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ÚVOD 
 

Dôležitosť témy je skrytá v čoraz väčšej regionálnej, sociálnej a ekonomickej 

rôznorodosti, ktorá môže ovplyvniť rozvoj územia Slovenska či kvalitu života 

obyvateľov v ňom. S problematikou regionálneho rozvoja úzko súvisí aj oblasť 

zamestnanosti, keďže vedomostná spoločnosť predstavuje základ pre rast 

produktivity regiónov. Základným nástrojom podpory rastu sú v tomto prípade 

štrukturálne fondy EÚ. V nich sú zachytené finančné prostriedky, ktorými miestna 

samospráva resp. štát disponuje a ktoré následne použije na dosiahnutie vyššej 

vzdelanostnej úrovne a tak aj zamestnanosti. Otázkou však je, do akej miery prispieva 

verejná podpora z EÚ k zvyšovaniu zamestnanosti a tým výkonnosti regiónu. Čo 

ďalej podnecuje k otázke, do akej miery už poskytnutá podpora bola efektívna. 

Cieľom práce je zhodnotiť dopady podpory vybranými prístupmi zo 

štrukturálnych fondov EÚ v oblasti zamestnanosti za sledované programové obdobie 

vo vybranom samosprávnom kraji a navrhnúť opatrenia na efektívne využívanie 

podpory. K spracovaniu údajov nám pomohlo niekoľko analytických metód, a to 

deskriptívna štatistika, komparatívna analýza v čase, regresná analýza či metódy 

hodnotenia ako substitučný efekt a efekt mŕtvej váhy. Na základe uvedených 

analytických metód chceme poukázať najmä na efektívnosť podpory z EÚ vybraného 

samosprávneho kraja za programové obdobie 2007-2013 a taktiež za aktuálne 

programové obdobie 2014-2020. 

Obsah práce je rozdelený do dvoch kapitol. Prvú kapitolu tvoria teoretické 

východiská, ktorých súčasťou je vymedzenie základných pojmov, akými sú ľudský 

kapitál, zamestnanosť či podpora z EÚ. Prvá kapitola poskytuje tiež prehľad o 

vybraných prístupov k hodnoteniu podpory, ktoré sú odrazom verejných politík v 

sledovanej oblasti. 

Druhá kapitola je zameraná na analýzu dopadov podpory v oblasti 

zamestnanosti za 2 zvolené programové obdobia. Kapitola zahŕňa podrobnú analýzu 

alokačnej efektívnosti v oblasti zamestnanosti a analýzu efektívnosti verejnej 

podpory meranú vybranými metódami hodnotenia. Kapitola obsahuje aj prehľad 

aktivít a projektov, ktoré sa v rámci regiónu počas sledovaného obdobia zrealizovali. 

 



1. TEORETICKÉ VYMEDZENIE SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

Krajiny využívaním rôznych zdrojov rastu sa usilujú o zabezpečenie 

potrebného optimálneho tempa ekonomického rastu. Jedným z dominantných zdrojov 

rastu 21. storočia je popri inováciám a podnikateľským schopnostiam ľudský kapitál, 

čo vo značnej miere závisí od kvalifikačnej a vzdelanostnej úrovne pracovných síl v 

krajine. To nás privádza k vymedzeniu ľudského kapitálu a zamestnanosti, ktorú je 

relevantné rozšíriť aj v súvislosti s podporou EÚ, keďže sme je súčasťou.  

1.1  Význam ľudského kapitálu a zamestnanosti 
 

Na dôležitosť ľudského kapitálu upozorňovali mnohí autori už od 80-tich 

rokoch 20. storočia (Kamiač, 1971, 1973; Mihalik, 1997, 2002; Čaplánová, 1999; 

Ďurďovičová, 1999; Kačírková, 1998; Barro, Lee, 2000; Mankiw, Romer, Weil, 

1992), pričom východiskové chápanie ľudského kapitálu sformuloval populizátor 

a nositeľ Nobelovej ceny Gary Stanley Becker (1993, s. 15), ktorý uvádza 

nasledovné: „Vyučovanie v škole, počítačový kurz, výdavky na zdravotnú 

starostlivosť a prednášky o potrebe presnosti a čestnosti sú takisto kapitálom v tom 

zmysle, že zlepšujú zdravie, zvyšujú zárobky, či pomáhajú človeku vychutnať 

literatúru počas väčšiny jeho života. Následne je úplne v súlade s tradičnou definíciou 

kapitálu, keď vravíme, že výdavky na vzdelávanie, tréning, zdravotnú starostlivosť a 

podobne, sú investíciami do kapitálu. Avšak produkujú ľudský, nie fyzický či 

finančný kapitál, pretože nemožno oddeliť osobu od jej vedomostí, zručností, zdravia 

či hodnôt.“ 

Autori ako Gould, Ruffin (1995), Gundlach, (1995) či Benhabib, Spiegel 

(1994) definujú ľudský kapitál zjednodušene a prirovnávajú ho ku školskému 

vzdelávaniu. Naopak iní autori (Hvizdová 2011; Bláha, Mateicius, Kaňáková 2005) 

rozširujú ľudský kapitál o podnikateľský aspekt, kde kapitál tvoria schopnosti a 

vedomosti jednotlivca, dobré obchodné vzťahy voči partnerom, zákazníkom či 

vernosť značke podniku. Tento rozdiel v chápaní ľudského kapitálu určilo aj OECD 

(2007), ktoré z globálneho hľadiska ľudský kapitál definuje ako súhrn vlastného 

vrodeného nadania a schopností jednotlivca, ako aj zručností nadobudnuté výchovou 

a vzdelávaním. V užšom zmysle ho vníma ako zručnosti a danosti pracovnej sily, 

ktoré priamo pôsobia na úspech spoločnosti alebo určitého odvetvia. 

Autor Son (2007) prepája ľudský kapitál a zamestnanosť tvrdením, že vo 

všeobecnosti je známy fakt, že vzdelanejší ľudia majú sklon k vyššej miere 



zamestnanosti, k vyšším príjmov a produkujú viac výkonu v porovnaní s tými, ktorí 

sú menej vzdelaní. V tejto súvislosti je vzdelávanie pokladané za investíciu, ktorá 

dáva možnosť jednotlivcom disponovať vedomosťami a zručnosťami, ktoré zlepšujú 

ich šance na trhu práce a umožňujú zvyšovanie výrobných kapacít, ktoré vedú k 

vyšším ziskom v budúcnosti. 

Rievajová (2003) definuje nezamestnanosť ako určitý sociálno-ekonomický 

jav, ktorý je spojený s existenciou trhu a značí dôsledok a súčasne prejav 

nerovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu práce (ponuka je väčšia ako dopyt po 

práci). Medzi základné príčiny vzniku nezamestnanosti podľa Paukoviča (2007, s.74) 

zatrieďujeme: 

• rozdiely v nezamestnanosti podľa regiónov spojené s nízkou mierou   

  mobility pracovníkov, 

• práca, ktorá je nízko platená, demotivujúca, nezaujímavá, 

• vysoké daňové a odvodové zaťaženie, 

• nelegálne zamestnávanie. 

Okrem iného, Žilová (2003, s. 34) dopĺňa uvedené príčiny vzniku 

nezamestnanosti o „nedostatok voľných pracovných miest, nepružnosť pracovnej 

sily, málo rozvinutú informačnú sieť či predsudky zamestnávateľov voči ľuďom, 

ktorí sú dlhodobo bez zamestnania.“ Autor Jusko (2000) uvádza 3 kritéria, ktoré 

sceľujú rozdelenie príčin nezamestnanosti: 

o  trh práce a jeho štruktúra, 

o  čas (periodicita s chronológia nezamestnanosti), 

o  pracovná sila (hodnotová orientácia a handicapy pracovnej sily). 

 „Zvýšenie zamestnanosti bude závisieť od dynamiky ekonomického rastu, 

zvýšenia produktivity práce, od pružnosti trhu práce a sily motivačných faktorov, 

ktoré pôsobia na vzťah k práci a jej výsledkom“ (Uramová, 2005, s. 59 – 60). Tieto 

sociálno-ekonomické súvislosti nezamestnanosti v sebe odrážajú verejné politiky v 

oblasti zamestnanosti či z pohľadu vnútroštátneho alebo v európskom konte/xte. 

1.2  Podpora zamestnanosti zo štrukturálnych fondov EÚ 
 

Hoci sa financuje zamestnanosť na vnútroštátnej úrovni zo štátneho rozpočtu, 

podpora zamestnanosti je financovaná aj zo štrukturálnych fondov EÚ. Európska 

podpora zamestnanosti je súčasťou podpory v oblasti ľudských zdrojov, ktorá je 



vytýčená v zakladaných strategických prioritách Európskej únie. Konkrétne opatrenia 

podpory plynúce zo štrukturálnych fondov sú vysvetliteľné v logickej štruktúre, kde 

od nosného dokumentu sa odvíjajú priority, operačné programy, štrukturálne fondy až 

po konkrétne zostavenia projektov. Rozdelenie je zostavované odlišne 

v programovom období 2007-2013 a 2014-2020. 

Základným podsystémom nadväzujúcim na priority podpory je operačný 

program podpory EÚ. „Operačný program (ďalej len „OP“) je dokument predložený 

členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja 

pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou niektorého 

štrukturálneho fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z 

Kohézneho fondu a Európsky fond regionálneho rozvoja.“ (Centrálny koordinačný 

orgán, 2015, s. 15). Slovensko v  programovom období 2007-2013 mohlo čerpať 

finančné prostriedky vo výške 11,4 mld. €, pričom tieto financie boli prerozdelené 

medzi 14 OP a 11 z nich boli OP NSRR SR (Mihok, Bialková, 2012), viď Schéma 1. 

 

Schéma 1 Zoznam operačných programov v programovom období 2007-2013. 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa NSRR, 2007. 

Z celkových 11 OP NSRR sme si zvolili bližšie zadefinovať 2 OP, keďže sa 

zaujímame o oblasť ľudských zdrojov a oblasť zamestnanosti: 

❖ Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

❖ Operačný program Vzdelávanie 

Základným a oporným OP je OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len 

„OP ZaSI“). Medzi prioritné osi, ktorými sa zameriaval tento OP boli podpora rastu 



zamestnanosti, podpora sociálnej inklúzie a budovanie kapacít a zlepšenie kvality 

verejnej správy (ÚV SR, 2012a). Druhým OP je OP Vzdelávanie (ďalej len „OP V“). 

V dokumente OP Vzdelávanie (ÚV SR, 2012b) bolo globálnym cieľom programu 

zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR cez adaptáciu vzdelávacieho 

systému potrebám znalostnej spoločnosti. Na základe toho sa zo zdrojov OP 

financovalo formovanie a podpora ľudského kapitálu smerom k nadobúdaniu 

primárnych zručností a kľúčových kompetencií  pre trh práce.  

V programovom období 2014 – 2020 Európska komisia schválila 7 

operačných programov, ktorými sa bude Partnerská dohoda napĺňať. Dohoda 

pripravila pôdu pre financovanie politiky súdržnosti v celkovej výške približne 14 

mld. € (vrátane financovania Európskej územnej spolupráce) a 1,5 mld. € na rozvoj 

vidieka. Slovensko taktiež dostáva nenávratné finančné prostriedky (ďalej len „NFP“) 

v hodnote 15,8 mil. € z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF), viď 

Tabuľka 4 (Štefániková, 2014). 

Tabuľka 1 Zoznam operačných programov v programovom období 2014-2020. 

 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa http://www.partnerskadohoda.gov.sk, 2015. 

Podpora na úrovni programov v aktuálnom programovom období 2014-2020 

prešla k zjednoteniu operačných programov a preto podporu v oblasti ľudského 

kapitálu budeme skúmať v 1 OP oproti minulému obdobiu, kde podpora bola 

skúmaná v širšom kontexte (OP V a OP ZaSI). Prostredníctvom finančných 

prostriedkov vyčlenených v rámci OP Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) je cieľom 



programu podporiť zamestnanosť mladých ľudí na Slovensku v rámci Iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI), zlepšiť možnosti vzdelávania a odbornej 

prípravy a  lepšie vyvážiť prácu a súkromný život. Projekty sa vykonávajú aj v 

spolupráci s firmami, kde sa posilňuje ponuka možností celoživotného vzdelávania a 

aktualizácia zručností. Investície sú zamerané aj na marginalizované skupiny a 

kvalitnejšiu verejnú správu (Európska komisia, 2015). 

Naplnenie resp. nenaplnenie predpokladaných prínosov plynúcich z verejnej 

podpory zo štrukturálnych fondov v programovom období 2007-2013 aj 2014 -2020 

je jedným z hlavných záverov hodnotenia poskytnutej podpory EÚ. 

1.3  Vybrané prístupy k hodnoteniu podpory EÚ 
 

Významným prvkom pri zvyšovaní efektívnosti či účinnosti podporenej 

aktivity je vyhodnotenie, či sa aktivity vykonali, tak ako sa plánovali. Takéto 

uskutočnenie podpory na mieru je ale náročné a prakticky skoro neuskutočniteľné. V 

súčasnom evaluačnom skúmaní dominujú kvalitatívne metódy výskumu (párovanie a 

komparácia podporenej a nepodporenej vzorky subjektov), hoci sa v posledných 

rokoch objavujú tendencie o aplikáciu kvantitatívnych metód (matematicko-

štatistické metódy). V tejto oblasti narastá tlak na využívanie metód hodnotenia 

dopadov, ktoré neboli pri hodnotení intervencií štrukturálnych fondov doposiaľ 

štandardne používané (Potluka, Bruha, Vozár, 2013).  

Prvým zvoleným prístupom merania efektívnosti je ekonomickou teóriou 

uznávaný druh efektívnosti - alokačná efektívnosť (Solomon, 1999). Výber tohto 

prístupu je zvolený preto, lebo štýl akým funguje hodnotenie regionálnej politiky EÚ 

na Slovensku je nedostatočne vyhodnocovaný. Každoročne sa v rámci hodnotiacich 

správ predkladajú výročné správy, ktoré len vecne opisujú počet zazmluvnených 

projektov či finančné fungovanie implementácie podpory, pričom sa prakticky vôbec 

nezaoberajú otázkou efektívnosti a riešením dôvodov pri nedostatočnom alokovaní 

prostriedkov. Toto hodnotenie alokačnej efektívnosti budeme merať cez naplnenie 

resp. nenaplnenie merateľných ukazovateľov zvolených operačných programov. Pri 

analýze merateľných ukazovateľov sa identifikujú plánované a dosiahnuté hodnoty 

podporených projektov v jednotlivých prioritných osách zvolených operačných 

programov. Základné skupiny merateľných ukazovateľov sa roztrieďujú do 4 

kategórií: vstupy, výstupy, výsledky a dopady.   



Vďaka princípu doplnkovosti je možné skúmať efektívnosť podpory EÚ ďalej 

pomocou metód hodnotenie dopadov napríklad cez substitučný efekt. Substitučný 

efekt nastáva, keď podpora zo zdrojov EÚ nahrádza existujúce zdroje resp. dovtedy 

využívané pre určitú podporovanú aktivitu. Tento princíp podpory je efektívny, ak 

vedie k dodatočným investíciám do danej priority a nie keď umožňuje znižovať 

investície, ktoré do nej boli pôvodne investované na lokálnej úrovni (Barca, 2009). 

To vysvetľuje, že na rozvoj danej oblasti napr. oblasť ľudského kapitálu daný subjekt 

nepoužije už vopred vyhradené vlastné zdroje, ale nahradí ich napríklad 

štrukturálnymi fondmi, ktoré mu boli schválené zo zdrojov EÚ. V práci budeme 

vychádzať z predpokladu, že miera substitučného efektu je narastajúca s rastúcou 

veľkosťou daného mesta či obce, na čo poukazujú štúdie autorov Tokila, Haapanen 

(2008) a Atzeni, Carboni, (2006). 

Efektívnosť podpory z EÚ je možné doplniť o ďalšiu metódu hodnotenia a to 

efekt mŕtvej váhy, ktorý je veľmi blízky substitučnému efektu. Efekt radíme medzi 

najčastejšie využívanú metódu a veľkosťou najdôležitejšiu. Pri financovaní projektov 

EÚ zo štrukturálnych fondov môžeme efekt mŕtvej váhy zadefinovať v prípade, že 

dané projekty by boli čiastočne alebo úplne zrealizované aj bez podpory z EÚ. V 

princípe ide najmä o skutočnosť, že sú využité verejné zdroje, ktoré radíme za 

nevyhnutné (Tokila, 2008). Existuje viacero variant akými môžeme merať efekt 

mŕtvej váhy. Mnoho štúdií je založených na hypotetickej otázke, čo je z určitého 

pohľadu nerelevantné pre ich nejednoznačnú odpoveď. Nami zvolené meranie podľa 

Tokilu (2008) je zadefinované škálou, ktorá tvorí 5 bodov: 

 

1. Projekt by sa vôbec nezrealizoval (0%). 

2. Projekt by bol zrealizovaný v obmedzenej miere (25%). 

3. Projekt by bol zrealizovaný na nižšej kvalitatívnej úrovni (50%). 

4. Projekt by bol zrealizovaný v plnej miere, ale neskôr (75%). 

5. Projekt by bol realizovaný bez zmeny (100%). 

 

Toto uvedené meranie je považované za metódu merania, kde efekt mŕtvej 

váhy skúmame cez zásobník projektov. Ide o také projekty, kde prostriedky boli 

schválené ako vyhovujúce, ale pre obmedzené zdroje výzvy neboli podporené. Týmto 

efektom sa budeme venovať podrobnejšie v ďalšej časti textu, ktorý bude uplatňovať 

princíp doplnkovosti v čerpaní podpory zo zdrojov regionálnej politiky EÚ a ich 

dopad budeme skúmať v nadväznosti na oblasť zamestnanosti, viď Prílohu 1. 



2. ZHODNOTENIE DOPADOV PODPORY V OBLASTI 

ZAMESTNANOSTI 

Vplyv podpory na rozvoj zamestnanosti budeme skúmať z dvoch základných 

pohľadov. Prv než budeme vyhodnocovať 3 skúmané OP, potrebujeme si zadefinovať 

poradie okresov v BBSK. Poradie nám bude poukazovať na stupeň dôležitosti resp. 

mieru potreby podpory regionálneho rozvoja kraja, pričom poradie bude analogické s 

mapou usmernení podpory BBSK pre vyrovnávanie vnútroregionálnych rozdielov 

podľa RIÚS BBSK (2015).  

Nasledujúca Schéma 2 vyobrazuje okresy s najvyššou mierou potreby až po 

okresy, ktoré sú schopné rozvoja bez priamej podpory. Okresy medzi týmito 

stupňami znázorňujú poradie okresov, ktorým sa pripisuje určitá miera podpory. 

 

Schéma 2 Prerozdelenie okresov podľa ich miery potreby podpory 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa RIÚS BBSK, 2015. 

Ak máme zadefinované okresy, následne sa zameriame na posúdenie 

operačných programov, ktorým budeme z každého pohľadu pripisovať či sa podpora 

podieľala na pilieroch, ktoré sú zadefinované vo verejných politikách a to presnejšie: 



• opatrenia na podporu vysokej úrovne zamestnanosti (t. j. vytváranie 

kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sile a pracovné 

trhy reagujúce na hospodárskej zmeny), 

• opatrenia na podporu vzdelania a školení, 

• opatrenia na podporu zamestnanosti mladých, 

• opatrenia na zlepšenie prechodu zo školy do zamestnania. 

Prvé hľadisko podľa ktorého budeme vyhodnocovať OP je alokačná 

efektívnosť a jej vplyv na zamestnanosť. Aby sme vedeli korektne vyhodnotiť, 

zosumarizovali sme základné charakteristiky každé programu, viď Tabuľka 2. 

Tabuľka 2 Súhrnný prehľad alokácie skúmaných OP 

Skúmané črty OP ZaSI OP V OP ĽZ 

Podiel čerpania finančných 

prostriedkov v BBSK (v %) 

44,67%  

k 15.6.2015 

55,77%  

k 15.6.2015 

 

neevidované 

Počet predložených 

projektov v BBSK  

955 k 15.6.2015 487 k 15.6.2015 392 k marcu 

2019 

Okres s najvyšším počtom 

zazmluvnených projektov 

okres Rimavská 

Sobota (57) 

okres Banská 

Bystrica (28) 

okres Rimavská 

Sobota (47) 

Okres s najnižším počtom 

zazmluvnených projektov 

okres Žarnovica 

(1) 

okres Žarnovica 

(3) 

okres Detva (1), 

okres Poltár (1) 

Okres s najvyšším objemom 

vyčerpaných finančných 

prostriedkov 

okres Žarnovica 

(96,08%), okres 

Detva (91,87%) 

okres Brezno 

(72,96%) 

 

neevidované 

Okres s najnižším objemom 

vyčerpaných finančných 

prostriedkov 

okres Poltár 

(16,55%) 

okres Zvolen 

(45,89%) 

 

neevidované 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2019. 

Z daného prehľadu môžeme konštatovať, že najviac zazmluvnených projektov 

mali okresy Rimavská Sobota a Banská Bystrica. Okres Rimavská Sobota má značné 

problémy (okres s najväčšou mierou nezamestnanosti) a preto jeho najvyšší počet 

zazmluvnených projektov radíme za pozitívny posun pre okres. Evidovaná miera 

nezamestnanosti v okrese Rimavská Sobota sa z hodnoty 35,59% z roku 2012 začala 

postupne znižovať až na úroveň 18,48% v roku 2017. Na to, aby sme potvrdili či bola 

práve podpora z EÚ aktérom znižovania tohto ukazovateľa, sa pozrieme na ďalšie 

aspekty v oblasti zamestnanosti. Treba podotknúť, že takýto ukazovateľ je 

dopadovým ukazovateľom, kde sa hodnoty preukážu až neskôr, čo sa nám aj 

potvrdilo. Ak sa pozrieme na vývoj EAO, tak hodnoty stúpali do roku 2013 a od roku 

2014 (40 747 EAO) počet klesol na 39 589, čo je približne rovnako ako v roku 2007. 



Dá sa tvrdiť, že podpora pri tomto ukazovateli bola neutrálna. Pri disponibilnom 

počte ÚoZ je rovnaký trend ako pri miere nezamestnanosti, kde hodnota 10 624 

(2007) klesla na 7 316 (2017). 

Okres Banská Bystrica sa radí medzi okresy, ktoré sú schopné regionálne rásť 

a rozvíjať sa aj bez podpory, no pre jeho 17%-tné zastúpenie v počte obyvateľov za 

kraj a situovaní vzdelávacích inštitúcií je podpora odôvodniteľná pri OP V. Vyššie 

uvedené okresy s najnižším počtom zazmluvnených projektov sú presne okresy, ktoré 

potrebujú podporu v podstatnej miere. Tento paradox je možné odôvodniť tým, že 

najkvalitnejšie projekty sú schválene, no práve tie menej kvalitné by mali byť 

podporené. 

Ak sa pozrieme na objem vyčerpaných finančných prostriedkov, okresy 

Žarnovica a Detva, ktoré mali najnižší počet projektov, ich implementáciu plnili 

s najvyšším percentom. Okres, ktorý vyčerpal najnižší objem finančný prostriedkov 

je okres Zvolen, ktorý radíme medzi okresy schopné rozvoja bez priamej podpory. Tu 

sa môžeme pozastaviť, či bola dodržaná kvalita, efektívnosť a správnosť tejto 

podpory. Taktiež evidujeme okres Poltár, ktorého čerpanie bolo len na úrovni 

16,55%. 

Čo sa týka alokačnej efektívnosti meranej prostredníctvom merateľných 

ukazovateľov, je pochopiteľné, že sa nedajú merať výsledky podpory pomocou typu 

ukazovateľov (diferencované na počet, zámer a pod.), ale dokážeme posúdiť 

plniteľnosť programov. Súhrnné plnenie podľa priorít verejných politík nám bude 

vyobrazovať Tabuľka 3. 

 

Tabuľka 3 Súhrnné plnenie alokačnej efektívnosti podľa cieľov verejných politík 
 

Opatrenia na 

podporu 

vysokej úrovne 

zamestnanosti 

Opatrenia 

na podporu 

vzdelania 

a školení 

Opatrenia na 

podporu 

zamestnanosti 

mladých 

Opatrenia na 

zlepšenie 

prechodu zo 

školy do 

zamestnania 

OP ZaSI Plnenie ukazovateľov v % 

Počet vytvorených 

pracovných miest - ženy 
61,06% x x x 

Počet vytvorených 

pracovných miest - muži 
67,09% x x x 

Miera nezamestnanosti  -0,15% x x x 

Miera dlhodobej 

nezamestnanosti  
20% x x x 

Miera úspešnosti 
umiestňovania osôb na 

trh práce 

x x x 135,71% 



OP V Plnenie ukazovateľov v % 

Výdavky na ľudské 

zdroje (verejné výdavky 

spolu na vzdelávanie) 
ako podiel na HDP 

x 96,15% x x 

Miera uplatnenia 

absolventov SŠ 
x x x 0% 

Miera uplatnenia 
absolventov VŠ na trhu 

práce 

x x x 0% 

Percento populácie (18 
- 24) s nižším stredným 

vzdelaním, ktorí sa 

ďalej nevzdelávajú 

x x x 18,18% 

Absolventi terciárneho 
stupňa VŠ vzdelávania 

(počet/1000 obyvateľov) 

x x x 20% 

OP ĽZ Plnenie ukazovateľov v % 

Počet účastníkov 

zapojených do aktivít 

zameraných na podporu 
duálneho systému 

vzdelávania a výkonu 

praxe u zamestnávateľa 

x 2,30% x x 

Počet pedagogických a 
odborných 

zamestnancov 

zapojených do aktivít na 
zvýšenie profesijných 

kompetencií 

x 5,57% x x 

Nezamestnané osoby 
vrátane dlhodobo 

nezamestnaných (PO 3) 

39% x x x 

Dlhodobo 

nezamestnané osoby 
(PO 3) 

45,05% x x x 

Osoby so základným 

(ISCED 1) alebo nižším 
sekundárnym (ISCED 

2) vzdelaním 

x 14% x x 

OP ĽZ (PO - IZM) Priemerné plnenie ukazovateľov v % 

Všetky merateľné 

ukazovatele 
x x 21,95% x 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2019. 

Treba podotknúť, že ak by sme si vybrali inú kombináciu merateľných 

ukazovateľov, výsledky by sa mohli odlišovať. Nami zvolené ukazovatele poukazujú 

jasne na oblasť zamestnanosti a preto ich plnenie považujeme za najpresnejšie. 

V globále môžeme vyhodnotiť, že opatrenia na podporu vysokej úrovne 

zamestnanosti boli v najpočetnejšom zastúpení (priemerné plnenie bolo na úrovni 

38,68%) a radí opatrenie medzi opatrenia s najlepším plnením. Pri druhom zvolenom 



opatrení (opatrenia na podporu vzdelania a školení) sme zaznamenali ukazovatele 

z OP ĽZ s percentuálnym plnení na úrovni 29,51% v priemere. Pri plnení opatrenia 

na podporu zamestnanosti mladých sa podpora pohybovala približne pri 22% v 

priemere, pričom podpora bola evidovaná len z prioritnej osi 2 OP ĽZ. Priemerné 

34,78%-tné plnenie dosahovalo opatrenie na zlepšenie prechodu zo školy do 

zamestnania, čo radí opatrenie na 2. miesto. Ak si zoberieme do úvahy, že podpora 

zamestnanosti bola prioritne zameraná na opatrenie 2 a 4 (opatrenie 1 spolu 

s opatrením 3 vnímame už ako dopad predchádzajúcich opatrení), efektívny systém 

musí byť jednoznačne ešte predtým ako jedinec vstúpi na trh práce t. j. opatrenia na 

podporu vzdelania a školení a taktiež opatrenie na zlepšenie prechodu zo školy do 

zamestnania. Z tohto hľadiska je zrejmé, že ak sa podpora zameria na základy 

(školstvo a prepojenosť s praxou), môžeme očakávať, že vyššia efektívnosť nastane 

aj v oblasti zamestnanosti. Do akej miery by efektívnosť narástla v BBSK 

nedokážeme tvrdiť, keďže ukazovatele sú skúmané globálne. 

Ak by sme chceli vyhodnotiť alokačnú efektívnosť z pohľadu operačných 

programov, tak OP ZaSI mal síce najvyššie plnenie, no jeho plnenie je nedostatočné 

(dokonca pôsobil aj v mínusových hodnotách). Vyhodnocovať OP ĽZ v priebehu 

implementácie nie je do určitej miery relevantné, ale dá sa z toho vyčítať niekoľko 

vecí. Keďže plnenie ukazovateľov v OP ĽZ je skúmané len za roky 2016 a 2017 

a dosahovalo približne rovnaké hodnotenie ako OP V, je tu silný predpoklad, že 

implementácia tohto programu predbehne zvolené programy. Je dôležité, aby 

programy boli nastavené správne a implementácia prebiehala podľa stanovených 

kritérií a preto prvým aspektom, ktorý pôsobí na správne fungovanie podpory je 

vyhlasovanie výziev.  

 

Tabuľka 4 Prehľad výziev v programovom období 2007-2013. 

Operačný program 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Spolu 

OP ZaSI 2 9 62 103 128 20 15 28 367 

OP V 0 18 76 46 60 23 11 4 238 
Prameň: Výročné správy o vykonávaní Národného strategického referenčného rámca za jednotlivé 

roky. 

Ako môžeme vidieť v Tabuľke 4, vyhlásenie výziev v OP V začalo až v roku 

2008, čo je ešte len prvým signálom pre prijímateľov. Tu vznikol prvý problém - 

časové oneskorenie implementácie. V OP ZaSI sa síce začali predkladať výzvy od 

roku 2007, no ich počet je veľmi nízky. Môžeme teda tvrdiť, že načasovanie výrazne 



obmedzilo podporu a je zrejmé, že tento fakt sa odráža aj v aktuálnom programovom 

období (nečerpanie do roku 2016).  

Ďalší aspekt, ktorý môže obmedzovať čerpanie finančných prostriedkov je 

legislatíva a nastavenie rámca podpory. V záujme správneho monitorovania pokroku 

v oblasti plnenia zámerov a cieľov stanovených pre jednotlivé priority sa v aktuálnom 

programovom období vytvoril výkonnostný rámec založený na súbore indikátorov 

a určuje tak jasné, realistické a merateľné medzníky a ciele. Tento krok radíme za 

jeden z najlepších v rámci porovnania programových období. K tomu prispieva aj 

právna úprava nového programového obdobia, kde nie sú zadefinované legislatívne 

rámce na úrovni programov, ale na úrovni prioritných ôs, ktoré sa týkajú určitej 

oblasti (napr. vzdelanosť mladých ľudí, celoživotné vzdelávanie,..). V rámci 

legislatívy sa zákon č. 311/2014 Z. z. mení a dopĺňa zákonom č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších s účinnosťou od 1.1.2015, kde bol vytvorený nový legislatívny rámec na 

umožnenie podpory mladých ľudí v ich prvom pravidelne platenom zamestnaní (§ 

51a). Dokument OP ĽZ tak prehlbuje oblasť štandardov s dôrazom na IZM.  

Ďalším faktom je štýl akým sa merateľné ukazovatele nastavovali a ako sa 

cieľové hodnoty zadefinovali v aktuálnom programovom období. Kým v rokoch 

2007-2013 metodika nebola spracovaná, v období 2014 -2020 je evidovaný presný 

popis. Každý ukazovateľ je tvorený tak, aby prihliadal na minulé plnenie a metodika 

hodnotenia je zadefinovaná z pohľadu výsledku ale aj dopadu a súvislé podľa 

rozvinutosti regiónu. Môžeme tvrdiť, že sú zadefinované realistickejšie ciele. 

Nedostatočné čerpanie finančných prostriedkov v programovom období 2007-

2013 sa vyhodnocovalo hlavne z globálneho hľadiska, no v programovom období 

2014 – 2020 sa podpora zameriava na národné projekty. Nedá sa tvrdiť, že je to 

pozitívny resp. negatívny smer, keďže sú dôležité obe pohľady. S tým sa dá spájať aj 

fakt, že podpore chýba zhrnutie z pohľadu VÚC, čo z nášho názoru je prioritou. 

Ďalším zisteným problémom bola realokácia, ktorá ovplyvňuje výkonnosť 

programu. Príčina realokácie bola tá, že finančné prostriedky, ktoré mali byť 

alokované do prioritnej osi 2 – IZM, boli alokované do národných projektov 

prioritnej osi 3 v OP ĽZ, čo riadiaci orgán vyrieši presmerovaním uvedenej skupiny 

výlučne do prioritnej osi 2.  

Ak si teda zoberieme do úvahy všetky spomínané fakty, radíme OP ĽZ za 

najprínosnejší aj napriek tomu, že je ešte len v realizácií. Ako druhý OP z pohľadu 



alokačnej efektívnosti je OP ZaSI a následne OP V. Ďalej prejdeme na preskúmanie 

podpory v rámci metódy substitučného efektu, ktorú si vyobrazíme v Tabuľke 5. 

Pojem substitučný efekt budeme v tabuľke definovať skratkou SE. 
 

Tabuľka 5 Súhrnný prehľad substitučného efektu v 3 OP 

Skúmané črty OP ZaSI OP V OP ĽZ 

Počet projektov za 

OP v BBSK (mestá/ 

obce) 

 

152 k 30.6.2016 

 

20 k 30.6.2016 

 

42 k 31.12.2017 

Skúmané prioritné osi 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 1.1, 2.1, 3.1 1., 5., 6. 

Počet projektov 

zaradených do 

analýzy 

 

139 

 

20 

 

41 

Počet projektov 

zaradených do 

analýzy prerozdelené 

na okresy: 

Banská Bystrica 

(2), Banská 

Štiavnica (4), 

Brezno (20), 

Detva (3), 

Krupina (9), 

Lučenec (23), 

Poltár (14), 

Revúca (10), 

Rimavská Sobota 

(35), Veľký Krtíš 

(8), Zvolen (4), 

Žiar nad Hronom 

(7) 

Banská Bystrica (2), 

Banská Štiavnica (2), 

Brezno (1), Detva (3), 

Krupina (3), Lučenec 

(2), Revúca (2), 

Rimavská Sobota (1), 

Veľký Krtíš (1), 

Zvolen (2), Žiar nad 

Hronom (1) 

Banská Štiavnica 

(2), Brezno (4), 

Lučenec (2), 

Poltár (1), Revúca 

(4), Rimavská 

Sobota (25), 

Zvolen (2), Žiar 

nad Hronom (1) 

Tvar regresného 

modelu 
ln(ŷ) = 5,83 - 

0,37*ln(x1) 

ln(ŷ) = 4,56 + 

0,3*ln(x1) 

ln(ŷ) = 10,13 + 

5,96E-06*x1 + 

0,0001*x2 

Premenná y log(kapitalove_v

ydavky_na_obyv

atela) 

log(kapitalove_vydav

ky_na_obyvatela) 

log(kapitalove_vy

davky) 

Premenná x log(podpora_EU

_na_obyvatela) 

log(podpora_EU_na_

obyvatela) 

podpora_EU; 

pocet_obyvatelov 

Významnosť 

premenných a modelu 

 

ÁNO 

 

ÁNO 

 

ÁNO 

R-squared 0,062225 0,162874 0,43573 

Podiel prípadov, 

ktoré identifikovali SE 

99,28% (138 z 

139) 
100% (20 z 20) 95,12% (39 z 41) 

Príjemca, ktorý 

nezaznamenal SE 
okres Revúca 

(obec Skerešovo) 
nerelevantné 

okres Rimavská 

Sobota (Jelšovec, 

Cakov) 

Veľkostná kategória 

obce/mesta pri 

výskyte SE 

0-500 nerelevantné 
0-500 (1), 500-

1000 (1) 

SE > 20% 8 0 13 

SE < 20% 131 20 26 
Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe Excel, 2019. 



Z vyššie uvedenej tabuľky porovnáme OP z druhého zvoleného pohľadu a to 

pomocou metódy substitučného efektu (Zdroje výpočtu v Prílohe 2-4). Okres Revúca, 

ktorý potrebuje najvyššiu mieru podpory je v OP ZaSI zastúpený 10 projektami 

(7,2% podiel), v OP V zastúpený 2 projektmi (10% podiel) a v OP ĽZ 4 projektami 

(9,75% podiel), čo je približne rovnaký podiel podpory. Pri projektoch, ktoré sú 

schopné rozvoja bez priamej podpory je počet veľmi nízky (0-2 projekty za OP), čo 

je pozitívne zistenie. Najviac podporovanými okresmi boli Rimavská Sobota či 

Krupina. Z tohto pohľadu je najlepšie situovaný OP ZaSI, no tesne s rozložením 

podpory podľa okresov je OP ĽZ a následne OPV. 

Keďže substitučnému efektu priraďujeme negatívny charakter, najhoršie 

výsledky dosahuje OP V pri percentuálnej hodnote 100%, pričom ďalšie výsledky nie 

sú výrazne odlišné. Za najlepší OP zaraďujeme OP ĽZ, keďže pri 2 projektoch sa 

neidentifikoval SE. OP ĽZ môžeme tiež pripísať potvrdenie predpokladu pri veľkosti 

obce. Pri skúmaní SE nad 20% dosahuje najlepšie výsledky OP V, keďže sa u neho 

neprejavil ani jeden projekt s tak vysokým SE. 

Pri implementácií podpory podľa priorít verejných politík budeme 

predpokladať, že substitučný efekt, ktorý nenastal alebo vznikol do 20%, je 

akceptovateľný a dá sa hovoriť o efektívnosti podpory. Obce a mestá, ktoré mali SE 

nad 20% sú z tohto pohľadu neefektívne, viď Tabuľku 6.  

Tabuľka 6 Súhrnný prehľad substitučného efektu podľa cieľov verejných politík. 

 

SE/skúmané 

opatrenia na 

podporu 

 

Opatrenia na 

podporu vysokej 

úrovne 

zamestnanosti 

 

Opatrenia 

na podporu 

vzdelania 

a školení 

 

Opatrenia na 

podporu 

zamestnanosti 

mladých 

Opatrenia na 

zlepšenie 

prechodu zo 

školy do 

zamestnania 

OP ZaSI 

SE do 20% 131 x x x 

SE nad 20% 7 x x x 

OP V 

SE do 20% x 20 x x 

SE nad 20% x 0 x x 

OP ĽZ 

SE do 20% x x x 26 

SE nad 20% x x x 13 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe Excel, 2019. 

Môžeme tvrdiť, že podľa cieľov verejných politík radíme za najefektívnejší 

práve OP Vzdelávanie, keďže ani jeden zo zvolených prijímateľov nezaznamenal 



nahrádzanie vlastných kapitálových zdrojov zdrojmi z EÚ nad 20%. Ako druhý OP 

z pohľadu substitučného efektu je OP ZaSI a následne OP ĽZ. Výsledky prieskumu 

realizácie projektov podľa efektu mŕtvej váhy nebudeme porovnávať v rámci 

analýzy, ale použijeme ju ako doplnok k potvrdeniu faktov (Zdroj výpočtu v Prílohe 

5). Efekt mŕtvej váhy taktiež radíme medzi negatívne javy, kde najviac dokázateľný 

bol pri okrese Zvolen a Banská Bystrica, čo presne potvrdzuje, že dané aktivity by 

boli zrealizované aj bez dodatočnej pomoci. Z celkovej analýzy teda vyplýva: 

➢ Pozitívny posun okresu Rimavská Sobota vďaka najvyššiemu počtu 

zazmluvnených projektov a poklesu ekonomických ukazovateľov. 

➢ Okresy, ktoré potrebujú podporu v podstatnej miere (okres Žarnovica, Detva 

a Poltár) sú okresy s najnižším počtom zazmluvnených projektov, pričom ich 

čerpanie je najvyššie (príklad efektívnosti). 

➢ Okres Zvolen s najnižším objemom vyčerpaných finančných prostriedkov je 

okres, ktorý dokáže fungovať aj bez priamej pomoci (príklad neefektívnosti). 

➢ Z pohľadu cieľov verejných politík by sa mala podpora najprv zamerať na 

opatrenia 2 a 4 (opatrenia na podporu vzdelania a školení a taktiež opatrenie na 

zlepšenie prechodu zo školy do zamestnania), ktoré by svojou efektívnosťou 

následne vplývali na efektívnosť opatrení na podporu zamestnanosti a podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, keďže vidíme nedostatočné napĺňanie priorít. 

➢ Najväčší problém vnímame v relatívne nedostatočnej sektorovej špecializácií, v 

časovom oneskorení implementácie či v realokácií finančných prostriedkov. 

➢ Podľa cieľov verejných politík radíme za najefektívnejší práve OP V, keďže ani 

jeden zo zvolených prijímateľov nezaznamenal nahrádzanie vlastných 

kapitálových zdrojov zdrojmi z EÚ nad 20%. 

➢ 100 %-tný efekt mŕtvej váhy bol zaznamenaný pri okrese Zvolen a Banská 

Bystrica, čo potvrdzuje, že dané aktivity by boli zrealizované aj bez dodatočnej 

pomoci. 

Na základe analýzy podporených projektov v BBSK posúdime ako podporu 

nastaviť tak, aby jej ciele boli dosiahnuté. Vzhľadom k tomu, že implementácia a 

samotné financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ je značne obmedzené, dávame 

dôraz na  3 základné zlepšenia v tejto oblasti, presnejšie zníženie časového 

oneskorenia implementácie, tvorenie podpory cez sektorovú špecializáciu a 

podchytenie vzdelávacieho systému ako základ pri budovaní kvalitnej pracovnej sily. 



ZÁVER 
 

Hodnotenie regionálnej politiky Európskej únie je jednou z najviac 

diskutovaných a analyzovaných oblastí hodnotenia politík, a to nielen v Európskej 

únii, ale aj na Slovensku. Vysoký objem podporných zdrojov smerujúcich cez 

regionálnu (kohéznu) politiku na Slovensko z nej robí najvýznamnejšiu podpornú 

politiku v rámci krajiny. Aj preto samotná Európska únia venuje hodnoteniu tejto 

politiky značnú pozornosť a sama vynakladá veľké úsilie na vytvorenie adekvátnych 

nástrojov na meranie jej úspešnosti. 

Cieľom práce bolo zhodnotiť dopady podpory vybranými prístupmi zo 

štrukturálnych fondov EÚ v oblasti zamestnanosti za sledované programové obdobie 

vo vybranom samosprávnom kraji a navrhnúť opatrenia na efektívne využívanie 

podpory. Na základne uvedeného cieľa práca potvrdila vplyv verejnej podpory zo 

štrukturálnych fondov na kapitálové výdavky prijímateľov, ako aj potvrdila určitú 

neefektívnosť danej podpory na oblasť zamestnanosti.  

V prvej kapitole práce sme si teoreticky vymedzili základné pojmy, týkajúce 

sa skúmanej problematiky, s dôrazom na význam ľudského kapitálu, zamestnanosti, 

podpory z EÚ v oblasti zamestnanosti a prístupmi k hodnoteniu tejto podpory.  

Druhá kapitola práce bola zameraná na zhodnotenie dopadov podpory v 

oblasti zamestnanosti, ktorú sme rozčlenili na viacero podkapitol. Podkapitoly sa 

venovali analýze alokačnej efektívnosti, substitučnému efektu a efektu mŕtvej váhy v 

oblasti zamestnanosti. 

Výsledky analýzy predstavujú teoretické a praktické prínosy verejnej podpory 

zamestnanosti a vedomostnej spoločnosti regiónu. Vývoj všetkých merateľných 

ukazovateľov hodnotíme za nedostačujúci, nakoľko sme na konci sledovaného 

obdobia zaznamenali kumulatívne nízke hodnoty oproti začiatku sledovaného 

obdobia. Môžeme konštatovať, že alokačná efektívnosť podpory mala najväčšie 

úskalia v podchytení miery nezamestnanosti a ukazovateľov týkajúcich sa 

umiestňovania osôb na trh práce. Pri skúmaní substitučného efektu v BBSK pri 

obciach a mestách ako oprávnených prijímateľoch sme zaznamenali takmer 100%-

tný výskyt substitučného efektu v skúmaných OP. OP Vzdelávanie dosahoval 

najlepšie výsledky, keďže substitučný efekt neprekročil ani v jednom projekte 20%. 

Treba podotknúť, že substitučný efekt nemusí hneď predstavovať negatívny jav. Pri 

analýze efektu mŕtvej váhy v BBSK pri obchodných spoločnostiach ako oprávnených 



prijímateľoch sme zaznamenali 30,58%-tný efekt, ktorý hovorí, že projekty by boli 

zrealizované v obmedzenej miere. Efekt mŕtvej váhy sme potvrdzovali z pohľadu 

veľkosti podniku, dĺžky existencie a sídla obchodnej spoločnosti (Príloha 5).  

V poslednej časti druhej kapitoly sme sa venovali stanoviskám a návrhom za 

sledované obdobie 2007-2013 a 2014-2020, ktoré môžu pomôcť zlepšiť situáciu 

podpory v oblasti zamestnanosti. BBSK by sa mal zamerať na prehodnotenie tvorby 

podpory z pohľadu sektorovej špecializácie, kde by kraj čerpal podporu podľa oblastí, 

v ktorých vyniká. Príkladom takejto oblasti je turizmus, rekreácia, priemysel či veda 

a výskum. Ďalší aspekt, ktorý by napomohol pri medzere medzi vzdelaním a praxou 

je správne nastavená motivačná politika a podchytenie vzdelávacieho systému ako 

základ pri budovaní kvalitnej pracovnej sily. Taktiež hľadať možnosti znižovania 

časového oneskorenia pri implementácií podpory.  

Na záver by sme chceli poukázať, že efektívnosť podpory sme podchytili 

jasne a vecne, no otvorenou otázkou ostáva ako by zhodnotenie dopadov podpory 

vyzeralo cez kontrafaktuálne metódy, ktoré poukazujú na účinnosť podpory.   
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PRÍLOHY 

Príloha 1 Model skúmania efektívnosti 

 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa BIS, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 2 Zdroj výpočtu substitučného efektu OP ZaSI 

Zdrojom výpočtu je databáza tvorená zoznamom podporených projektov 

za OP ZaSI v rámci BBSK (celkovo ide o 369 projektov k 30.06.2016). 

Najpočetnejšiu skupinu prijímateľov tvoria paradoxne mestá a obce (41,19%), ďalej 

podniky (36,59%) a iné verejné inštitúcie s hodnotou 22,22%. Voľba miest a obcí je 

z dôvodu jej najväčšieho zastúpenia a taktiež kvôli dostupnosti údajov (zverejnené 

záverečné účty za sledované roky). Obciam a mestám v BBSK (v počte 152) boli 

v programovom období 2007-2013 poskytnuté finančné prostriedky na prioritné osi: 

➢ 1 Podpora rastu zamestnanosti. 

1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia 

nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. 

1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom 

zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania. 

➢ 2 Podpora sociálnej inklúzie. 

2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 

starostlivosti  s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 

komunity. 

2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a 

podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným 

zreteľom na marginalizované rómske komunity. 

 

Ďalšie prioritné osi, ktoré nesie v sebe OP ZaSI nebudeme skúmať z dôvodu 

ich zamerania. Prioritná os 3 je zameraná na Bratislavský samosprávny kraj, prioritná 

os 4 nám prihliada na budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, čo 

primárne nesúvisí, ale dopĺňa podporu v oblasti zamestnanosti. 

Zo zoznamu projektov sme vytvorili zoznam príjemcov o NFP v BBSK 

v programovom období 2007-2013, teda celkovo ide o 139 projektov z toho za 

okresy: 

▪ Banská Bystrica 2 

▪ Banská Štiavnica 4 

▪ Brezno 20 

▪ Detva 3 

▪ Krupina 9 

▪ Lučenec 23 

▪ Poltár 14 

▪ Revúca 10 

▪ Rimavská Sobota 35 

▪ Veľký Krtíš 8 

▪ Zvolen 4 

▪ Žiar nad Hronom 7



V databáze uvádzame výšku kapitálových výdavkov, celkových výdavkov, 

výšku podpory z EÚ, počet obyvateľov a výšku prostriedkov, ktoré prijímatelia 

poskytli ako spolufinancovanie. Údaje sú zozbierané za roky 2010-2015, keďže do 

roku 2010 sa údaje pri všetkých príjemcov rovnajú nule (nečerpanie finančných 

prostriedkov z EÚ).  Údaje do databázy sme získavali zo zoznamu príjemcov 

zverejneného na stránkach ITMS2014+ (www.itms2014.sk) a v databáze ITMS 

z predchádzajúceho obdobia, zo zmlúv o NFP zverejnené v Centrálnom registri zmlúv 

(www.crz.gov), z účtovných závierok (zverejnené na www.registreuz.sk) a 

záverečných účtov jednotlivých obcí a z portálu www.hospodarenieobci.sk. 
 

Zhrnutie odhadovaného modelu OP ZaSI 

 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe Eviews, 2019. 

 

Histogram modelu OP ZaSI 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe SPSS, 2019. 

http://www.itms2014.sk/
http://www.crz.gov/
http://www.registreuz.sk/
http://www.hospodarenieobci.sk/


Príloha 3 Zdroj výpočtu substitučného efektu OP V 

Zdrojom výpočtu substitučného efektu bude analýza orientovaná na 

oprávnených prijímateľov (mestá/obce), ktorý čerpali finančné prostriedky v rámci 

OP Vzdelávanie v programovom období 2007-2013 (celkovo ide o 194 projektov 

k 30.06.2016). OP Vzdelávanie nie je primárne tvorený prijímateľmi mestá a obce 

(10,31%-tné zastúpenie), ale z dôvodu nedostupnosti dát pri vzdelávacích 

zariadeniach (71,13%-tné zastúpenie) nie je možné uskutočniť analýzu substitučného 

efektu s inými prijímateľmi. Obciam a mestám v BBSK (v počte 20) boli 

v programovom období 2007-2013 poskytnuté finančné prostriedky na prioritné osi: 
 

➢ 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy. 

1.1 Premena tradičnej školy na modernú. 

➢ 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov. 

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania. 

➢ 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami. 

3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít. 
 

Prioritná os 4 sa zameriavala na vedomostnú spoločnosť BSK a prioritná os 5 

bola cielená na technickú pomoc, preto uvedené prioritné osi nie sú zahrnuté 

v analýze. Zo zoznamu projektov sme vytvorili zoznam príjemcov o NFP v BBSK 

v programovom období 2007-2013, teda celkovo ide o 20 oprávnených príjemcov 

z toho za okresy: 
 

• Banská Bystrica 2 

• Banská Štiavnica 2 

• Brezno 1 

• Detva 3 

• Krupina 3 

• Lučenec 2 

• Revúca 2 

• Rimavská Sobota 1 

• Veľký Krtíš 1 

• Zvolen 2 

• Žiar nad Hronom 1

 

Postup zbierania údajov je rovnaký, pričom podpora je skúmaná za roky 2009 

- 2015. Nasledujúce tabuľky predstavujú výpočet regresného modelu pri aplikácií 

vzťahu medzi verejnými kapitálovými výdavkami na obyvateľa a dotáciami EÚ na 

obyvateľa.  

 

 

 



 

Zhrnutie odhadovaného modelu OP V 

 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe SPSS, 2019. 

 

 

Histogram modelu OP V 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe SPSS, 2019. 

 

 

 

 

 

 



Príloha 4 Zdroj výpočtu substitučného efektu OP ĽZ 

Zdrojom výpočtu v rámci hodnotenia substitučného efektu je analýza OP 

Ľudské zdroje, ktorá bude poukazovať na podporu v aktuálnom období (2014-2020). 

Oprávnenými príjemcami sú mestá/obce z BBSK, ktoré prijali podporu z EÚ (celkovo 

ide o 42 projektov k 31.12.2017). Síce sú k dispozícií údaje o projektoch 

k aktuálnemu dátumu, hospodárenie obcí ma zverejnené údaje len do roku 2017, preto 

do analýzy nie sú zahrnuté ďalšie projekty. Vstupné údaje o mestách a obciach BBSK 

sme roztriedili na prioritné osi nasledovne: 
 

➢ 1   Vzdelávanie 

➢ 5    Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 

➢ 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít. 

 

Prioritné osi 2 - 4 nečerpali podporu v rámci BBSK, kde by bol prijímateľ 

mesto alebo obec. Výber opravného prijímateľa je taktiež relevantný, keďže ma 

najväčšie zastúpenie, viď Tabuľku 7. Databázu príjemcov s údajmi teda tvorí 41 

subjektov. V databáze príjemcov uvádzame výšku kapitálových výdavkov, celkových 

výdavkov, výšku podpory z EÚ a počet obyvateľov (v roku 2017). Údaje sú 

zozbierané len za rok 2017, keďže do roku 2016 sú údaje pri všetkých príjemcov 

rovné nule a dočerpávalo sa minulé programové obdobie. Pri danej analýze treba 

podotknúť, že projekty, ktoré sme zahrnuli do analýzy sú v realizácií, keďže riadne 

ukončené projekty sú len 4. S tým súvisí aj predpoklad, že zahrnuté podporené 

projekty, ktoré ešte neboli ukončené a sú v realizácií budú zrealizované a riadne 

ukončené. Na základe získaných údajov uskutočníme odhad viacnásobného 

lineárneho regresného modelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zhrnutie odhadovaného modelu  OP ĽZ 

 
Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe SPSS, 2019. 

 

 

Histogram modelu OP ĽZ 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe SPSS, 2019. 

 

 

 

 

 

 



Príloha 5 Zdroj výpočtu efektu mŕtvej váhy OP ĽZ 

Na analýzu tejto projektovej mikroštúdie – dopadov podpory zo zdrojov EÚ 

v oblasti zamestnanosti sme si zobrali analýzu projektov v rámci BBSK na Slovensku. 

Výber tohto kraja je odôvodnený jeho výraznou diferencovanosťou o čom svedčí 

analýza tohto kraja, viď 2.1 tohto textu. Projekty sú zamerané predovšetkým na oblasť 

zamestnanosti čiže patria do OP ĽZ v programovom období 2014 -2020. 

Pri skúmaní týchto projektov sme uskutočnili prieskum na 2 skupinách 

žiadateľov o NFP. Prvú skupinu subjektov tvorili subjekty, ktoré sa o finančné 

prostriedky v rámci projektov uchádzali  a aj získali podporu, ktorú následne 

realizujú. Druhou skupinou sú subjekty s projektmi, ktoré sa neschválili pre ich 

nedostatočnú kvalitu a obmedzenosť zdrojov podpory v rámci danej výzvy. Radíme 

ich teda do zásobníka projektov. Môžeme tak tvrdiť, že skúmame reálny a nie 

hypotetický stav (ako by to bolo v prípade kontrolných skupín). Na druhej strane však 

tieto projekty neboli pôvodne vybrané, teda aj tu nastáva určitá miera skreslenia. 

 Neschválené ŽoNFP boli v zastúpení 29 subjektov (67,44%-tné zastúpenie) 

a schválené ŽoNFP boli v zastúpení 14 subjektov (32,56%-tné zastúpenie). 

Oprávneným prijímateľom podpory boli podniky resp. obchodné spoločnosti v BBSK 

a to presnejšie akciové spoločnosti (2) a spoločnosti s ručením obmedzeným (41), 

pričom komanditné spoločnosti a verejné obchodné spoločnosti neboli zastúpené 

(nečerpali finančné prostriedky). Z analýzy boli vylúčené podniky, ktoré nemali sídlo 

v BBSK alebo subjekty, ktorých miesto realizácie bolo na viacerých miestach na 

Slovensku (je problematické určiť aký podiel tejto podpory pripadal presne na 

BBSK). Subjekty si následne môžeme roztriediť za okresy a to nasledovne: 

Banská Bystrica 14 

Lučenec 3 

Zvolen 3 

Rimavská Sobota 21 

Detva 1 

Žiar nad Hronom 1 

 

Do analýzy hodnotiacej metódy – efektu mŕtvej váhy sme brali do úvahy kritérium 

objemu finančných prostriedkov, ktoré by boli vynaložené v prípade nezískania finančných 

prostriedkov. Následne v databáze uvádzame žiadanú výšku NFP, schválenú výšku NFP, 

veľkosť podniku, dĺžka existencie podniku a typ výzvy. Údaje sú zozbierané za roky 2016-

2019, keďže do roku 2016 sa údaje pri všetkých príjemcov rovnajú nule (nečerpanie 

finančných prostriedkov z EÚ). Údaje do databázy sme získavali zo zoznamu príjemcov 

zverejneného na stránkach ITMS2014+ (www.itms2014.sk), zo zmlúv o NFP zverejnené v 

Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov), z účtovných závierok (zverejnené na 

http://www.itms2014.sk/
http://www.crz.gov/


www.registreuz.sk). Obchodným spoločnostiam v BBSK (v počte 43) boli v programovom 

období 2014-2020 poskytnuté finančné prostriedky na prioritné investičné osi: 

 

➢ 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov 

vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania 

nadobudnutých kompetencií. 

1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. 

➢ 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, 

ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane 

mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných 

komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí. 

2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k 

NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce. 

➢ 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane 

dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne 

iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily. 

3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným 

dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne 

postihnuté osoby.  

3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu 

zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej 

zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. 

➢ 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu 

k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a 

presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu. 

3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť 

zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. 

➢ 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna 

časť a zlepšenie zamestnanosti. 

4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie. 

http://www.registreuz.sk/


V rámci BBSK budeme výsledky prieskumu realizácie projektových zámerov skúmať 

v závislosti od veľkosti podniku, dĺžky existencie podniku a sídla žiadateľa.  

 

Výsledky prieskumu realizácie projektov podľa veľkosti podniku v BBSK 

Veľkosť podniku Realizovanie 

projektu 

Nerealizovanie 

projektu 

Efekt mŕtvej 

váhy 

Mikro podnik 5 (100%), 2 (70%), 

1 (95%), 2 (90%) 

25 26,14% 

Malý podnik 2 (100%) 3 40% 

Stredný podnik 2 (100%) 1 66,66% 

Celkový súčet 14 29 30,58% 
Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe Excel, 2019. 

 

Výsledky prieskumu realizácie projektov podľa dĺžky existencie podniku v BBSK 

Dĺžka existencie 

podniku 

Realizovanie 

projektu 

Nerealizovanie 

projektu 

Efekt mŕtvej 

váhy 

Menej ako 3 roky 0 1 0% 

Viac ako 3 roky 9 (100%), 2 (70%), 

1 (95%), 2 (90%) 

28 31,31% 

Celkový súčet 14 29 30,58% 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe Excel, 2019. 

 

Výsledky prieskumu realizácie projektov podľa sídla spoločnosti v BBSK 

Sídlo žiadateľa 

(miesto realizácie 

projektu) 

Realizovanie projektu Nerealizovanie 

projektu 

Efekt mŕtvej 

váhy 

Banská Bystrica 4 (100%), 1 (90%), 1 (95%) 6 48,75% 

Fiľakovo 0 1 0% 

Horná Mičiná 1 (100%) 0 100% 

Lieskovec 0 1 0% 

Lučenec 1 (90%) 0 90% 

Rimavská Sobota 2 (100%), 1 (70%) 18 12,86% 

Slovenská Ľupča 1 (100%) 0 100% 

Tomášovce 0 1 0% 

Vígľaš 0 1 0% 

Zvolen 1 (100%) 1 100% 

Žiar nad Hronom 1 (70%) 0 70% 

Celkový súčet 14 29 30,58% 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov v programe Excel, 2019. 

 

 


