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ÚVOD 

V dnešnom modernom svete funguje už takmer všetko na čo sa pozrieme pro-

stredníctvom internetu a toho, čo nám táto novodobá vymoženosť ponúka. Už nežijeme 

v dobe, kedy sa každý deň aspoň raz nepripojíme na wi-fi, alebo si nepozrieme na in-

ternete najnovšie udalosti zo sveta. Nastala doba revolučná, kedy sa všetko pohybuje 

rýchlejšie, ako si vôbec stíhame všimnúť. Už niekoľko rokov napreduje naša spoloč-

nosť míľovými krokmi a to najmä vďaka internetu a jeho neobmedzeným možnostiam. 

Jednou z týchto možností je aj kolaboratívna ekonomika, často nazývaná aj 

zdieľaná ekonomika či ekonomika spoločného využívania, ktorá sa stala v tejto dobe 

trendom, ktorý má schopnosť prenikať aj do najrôznejších oblastí nášho každodenného 

života. Keby sme si porovnali napríklad, koľko ľudí z celého sveta počulo o tomto no-

vom pojme  pred 10 rokmi, percento z celkovej populácie by určite neprekročilo hra-

nicu 8-10%. Keď si to však porovnáme s dnešným dňom, zdieľanú ekonomiku máme 

takmer všade okolo nás, či už sa dotýka ekonomiky na celosvetovej úrovni alebo pred-

stavuje bežnú zložku všedného života. Kolaboratívna ekonomika totiž zasahuje 

a ovplyvňuje množstvo sfér a do budúcnosti by mala svoj potenciál ešte znásobiť. 

Množstvo autorov spája kolaboratívnu ekonomiku s prínosom pre obidve 

strany, ktoré sa jej zúčastňujú, keďže jedna strana dáva do vzájomného obchodu niečo 

dlhodobo nevyužívané, čo môže protistrane priniesť úžitok. Avšak, keďže kolabora-

tívna ekonomika sa rozvíja rýchlejšie ako sa očakávalo, prichádzajú s ňou aj mnohé 

otázky a problémy, ktoré sa musia riešiť zo strany jednotlivých štátov. Najlepšie možné 

riešenie by bolo také, ktoré by zabezpečilo, aby neboli poškodení ani spotrebitelia, ani 

podniky. Preto musia jednotlivé štáty podrobne pouvažovať nad rôznymi efektívnymi 

reguláciami a daňovými pravidlami, pre čo najlepšiu podporu a udržanie rozvoja kola-

boratívnej ekonomiky, ktorý prinesie nové príležitosti pre všetkých. 
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1.  KOLABORATÍVNA EKONOMIKA 

Do popredia sa v dnešnom modernom svete dostáva stále viac a viac nových 

technológií, ktoré začínajú ovládať svet. Jednu z takýchto technológií predstavuje aj 

internet a množstvo inovácií s ním spojených, či už hovoríme o mobilných telefónoch, 

počítačoch, elektrotechnike alebo automobiloch. Kolaboratívna ekonomika sa tiež do-

stala na výslnie po príchode internetu, ktorý jej umožnil rozmach po celom svete. Do-

stala tak možnosť doposiaľ nepoznaného významu. Ľudia si totiž pomocou jej 

platforiem môžu privyrobiť jednoducho a rýchlo bez ďalších nutných investícií, a to len 

tým, že zdieľajú s inými to, čo vlastnia a v súčasnosti nevyužívajú. 

Čím ďalej tým viac ľudí je ochotných zdieľať svoj majetok s inými a využiť tak 

výhody tzv. kolaboratívnej ekonomiky. Ak vlády dokážu správne nastaviť pravidlá, 

môžu dosiahnuť víťaznú situáciu pre krajiny, aj ich občanov (Polachová, 2016). 

„Príchod nových technológií zmenil spôsob fungovania štandardnej ekono-

miky.“ (Čajko, 2017). 

Fenomén tzv. kolaboratívnej, čiže zdieľanej ekonomiky sa začal masívnejšie 

rozvíjať najmä po ekonomickej kríze v roku 2008. Ponúkol totiž ľuďom možnosť pri-

vyrobiť si rýchlo a jednoducho práve využitím svojho majetku. Ten by bol inak nevy-

užívaný alebo využitý len minimálne (Polachová, 2016). 

Príchod kolaboratívnej ekonomiky ukázal ľuďom, že majú v skutočnosti oveľa 

viac kapitálu a možností pracovať, ako si doteraz mysleli. To v konečnom dôsledku 

znamená vyšší blahobyt a väčší výber pre spotrebiteľov, viac inovácií, väčšiu diferen-

ciáciu služieb, intenzívnejšiu špecializáciu a teda aj efektivitu na strane poskytovateľov 

(Chovanculiak, 2016). 

1.1.1. Charakteristika kolaboratívnej ekonomiky 

Kolaboratívna ekonomika je spôsob privyrobiť si určité finančné prostriedky 

tým, že ponúkneme formou zdieľania hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec niekomu, kto má 

v danom momente o ňu záujem. Tento spôsob zarábania si je momentálne vnímaný ako 

fenomén našej doby a zažíva svoje zlaté časy. Tento typ hospodárstva so sebou prináša 

pružný trh a lacnejšie služby pre spotrebiteľov na celom svete. Pre lepšie pochopenie 

a preskúmanie, čo v skutočnosti tento pojem predstavuje a čo je jeho cieľom si budeme 

v nasledujúcich kapitolách podrobnejšie objasňovať jeho podstatu. 

„Kolaboratívna ekonomika je hospodársky systém decentralizovaných sietí a tr-

hovísk, ktorý uvoľňuje hodnotu nevyužitého majetku prostredníctvom spájania ľudí, 

ktorí niečo potrebujú a tých, ktorí niečo majú a to takým spôsobom, ktorý obchádza 

tradičných sprostredkovateľov.“ (Botsman, 2015). 

„Zdieľaná ekonomika je hospodársky systém založený na zdieľaní nevyužitého 

majetku alebo služieb a to bezplatne alebo za poplatok, ktorý stanovia priamo jednot-

livci.“ (Botsman, 2015). 
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„Zdieľaná ekonomika je prvok zdieľania voľnej kapacity hnuteľných a nehnu-

teľných vecí, času, práce či financií. Býva doplnená o aspekt možnosti okamžitého on-

line spojenia ponuky a dopytu medzi používateľmi, ktorí nemusia byť profesionáli v 

danom odbore tzv. peer - to - peer (P2P)“ (Kruliš & Rezková, 2016). 

„Sharing economy - zdieľaná ekonomika je definovaná ako ekonomický systém 

založený na zdieľaní málo využiteľného aktíva alebo služby zdarma alebo za poplatok 

priamo od jednotlivcov.“ (Bostman & Rogers, 2010). 

„Z pohľadu ekonómie predstavuje zdieľaná ekonomika priblíženie sa  k „svä-

tému grálu ekonómov“ v podobe tzv. Paretovho optima. To je stav, kedy sú uskutoč-

nené všetky vzájomné výhodné výmeny a v spoločnosti neostal žiadny priestor pre 

zmenu, ktorá by aspoň jednému človeku pomohla a pritom nikomu neuškodila.“ (Cho-

vanculiak, 2015). 

„Ekonomika zdieľania je vytvorenie hodnoty z nevyužitých aktív poskytnutím 

online prístupu k týmto aktívam komunite, ktoré vedie k zníženiu potreby vlastníctva 

týchto aktív.“ (Stephany, 2015). 

Z uvedených definícií autorov vyplýva, že zdieľaná ekonomika je spôsob, ako 

si v dnešnej dobe veľmi jednoduchým spôsobom zabezpečiť čokoľvek, čo niekto po-

mocou internetu zdieľa, ponúka či prenajíma za výhodnú cenu. Jej hlavným cieľom je 

využiť v danom momente to, čo sa nevyužíva a zabezpečiť tak čo najefektívnejšie vy-

užívanie vzácnych zdrojov. Kolaboratívna ekonomika sa stále nachádza len vo fáze za-

čiatkov, aj keď je tu už niekoľko rokov, no jej vyvrcholenie sa ešte len blíži. Je možné, 

že čoskoro bude pojem kolaboratívna ekonomika poznať na svete každý a každý si 

z neho bude môcť ukrojiť svoju vlastnú časť, ktorá mu prinesie najväčší úžitok. Tento 

trend môže výrazne napomôcť ekonomike mnohých štátov, najmä rastom pracovných 

miest, príjmom do domácností a taktiež celkovému ekonomickému rastu krajiny, no 

okrem toho môže byť prínosný aj tým, že je voči životnému prostrediu šetrný. 

Kolaboratívna ekonomika je v dnešných dňoch stále viac a viac ľuďmi vní-

maná. Jej najväčší vzostup nastal, keď sa do popredia dostal internet a aplikácie, pomo-

cou ktorých ľudia v dnešnej dobe môžu zdieľať a ponúkať na trhu čokoľvek. Či už sú 

to autá, nehnuteľnosti, domáce potreby, alebo napríklad peniaze.  

„V súčasnosti tak ľudia majú možnosť využiť a prenajať napríklad prázdnu izbu 

neznámym hosťom zo zahraničia, prípadne pozvať cudzincov na večeru k sebe domov. 

Rovnako tak sa môžu podeliť o svoje vozidlo a zviesť niekoho na určitej trase alebo 

požičať náradie, ktoré aj tak väčšinou nepoužívajú.“ (Odkladal, 2015). 

 „Podnikatelia narazili na nový zdroj energie, na ktorom sme nevedomky sedeli 

desiatky rokov. Jeho ťažba je úplné ekologická a nezanecháva po sebe žiadne nové 

znečistenie. Jeho ložiská sa nachádzajú prakticky vo všetkých domácnostiach. Ťažia ho 

však hlavne tie stredne a nízkopríjmové, ktoré tak získali šancu privyrobiť si. Prístroje 

na jeho ťažbu má dnes skoro každý a zvládne to aj dieťa. Navyše dopyt po ňom neustále 
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rastie. Čo je týmto novým, ekologickým, sociálnym, nízko nákladovým a všade dostup-

ným zdrojom? Mŕtvy kapitál. Dnes už oživený.“ (Chovanculiak, 2015).  

Z tohto jasne vyplýva, že kolaboratívna ekonomika je nielen veľmi jedno-

duchána pochopenie, ale taktiež je výhodou pre domácnosti s nízkym alebo stredným 

príjmom, ktorým by tento druh finančnej podpory mohol byť prínosom. Človek môže 

v tomto prípade svoje novonadobudnuté finančné prostriedky minúťza iné statky, ktoré 

by si inak nekúpil. Najväčšiu nevýhodu vo veľkom rozmachu kolaboratívnej ekono-

miky, ako novodobého fenoménu, vidia najmä taxikári a tiež majitelia hotelov, ktorí 

vďaka tejto vysokej ziskovosti zdieľanej ekonomiky prichádzajú o zákazníkov a tým aj 

o svoje zárobky. Keďže tento fenomén má do budúcna trend rozvíjať sa, môže to pre 

tieto malé podnikateľské subjekty znamenať obrovský pokles príjmov a dokonca aj 

stratu zamestnania.  

„To sa však deje pri každej technologickej zmene. Pokiaľ by takéto zmeny ne-

nastali, stále žijeme ešte v jaskyniach." (Kovanda, 2015). 

Kolaboratívna ekonomika sa bude v nasledujúcom období neustále rozvíjať 

a preto sa predpokladajú aj nárasty objemu príjmov zdieľanej ekonomiky. Pre krajiny 

predstavuje kolaboratívna ekonomika príležitosti, aké tu doposiaľ neboli. 

„ Ďalší úspech Európy by mohol vzísť z kolaboratívneho hospodárstva. Našou 

úlohou je podporovať regulačné prostredie, ktoré umožní rozvoj nových obchodných 

modelov, pri súčasnom zabezpečení ochrany spotrebiteľov a spravodlivého zdaňovania 

a podmienok zamestnania.“ (Katainen, 2017). 

„Zdieľaná ekonomika patrí medzi najperspektívnejšie ekonomické trendy sú-

časnosti. Odborníci odhadujú, že do roku 2025 dosiahne jej podiel na svetovej ekono-

mike až 50 %.“ (Čajko, 2017). 

1.1.2. Platformy kolaboratívnej ekonomiky 

„Príchod zdieľanej ekonomiky a internetových platforiem ukázal ľudom, že v 

skutočnosti majú oveľa viacej kapitálu a možností pracovať, ako si doteraz mys-

leli.“ (Chovanculiak, 2015). 

Pojem platforma je v svojej podstate základom toho, aby sme sa mohli dozve-

dieť, kto v našom okolí poskytuje prostredníctvom internetu alebo mobilnej aplikácie 

typ služby, ktorý my ako spotrebitelia v danom momente potrebujeme. Pre konkrétny 

príklad si môžeme uviesť najznámejšie celosvetové platformy medzi ktoré patria spo-

ločnosti ako Uber, Airbnb, Blablacar, ale napríklad aj platformy, ktoré fungujú iba v 

rámci Slovenskej republiky, kam zaraďujeme Jazdomat alebo Žltý melón. 

Asi najznámejšou formou zdieľanej ekonomiky na Slovensku bola platforma 

Uber. Vďaka aplikácii si zákazník mohol objednať obyčajného človeka, ktorý svojím 

vlastným autom poskytoval službu ako taxikár.  Táto forma zdieľanej ekonomiky bola 

na Slovensku vnímaná rôzne. Je mnoho ľudí, ktorý si túto platformu obľúbili, pretože 

je to veľmi jednoduchý a rýchly spôsob ako sa dostať tam, kam človek potrebuje za 
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zvýhodnenú cenu. Avšak tu boli aj ľudia, ktorí Uber odsudzujú. Keďže je vnímaný ako 

alternatívna taxislužba, je viac ako zrejmé, že boli proti nej vo veľkej miere taxikári, 

ktorých táto platforma oberá o zákazníkov, a tiež aj o tržby. Okrem toho sa im nepo-

zdávala myšlienka, že „uberistom“ môže byť každý, kto má vlastné auto, platný vodič-

ský preukaz a čistý register trestov, pretože oni musia splniť oveľa prísnejšie, zákonom 

stanovené podmienky, ako napríklad lekárske prehliadky alebo psychotesty. Bratislav-

ský okresný súd vo februári 2018 vyhovel žalobe taxikárov a prikázal vodičom Uberu 

dodržiavať rovnaké pravidlá, aké platia pre taxislužby. Na základe toho,  dňa 27.3.2018, 

Uber  pozastavil prevádzku v Bratislave do doby, než sa situácia vyjasní. 

Airbnb, taktiež jedna z platforiem kolaboratívnej ekonomiky, sa vyznačuje tým, 

že poskytuje prostredníctvom internetu možnosť prenajať si ubytovanie. Prenajať sa 

dajú izby, ale aj celé byty či rodinné domy. Prenajímanie celých bytových priestorov 

prichádza na trh napríklad vtedy, ak sa rozhodne celá rodina ísť na dovolenku a takýmto 

spôsobom si môžu aspoň časť finančných prostriedkov vynaložených na oddych a relax 

vykompenzovať. 

„Trhovisko krátkodobých prenájmov Airbnb robí z používateľov "malých" pod-

nikateľov.“ (Horáček, 2015). 

Jedinečnou výhodou tohto spôsobu ubytovania je to, že človek môže „načrieť“ 

do kultúry niekoho iného. Takýto druh ubytovania ponúka pre zákazníkov vždy niečo 

iné, nové, zaujímavé, čo inde nemusí nájsť.  

„Ani zďaleka nejde iba o cenu. V ponuke nájdete neskutočne široký sortiment 

ubytovania. Od samostatnej izby, cez celý apartmán až po vily s bazénmi na pobreží 

mora či hausbóty. Vďaka Airbnb sa dostanete k bývaniu, ktoré ďaleko presahuje mož-

nosti hotelov.“ (Rajková, 2017). 

Pri otvorení aplikácie Airbnb, prostredníctvom internetu, sa dajú nájsť okrem 

základných informácií o ubytovaní aj fotografie, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výber 

ubytovania. Okrem toho, na názor spotrebiteľa vplýva aj postoj majiteľa bytu, jeho ko-

munikatívnosť, taktiež to môže byť aj poloha ubytovania, prístupnosť, vybavenie ale 

hlavne cenová dostupnosť. Takýto druh služieb je zo strany spotrebiteľov vnímaný 

veľmi pozitívne a ponúka im nespočetné množstvo možností, kde sa ubytovať, u koho, 

za akých podmienok a za akú cenu. Na opačnej strane stoja majitelia menších hotelov 

a penziónov, ktorí sa tomuto fenoménu až tak netešia, pretože by mohli utrpieť, najmä 

po finančnej stránke.  

Spôsob, akým sa mnohé služby a aktíva poskytujú a spotrebúvajú, sa rýchlo 

mení. Kolaboratívna ekonomika, ktorá je zložitým ekosystémom služieb poskytova-

ných na požiadanie a dočasného využívania aktív na základe výmen prostredníctvom 

online platforiem, sa rozvíja rýchlym tempom. Kolaboratívna ekonomika prináša spo-

trebiteľom väčší výber a nižšie ceny a poskytuje inovačným začínajúcim podnikom a 

tiež existujúcim európskym spoločnostiam príležitosti na rast a to tak v ich domovskej 
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krajine, ako aj v zahraničí. Zároveň zvyšuje zamestnanosť a prináša zamestnancom vý-

hody v podobe možností flexibilnejšieho rozvrhnutia pracovného času, od nekvalifiko-

vaných mikroprác až po príležitostné podnikanie. Zdroje možno využívať efektívnejšie 

a tým zvýšiť produktivitu a udržateľnosť. (Európska komisia, 2015). 

1.2.  Kolaboratívna ekonomika na Slovensku  

„Zdieľaná ekonomika vytvára veľkú príležitosť pre rozvoj nášho hospodárstva.“ 

(Chovanec, 2017). 

Pri riešení legislatívnych úprav zdieľania v rámci Európskej únie sa snažia byť 

štátom nápomocné aj európske inštitúcie. V júni 2016 vydala Európska komisia ozná-

menie COM 2016/356, že Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo ponúka 

členským štátom usmernenia, ako k týmto výzvam pristupovať spôsobom, ktorý vyu-

žije potenciál nových modelov zdieľanej ekonomiky. (Polachová,2016). 

Európska komisia spracovala a vydala sériu odporúčaní ako by sa mohli štáty s 

problematickými otázkami vysporiadať. Medzi odporúčaniami je napríklad určenie 

hranice, kedy ľudia poskytujú svoje služby prostredníctvom týchto platforiem len občas 

a kedy už sa jedná o profesiu. Vlády by mali napríklad určiť počet dní v roku, počas 

ktorých môže človek prenajímať svoj byt turistom bez toho, aby k tomu potreboval 

špeciálne povolenie, či licenciu, obdobné tomu, ktoré je vyžadované od tradičných ho-

telierov. Limit by mohol byť 30 či 60 dní v roku. Cieľom odporúčaní komisie je zjed-

notiť pravidlá naprieč Európskou úniou a zjednodušiť interakciu spotrebiteľov, 

podnikateľov ale aj úradov so zdieľanou ekonomikou (Housková, 2016). 

Ako uvádza Jurkovičová (2017): „Legislatívu treba zapracovať vo všetkých ob-

lastiach, ale v prvom rade by to malo byť vymedzenie rozsahu, v ktorom môžu použí-

vatelia participovať. Zapracovanie legislatívy pre zdieľanú ekonomiku do 

živnostenského zákona poskytne vymedzenie činností, čím garantuje kvalitu služieb 

a bezpečnosť používateľov. Navrhovali by sme aj zvážiť zapracovanie osobitného 

zmluvného typu do Občianskeho, resp. Obchodného zákonníka, ktorý by rámcovo vy-

medzil práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. poskytovateľa a prijímateľa zdieľaného 

zdroja.“ 

Okrem toho Európska komisia uznala veľký ekonomický, sociálny a environ-

mentálny potenciál kolaboratívnej ekonomiky. Komisia presadzuje nižšie vstupné ba-

riéry a zdôrazňuje, že zákazy a kvantitatívne obmedzenia by mali byť aplikované len v 

krajnom prípade. Namiesto toho by mali vlády zjednodušiť všeobecné požiadavky pri 

prístupe na trhy a usilovať sa o zníženie administratívnej záťaže. Uber a ostatné po-

dobné platformy vytvárajú nové ekonomické príležitosti  v celej Európe - pre nezamest-

naných, pre ľudí, ktorí chcú pracovať viac a pre ľudí, ktorí chcú začať vlastné 

podnikanie (Polachová, 2016). 
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Jednou zo zásadných otázok, ktoré so sebou prináša využívanie rôznych foriem 

zdieľanej ekonomiky je otázka právnej úpravy fungovania jednotlivých jej foriem. 

Keďže firmy ako Airbnb alebo BlaBlaCar nie sú tradičnými poskytovateľmi služieb ale 

len sprostredkovateľmi, ktorí poskytujú platformu na stretávanie sa ponuky a dopytu 

po zdieľaných službách, premietnutie akýchkoľvek regulácií v tejto oblasti do zákona, 

môže byť pre vlády jednotlivých štátov problematické. Je potrebné vymedziť, či sa 

jedná ešte o občasné zdieľanie alebo už o podnikanie (Housková, 2016). 

Dnes už v mnohých krajinách zdieľaná ekonomika funguje, je stabilným a le-

gálnym príjmom mnohých ľudí po celom svete. Aktuálne platná legislatíva na Sloven-

sku tento spôsob vôbec neupravuje, naopak, tvoria sa výnimky a úľavy, čo vedie k 

nerovným podmienkam na fungovanie podnikania v konkrétnych sférach.  V prvom 

rade je dôležité určiť, na základe akých zmlúv môže subjekt v danej oblasti podnikať, 

aké záväzky má znášať, koho sa bude týkať daňové zaťaženie a odpovedať si na otázku, 

prečo sa služba ponúkaná na konkrétnom území neriadi daňovými a legislatívnymi pra-

vidlami daného územia. Napríklad, špecifikom prepravných služieb je i ochrana použí-

vateľov, poistenie v prípade nehody, znášanie následkov pri takejto udalosti, 

zabezpečenie kvalitných služieb profesionálnymi vodičmi, prípadne záruka za vodičské 

schopnosti konkrétneho šoféra. Kým sa neidentifikujú práve tieto pojmy, nikdy u nás 

zdieľaná ekonomika nebude fungovať tak, ako fungovať má (Zajaček, 2017). 

Slovensko nepatrí medzi lídrov vo využívaní zdieľanej ekonomiky. Hoci pre 

Slovensko, ako malú krajinu s otvorenou ekonomikou, môže byť zdieľaná ekonomika 

prínosom. Musí sa však dbať najmä na to, aké sa navrhnú riešenia pre rast zdieľanej 

ekonomiky u nás a prepojiť ich s rastom celkového ekonomického hospodárstva. Ta-

káto situácia môže nastať napríklad zvyšovaním počtu pracovných miest v tejto oblasti 

ale zároveň treba poskytnúť zdieľanej ekonomike také prostredie, aby nenastal opak 

a teda aby ľudia neprichádzali o prácu z dôvodu strácania zákazníkov. Jednou z ta-

kýchto možností je zapojiť už existujúcich podnikateľov na Slovensku do kolaboratív-

nej ekonomiky, avšak ani to nemusí zabezpečiť úspešnosť týchto firiem a môže to byť 

pre ich existenciu likvidačné. Je však veľmi dôležité, aby sa na Slovensku kolaboratívna 

ekonomika podporila a tým aby sa podporil aj rozvoj informačných technológií a zdie-

ľania. 

Čím ďalej tým viac ľudí je ochotných zdieľať svoj majetok s inými a využiť tak 

výhody tzv. zdieľanej ekonomiky. Ak vlády dokážu správne nastaviť pravidlá, môžu 

dosiahnuť „win-win“ situáciu pre krajiny, aj ich občanov (Polachová, 2016). 

2. ANALYTICKÁ ČASŤ  

Naším cieľom v analytickej časti práce bolo zistiť, či mikro, malé a stredné pod-

niky na Slovensku majú poznatky z oblasti kolaboratívnej ekonomiky a či využívajú 

alebo v minulosti využili platformy kolaboratívnej ekonomiky. Pre našu analýzu sme 

pripravili štruktúrovaný dotazník pomocou nástroja Google Forms, ktorý je k dispozícií 
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pre registrovaných používateľov zdarma. Základný súbor pre náš výskum tvorili mikro, 

malé a stredné podniky na Slovensku. Z nich sme náhodným výberom oslovili 300 pod-

nikov prostredníctvom elektronického dotazníka, na ktorý odpovedalo 36 respondentov 

z oslovených podnikov, ktorí tvorili výberový súbor. Návratnosť elektronického dotaz-

níka bola 12%, čo predstavuje nízku mieru návratnosti. 

2.1. Cieľ analytickej časti 

Keďže kolaboratívna ekonomika je v dnešnej dobe vnímaná ako novodobý 

trend, nie je pravidlom, že každý podnik sa už s jej službami mal možnosť stretnúť 

vo svojej praxi, alebo že už v minulosti využil určitú jej platformu. Hlavným cieľom 

analýzy bolo preto zistiť, či vybrané podniky kolaboratívnu ekonomiku a jej platformy 

využívajú a ak áno, či boli so službami spokojní  alebo naopak nespokojní a či sú ich 

skúsenosti s touto formou ekonomiky vnímané pozitívne alebo negatívne. Oslovené 

podniky mali tiež možnosť vyjadriť svoj názor na daňové pravidlá zo strany štátu voči 

platformám kolaboratívnej ekonomiky. 

2.2. Vyhodnotenie dotazníka 

Pri vyhodnotení dotazníkového prieskumu sme pracovali predovšetkým s pri-

márnymi zdrojmi - teda priamymi odpoveďami oslovených podnikov na otázky, týka-

júce sa kolaboratívnej ekonomiky a jej využívania. 

Prvé otázky v dotazníku boli zamerané predovšetkým na všeobecnú identifiká-

ciu základných charakteristík náhodne oslovených podnikov. V grafe číslo 1 sme zob-

razili, do akých kategórií dané podniky patria. 

 

Graf 1 Do akej kategórie podnikov patríte? 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Z uvedeného grafu jasne vyplýva, že najviac z opýtaných podnikov bolo z ka-

tegórie mikropodnik, a to až 83,3%. Hranicu 8% z oslovených podnikov dosiahli pod-

niky, ktoré sa zaraďujú do kategórie malý podnik a stredný podnik. Medzi 

respondentami nebol žiadny veľký podnik, 

Druhá otázka sa týkala výberu oblasti, v ktorej daný podnik podniká. 

 

Graf 2 Zvoľte hlavnú oblasť Vášho podnikania: 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Najviac podnikov, odpovedajúcich na túto otázku, podnikalo v oblasti služieb 

(33%), informačných technológií (25%) a v oblasti bankovníctva a financií (17%). 

Z podnikateľských oblastí administratívy a verejnej správy, automobilového prie-

myslu, distribúcie, elektrotechniky, farmácie a kozmetiky, kultúry, zábavy a voľného 

času, poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, remeselnej výroby, strojárenstva, 
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školstva a vzdelávania, ubytovania, stravovania a pohostinstva a zdravotníctva a so-

ciálnych služieb sa oslovené podniky nezapojili do dotazníkového prieskumu. 

V tretej otázke sme zisťovali samosprávny kraj v ktorom sa daný podnik nachá-

dza. 

 

Graf 3 V ktorom samosprávnom kraji sídli Váš podnik? 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Na základe odpovedí môžeme skonštatovať, že najviac podnikov sídlilo v Ban-

skobystrickom a Košickom samosprávnom kraji (po 25%).  

Pri v poradí štvrtej otázke sme chceli zistiť, či sa oslovené podniky  už niekedy 

v praxi stretli s pojmom kolaboratívna ekonomika. 

 

Graf 4 Už ste sa stretli vo Vašej praxi s pojmom kolaboratívna (zdieľaná) ekonomika? 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Na základe daného grafu môžeme vidieť, že doposiaľ sa s týmto pojmom stretlo 

už 64% oslovených podnikov. Taktiež môžeme z grafu vyčítať, že 36% oslovených 

podnikov sa s týmto hospodárskym systémom ešte v praxi nestretlo vôbec. 

V ďalšej otázke bolo hlavnou úlohou identifikovať tie podniky, ktoré sa už s po-

jmom kolaboratívna ekonomika stretli a následne na základe odpovedí posúdiť, aký je 

postoj jednotlivých podnikov voči tomuto novodobému fenoménu.  

  

Graf 5 Ak áno, aký je Váš postoj voči platformám kolaboratívnej ekonomiky? (Naprí-
klad Airbnb, Blablacar, Sharilo, Uber a pod.) 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Z odpovedí môžeme skonštatovať, že úplne pozitívny postoj voči kolaboratív-

nej ekonomike má z oslovených podnikov 25% a skôr pozitívny postoj vyjadrilo 34%. 

Naopak, skôr negatívny postoj voči kolaboratívnej ekonomike vyjadrilo iba 8% z opý-

taných podnikov. S úplne negatívnym postojom sme sa v tomto prieskume zo strany 

oslovených podnikov nestretli.  

V nasledujúcej otázke sme chceli zistiť, či už oslovené podniky využili v rámci 

svojho podnikania niektorú zo služieb, ktoré kolaboratívna ekonomika prostredníctvom 

svojich platforiem ponúka.  

 

Graf 6 Využili ste už v rámci Vášho podniku služby kolaboratívnej ekonomiky? 
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Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Na základe grafu môžeme dospieť k záveru, že polovica respondentov doposiaľ 

nevyužila v rámci svojho podniku žiadnu službu, ktorú poskytuje kolaboratívna ekono-

mika prostredníctvom svojich platforiem. Naopak si však môžeme všimnúť, že pri-

bližne 42% z oslovených podnikov už služby kolaboratívnej ekonomiky využilo. 

Ďalšia otázka bola zameraná len na respondentov, ktorí na predchádzajúcu 

otázku odpovedali kladne. Podniky, ktoré odpovedali pozitívne mali za úlohu vybrať 

z ponúknutých možností oblasť, v ktorej využili služby kolaboratívnej ekonomiky. 

 

Graf 7: Ak áno, v akej oblasti? 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Z grafu môžeme skonštatovať, že v oblasti ubytovania tieto služby využilo až 

40% z oslovených podnikov. Ostatné oblasti – oblasť dopravy, oblasť zdieľania kance-

lárskych alebo skladových priestorov a oblasť zdieľania pracovnej techniky - sa anga-

žovali na celkovej miere využívania služieb kolaboratívnej ekonomiky podielom 20%. 

Ďalšie otázka bola zameraná predovšetkým na podniky, ktoré už využili služby 

kolaboratívnej ekonomiky. Hlavným cieľom bolo zistiť, či skúsenosti s kolaboratívnou 

ekonomikou na nich mali prevažne pozitívny alebo negatívny vplyv.  
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Graf 8: Ako hodnotíte Vaše skúsenosti s kolaboratívnou ekonomikou? 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Z výsledného grafu môžeme pozorovať, že u oslovených podnikov boli všetky 

skúsenosti so službami kolaboratívnej ekonomiky buď úplne (17%) alebo skôr pozi-

tívne (41%). Až 42% z oslovených podnikov nevedelo skúsenosti s kolaboratívnou 

ekonomikou posúdiť. Negatívne skúsenosti s kolaboratívnou ekonomikou nevyjadril 

v dotazníkovom prieskume žiadny z oslovených podnikov. 

Nasledujúca otázka bola orientovaná na posúdenie, či sú na Slovensku (podľa 

podnikov) pre kolaboratívnu ekonomiku nastavené správne pravidlá. 

 

Graf 9: Sú (podľa Vášho názoru), pre rozvoj kolaboratívnej ekonomiky pripravené 
správne zákony a daňové pravidlá zo strany štátu? 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Na základe uvedeného grafu môžeme konštatovať, že 59% z opýtaných podni-

kov nevedelo posúdiť, či sú nastavené daňové pravidlá a zákony správne zo strany 

štátu. Z oslovených podnikov, ktoré vedeli zhodnotiť túto situáciu, sa až 80% prikláňa 

k názoru, že zákony a daňové pravidlá nie sú zo strany štátu správne pripravené.  

Nasledujúca otázka z dotazníka bola otvorená a zameraná na tie podniky, ktoré 

na predošlú otázku reagovali záporne a teda neboli spokojní s tým, ako sú nastavené 

pravidlá zo strany štátu. Mohli vyjadriť svoj názor na to, aké opatrenia by mal štát za-

viesť, aby sa celkovo zlepšila táto oblasť ekonomiky.  

Názory na túto otázku boli veľmi jasné zo strany oslovených podnikov. Zhodo-

vali sa s tým, aby spoločnosti, ktoré ponúkajú služby kolaboratívnej ekonomiky platili 

dane v krajine, v ktorej bol vytvorený ich príjem. Okrem toho aj zdanenie tohto nového 

spôsobu podnikania, napríklad priamo cez internetové stránky - teda jednoducho da-

ňové pravidlá pre digitálne platformy a celkovo pre digitálny trh. 

Posledná otázka z dotazníka bola zameraná na to, či sa oslovené podniky 

domnievajú, že fenomén kolaboratívnej ekonomiky v budúcnosti ovplyvní ich oblasť 

podnikania. 

 

Graf č. 10: Domnievate sa, že kolaboratívna ekonomika v budúcnosti ovplyvní Vaše 
podnikanie? 
Zdroj: Vlastné spracovanie. 

 

Na základe údajov z grafu sa až 50% z oslovených podnikov domnieva, že ko-

laboratívna ekonomika v budúcnosti ovplyvní ich podnikanie. V porovnaní s tým, 25% 

z opýtaných podnikov predpokladá, že kolaboratívna ekonomika nebude mať na ich 

podnikanie žiadny vplyv. 

Z výsledného dotazníkového prieskumu môžeme skonštatovať, že náhodne 

oslovené mikro, malé a stredné  podniky nemajú voči kolaboratívnej ekonomike pred-

sudky, ich postoj voči týmto digitálnym platformám je vo veľkej miere pozitívny. Tak-

tiež si môžeme všimnúť, že podniky najviac využívali služby kolaboratívnej 

ekonomiky v oblasti ubytovania. Názory oslovených podnikov, ktoré vedeli zhodnotiť 
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situáciu v oblasti kolaboratívnej ekonomiky sa zhodovali v tom, že nie sú pripravené 

správne daňové pravidlá a zákony zo strany štátu a štát by mal zasiahnuť v podobe pla-

tenia daní v krajine, kde bol vytvorený príjem a tiež zdanenie tohto nového spôsobu 

podnikania, napríklad priamo cez internetové stránky. Spravodlivo by sa mali nastaviť 

aj regulácie v oblasti klasickej ekonomiky, pretože nedovoľujú už existujúcim podni-

kom a podnikateľom také vymoženosti a úľavy, ako je to v prípade zdieľanej ekono-

miky. 

 

2.3. Návrh digitálnej platformy pre vybraný podnik 

Pri návrhu digitálnej platformy pre vybraný podnik sme sa rozhodli zamerať sa 

na start-up, ktorý by fungoval prostredníctvom digitálnej platformy v rámci Bansko-

bystrického kraja. Tento druh digitálnej platformy by ponúkal registrovaným používa-

teľom prístup k nevyužívaným aktívam. Vytvorila by sa jednoduchá digitálna 

platforma, dostupná pre mobilné telefóny aj osobné počítače, ktorá by umožnila využí-

vať začínajúcim alebo už zabehnutým podnikom, buď dočasne alebo úplne, voľný a ne-

využívaný statok. Mohli by sa sem zaregistrovať jednak používatelia, ktorí by boli 

ochotní a schopní nevyužívané statky pomocou aplikácie ponúkať alebo naopak použí-

vatelia, ktorí by mali záujem prostredníctvom aplikácie vyhľadať nevyužívaný statok.  

Vo vytvorenej digitálnej platforme, by si mohol používateľ vybrať z ponuky, 

alebo naopak ponúknuť ostatným používateľom z nasledujúcich dostupných nevyuží-

vaných statkov, napríklad:  

 nevyužívané kancelárske a skladové priestory, 

 prepravné vozidlá, 

 technické zariadenia, 

 náradie, 

 pracovnú silu. 

Používatelia tejto digitálnej aplikácie by tak mohli jednoduchým spôsobom dos-

tať alebo poskytnúť prostredníctvom digitálnej platformy dočasne nevyužívaný statok, 

ktorý by im v danej chvíli priniesol očakávaný úžitok. Veľkým pozitívom by mohol 

byť pre používateľov fakt, že je to uzatvorenie obchodu v jednom kraji, v dostupnej 

vzdialenosti a za rozumnú cenu. Jediná podmienka, ktorá by musela byť splnená, aby 

sa používatelia vedeli dostať k výberu z konkrétnych možností alebo ich poskytnúť 

v rámci digitálnej platformy, je nenáročná registrácia. Pri registrácii by aplikácia poža-

dovala od budúceho používateľa iba základné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, 

dátum narodenia, adresu, e-mail a telefonický kontakt. Po registrácii by si používatelia 

aplikácie mohli vybrať z dvoch možností – či majú záujem ponúkať nevyužívané statky 

alebo naopak majú o tieto statky záujem. Používatelia by tak mali prístup k celej po-
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nuke dostupných možností, ktorú by tvorili už spomínané kancelárske a skladové prie-

story, vozidlá, technika a tiež náradie. Čokoľvek z ponuky na danej platforme by mohli 

používatelia zakúpiť alebo ponúknuť priamo v aplikácii za zvýhodnenú cenu úplne 

ľahko - zadaním údajov z kreditnej alebo debetnej karty, vďaka čomu by prebehla fi-

nančná transakcia, ktorá by zabezpečila výmenu statku za peňažné prostriedky.  

Táto platforma by navyše poskytovala pre používateľov jednoduchý prístup 

k tomu, čo potrebujú alebo ponúkajú. V prípade, že používateľ prejavuje záujem o vy-

braný statok, sa po zaregistrovaní prihlási a do vyhľadávača zadá o čo presne prejavuje 

svoj záujem. Na základe zadanej položky by vygeneroval systém digitálnej aplikácie 

požadované výsledky. Z vygenerovaných výsledkov si bude môcť používateľ vybrať 

z viacerých možností práve tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať. V prípade kancelár-

skych priestorov to budú napr. priestory dostatočne veľké, v lokalite, ktorá bude spĺňať 

všetky jeho požiadavky a tiež nesmieme zabudnúť na cenu, ktorú bude používateľ 

ochotný zaplatiť. Pri skladových priestoroch sa bude používateľ okrem ceny tiež zaují-

mať o rozlohu priestoru a možnosti využitia priestoru na účel, ktorý potrebuje.  

V prípade prepravných vozidiel bude používateľ prihliadať najmä na zámer, pre 

ktorý chce dané vozidlá použiť. Budú to buď vozidlá určené na prepravu osôb, kam 

môžeme zaradiť osobné automobily, mikrobusy, autobusy alebo to budú vozidlá určené 

na prepravu nákladu, kde patria dodávky, nákladné vozidlá alebo kamióny.  

Pri technických zariadeniach bude používateľ sledovať najmä odvetvie priemy-

selnej výroby, v ktorej bude technické zariadenie využívať, napríklad strojársky prie-

mysel, stavebný priemysel, elektrotechnický priemysel, chemický priemysel, drevársky 

priemysel, poľnohospodársky priemysel a tiež textilný priemysel. Pri náradí, o ktoré 

bude mať používateľ záujem bude sledovať najmä parametre náradia, stav náradia, opo-

trebovanosť, funkčnosť a mnohé ďalšie ukazovatele.  

Po výbere z výsledkov, ktoré registrovanému používateľovi vypíše systém, si 

bude môcť používateľ vybrať z navrhovaných výsledkov čo najlepšie aj vďaka ďalším 

príležitostiam, ktoré bude aplikácia poskytovať. Prvou príležitosťou, ktorú bude digi-

tálna platforma ponúkať bude skutočnosť, že každý registrovaný používateľ, ktorý 

pridá pomocou tejto platformy nevyužívaný statok, bude mať vytvorené svoje vlastné 

konto. V tomto konte budú môcť ostatní používatelia bezplatne hlasovať, či boli s po-

núkanými statkami spokojní alebo nespokojní. Na základe týchto ohodnotení, budú 

môcť používatelia, ktorí majú o ponúkané statky záujem lepšie posúdiť a vybrať si 

z ponúkaných možností tú najlepšiu, s najvyšším ohodnotením. Druhou výhodou, ktorú 

bude digitálna platforma ponúkať, bude priestor pre komentáre v rámci profilu regis-

trovaných používateľov, kde budú mať ostatní používatelia možnosť vyjadriť svoj ná-

zor na prístup, ochotu, komunikatívnosť, spokojnosť, rýchlosť dodania, kvalitu služby 

a iné. 

V prípade, že sa používateľ rozhodne poskytnúť pomocou platformy nevyuží-

vaný statok, po zaregistrovaní sa prihlási a vyberie správne a dôkladne to, čo bude 
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v skutočnosti naozaj reálne ponúkať. Okrem výberu z možností, čo bude na danej plat-

forme prezentovať, je potrebné, aby vo svojom profile uviedol kontaktné údaje v prí-

pade, že by sa ho vybraný používateľ rozhodol osloviť. Po uvedení kontaktných údajov, 

môže používateľ vo svojom profile zverejniť viacero fotografií prípadne videí s pro-

duktom, ktorý chce v rámci platformy ponúkať za zvolenú cenu. Používateľ bude môcť 

taktiež rozhodnúť vo svojom konte, či bude pôsobiť v rámci celého Banskobystrického 

kraja alebo sa rozhodne pôsobiť a ponúkať voľný a nevyužívaný statok len vo vybra-

nom meste. Na základe údajov uvedených v profile používateľa ho môžu neskôr kon-

taktovať používatelia aplikácie, ktorí budú mať o ponúkaný statok záujem. 

Používatelia, ktorí sa rozhodli o uzatvorenie výmenného obchodu, môžu po prebehnutí 

obchodu v digitálnej aplikácii zahlasovať a okomentovať spokojnosť, prípadne nespo-

kojnosť, či už s daným statkom alebo so samotným používateľom. Statok môžu ohod-

notiť napríklad z pohľadu, či bol splnený účel, pre ktorý si ho zapožičali, či nebol 

poškodený, či spĺňal parametre, ktoré spĺňať mal. Používateľa môžu ohodnotiť na zá-

klade toho, či bol komunikatívny, spoľahlivý, flexibilný a či boli statky dodané rýchlo 

a včas. Dodanie nevyužívaných statkov by prebehlo po dohode medzi používateľmi, 

ktorí prejavujú o statok záujem a medzi používateľmi, ktorí ponúkajú statok. Bolo by 

na vzájomnej dohode medzi oboma stranami, kto, kedy, kde a za akú cenu dopraví daný 

statok.  

Tento druh digitálnej platformy, ktorú by start-up prevádzkoval, by bol jedno-

duchým spôsobom prístupný pre všetkých používateľov, ktorí by mali záujem o jeho 

využívanie. Jednoduchosť, zrozumiteľnosť, ľahká ovládateľnosť, spoľahlivosť, nená-

ročnosť a tiež pravdivosť sú najdôležitejšími atribútmi, ktoré by predurčovali tento druh 

digitálnej platformy k úspešnému a využiteľnému konceptu. Digitálna platforma by 

mala byť prevádzkovaná na najrozšírenejších mobilných operačných systémoch (An-

droid, iOS a Windows Phone) ako aj na najbežnejších súčasných desktopových operač-

ných systémoch pre personálne počítače (MS Windows, Mac OS X, Linux a Solaris). 
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ZÁVER 

Cieľom práce bolo opísať fenomén dnešnej doby - kolaboratívnu ekonomiku 

a jej využitie v malých a stredných podnikoch. Keďže dnes už takmer každý obyvateľ 

SR používa prenosné mobilné zariadenia a s nimi súvisiaci internet, je logické, že zdie-

ľaná ekonomika, ktorá funguje najmä prostredníctvom týchto zariadení, sa bude per-

manentne rozvíjať. Preto je dôležité spoznať náležitosti kolaboratívnej ekonomiky 

a snažiť sa získať z nich maximálny možný úžitok. 

V prvej kapitole sme charakterizovali pojem  digitálna platforma kolaboratívnej 

ekonomiky a tiež sme sa zamerali ako funguje zdieľaná ekonomika na Slovensku. Stále 

viac a viac sa tento trend globálne rozvíja, za čo samozrejme môžeme vďačiť interne-

tovej dobe, v ktorej žijeme. Alternatívy, ktoré nám zdieľaná ekonomika ponúka, už tak-

mer nemajú hraníc. 

V druhej kapitole práce sme sa venovali analýze dotazníkového prieskumu, 

ktorý mapoval názory oslovených podnikov na kolaboratívnu ekonomiku. Prostredníc-

tvom dotazníkov sme zistili, že až 64% z oslovených podnikov sa stretlo vo svojej praxi 

s pojmom kolaboratívna ekonomika a 83,5% z nich má s týmto hospodárskym systé-

mom pozitívnu skúsenosť. Zistili sme aj skutočnosť, že 50% z opýtaných podnikov sa 

domnieva, že kolaboratívna ekonomika v budúcnosti bude mať vplyv na ich druh pod-

nikania. Podniky tiež v dotazníkovom prieskume prezentovali svoju nespokojnosť s na-

stavenými pravidlami pre kolaboratívnu ekonomiku na Slovensku a vyjadrili ju hlavne 

voči daňovým pravidlám. Hlavným cieľom z pohľadu štátu by preto malo byť nastave-

nie čo najprospešnejších daňových pravidiel pre všetky existujúce oblasti kolaboratív-

nej ekonomiky. Štát by sa mal zaoberať aj otázkou nastavenia spravodlivých pravidiel 

a regulácií v oblasti klasickej ekonomiky, pretože už existujúcim podnikom neposky-

tuje také vymoženosti a úľavy, ako je to v prípade zdieľanej ekonomiky. Práve to je 

tým správnym regulačným kľúčom k tomu, aby sa zdieľaná ekonomika do budúcnosti 

čo najviac podporila a aby sa dosiahli čo najlepšie príležitosti pre všetky jej oblasti.  

V poslednej návrhovej časti práce sme vytvorili návrh digitálnej platformy pre 

vybraný podnik (start-up) v Banskobystrickom kraji. Detailne sme sa venovali atri-

bútom, ktoré by mala takáto digitálna platforma spĺňať.  
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PRÍLOHY 

Príloha 1: Dotazník – kolaboratívna ekonomika. 
 

1. Do akej kategórie podnikov patríte?  

 Mikropodnik (0-9 zamestnancov) 

 Malý podnik (10-49 zamestnancov) 

 Stredný podnik (50-249 zamestnancov) 

 Veľký podnik (nad 250 zamestnancov) 

 

2. Zvoľte hlavnú oblasť Vášho podnikania:  

 Administratíva a verejná správa 

 Automobilový priemysel 

 Bankovníctvo, financie 

 Distribúcia 

 Elektrotechnika 

 Energetika 

 Farmácia, kozmetika 

 Informačné technológie 

 Kultúra, zábava a voľný čas 

 Poľnohospodárstvo 

 Potravinársky priemysel 

 Reklama, marketing 

 Remeselná výroba 

 Služby 

 Stavebníctvo 

 Strojárenstvo  

 Školstvo a vzdelávanie 

 Ubytovanie, stravovanie, pohostinstvo 

 Zdravotníctvo a sociálne služby 

 

3. V ktorom samosprávnom kraji sídli Váš podnik?  

 Banskobystrický samosprávny kraj 

 Bratislavský samosprávny kraj 

 Košický samosprávny kraj 

 Nitriansky samosprávny kraj 

 Prešovský samosprávny kraj 

 Trenčiansky samosprávny kraj 

 Trnavský samosprávny kraj 

 Žilinský samosprávny kraj 

 

4. Už ste sa stretli vo Vašej praxi s pojmom kolaboratívna (zdieľaná) ekonomika?  

 Áno 

 Nie 
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 Neviem posúdiť 

 

5. Ak áno, aký je Váš postoj voči platformám kolaboratívnej ekonomiky? 

(Napríklad Airbnb, Blablacar, Sharilo, Uber a pod.)  

 Úplne pozitívny 

 Skôr pozitívny 

 Skôr negatívny 

 Úplne negatívny 

 Neviem posúdiť 

 

6. Využili ste už v rámci Vášho podniku služby kolaboratívnej ekonomiky?  

 Áno 

 Nie 

 Neviem posúdiť 

 

7. Ak áno, v akej oblasti?  

 V oblasti dopravy 

 V oblasti ubytovania 

 V oblasti zdieľania kancelárskych alebo skladových priestorov 

 V oblasti zdieľania pracovnej techniky(napríklad náradia, strojov a pod.) 

 

8. Ako hodnotíte Vaše skúsenosti s kolaboratívnou ekonomikou?  

 Úplne pozitívne 

 Skôr pozitívne 

 Skôr negatívne 

 Úplne negatívne 

 Neviem posúdiť 

 

9. Sú (podľa Vášho názoru), pre rozvoj kolaboratívnej ekonomiky pripravené správne zákony 

a daňové pravidlá zo strany štátu?  

 .............................................................................................................................. 

 

10. Domnievate sa, že kolaboratívna ekonomika v budúcnosti ovplyvní Vaše podnikanie?  

 Áno 

 Nie 

 Neviem posúdiť 

 


