpredsedu vlády 
a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, jej ďalšími členmi sú činitelia 
a predstavitelia občianskej spoločnosti.  
 
Politická inkluzívnosť 
 
Slováci tvoria 80,7% obyvateľstva Slovenska. Maďari sú najväčšou menšinou. 
Rómovia predstavujú druhú najväčšiu menšinu s počtom 106 000 obyvateľov podľa 
sčítania obyvateľov z roku 2011. Odborníci odhadujú, že počet rómskych obyvateľov 
je v skutočnosti v rozmedzí od 350 000 do 500 000. 
 
Maďarské národnostné strany pôsobia v slovenskej politike, pričom dve maďarské 
strany súťažili v posledných voľbách: Most-Híd a Strana maďarskej koalície (SMK). 
Strana Most-Híd mala svojich zástupcov v parlamente v dvoch za sebou 
nasledujúcich volebných obdobiach, pričom bola súčasťou predchádzajúcej 
päťstranovej koalície. Maďarská komunita sa obáva o svoje kultúrne a jazykové 
práva. Slovenské právne predpisy umožňujú uvalenie pokút vládnym inštitúciám, 
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štátnym úradníkom a právnickým osobám za neposkytnutie informácií vyžadovaných 
zo zákona v Slovenskom jazyku. Členovia maďarskej národnostnej menšiny 
kritizovali toto ustanovenie ako diskriminačné a obmedzujúce ich právo na slobodu 
prejavu. Ďalším dôležitým problémom pre veľkú maďarskú národnostnú menšinu je 
obmedzenie dvojitého občianstva, ktoré zaviedla vláda v júli 2010. V septembri 2011 
skupina 44 poslancov požiadala Ústavný súd, aby preskúmal, či takéto obmedzenie 
nie je protiústavné. 
 
Rómovia sa v politike angažujú menej: posledných volieb sa zúčastnila jedna rómska 
politická strana, osem rómskych kandidátov bolo zahrnutých v zoznamoch iných strán 
a do parlamentu bol zvolený jeden rómsky poslanec. 
 
Komisár Rady Európy pre ľudské práva informoval v septembri 2011, že „rasistické 
a predovšetkým protirómske nálady, niekedy veľmi agresívnej povahy, sú na 
Slovensku medzi politikmi stále bežné. Protirómske nálady sa často objavujú vo 
vysielaní a tlačových médiách“. Komisár naliehal na slovenské úrady, aby prijali 
opatrenia proti takýmto prejavom vrátane propagovania samoregulácie v politických 
stranách a médiách. Používanie národnostných stereotypov v kampaniach a príklady 
netolerancie boli zaznamenané v posledných voľbách do vyšších územných celkov. 
 
Nedávno predseda vlády Róbert  Fico zrušil post podpredsedu vlády pre národnostné 
menšiny a ľudské práva, ktorý existoval od roku 1998, čím si vyslúžil kritiku 
slovenských občianskoprávnych organizácií.  Nová vláda zriadila Úrad vládneho 
splnomocnenca pre národnostné menšiny a občiansku spoločnosť. Post 
splnomocnenca bol ponúknutý Lászlóvi Nagyovi, ktorý ho prijal a ktorý je zástupcom 
strany Most-Híd zastupujúcej najmä maďarskú národnostnú menšinu. Pán Nagy je 
bývalým predsedom Výboru pre ľudské práva a menšiny v slovenskom parlamente. 
 
Zákaz obťažovania, zastrašovania a mučenia 
 
Slovenská ústava a právne predpisy zakazujú svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, 
mučenie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, a vláda 
tieto ustanovenia v praxi väčšinou dodržiava. Mimovládne organizácie a členovia 
rómskej komunity informovali o pretrvávajúcom trende nesprávneho zaobchádzania 
s podozrivými Rómami policajnými funkcionármi počas zatýkania a vo väzbe. Podľa 
správy Komisára Rady Európy pre ľudské práva, je iba málo úspešných trestných 
stíhaní polície za údajné zlé zaobchádzanie s, okrem iných, členmi etnických menšín. 
Toto podkopáva dôveru obyvateľov v políciu. Vláda reagovala zavedením školení pre 
policajtov v mnohonárodnostnom prostredí so zameraním na oblasti obývané 
rómskou menšinou a vynakladaním úsilia na zamestnávanie Rómov v policajných 
zložkách. 
 
Prípady nedobrovoľnej sterilizácie rómskych žien na východnom Slovensku boli 
zaznamenané v správe Komisára Rady Európy pre ľudské práva z decembra 2011. 
Výbor na zabránenie mučenia Rady Európy naliehal na slovenskú vládu, aby vyšetrila 
tieto obvinenia a poučila lekárov o ich trestnej zodpovednosti za výkon sterilizácie 
bez súhlasu. 
 
Občianskoprávne organizácie a politické strany pôsobia na Slovensku bez 
obťažovania a zastrašovania štátnymi orgánmi. 
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PRÍLOHA 2 – Hodnotenie transformačných výziev 
 
Agropodnikanie 
Štruktúra trhu: malá  
Trhové inštitúcie: stredné 
 
Od vstupu Slovenska do EÚ v roku 2004 sa Slovensko zaraďuje do Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ (CAP). Ako členský štát EÚ profituje Slovensko 
z významnej podpory poľnohospodárstva EÚ, hoci ide o výrazne nižšiu podporu, ako 
sa poskytuje iným členským štátom EÚ. Transformácia štátnych družstiev a ich 
privatizácia boli dokončené, ale ešte stále je vlastníctvo pozemkov veľmi roztrieštené, 
trh s pozemkami nie je veľmi aktívny a ich využívanie ako zábezpek je obmedzené. 
Privatizácia agropodnikov je dokončená, ale stále je potrebné zlepšenie účinnosti. 
Priame zahraničné investície do tohto odvetvia sú obmedzené na produkty ako cukor, 
cukrovinky, mliečne výrobky, pivo a slad. Infraštruktúra využívaná v sektore tiež 
vyžaduje ďalšie zlepšenia. Rozvoj konkurencieschopných odvetví distribúcie a balení 
a zlepšenie spôsobu zisťovania pôvodu produktov naďalej predstavujú výzvu. 
Malooobchodný sektor je v súčasnosti veľmi dobre rozvinutý, pričom na trhu má 
zastúpenie veľa veľkých medzinárodných hráčov. Vysoké riziko vyplývajúce 
z nedostatku kapitálu, pretrvávajúca roztrieštenosť vlastníctva, vysoká zadlženosť 
a slabé čerpanie úverov obmedzili prístup poľnohospodárov k úverom, situácia sa 
však v posledných rokoch zlepšila. Poskytovanie pôžičiek proti skladovým listom 
a úverové plány dodávateľov sú na dobrej úrovni. 
 
Výroba a služby 
Štruktúra trhu: zanedbateľná 
Trhové inštitúcie: zanedbateľné 
 
Slovensko sa umiestnilo medzi najkonkurencieschopnejšími ekonomikami krajín 
strednej Európy a Pobaltia. Vďaka významnému zlepšeniu regulačného prostredia 
a regulácie pracovného trhu v posledných rokoch je Slovensko príťažlivou krajinou 
pre priame zahraničné investície, najmä do automobilového a elektronického 
priemyslu. Takéto odvetvia čelia tlakom medzinárodnej konkurencie a vykonali 
obrovský pokrok v dobiehaní úrovne produktivity vyspelejších krajín EÚ, a to aj 
napriek dopadu celosvetovej hospodárskej recesie. Existuje priestor na zlepšovanie 
obchodného prostredia, a to v oblasti uľahčenia vstupu podnikov na trh. Ďalej sa treba 
viac zameriavať na oblasť výskumu a vývoja, na ktorú sa vynakladá málo výdavkov 
v porovnaní s ostatnými krajinami v regióne. Okrem toho, Slovenské firmy vykazujú 
iba obmedzený záujem o investovanie v zahraničí z dôvodu ich veľkosti, všeobecného 
nedostatku kapitálového financovania (keďže banky sa zdráhajú financovať 
rozširovanie podnikov v zahraničí) ale aj z dôvodu relatívne priaznivých podmienok 
na Slovensku (nízke mzdy a kvalifikovaná pracovná sila). 
 
Nehnuteľnosti 
Štruktúra trhu: malá 
Trhové inštitúcie: zanedbateľné 
 
Sektor nehnuteľností zaznamenal v poslednom desaťročí významný rozvoj vrátane 
nových druhov nehnuteľného majetku ako aj nástrojov financovania. Niekoľko 
regionálnych majetkových fondov začalo pôsobiť na Slovensku, rozvoj sekundárnych 
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trhov s nehnuteľnosťami však stále brzdí nedostatočná likvidita a malý počet 
subjektov na trhu, ktoré by dokázali preinvestovať vysoké sumy, ako napr. veľkí 
inštitucionálni investori. Trh s maloobchodnými a kancelárskymi priestormi sa 
postupne nasýtil z dôvodu sprísnených podmienok financovania a nižšieho dopytu z 
dôvodu globálnej finančnej krízy. Slovenská republika má komplexné reštitučné 
zákony a zabezpečovacie práva na majetok sú uznávané a vymáhané. Hypotekárny trh 
rastie a právny rámec pre hypotéky je dobre fungujúci. Primárna a sekundárna 
legislatíva podporujúca udržateľnosť nehnuteľností (energetická efektívnosť, dopad 
na životné prostredie) je veľmi dobre rozvinutá a verejné povedomie otázok 
udržateľnosti je primerané.  
 
Telekomunikácie 
Štruktúra trhu: malá 
Trhové inštitúcie: malé 
 
Novelizácie zákona o telekomunikáciách prijaté v apríli 2010 posilnili nezávislosť 
regulátora, čo umožnilo EÚ ukončiť konanie o porušovaní právnych predpisov voči 
Slovensku v júni 2010. Prístup k účastníckemu vedeniu (PUV) ešte nebol vo veľkej 
miere využívaný. Trh pevných liniek je liberalizovaný od roku 2003, ale v odvetví 
pôsobiaci Slovak Telekom (kontrolovaný spoločnosťou Deutsche Telekom) si 
ponecháva svoje dominantné postavenie na trhu, pričom hospodárska súťaž bola 
podkopávaná problémami s pripojením do siete (prvá zmluva PUV bola podpísaná až 
v roku 2009). Štát naďalej vlastní významný menšinový podiel v spoločnosti Slovak 
Telekom, ktorý vláda plánuje privatizovať. Hospodárska súťaž na trhu mobilnej 
komunikácie sa zintenzívnila po vstupe tretieho operátora Telefonica O2 Slovensko v 
decembri 2006. Množstvo alternatívnych operátorov vstúpilo na trh poskytovania 
prístupu k internetu. Širokopásmový trh, ktorému dominuje Slovak Telekom, 
zaznamenal v posledných rokoch vysoký rast.  
 
Prírodné zdroje 
Štruktúra trhu: malá 
Trhové inštitúcie: malé 
 
Hoci je Slovensko veľmi malým producentom zemného plynu, predstavuje dôležitý 
tranzitný koridor. Spotreba zemného plynu na obyvateľa je veľmi vysoká, keďže viac 
než 80% slovenských domácností je pripojených do siete zemného plynu. Väčšina 
vyťaženého uhlia sa používa na výrobu elektrickej energie. Hlavné domáce rafinérske 
a plynárenské spoločnosti boli transformované na súkromné spoločnosti a čiastočne 
privatizované. Bývalú štátnu rafinérsku spoločnosť Slovnaft v súčasnosti vlastní 
maďarská energetická skupina MOL. Plynárenská spoločnosť SPP, ktorá formálne 
oddelila svoju tranzitnú a distribučnú činnosť k 1. júlu 2006, aby dodržala legislatívu 
EÚ, zriadila dve dcérske spoločnosti, ktorých je 100%-ným vlastníkom, konkrétne 
SPP-Preprava, ktorá zodpovedá za prepravu plynu, a SPP-Distribúcia, ktorá 
zodpovedá za distribúciu plynu. V apríli 2009 štát opätovne získal kontrolu nad 
prevádzkovateľom ropovodu, spoločnosťou Transpetrol, a to kúpou 49% podielu vo 
vlastníctve spoločnosti Yukos. Trh so zemným plynom bol plne liberalizovaný pre 
priemyselných zákazníkov v januári 2005 a pre domácnosti v júli 2007, spolu s trhom 
s elektrinou. Odvetvie odbytu ropy je mierne konkurenčné, keďže Slovnaft si 
udržiava dominantné postavenie a prevádzkuje jedinú rafinériu v štáte. Angažovanosť 
medzinárodných ropných spoločností na trhu odbytu je takmer výlučne obmedzená na 
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distribúciu palív. Tarify sa dostali na úroveň výšky úhrady nákladov, ale regulátor 
v minulosti odmietal žiadosti SPP o zvýšenie taríf pre domácnosti. Ako pozitívny 
krok možno vnímať, že slovenský parlament nedávno zrušil reguláciu taríf energií, 
ktorú schválil v októbri 2008, čo umožnilo vláde zasahovať do cenotvorby elektriny 
a plynu veľkých energetických spoločností. 
 
Udržateľná energia 
Štruktúra trhu: stredná 
Trhové inštitúcie: malé 
 
Existuje právny a inštitucionálny rámec pre udržateľnú energiu ale Slovensko 
zaostáva s jeho realizáciou a projektovými činnosťami. Ceny energií sú vysoké 
v porovnaní s priemerom EÚ a predstavujú stimul pre investície do energetickej 
efektívnosti. Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008-2010 existuje od roku 
2007. Podporné systémy pre energetickú efektívnosť a obnoviteľnú energiu sú 
v súlade s praxou EÚ. Ďalej na účely stimulovania investícií do ochrany životného 
prostredia Slovensko v roku 2009 prijalo novú legislatívu na podporu obnoviteľných 
technológií. Výsledky stále zaostávajú za priemerom EÚ, čiastočne z dôvodu, že 
slovenské výkupné ceny sú krátkodobé a nie sú diferencované podľa veľkosti. 
Existujú pravidlá klimatickej politiky a potenciál dosiahnuť ciele EU 20/20/20. 
Slovensko bolo prvou krajinou v regióne, ktorá predávala jednotky prideleného 
množstva emisií, ale prostredníctvom neštandardnej transakcie, čo viedlo k odvolaniu 
ministra životného prostredia. 
 
Elektrická energia 
Štruktúra trhu: malá 
Trhové inštitúcie: malé 
 
Slovenský trh s elektrickou energiou bol rozdelený, pričom vznikli nezávislé 
spoločnosti na jej prenos, distribúciu a výrobu. Nastal pokrok v zlepšovaní štruktúry 
trhu. Predaj 66%-ného podielu v dominantnom výrobcovi elektrickej energie 
spoločnosti Slovenské Elektrárne spoločnosti ENEL (taliansky producent elektriny) 
bol dokončený v roku 2006. Okrem toho, 49%-né podiely v troch regionálnych 
distribučných spoločnostiach boli predané súkromnému sektoru. Plánovaný predaj 
51%-ných podielov menšinovým akcionárom však bol dočasne odložený. Ďalej bol 
trh postupne liberalizovaný  a úplne otvorený v roku 2007. Regulátor sieťových 
odvetví pôsobí od januára 2002. Tarify sa dostali na úroveň úhrady nákladov v rokoch 
2003-2004. V júli 2008 vláda zvýšila svoju účasť v inštitucionálnom rámci odvetvia 
tým, že Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) poskytla právomoci naďalej 
regulovať ceny energií. Navyše v októbri 2008 parlament prijal nový zákon 
ukladajúci novú reguláciu pri stanovovaní taríf energií od roku 2009, čo dáva vláde 
väčšiu kontrolu pri stanovovaní cien plynu a elektriny pre domácnosti a malé 
a stredné podniky. Je zavedený mechanizmus výkupných cien na podporu rozvoja 
obnoviteľnej energie. Vláda porušila pravidlá konania, keď neprimerane zaviedla 
pravidlá namierené na zvyšovanie kapacity a transparentnosti trhov s plynom a 
elektrinou. Európska komisia taktiež podala žalobu voči vláde na Európsky súdny 
dvor za neumožnenie primeraného nediskriminačného prístupu do prenosovej 
sústavy.  
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Voda a odpadová voda 
Štruktúra trhu: stredná 
Trhové inštitúcie: malé 
 
Miestna infraštruktúra bola decentralizovaná a inžinierske siete sú v súčasnosti už 
pretransformované do akciových spoločností. Finančné a prevádzkové výsledky sú 
primerané, miera úhrady je vysoká, ale stále existuje priestor na zlepšenie v menších 
samosprávach. Účasť súkromného sektora je obmedzená. V niektorých samosprávach 
mimo veľkých miest boli stanovené dobré zmluvné podmienky s potrebnými 
stimulmi a jasnými výkonnostnými cieľmi. Tarify schvaľuje vnútroštátny regulačný 
úrad podľa princípu úhrady všetkých nákladov, pričom krížové dotácie medzi 
skupinami spotrebiteľov boli na Slovensku zrušené. Zostávajúcou transformačnou 
výzvou je stanovenie dobrých zmluvných podmienok medzi samosprávami 
a miestnymi spoločnosťami v oblasti inžinierskych sietí v celej krajine, čo pomôže 
zvýšiť transparentnosť, zlepšiť riadenie podnikov a zvýšiť úroveň služieb. 
 
Mestská doprava 
Štruktúra trhu: stredná 
Trhové inštitúcie: malé 
 
Dopravné spoločnosti boli decentralizované a transformované na súkromné 
spoločnosti. Väčšina mestských dopravných podnikov je v súčasnosti pod kontrolou 
samosprávy. Účasť súkromného sektora je obmedzená a len v malej miere prebehla 
liberalizácia mestských dopravných podnikov. V niektorých samosprávach boli 
stanovené dobré zmluvné podmienky s potrebnými stimulmi a jasnými 
výkonnostnými cieľmi, pričom finančné a prevádzkové výsledky sú primerané, hoci 
v menších samosprávach existuje priestor na zlepšenie. Zvyšné transformačné výzvy 
zahŕňajú ďalšiu liberalizáciu trhov mestskej dopravy a vytvorenie dobrých zmluvných 
podmienok medzi samosprávami a miestnymi dopravnými spoločnosťami v celej 
krajine. Existuje ďalší priestor na rozvoj štruktúry projektov  PPP. 
 
Cesty 
Štruktúra trhu: stredná 
Trhové inštitúcie: stredné 
 
Pre odvetvie cestných komunikácií bola v roku 2009 založená Národná diaľničná 
spoločnosť pri Ministerstve dopravy, pôšt a komunikácií na účely výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest. Vládna politika pre tento sektor sa výrazne zmenila s nástupom 
novej vlády zvolenej v máji 2010. Pokrok dosiahnutý pri zavádzaní projektov PPP 
v oblasti financovania dopravnej infraštruktúry vyústil do udelenia zákazky 
a finančnej uzávierky projektu rýchlostnej cesty R1. Tento pokrok bol pozastavený 
tým, že boli zrušené dve pridelené zákazky na výstavbu diaľnice D1 
prostredníctvom PPP. Navyše predchádzajúca vláda zrušila Jednotku na realizáciu 
projektov PPP. V júli 2011 vláda schválila štvorročný program diaľnic a rýchlostných 
ciest, kde hlavnou prioritou je dokončenie deviatich úsekov hlavnej diaľnice D1. 
V súčasnosti bude projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. Za týchto 
okolností transformačnými výzvami sú naďalej zdokonalenie hospodárskej súťaže 
a efektívnosť projektov financovaných z verejných zdrojov a (opätovné) vybudovanie 
kapacity vlády vytvárať, monitorovať a vyjednávať projekty PPP. 
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Železnice 
Štruktúra trhu: malá 
Trhové inštitúcie: stredné 
 
V sektore železníc boli oddelené funkcie prevádzky a firemnej politiky, a hlavné 
obchodné činnosti železníc (infraštruktúra, osobná doprava, nákladná doprava atď.) 
boli rozdelené, zatiaľ čo doplnkové služby boli odpredané. V júni 2004, vláda 
rozdelila štátnu Železničnú spoločnosť (ZSSK) na dva subjekty pôsobiace v oblastiach 
osobnej a nákladnej dopravy, a plánovala privatizáciu nákladnej železničnej 
spoločnosti. Nová vláda hľadá dlhodobého strategického partnera pre nákladnú 
železničnú spoločnosť ZSSK Cargo v rámci strategického partnerstva vo forme 
spoločného podniku. Toto odvetvie podstúpilo reštrukturalizáciu, no stále zostávajú 
transformačné výzvy v súvislosti s dokončením inštitucionálnej reštrukturalizácie, 
účasťou súkromného sektora na hlavných obchodných činnostiach a ďalším 
zlepšovaním hospodárskej súťaže. 
 
Bankovníctvo 
Štruktúra trhu: malá  
Trhové inštitúcie: malé 
 
Ku koncu roka 2010 slovenský bankový sektor zahŕňal 31 bánk a pobočiek 
zahraničných bánk. Zahraničné banky vlastnili 92% z celkového majetku bánk. 
Všetky hlavné zahraničné materské banky pôsobiace v regióne majú dcérske 
spoločnosti na Slovensku. Majetok v sektore je pomerne koncentrovaný, keďže päť 
najväčších bánk vlastní 72% celkového majetku. Pomer majetku k HDP bol 83% 
a pomer vkladov k HDP bol 60% v decembri 2010. Domáce úvery poskytované 
súkromnému sektoru sú vo výške 45% HDP, čo je v regióne stále nízky pomer (v 
skutočnosti najnižší v regióne strednej Európy a Pobaltia). 
 
Bankovníctvo dokázalo, že je relatívne odolné voči medzinárodnej finančnej kríze 
z dôvodu konzervatívnej štruktúry financovania, ktorá sa spolieha predovšetkým na 
vkladové financovanie (pomer úverov ku vkladom bol 85% v decembri 2010) 
a zameriava na tradičné bankové činnosti. Z dôvodu recesie v domácom hospodárstve 
a straty poplatkov z transakcií v cudzích menách po prijatí eura sa ziskovosť bánk 
znížila a kvalita aktív zhoršila. Návratnosť vlastného imania sa znížila o viac než 
polovicu na 7% v období od roku 2008 a prvým štvrťrokom 2010, a pomer 
nedobytných úverov sa takmer zdvojnásobil na 5,8% v období od začiatku roka 2009 
a koncom roka 2010. V roku 2010 banky opäť začali generovať zisky, čo im 
umožnilo zvýšiť kapitál (kapitálová primeranosť CAR vo výške 13%) a likviditu. 
 
Dohľad nad finančným sektorom bol zjednotený v januári 2006 pod záštitou Národnej 
banky Slovenska. Na účely zabezpečenia primeranej krátkodobej likvidity, NBS v 
roku 2008 zaviedla požiadavku, že likvidné aktíva  musia byť v rovnakej výške ako 
nestále záväzky po dobu dlhšiu ako jeden mesiac. V roku 2010 bolo toto opatrenie 
likvidity zvýšené, keďže banky začali menej úverov poskytovať právnickým osobám 
a vlastnili viac vládnych cenných papierov. Hospodárska súťaž viedla v roku 2010 
k nižším úverovým sadzbám, ktoré sa približujú sadzbám v eurozóne. Podiel nových 
hypotekárnych úverov s pomerom úveru k hodnote (LTV)>80% vzrástol z 34% na 
43% a banky nahradili hypotekárne úvery inými úvermi pre domácnosti s nižším 
pomerom LTV. Zvažuje sa zosúladenie predpisov pre všetky úvery pre domácnosti. 
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Mikro, malé a stredné podniky 
Štruktúra trhu: stredná 
Trhové inštitúcie: nepatrné 
 
Mikro, malé a stredné podniky v roku 2008 zamestnávali približne 55% ľudí 
a vytvárali zhruba 47% pridanej hodnoty nefinančných podnikov. Obchodné banky 
boli veľa rokov aktívne zapojené do poskytovania úverov MMSP, hoci kríza mala 
dopad na poskytovanie úverov tomuto segmentu. Pomer úverov pre malé a stredné 
podniky ku všetkým úverom je odhadovaný na približne 22%. Právny a regulačný 
rámec, ktorý podporuje poskytovanie bankových úverov malým a stredným 
podnikom, je zavedený. Štátna finančná podpora pre MMSP sa orientuje na 
poskytovanie grantov na rozvoj činnosti. Na zlepšenie prístupu ku kapitálu pre MMSP 
a na čiastočné eliminovanie negatívneho dopadu súčasnej finančnej krízy, vláda 
zvýšila svoj kapitálový podiel v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. Hoci vzniklo 
niekoľko programov podpory rizikového kapitálu určeného pre MSP a začínajúce 
podniky, v tejto oblasti je ešte stále priestor na vylepšenie.  
 
Poisťovníctvo a iné finančné služby  
Štruktúra trhu: malá 
Trhové inštitúcie: malé 
 
V Slovenskej republike pôsobí 23 poisťovní, z ktorých šesť pôsobí v oblasti životného 
poistenia, štyri v oblasti neživotného poistenia a zvyšné poisťovne poskytujú rôzne 
druhy poistenia. Prienik poistenia je na úrovni 3% HDP s pomerne rovnakým 
podielom životného a neživotného poistenia. Na trhu je dostupná široká škála 
poistných produktov a úroveň možností je porovnateľná s tými, ktoré sú na poľskom 
alebo maďarskom trhu. Zákony a predpisy vzťahujúce sa na poisťovníctvo takmer 
spĺňajú štandardy IAIS. Dohľad sa vo všeobecnosti považuje za primeraný, hoci 
kapitálovú primeranosť spoločností z oblasti životného poistenia možno treba lepšie 
monitorovať. Pomer lízingového portfólia k HDP je 3,8 percenta. Na Slovenskom 
trhu pôsobí 40 lízingových spoločností, pričom tri najväčšie majú trhový podiel vo 
výške 40%. Po nedávnej penzijnej reforme súkromne riadené penzijné fondy začali 
pôsobiť v oblasti dobrovoľného aj povinného dôchodkového poistenia (dôchodkové 
aktíva sú vo výške 5,03% HDP). V posledných dvoch rokoch bolo v systéme 
vykonaných množstvo zmien, ktoré môžu ohroziť dlhodobú udržateľnosť, keďže 
podporujú návrat do nefinancovaného priebežného piliera. Príspevky ľudí, ktorí 
vstupujú na trh práce, idú celé do 1. piliera. Tieto zmeny mali za následok horšiu 
stabilitu prostredia pre súkromne spravované penzijné fondy a z dlhodobého hľadiska 
môžu pôsobiť demotivujúco na zvyk zhromažďovania súkromných úspor. Vláda sa 
však snaží aspoň čiastočne zvrátiť tieto zmeny. Dohľad bude treba prispôsobiť 2. 
rámcu platobnej schopnosti EÚ v súvislosti s poskytovateľmi poistení a dôchodkov. 
Existuje priestor na rozšírenie rozsahu hypoték, ktorý zostáva na úrovni 16,5 % HDP.  
 
Súkromný kapitál 
Štruktúra trhu: veľká 
Trhové inštitúcie: malé 
 
Zrealizovalo sa iba niekoľko významných transakcií v oblasti súkromného kapitálu, 
pričom v roku 2010 EVCA zaznamenala transakcie vo výške 14 mil. EUR a celkovú 
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výšku kapitálu odhadla iba na 0,3% HDP. Kapitál dostupný na investovanie vo 
vzťahu k HDP sa odhaduje na 0,4%. Na Slovensku chýbajú správcovia fondov 
s inštitucionálnou podporou so zameraním na Slovensko, ale viac než desať správcov 
fondov v regióne zahrnulo Slovensko do svojho portfólia potenciálnych investícií. 
Svoj kapitál využívajú na odkupovanie podielov v spoločnostiach a rast investícií. 
Miestni inštitucionálni investori sa už mali zapojiť do súkromného investovania vo 
významnej miere s obmedzenou účasťou fyzických osôb a bánk a bez penzijných 
fondov a poisťovní. Slovensko vykazuje tretiu najvyššiu mieru dodržiavania 
princípov OECD pre riadenie podnikov medzi krajinami v regióne EBRD. 
 
Kapitálové trhy 
Štruktúra trhu: stredná  
Trhové inštitúcie: malé 
 
V roku 2010, trhová kapitalizácia Burzy cenných papierov v Bratislave bola vo výške 
3,58 mld. EUR (5,42% HDP). Pomer obratu bol 0,039. Transakcie uzatvorené 
zahraničnými subjektami predstavovali 53,33% objemu obchodov. Po prijatí acquis 
communautaire EÚ sú právne predpisy o cenných papieroch v súlade s vysokými 
medzinárodnými štandardmi. Vymáhanie plnenia štandardov pre cenné papiere 
prostredníctvom regulátora je účinné. Kapitalizácia akciového trhu zostáva nižšia 
oproti porovnateľným krajinám. Neemitujú sa súkromné dlhopisy. Obmedzujúce 
pravidlá pre penzijné fondy limitujú dopyt po nástrojoch kapitálového trhu. Na 
splnenie požiadavky, aby fondy 2. piliera vykazovali kladnú návratnosť každých šesť 
mesiacov a požiadavky hornej hranice správcovských poplatkov, penzijné fondy 
tvoria z 32% bankové vklady a zvyšok je investovaný do  krátkodobých štátnych 
dlhopisov. Fondy 3. piliera nepodliehajú rovnakým obmedzeniam a preto 15% 
predstavujú investície do vlastného imania. 
 
Po prijatí meny euro v roku 2009, Slovenská republika profituje zo skutočnosti, že je 
súčasťou peňažného trhu eurozóny. Kým likvidita slovenských štátnych dlhopisov je 
zvyšovaná operáciami spätného odkupovania ECB, zostáva domáci sekundárny trh 
nedostatočne rozvinutý. Agentúra pre správu dlhov prijíma kroky na zvýšenie 
likvidity na sekundárnom trhu vládnych dlhopisov zvyšovaním veľkosti emisií 
a zameraním sa na problematiku porovnávacích kritérií (benchmarking). 
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PRÍLOHA 3 – Transformácia práva 
 

Prehľad 
 
V poslednom desaťročí Slovenská republika vypracovala komplexný súbor zákonov 
z oblasti obchodného práva. Zosúladenie s legislatívou EÚ hralo dôležitú úlohu v 
tomto procese. Stále však existuje nejaký priestor na zlepšenie v konkrétnych 
oblastiach, napr. vypracovanie osobitných pravidiel s cieľom povoliť štátnu podporu 
projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) alebo zavedenie účinnejších 
postupov registrácie záložných práv. 
 
Ďalej v texte uvádzame pripomienky k právnemu rámcu, ktorý priamo súvisí 
s investičnou stratégiou Banky v novom období, konkrétne s koncesiami/PPP a 
energetickou efektívnosťou (relevantné pre investície do infraštruktúry a energetiky) 
ako aj s riadením podnikov, platobnou neschopnosťou a zabezpečenými transakciami 
(relevantné pre podporu malých a stredných podnikov prostredníctvom finančných 
inštitúcií). Tieto pripomienky vychádzajú primárne z hodnotiacej práce Tímu banky 
pre hodnotenie transformácie práva. 
 
Infraštruktúra a energetika 
 
Koncesie a verejno-súkromné partnerstvá (PPP) 
 
Podľa slovenského práva sa projekty PPP riadia množstvom rôznych právnych 
predpisov a vládnych uznesení. Hoci takáto rozdrobenosť nie je prekážkou pre 
realizáciu projektov PPP, zbierka pravidiel pre PPP v jednom právnom predpise by 
predstavovala  prijateľnejšiu alternatívu pre investorov. 
 
Hoci príslušné právne predpisy jasne neuvádzajú rozličné typy PPP, spadajú pod 
zákon o verejnom obstarávaní a príslušné predpisy platné pre jednotlivé odvetvia. 
Časť uvedeného zákona venovaná pravidlám pre projekty PPP je pomerne krátka 
a uvádza iba základné práva  a povinnosti strán. Predstavuje to však prekážku pre 
rozvoj menších projektov PPP, najmä na úrovni samosprávy. 
 
Zákon o verejnom obstarávaní, ktorý je hlavným zdrojom práva pre udeľovanie 
zákaziek PPP, dostatočne zabezpečuje uplatňovanie princípov EÚ vzťahujúcich sa na 
zákaz diskriminácie, transparentnosť a efektívnosť počas výberového procesu. Treba 
však poznamenať, že udeľovanie projektov vrátane obmedzených prípadov 
udeľovania zákaziek bez verejnej súťaže, zverejnenie konania a dostupné právne 
opravné prostriedky sú primerane upravené, čo platí aj pre možnosť vytvorenia 
spoľahlivých zabezpečovacích práv na projektové aktíva/práva, čím sa zlepšuje 
možnosť financovania projektov PPP bankami. Zákon o verejnom obstarávaní bol 
doplnený v rokoch 2006-2010 viacerými vládnymi uzneseniami, ktorými sa mali 
riadiť verejní obstarávatelia, a predpismi vydanými Ministerstvom financií. Keďže 
Ministerstvo financií vyhlasuje, že už nie je zodpovedné za poskytovanie poradenstva 
verejným obstarávateľom, uplatňovanie takýchto uznesení a nariadení je otázne. 
 
Skutočnosť, že niekdajší zákon o koncesiách (prijatý v roku 1996) bol zrušený a že 
koncesie v súčasnosti upravuje časť všeobecného zákona o verejnom obstarávaní 
znamená, že zákon nedostatočne upravuje oblasť koncesií a PPP. Preto, ak si úrady 
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želajú propagovať rozvoj projektov PPP v Slovenskej republike, mali by zvážiť 
vypracovanie osobitného zákona alebo podstatným spôsobom rozšíriť zákon 
o verejnom obstarávaní. 
 
Energetická efektívnosť 
 
Slovenská republika urobila výrazný pokrok v propagácii energetickej efektívnosti. 
Hoci energetická náročnosť Slovenskej republiky sa znížila o pôsobivých 33% v 
období rokov 2002 až 2008, stále je nad priemerom EÚ. Veľký priestor na šetrenie 
energie existuje vo väčšine odvetví, najmä v stavebníctve a doprave. Požiadavky na 
nízkoenergetické a pasívne domy by sa mali jasne zadefinovať a zapracovať do 
budúcich noviel stavebného zákona, a mali by sa zaviesť strategické opatrenia 
zamerané na efektívnu spotrebu palív vozidiel. 
 
Ďalší problém starnúcej energetickej infraštruktúry Slovenskej republiky, ktorá nemá 
za následok iba neefektívnosť, ale aj vysoké množstvo emisií: 70% emisií pochádza 
z výroby elektrickej energie. Treba investovať do náhradných zdrojov alebo 
modernizácie. 
 
Zníženie energetického odpadu v slovenských regionálnych teplárenských sústavách 
(ktorý predstavuje takmer polovicu celkovej konečnej spotreby energie) je veľkou 
výzvou a zároveň má tradične nízku prioritu pre vládu v porovnaní s opatreniami 
efektívnosti v odvetví elektrickej energie a dopravy. Zlepšenia v tomto sektore by sa 
mali vykonať so zreteľom na celý energetický reťazec, vrátane zlepšenia efektívnosti 
na strane konečného spotrebiteľa, ako napr. inštalovaním „inteligentných“ 
monitorovacích systémov. 
 
Hlavný problém sa týka prístupu k financovaniu projektov na zlepšenie energetickej 
efektívnosti. Prístup k financovaniu sťažuje aj nedostatok transparentnosti a veľká 
administratívna záťaž. 
 
Slovenská republika stále pracuje na realizácii Tretieho energetického balíka EÚ. 
Okrem iných opatrení, táto legislatíva prinesie ďalšie právomoci, nezávislosť a zdroje 
regulátora ÚRSO. Táto legislatíva je prísľubom transparentnejšej regulácie 
a propaguje zavedenie „inteligentných“ distribučných sietí, ktoré zvýšia efektívnosť 
využívania energie a znížia emisie. V celkovom meradle Slovenská republika zaviedla 
dobrú stratégiu energetickej efektívnosti (napr. v stavebníctve). Vláda by sa teraz 
mala zamerať na efektívnu realizáciu týchto stratégií s cieľom zabezpečiť, aby sa 
naozaj uskutočnili plánované úspory energie. 
 
Finančné inštitúcie 
 
Riadenie podnikov 
 
Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení, účinný od 1. januára 
1992) je hlavným právnym predpisom vzťahujúcim sa na riadenie a správu podnikov 
v Slovenskej republike. Obchodný zákonník zahŕňa všeobecné ustanovenia o 
spoločnostiach a platí pre všetky podniky v Slovenskej republike. Z dôvodu členstva 
Slovenska v Európskej únii od mája 2004 bol Obchodný zákonník niekoľkokrát 
novelizovaný s cieľom transponovať príslušné časti Acquis Communautaire. 
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V septembri 2002 Burza cenných papierov v Bratislave v spolupráci s regulátorom 
trhu prijali Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností. Od roku 2003 Burzové 
pravidlá vyžadujú od spoločností, aby do svojich výročných správ zahrnuli 
prehlásenie o plnení požiadaviek kódexu podľa princípu “dodržiavaj alebo vysvetli“. 
V roku 2007 bol vypracovaný nový  Kódex správy a riadenia spoločností („Kódex“). 
Od 1. januára 2008 Kódex platí pre všetky spoločnosti, ktorých cenné papiere sú 
prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave. Od 1. januára 2012 
spoločnosti, ktoré sú súčasťou nadnárodných skupín alebo ktorých väčšinovým 
akcionárom je zahraničný subjekt, sa môžu rozhodnúť, že budú uplatňovať iný ako 
slovenský kódex  správy a riadenia spoločností. 
 
Posledné hodnotenia EBRD o správe a riadení spoločností preukázali, že slovenská 
legislatíva o riadení podnikov je v súlade s princípmi OECD. V súčasnosti 
zákonodarcovia by mali aktívne hodnotiť účinnosť legislatívy. Napr. pravidlom pre 
prípady neplnenia ustanovené zákonom pre akciové spoločnosti zriadené  
v dvojstupňovom systéme je, že valné zhromaždenie akcionárov vymenúva dozornú 
radu aj výkonnú radu/predstavenstvo. Podľa tohto pravidla úloha dozornej rady 
kontrolovať vedenie sa môže oslabiť. Mala by sa prehodnotiť účinnosť tohto aj iných 
ustanovení. 
 
Ďalej, správy kótovaných spoločností o dodržiavaní Kódexu by mali dopĺňať 
štatistické údaje a informácie na úrovni dosiahnutého súladu. V tejto chvíli sa zdá, že 
neexistuje žiadna štatistika ani správy o účinnosti zavedenia Kódexu a jeho 
dodržiavaní a zdá sa, že neexistujú ani postupy na meranie účinnosti Kódexu. 
 
Platobná neschopnosť 
 
Slovenská republika má veľmi dobre vypracovaný a moderný právny rámec pre 
platobnú neschopnosť, ktorý umožňuje likvidáciu alebo reštrukturalizáciu podniku 
dlžníka. Odvetvie sa riadi zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
(„zákon o konkurze“), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006, ktorý nahradil 
zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní. Hodnotenie platobnej neschopnosti 
EBRD („Hodnotenie“) dokončené na konci roku 2009 dospelo k záveru, že zákon 
o konkurze dosahuje všeobecne akceptovateľný štandard. Zákon obsahuje kritériá 
a procesy začatia konania, ustanovuje dočasnú ochranu veriteľov v období 
pozorovania, vyžaduje dodanie majetku a zverejnenie príslušných informácií 
a obsahuje primerane prísne ustanovenia o vyhýbaní sa predkonkurzným transakciám. 
Hodnotenie uvádza, že právny rámec platobnej neschopnosti by sa mohol zlepšiť 
zavedením väčšej ochrany veriteľov v reštrukturalizačnom konaní, vyšších sankcií za 
porušenie zákona a snáď aj zriadením osobitných konkurzných súdov, na rozdiel od 
existujúceho systému, kde o prípadoch platobnej neschopnosti rozhoduje všeobecný 
súd . 
 
Zákon o konkurze, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2006, zabezpečuje pre Slovenskú 
republiku moderný rámec pre konkurzné právo, pričom obsahuje postupy pre konkurz 
a reorganizáciu. Budúce pravidlá by sa mali zamerať na zabezpečenie, aby postupy 
reorganizácie boli riadne využívané a aby sa riadne prihliadalo na práva veriteľov. 
Okrem toho, Slovenská republika by mohla zvážiť propagáciu rozvoja neformálnych 
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zásad testovania, ako napr. zásady INSOL, ktoré v súčasnosti nie sú zavedené a ktoré 
podporujú testovanie pred vyhlásením platobnej neschopnosti. 
 
Zabezpečené transakcie 
 
Ustanovenia Občianskeho zákonníka o zabezpečených transakciách (vzťahujúce sa na 
záložné práva na hnuteľný a nehnuteľný majetok) sú hlavným právnym zdrojom 
zabezpečovacích práv v Slovenskej republike. Zákonník upravuje zabezpečovacie 
práva na nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok a nehmotný majetok (ako napr. práva 
a pohľadávky). Rovnaké ustanovenia platia pre záložné práva na hnuteľný 
a nehnuteľný majetok (hypotéky). Odchýlka sa vzťahuje iba na podmienky 
registrácie. 
 
Režim Občianskeho zákonníka zabezpečuje Slovenskej republike jeden 
z najpokročilejších rámcov pre zabezpečené úvery v Európe. Majetok je možné 
vymedziť všeobecným popisom a môže zahŕňať majetok, ktorý dlžník môže 
nadobudnúť v budúcnosti. Je možné zriadiť zabezpečovací nárok na skupinu aktív, 
hoci sa takáto skupina neustále mení, ako napr. zásoby alebo pohľadávky 
z obchodného styku alebo dokonca podnik. Dajú sa zabezpečiť všetky druhy 
pohľadávok. Zabezpečený dlh sa môže vyjadriť v akejkoľvek mene, môže mať pevnú 
alebo variabilnú výšku a môže zahŕňať pohľadávky, ktoré vzniknú v budúcnosti. Na 
zriadenie zabezpečovacieho práva treba písomnú zmluvu a registráciu 
zabezpečovacieho práva. 
 
Registráciu záložných práv na nehnuteľnosti upravuje zákon o katastri. Záložné práva 
sa zapisujú a zverejňujú v Katastri nehnuteľností, ktorý vedú Katastrálne úrady po 
celej Slovenskej republike. Zákon o katastri bol novelizovaný v roku 2009 a jedným 
z cieľov novelizácie bolo zjednodušiť a urýchliť katastrálne konanie. Novela zmenila 
termíny na zápis majetkových práv do Katastra s cieľom urýchliť zdĺhavé konania 
(30-dňová predpísaná lehota na registráciu sa skrátila na novú 20-dňovú lehotu). 
Zdĺhavé registračné konania však naďalej predstavujú problém. Slovenská vláda by 
mohla zvážiť opatrenia zamerané na zlepšenie registrácie záložných práv, najmä 
s cieľom skrátiť potrebný čas. 
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PRÍLOHA 4 – Technická spolupráca 
 
Prostriedky TC podľa darcov EBRD, 2009-2011 
 

Darca Prostriedky TC 
(EUR ) 

Medzinárodný fond na podporu odstavenia elektrárne 
Jaslovské Bohunice 

            2,417,895 

EÚ                475,565 
Ostatní                478,525 
Celkom 3,371,985

 
Prostriedky TC podľa odvetvia,  EBRD, 2009-2011 
 

Odvetvie/Tím Prostriedky TC 
(EUR ) 

Finančné inštitúcie 3,371,985
Celkom 3,371,985

 
Poznámka: Hodnota prostriedkov vychádza z údajov na konci roka alebo konci obdobia za každý rok. 
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PRÍLOHA 5 – Vybrané hospodárske ukazovatele 
 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010  2011 2012
Prognóza

Výroba a výdavky 
HDP  8.5 10.5 5.8 -4.9 4.2  3.3 2.6

     Súkromná spotreba 5.9 6.9 6.1 0.2  -0.7 -0.4 na
     Verejná spotreba  9.7 0.1 6.1 6.1  1.1  -3.5 na
Tvorba dlhodobého hrubého kapitálu 9.3 9.1 4.7 -30.2  22.1  -2.7 na
Vývoz tovarov a služieb 21.0 14.3 3.1 -15.9 16.5  10.8 na
     Dovoz tovaru a služieb 17.8 9.2 3.1 -18.1 16.3  4.5 na
Hrubá priemyselná výroba 10.1 12.7 3.4 -13.7 na  na na
Hrubá poľnohospodárska výroba -2.4 5.6 -0.3 -21.5 na  na na

Zamestnanosť
Pracovná sila (ročný priemer)  0.3 -0.2 1.6 0.0  na  na na
Zamestnanosť (ročný priemer)  3.8 2.4 3.2 -2.8 na  na na

Nezamestnanosť (konec roka)  12.0 10.4 9.1 14.3  13.7  14.1 na

Ceny a mzdy 
Spotrebiteľské ceny (ročný priemer 4.5 2.8 3.9 0.9  0.7  4.1 4.0

Spotrebiteľské ceny (koniec roka) 4.3 3.4 4.4 0.5  1.0  na na
Ceny výrobcov (ročný priemer) 8.0 2.2 5.8 -2.2 na  na na

Ceny výrobcov (koniec roka) 5.6 2.5 6.4 -5.0 na  na na
Hrubý priemerný mesačný príjem v hospodárstve (ročný priemer) 8.6 7.4 8.1 3.0  3.3  na na

Vládny sektor 
Saldo vládneho sektoru -3.2 -1.8 -2.1 -8.0 -7.7 -4.8 -3.3
Vládne výdavky 36.6 34.3 35.0 41.5  na  na na
Vládny dlh 30.5 29.6 27.8 35.4  36.0  na na

Peňažný sektor 
Peňažné zásoby (M2, koniec roka) 8.2 11.8 5.5 6.4  5.8  na na
Domáce úvery (koniec roka) 23.3 20.3 25.5 -11.3 0.7  na na

Peňažné zásoby (M2, koniec roka) 54.7 54.7 53.1 60.0  60.7  na na

Úroky a kurzy 
Refinančné sadzby 4.8 4.3 2.5 2.5  na  na na

3-mesačný BRIBOR 4.8 4.3 3.2 0.7  na  na na
Vkladové sadzby 3.6 3.7 3.8 na  na  na na
Úverové sadzby 7.7 8.0 5.7 na  na  na na

Kurz (koniec roka) 0.8 0.7 0.7 0.7  0.8  0.7 na
Kurz (ročný priemer)  0.8 0.7 0.7 0.7  0.8  0.7 na

Zahraničný sektor 

Bežný účet -4,309.8 -3,994.5 -6,195.0 -2,808.4 -1,313.3 na na
Saldo obchodu -2,531.8 -865.3 -1,007.5 1,647.4 900.0  na na
     Vývoz tovaru  41,477.8 57,489.5 69,921.8 55,126.1  60,000.0 na 0.0
     Dovoz tovaru  44,009.7 58,354.8 70,929.3 53,478.7 59,100.0  na 0.0

Priame zahraničné investície, čisté 4,177.5 2,881.0 3,155.9 -481.2  198.6  na 0.0
Hrubé rezervy, okrem zlata (koniec roka) 12,684.8 17,674.8 17,854.1 689.3  1,200.0  na na

Zahraničný dlh 32,206.0 44,308.7 52,526.7 65,314.1  65,823.9 na na

Hrubé rezervy, okrem zlata (koniec roka) 3.1 3.3 2.7 0.1  0.2  na na

Splatná dlhová služba 4.7 3.8 3.4 4.2  4.8  na na

Položky z memoranda
Počet obyvateľov (koniec roka, mil.) 5.4 5.4 5.4 5.4  5.4  5.4 na
HDP (v mld. eur) 55.1 61.6 67.0 63.1  65.9  71.1 na

HDP na obyvateľa (v USD) 12,785.1 15,543.1 18,122.9 16,172.5  0.0  na na

Podiel priemyslu na HDP (%) 28.2 27.9 27.1 23.3  na  na na

Podiel poľnohospodárstva na HDP (%)  3.2 3.2 2.8 2.4  na  na na

Bežný účet/HDP (%) -6.2 -4.7 -6.3 -3.2 -1.5  na na

Zahraničný dlh - rezervy (v mil. USD)  19,521.2 26,633.9 34,672.6 64,624.8 64,623.9 na na

Zahraničný dlh/HDP (%)  46.6 52.7 53.6 74.6  75.2  na na

Zahraničný dlh/vývoz tovarov a služieb (%) 68.7 68.7 67.0 106.4  95.3  na na

(Koruny na USD)

(v mil. USD)

(v mesiacoch dovozu tovaru a služieb) 

(v percent. Vývozu tovarov a služieb) 

(vyjadrené tak, ako sa uvádza) 

(Percentuálna zmena v reálnych podmienkach) 

(Percentuálna zmena) 

(Percentuálna zmena) 

 

(Percentuálna zmena) 

(v % HDP)

(v % ročne, koniec roka)

(Percento pracovnej sily) 

(% HDP)
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PRÍLOHA 6 – Rodová rovnosť 
 
Nerovnosť pohlaví a ľudský rozvoj 
 
Podľa Indexu ľudského rozvoja (HDI) UNDP za rok 2011 Slovenská republika patrí 
medzi krajiny s veľmi vysokým indexom ľudského rozvoja. Umiestnila sa na 35. 
mieste medzi 187 krajinami, čo je nad regionálnym priemerom v Európe a strednej 
Ázii. HDI pozostáva z troch aspektov: zdravie, vzdelanie a slušná životná úroveň. 
Nepatrne lepšie sa krajina umiestnila v rebríčku podľa Indexu rodovej rovnosti UNDP 
(GII), a to na 31. mieste v celosvetovom meradle. GII je zložená miera, ktorá premieta 
stratu uznania výsledkov v krajine z dôvodu rodovej nerovnosti, a využíva na to tri 
rozmery: reprodukčné zdravie, splnomocnenie a účasť na trhu práce. 
 
Účasť na trhu práce a mzdové rozdiely medzi pohlaviami 
 
Účasť žien na trhu práce je v Slovenskej republike nižšia v porovnaní s účasťou 
mužov. Podľa prieskumu Eurostatu z roku 2011, podiel zamestnaných žien vo veku 
od 15 rokov do 64 rokov bol 52,7% v porovnaní so 66,3%-ným podielom mužov. V 
roku 2010 mzdové rozdiely medzi pohlaviami (GPG) boli na úrovni 20,7%. Je to 
porovnateľné s priemerom krajín EÚ na úrovni 16,4%, keď sa vezme do úvahy hrubá 
hodinová mzda žien a mužov. 
 

Ukazovateľ Žena Muž Rok 

Celková miera zamestnanosti 50.4 % 68.3 % 2011 

Mzdový rozdiel medzi pohlav. 20.7 % 2010 

Zdroj: Eurostat 2010-2011, UNECE 2009 

 
Podľa údajov UNESCO v roku 2010 bol na Slovensku podiel žien s terciárnym 
vzdelaním vyšší ako podiel mužov (67% žien v porovnaní so 43% mužov). Treba si 
však všimnúť, že 84% študentiek absolvovalo štúdium v oblastiach ako zdravotníctvo 
a sociálna práca, kým iba 31% študovalo a absolvovalo štúdiá v oblastiach, ako napr. 
technika, výroba a stavebníctvo. 
 
Podľa Indexu ekonomických príležitostí žien z roku 2012 zostavovaného Economist 
Intelligence Unit pre 128 krajín o ich schopnosti podporovať ekonomický rast žien, sa 
Slovenská republika umiestnila na 26. mieste na svete a 4. mieste v regióne EBRD. 
Rozsah a forma účasti žien na pracovnom trhu súvisí s niekoľkými inštitucionálnymi 
podpornými mechanizmami, ako napr. služby starostlivosti o deti, politika 
rodičovskej dovolenky a flexibilné pracovné dohody. Slovenská republika  si dobre 
vedie v oblasti pracovnej politiky a praxe. Napríklad spolu s Litvou, ktorá dosiahla 
najlepší výsledok za dostupnosť, cenovú prístupnosť a kvalitu služieb starostlivosti 
o deti v regióne EBRD. 
 
Táto rodová segregácia vo vzdelaní má za následok segregáciu v zamestnávaní na 
trhu práce, ako sa uvádza v tabuľke. GPG preto existuje nielen z dôvodu, že ženy 
dostávajú nižšiu mzdu ako muži za rovnakú prácu ale z veľkej časti z dôvodu, že 
neprimerane veľké množstvo žien je sústredených v odvetviach hospodárstva, kde sú 
mzdy nižšie. 
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Stavebníctvo 95 % 5 % 

Baníctvo a dobývanie rúd 90 % 10 % 

Dodávka elektriny, plynu a vody 84 % 16 % 

Doprava, skladovanie a komunikácia 73 % 27 % 

Výroba 64 % 36 % 

Nehnuteľnosti, prenájom a obchodná činnosť 53 % 47 % 

Finančné sprostredkovanie 32 % 68 % 

Hotely a reštaurácie 40 % 60 % 

Vzdelávanie 21 % 79 % 

Ľudské zdravie a sociálna práca 18 % 82 % 

Zdroj: Laborsta, Medzinárodná pracovná organizácia, 2008 
 
Podnikanie, prístup k financiám 
 
Žiadne rodové rozdiely nie sú zaznamenané v prístupe k formálnym finančným 
službám v Slovenskej republike. Podľa databázy Globálnej finančnej inklúzie 
Svetovej banky (prieskum medzi približne 1 000 náhodne vybranými ľuďmi, národné 
reprezentatívne vzorky) v roku 2011 80,3% dospelých mužov a 78,9% žien malo účet 
zriadený vo formálnej finančnej inštitúcii.  
 

Ukazovateľ Žena ECA* Rok 

Percento firiem, v ktorých ženy majú vlastnícky podiel 29.6 % 36.7 % 2009 
Percento firiem so ženami v najvyššom vedení 19.8 % 19.8 % 2009 
Podiel zamestnankýň na plný úväzok 38.9 % 38.4 % 2009 

*Východná Európa a stredná Ázia 
Zdroj: BEEPS 2009 
 
Podľa správy Európskej siete mikrofinancovania z roku 2007, ženy predstavovali iba 
30% zo všetkých podnikateľov na Slovensku. Dôvodmi nízkej účasti žien na 
vykonávaní podnikateľskej činnosti sú najmä väčšia zodpovednosť pridelená ženám 
pri riadení domácnosti a výchove detí, a okrem iného iba málo vzorových modelov 
úspešných podnikateliek. 
 
Podľa prieskumu podnikateľského prostredia a výkonnosti podnikov z roku 2009 
(BEEPS), 29,6% z 275 firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu v Slovenskej republike, 
mali ženy vo vlastníckej štruktúre. V skúmaných firmách ženy predstavovali iba 
38,9% zamestnancov na plný úväzok a 19,8 % z týchto firiem malo ženy v najvyššom 
vedení. Z 34% firiem z prieskumu BEEPS, ktoré žiadali o úver v Slovenskej 
republike, a malo ženu medzi vlastníkmi firmy, 12,1% z týchto firiem bol úver 
zamietnutý. Na porovnanie, bolo zamietnutých iba 8,1% zo 63,9 % firiem bez ženy 
medzi vlastníkmi, ktoré žiadali o úver. 
 


