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5. Obsah  

Práca prezentuje výsledky výskumu sledujúceho koncentráciu trhu a jej 

vplyv na kontrahovanie služby zberu a odvozu TKO na strednom Slovensku. 

Koncentrácia trhu, rovnako ako napríklad transakčné náklady, sa v 

posledných rokoch častejšie objavujú ako možné faktory nákladovej 

efektívnosti kontrahovania verejných služieb a častokrát upozorňujú na 

obmedzenú platnosť zaužívaných teórií o tom, že kontrahovanie so sebou 

prináša oproti internému zabezpečeniu služby nižšie náklady. Cieľom práce 

je na základe teoretických východísk skúmania koncentrácie trhu ako 

jedného z faktorov kontrahovania verejných služieb a analýzy koncentrácie 

trhu služby zberu a odvozu TKO v podmienkach vybraných municipalít, určiť 

vplyv koncentrácie trhu na cenu kontrahovanej služby. 

Výskum prezentovaný v tejto štúdii je súčasťou projektu VEGA 1/0029/21 

Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore. 

Výsledky štúdie sa vzťahujú na dva výskumné predpoklady – prvý o tom, že 

koncentrácia trhu služby zber a odvoz TKO je na strednom Slovensku vysoká. 

Tento výskumný predpoklad sa potvrdil, keďže všetky sledované okresy 

z hľadiska koncentrácie trhu patrili do poslednej skupiny, ktorá je 



definovaná prítomnosťou monopolu alebo 2 významných producentov 

služby. Druhý predpoklad o tom, že vysoká koncentrácia trhu služby so 

sebou prináša vyššie ceny sa potvrdil len čiastočne. Pozorovali sme niekoľko 

trendov: v prípade, kedy službu produkujú Technické služby miest, ktoré 

zväčša fungujú len v jednom okrese a považujeme ich za externého 

dodávateľa, majú najnižšie ceny za službu napriek tomu, že v danom okrese 

neexistuje pre ne iná konkurencia na rovnakej úrovni. Naopak najvyššie ceny 

boli zaznamenané v okresoch, kde službu zabezpečovali čisto súkromné 

firmy, teda obchodné spoločnosti fungujúce v rovnakej právnej forme od 

svojho vzniku. 
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