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ABSTRAKT 

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. 
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ÚVOD 

Práca sa zaoberá koncentráciou trhu a jej dopadom na kontrahovanie služby 

zber a odvoz TKO v okresoch stredného Slovenska. Kontrahovanie bolo spoločnosťou 

už od 80. rokov 20. storočia vnímané ako ideálny spôsob zabezpečenia služieb 

vzhľadom na to, že predpokladalo nákladové úspory spolu s vyššou kvalitou 

zabezpečených služieb v porovnaní s interným zabezpečením organizácie. 

V posledných rokoch sa však domáce a zahraničné štúdie od pôvodného ponímania 

možností kontrahovania vzďaľujú a poukazujú na možné problémy v oblastiach ako sú 

transakčné náklady alebo práve koncentrácia trhu.  

V práci uvažujeme s dvomi výskumnými predpokladmi o vysokej koncentrácii 

trhu služby zberu a odvozu TKO na strednom Slovensku a o tom, že vysoká 

koncentrácia trhu – situácia kedy sa na trhu nachádza málo subjektov alebo existuje 

monopol – je spojená s vyššími nákladmi na službu. Výberovým súborom pre túto 

prácu bolo 195 municipalít v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, ktoré odpovedali na 

elektronický dotazník zasielaný v roku 2021. 

V prvej kapitole práce predstavujeme teoretické východiská na tému 

koncentrácie trhu a jej dopadom na kontrahovanie služby zberu a odvozu TKO. V prvej 

časti kapitoly sa sústreďujeme na vymedzenie pojmu kontrahovanie a v druhej časti 

kapitoly predstavujeme najnovšie domáce a zahraničné štúdie za posledných 15 rokov. 

V druhej kapitole na úvod predstavujeme výskumné otázky, výberový súbor 

spolu s reprezentatívnosťou vzhľadom na základný súbor, mieru kontrahovanie voči 

internalizácii a v ďalšej časti skúmame samotné potvrdenie alebo vyvrátenie 

výskumných predpokladov. Práca pre výpočet koncentrácie trhu využíva Herfindahl-

Hirschmanov index (HHI) a pomocou ukazovateľov náklady na jedného obyvateľa 

a náklady na jednu tonu odpadu sledujeme ceny v jednotlivých okresoch. Na záver 

kapitoly porovnávame namerané hodnoty HHI s nákladovými ukazovateľmi. 

V závere práce na základe vykonanej analýzy z druhej kapitoly odpovedáme na 

výskumné predpoklady, predstavujeme výsledky a zaznamenané trendy a nakoniec 

formulujeme možné rady pre slovenské municipality, keďže práca je určená práve pre 

ne. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

V nasledujúcej kapitole budú predstavené teoretické východiská založené na 

výsledkoch domácich a zahraničných štúdií skúmajúcich koncentráciu trhu a jej vplyv 

na kontrahovanie služby zber a odvoz TKO. 

1.1 Kontrahovanie služby zberu a odvozu TKO 

Brooks (2004, str. 472) definuje kontrahovanie takto: „Kontrahovanie 

predstavuje proces, kedy firma v súkromnom sektore vstúpi do kontraktu s vládnou 

jednotkou aby vyprodukovala určitú službu. V rámci tejto dohody súkromný sektor 

službu vytvára a je platený vládnou jednotkou“. Najčastejšie kontrahované služby na 

municipálnej úrovni predstavujú zber a odvoz odpadu, údržba verejného osvetlenia,  

verejnej zelene a správa cintorínov. 

Mikušová Meričková, Nemec, Soukopová a Šumpíková (2021) predstavujú 

kontrahovanie zberu a odvozu TKO ako najčastejšie používaný spôsob zabezpečenia 

tejto služby v slovenských a českých municipalitách. V literatúre – či už domácej alebo 

zahraničnej – sa výrazy kontrahovanie a outsourcing častokrát zamieňajú. Podľa 

Manuálu obstarávania OSN (2012) outsourcing predstavuje proces kontrahovania 

procesov a služieb, ktoré organizácia v minulosti zabezpečovala interne, alebo tých, 

ktoré organizácia považuje za dôležité a nevyhnutné. Mikušová Meričková a kol. 

(2012) označujú outsourcing ako jednu z foriem kontrahovania, pričom zahŕňa 

vnútorné, resp. pomocné služby v organizácii, ktoré nesúvisia s jej hlavnou činnosťou. 

Preto v tejto práci uvažujeme len s pojmom kontrahovanie, pokiaľ ide o službu zberu 

a odvozu TKO. 

Hlavnou otázkou pri tejto téme je cenová efektívnosť kontrahovania služby 

oproti internému zabezpečeniu. Touto témou sa zaoberalo mnoho štúdií (Bel, Fageda 

a Warner, 2010, Mikušová Meričková, Nemec, Soukopová a Šumpíková, 2021, 

Petersen, Hjelmar a Vrangbæk, 2018,...) avšak žiadna z nich nedospela k jednoznačnej 

odpovedi o tom, ktorý spôsob zabezpečenia služby predstavuje lepší spôsob znižovania 

nákladov. Na základe vlastného výskumu (Murínová, 2020) však bol v slovenských 

municipalitách pozorovaný fakt, že napriek vyššej nákladovosti kontrahovania neboli 

municipality ochotné službu zabezpečovať interne, pričom predpokladáme že dôvodom 
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je vysoká technická náročnosť služby a neochota municipalít vynaložiť čas 

a prostriedky na zmenu spôsobu zabezpečenia.  

1.2 Trhová koncentrácia a jej vplyv na ceny zberu a odvozu TKO 

Ako v svojej práci uvádzajú Gradus, Schoute a Dijkgraaf  (2018), štúdie sa pri 

téme kontrahovania čím ďalej tým viac zameriavajú na faktory ako transakčné náklady 

alebo koncentrácia trhu, ktoré častokrát ukazujú výsledky v neprospech vyššej 

nákladovej efektívnosti kontrahovania miestnych verejných služieb. Autori sa zamerali 

na dáta o koncentrácii trhu služby zberu a odvozu TKO v Holandsku v rokoch 2006 až 

2014. Pri skúmaní nebolo zistené, že by sa trhové podiely veľkých firiem počas rokov 

zvyšovali, avšak autori zaznamenali trend spájania municipalít, kedy ich počet medzi 

sledovanými rokmi klesol z 458 na 403. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú výsledné 

hodnoty HHI pre sledované obdobia pre oblasti s polomerom 30 km, 50 km a 70 km. 

Tabuľka 1 Hodnoty HHI pre sledované holandské municipality v období 2002 až 2014 

rok 2002 2006 2010 2014 

Veľkosť sledovaného územia 

30 km 5600 5400 5000 6600 

50 km 4600 4600 3900 4400 

70 km 4100 4000 3100 3700 

Zdroj: Gradus, Schoute, Dijkgraaf (2018) 

Pokiaľ sa riadime stupnicou Ministerstva spravodlivosti U.S.A., vidíme že 

holandský trh je vysoko koncentrovaný.  Ďalej autori skúmali, ako koncentrácia trhu 

vplýva na ceny služieb. Výsledkom bolo, že zber a odvoz TKO pomocou kontrahovania 

je oproti ostatným spôsobom zabezpečovania o 22% lacnejší v roku 2002, o 3% v 2006, 

o 10% v 2010 a 17% v 2014. Bol teda pozorovaný trend, kedy sa nákladová efektívnosť 

kontrahovania v roku 2006 znížila takmer na nulu a v nasledujúcich rokoch sa len 

mierne zvyšovala. Autori vidia ako dôvod zákon o kompenzačnom fonde DPH, ktorý 

mal za následok zvyšovanie cien súkromných firiem. Pri porovnaní však autori zistili, 

že ceny sú vo väčšej miere nezávislé od HHI a iných indexov koncentrácie, ktoré boli 

použité.  

Di Foggia a Beccarello (2021) pri skúmaní hodnôt HHI zistili, že len v 4 

regiónoch zo skúmaných 20 bola hodnota indexu nižšia ako 2000, pričom celkový 

priemer hodnôt dosiahol 4161. Môžeme teda povedať, že taliansky trh je vysoko 

koncentrovaný. Autori tiež zistili vysoký nárast koncentrácie v prípade, že sa sledované 

územie zmenšuje. Pri skúmaní efektu koncentrácie trhu na cenu služby zistili mierne 
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zvyšovanie nákladov pri rastúcom Herfindahlovom-Hirschmanovom indexe, ale 

naopak znižovanie nákladov v prípade rastúceho C1 indexu – ten skúma len najväčšiu 

firmu v odvetví. Preto autori hypotetizujú, že vo väčších regiónoch, v ktorých sa 

spracúva väčšie množstvo odpadu a konkurencieschopnosť je rovnako vyššia, by 

oligopolná štruktúra mohla znamenať rastúce ceny zberu a odvozu TKO. 

Pavel a Slavík (2017) skúmali v svojej štúdii efekt konkurencie na trh zberu 

a odvozu TKO v Českej republike. Vytvorili 2 regresné modely, pričom druhý model 

identifikoval faktory, ktoré ovplyvňujú výdavky a ceny pre službu zberu a odvozu TKO 

v prepočte na jedného obyvateľa. V tejto časti opisujú teóriu efektu konkurencie, ktorá 

hovorí že pri vyššom počte konkurenčných firiem na trhu by ceny mali teoreticky 

klesať. Vzhľadom na povinnosť zverejniť očakávané ceny zároveň s cenami 

ponúknutými firmou, ktorá vyplýva zo zákona o verejnom obstarávaní, je možné túto 

teóriu overiť. Väčšina výsledkov druhého regresného modelu nedokázala túto teóriu 

potvrdiť, avšak v regióne Plzeň autori zaznamenali ceny, ktoré boli vyššie ako 

priemerné ceny v ostatných regiónoch. Práve v tomto regióne sa nachádza spoločnosť 

Západočeské komunální služby, ktorej trhový podiel dosahuje takmer 50%. Autori však 

upozorňujú, že na potvrdenie teórie efektu konkurencie by v tomto prípade bolo 

potrebné preštudovať zmluvu detailne. Pri ostatných väčších spoločnostiach na trhu 

totiž regresný analýza nezaznamenala trend rastu cien. 

Soukopová a Malý (2012) v svojej práci skúmali efekt konkurenčného 

prostredia na zber a odvoz TKO v Juhomoravskom kraji. Na základe faktorovej analýzy 

zistili, že výdavky na danú službu sú funkciou niekoľkých veličín – množstvo odpadu, 

cena na 1 zariadenie, vzdialenosť k zariadeniu, transportné náklady, charakter firmy 

(súkromná/verejná/...) a nakoniec konkurencia na trhu. Štúdia bola vykonaná na 

základe údajov Ministerstva financií ČR o 673 obciach Juhomoravského kraja za roky 

2007 až 2011. Autori vytvorili hypotézu, ktorá hovorí že vplyv konkurencie na ceny 

bude vyšší pri obciach, ktorých susedia sú v zmluvnom vzťahu s inou firmou a vzniká 

teda predpoklad nižších marginálnych nákladov spomenutej firmy v prípade, že bude 

expandovať. Sila konkurenčného prostredia je v kraji priemerná, čo je možné vidieť na 

nasledujúcom grafe. 
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Graf 1 Charakter konkurenčného prostredia Juhomoravského kraja 

Zdroj: Soukupová, Malý, 2012 

Výsledky výskumu neboli jednoznačné a nebolo možné vyslovenú hypotézu 

potvrdiť. Na jednej strane autori zistili, že 3 okresy z 5 s najvyšším konkurenčným 

prostredím majú tiež najnižšie výdavky na obyvateľa, čo by hypotézu potvrdzovalo. Na 

druhej strane výsledky ukazujú, že celkovo nižšie výdavky majú obce s nízkym 

konkurenčným prostredím (monopol) ale aj tie s najvyšším konkurenčným prostredím 

(niekoľko firiem). Ide teda o protichodné výsledky. Autori na záver upozorňujú na fakt, 

že firmy na trhu Českej republiky častokrát pôsobia na malom prostredí a sú nútene 

kooperovať, čo môže konkurencieschopnosť skresliť. 

Na tento výskum nadväzovala aj práca Soukopovej, Malého a Ficeka 

v nasledujúcom roku s využitím rovnakých metód a hypotéz, teda  či vplyv 

konkurencie na ceny bude vyšší pri obciach, ktorých susedia sú v zmluvnom vzťahu 

s inou firmou a vzniká teda predpoklad nižších marginálnych nákladov spomenutej 

firmy v prípade, že bude expandovať. Tentokrát sa konkurencieschopnosť sledovala 

v Pardubickom kraji za roky 2008 – 2012. Z analýzy autori zistili, že konkurenčnosť 

prostredia v kraji je priemerná a 65% municipalít má v regióne len jednu konkurenčnú 

spoločnosť a viac ako 90% má len 2 konkurenčné spoločnosti. Tentokrát sa vyslovenú 

hypotézu podarilo čiastočne potvrdiť, výsledky však nie sú jednoznačné. Napriek tomu, 

že municipality s 2 a viac konkurenčnými spoločnosťami majú nižšie výdavky na 

zabezpečenie služby ako municipality s nízkym konkurenčným prostredím, celková 

vzorka obcí s viac ako 3 konkurenčnými spoločnosťami nedosiahla ani 10%. Preto 
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autori rozdelili vzorku na menšie celky a znovu vykonali analýzu v okresoch, kde 

predpokladali znížený vplyv faktorov ovplyvňujúcich výsledky. Po tomto kroku sa len 

v 1 zo sledovaných okresov zistilo, že konkurenčnosť prostredia vplýva na cenu danej 

služby. Autori ďalej však zohľadnili potenciálne deformácie trhu vytvorené kartelom 

medzi spoločnosťami ASA, AVE, SITA a van Gansewinkel v rokoch 2007 – 2008. Po 

odstránení municipalít ovplyvnených zdeformovaným prostredím bola hypotéza 

potvrdená. Autori na záver upozorňujú na to, že v práci neboli skúmané viaceré faktory 

a rovnako upozorňujú na možný vplyv záujmových skupín na ceny na trhu. 

V ďalšej štúdii sa Soukopová a Vaceková (2015) zaoberali analýzou 

konkurencieschopnosti a jej dopadu na cenu sledovanej služby s použitím HHI v 386 

municipalitách v regióne Olomouc v rokoch 2010 až 2014. Pri zisťovaní koncentrácie 

trhu autorky zistili, že hodnota HHI v priemere dosahuje hodnotu 886, čo znamená že 

trh je nekoncentrovaný a vysoko konkurenčný. Na základe ďalšej analýzy zistili, že 

priemerná a mediánová hodnota cien bola najnižšia v oblastiach, kde bola hodnota HHI 

rovnako najnižšia. Rovnako v oblastiach, kde sa na trhu nachádzal monopol, prípadne 

2 najväčšie spoločnosti, zaznamenali tendenciu rastu cien. V tomto prípade bolo teda 

jasne viditeľné, že konkurencieschopnosť má na ceny zberu a odvozu TKO vysoký 

dopad. Na záver autorky upozorňujú na to, že je potrebné venovať väčšiu pozornosť 

procesu verejného obstarávania, aby bolo možné zabezpečiť maximálnu účasť 

konkurentov. 

Bel a Costas (2006) skúmali konkurencieschopnosť v 186 municipalitách 

v španielskom Katalánsku v roku za rok 2000. Autori v práci využili HHI a 

multivariačnú analýzu. Výsledky výpočtov HHI ukázali, že Katalánsko, kvôli nízkej 

produktovej diferenciácii a iným obmedzeniam, má veľmi nízke hodnoty konkurencie 

a je vysoko závislé od súťaživosti medzi najväčšími firmami. Zlyhania 

konkurencieschopnosti majú veľký dopad na municipality, v ktorých bol zmluvný 

vzťah vytvorený dávnejšie. Toto podľa autorov vysvetľuje, prečo nemá kontrahovanie 

takmer žiadny dopad na ceny zberu a odvozu TKO v sledovanom súbore municipalít 

a je teda takmer nepodstatné, či ide o kontrahovanie alebo privatizáciu služby. Na záver 

Bel a Costas vyzývajú municipality, ktoré kontrahovanie využívajú, aby prešli na 

krátkodobé zmluvné vzťahy, čím stimulujú konkurenciu na trhu. 
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2 ANALÝZA KONTRAHOVANIA A KONCENTRÁCIE TRHU 

V nasledujúcej časti budeme skúmať koncentráciu trhu a jej dopad na 

kontrahovanie služby zber a odvoz TKO. 

2.1 Cieľ a metodika práce 

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. Predmetom práce je koncentrácia trhu 

ako možný faktor nákladovej efektívnosti kontrahovania verejných služieb. V práci 

sme teda uvažovali s nasledujúcimi vedeckými predpokladmi – trh služby zberu 

a odvozu TKO na strednom Slovensku je vysoko koncentrovaný (V1) a vyššia 

koncentrácia trhu so sebou prináša vyššie ceny na kontrahovanie danej služby (V2). 

Objektom skúmania je výberový súbor stredoslovenských municipalít, 

presnejšie 195 municipalít z Banskobystrického a Žilinského kraja. Údaje sa zbierali 

prostredníctvom dotazníku (Príloha 1), ktorý bol municipalitám rozposielaný v októbri 

a novembri roku 2021. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza percentuálne zastúpenie 

výberového súboru municipalít oproti základnému súboru.  

Tabuľka 2 percentuálne zastúpenie výberového súboru podľa sledovaných okresov oproti 

základnému súboru 

Kraje Okresy Počet 
municipalít 

v základnom 

súbore 

Počet 
municipalít vo 

výberovom 

súbore 

Podiel výberového 
súboru na 

základnom súbore 

Banskobystrický Banská Bystrica 42 19 45,24% 

Brezno 30 9 30,00% 

Detva 15 4 26,67% 

Krupina 36 9 25,00% 

Lučenec 57 21 36,84% 

Revúca 42 12 28,57% 

Rimavská Sobota 107 14 13,08% 

Veľký Krtíš 71 26 36,62% 

Zvolen 26 6 23,08% 

Žarnovica 18 5 27,78% 

Žiar nad Hronom 35 4 11,43% 

Žilinský Dolný Kubín 24 6 25,00% 

Liptovský Mikuláš 56 12 21,43% 

Martin 43 15 34,88% 

Ružomberok 25 7 28,00% 

Turčianske Teplice 26 4 15,38% 
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Pokračovanie tabuľky 2 percentuálne zastúpenie výberového súboru podľa 

sledovaných okresov oproti základnému súboru 

Žilinský Tvrdošín 15 5 33,33% 

Žilina 53 16 28,07% 

Zdroj: vlastný výskum z roku 2021 

Určitú hladinu pravdepodobnosti sme nastavili na α  0,95%, teda v každom 

sledovanom okrese sme potrebovali zastúpenie nad 4% zo základného súboru – 

vzhľadom na to, že miera výberového súboru na základnom súbore bola vo všetkých 

sledovaných okresoch vyššia, je možné výsledky výskumu zovšeobecniť na celý 

základný súbor municipalít Banskobystrického a Žilinského kraja. 

Prvá časť analýzy je zameraná na skúmanie prvého výskumného predpokladu 

(V1) a využíva Herfindahl-Hirschmanov index, čo je index absolútnej koncentrácie 

v odvetví. Druhá časť analýzy skúmala platnosť druhého výskumného predpokladu 

(V2) o dopade koncentrácie trhu na cenu kontrahovania. Cena kontrahovanej služby má 

dopad na nákladovú efektívnosť kontrahovania, ktorú štandardne možno hodnotiť 

porovnaním nákladov na službu pri jej kontrahovaní a internalizácii. Hodnotenie 

samotnej nákladovej efektívnosti kontrahovania touto komparáciou však nie je 

primárnym cieľom práce. Zaujíma nás nákladovosť kontrahovanej služby, ktorú 

sledujeme prostredníctvom nákladov služby na jedného obyvateľa a náklady služby na 

výkonový ukazovateľ (jednu tonu odpadu). Cena na súkromnom trhu služby 

premietnutá do nákladov na službu, ktoré vznikajú municipalite ovplyvňuje nákladovú 

efektívnosť kontrahovania služby. Náklady služby na jedného obyvateľa a náklady 

služby na výkonový ukazovateľ preto porovnávame s výsledkami prvej časti analýzy – 

hodnotami HHI v jednotlivých okresoch. Kauzálnu analýzu sme využili pri skúmaní 

vzájomných závislostí (príčin a výsledkov), teda ako súkromný producenti, ktorú na 

trhu prevládajú, stanovujú svoje ceny v prípade monopolov a v prípade ak je 

koncentrácia trhu nižšia. Komparáciu sme použili pri porovnávaní výsledkov 

vzťahujúcich sa na jednotlivé okresy, pričom sme brali do úvahy aj pôvod vzniku 

súkromných producentov (čisto súkromné firmy alebo organizácie patriace pod iné 

mestá). Posledná časť analýzy, ktorá bola zameraná na vymedzenie záverov výskumu 

a platnosť predpokladov, bola spracovaná pomocou metód syntézy a parciálnej 

indukcie. 

 



13 

 

2.2 Analýza kontrahovania a koncentrácie trhu 

Na začiatku sme skúmali mieru kontrahovania oproti internému zabezpečeniu 

služby vzhľadom na to, že koncentráciu trhu počítame len pomocou súkromných firiem 

a nie pomocou technických služieb mesta (okrem prípadov využitia TS jedného mesta 

inou municipalitou) alebo neziskových organizácií. V práci sme na rozdelenie 

municipalít do skupín využili okresné rozdelenie, pričom analýza bola vykonaná na 

nasledujúcich okresoch: Banská Bystrica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Revúca, 

Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom pre 

Banskobystrický kraj a Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, 

Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina pre Žilinský kraj. 

Tabuľka 3 miera kontrahovania v stredoslovenských okresoch 

Kraje Okresy Miera kontrahovania (v %) 

Banskobystrický Banská Bystrica 100% 

Brezno 66,7% 

Detva 75% 

Krupina 77,8% 

Lučenec 95,2% 

Revúca 100% 

Rimavská Sobota 100% 

Veľký Krtíš 96,2% 

Zvolen 83,3% 

Žarnovica 80% 

Žiar nad Hronom 75% 

Žilinský Dolný Kubín 100% 

Liptovský Mikuláš 75% 

Martin 93,3% 

Ružomberok 100% 

Turčianske Teplice 25% 

Tvrdošín 80% 

Žilina 87,5% 

Zdroj: vlastný výskum z roku 2021 

Na základe zistených údajov môžeme vidieť, že kontrahovanie služby zberu 

a odvozu TKO výrazne prevláda nad interným zabezpečením tejto služby, čím sa 

potvrdzuje úvaha z predchádzajúceho výskumu (Murínová, 2020) o tom, že 

municipality nie sú ochotné službu zabezpečovať interne kvôli vysoká technickej 

náročnosť služby. Vidíme však niekoľko výnimiek ako napríklad Turčianske Teplice, 

tu však dôvod vidíme v tom, že v okrese nebol nazbieraný dostatočný počet 

respondentov v porovnaní s ostatnými okresmi. 

Platnosť prvej výskumnej otázky sme sledovali pomocou Herfindahlovho-

Hirschmanovho indexu, označovaného tiež ako HHI, ktorý je jedným z najčastejšie 
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využívaných indikátorov absolútnej koncentrácie v odvetví, pričom využíva sumu 

štvorcov trhových podielov firiem v danom odvetví. Index dosahuje hodnoty na 

intervale <0;10000>. Hodnota 10000 označuje situáciu, kedy sa na trhu nachádza jedna 

firma, ktorá zabezpečuje celkovú ponuku a naopak hodnoty približujúce sa k 0 

znamenajú, že na trhu sa nachádza veľké množstvo firiem podobnej veľkosti. (Brezina, 

Oršulová, Pekár, 2009) 

HHI= s2
1 + s2

2 + s2
3 + s2

4 + ….s2
n 

Ministerstvo spravodlivosti U.S.A. využíva na posudzovanie odvetví 

nasledovnú stupnicu, ktorou sme sa riadili a j v tejto práci: 

Tabuľka 4 stupnica Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu 

HHI<1500 odvetvie je nekoncentrované, nachádza sa v ňom mnoho firiem 

a konkurencieschopnosť je vysoká 

1500<HHI<2000 odvetvie je stredne koncentrované 

2500<HHI odvetvie je vysoko koncentrované, ponuka v odvetví je rozdelená len medzi 

niekoľko firiem, resp. jednu firmu v prípade monopolu, konkurencieschopnosť 

je nízka 

Zdroj: stránka Ministerstva spravodlivosti U.S.A., 2018 

Naldi a Flamini (2014) načrtli niekoľko výhod využívania Herfindahlovho-

Hirschmanovho indexu v svojej práci, kedy ho porovnávali s ďalším často využívaným 

indexom pomeru koncentrácie CR4 (Four-firm concentration ratio). HHI využíva pri 

výpočte trhové podiely všetkých firiem v odvetví, aj tých malých. Index CR4 však 

sleduje len trhové podiely 4 najväčších firiem v odvetví. Výhodou HHI je aj relatívne 

nízke množstvo dát potrebných na jeho výpočet. Roberts (2014) však upozorňuje na 

niektoré nedostatky tohto indexu a to v praxi a aj teoreticky. Medzi praktické 

nedostatky patrí fakt, že v prípade nepresných výpočtov trhových podielov firiem môže 

byť výsledná hodnota HHI nepresná. Teoretické nedostatky autor vidí v tom, že index 

a s ním spojená stupnica je pre každé odvetvie rovnaká, napriek tomu že každé odvetvie 

môže mať špecifické charakteristiky a bariéry vstupu, ktoré môžu 

konkurencieschopnosť ovplyvňovať. 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú namerané hodnoty Herfindahlovho-

Hirschmanovho indexu pre jednotlivé sledované okresy spolu s celkovým počtom 

zaznamenaných súkromných producentov služby v danom okrese. 
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Tabuľka 5 namerané hodnoty HHI 

Kraj Okres HHI Počet zazn. organizácií 

Banskobystrický Banská Bystrica 5987,65 2 

Brezno 3888,89 3 

Detva 7222,22 2 

Krupina 7551,02 2 

Lučenec 5450 2 

Revúca 10000 1 

Rimavská Sobota 4693,88 4 

Veľký Krtíš 6800 2 

Zvolen 4400 3 

Žarnovica 5000 2 

Žiar nad Hronom 10000 1 

Žilinský Dolný Kubín 7222,22 2 

Liptovský Mikuláš 7654,32 3 

Martin 10000 1 

Ružomberok 7551,02 2 

Turčianske teplice X 1 

Tvrdošín 10000 1 

Žilina 10000 1 

Zdroj: vlastný výskum z roku 2021 

Na základe zistených hodnôt môžeme povedať, že trh služby zber a odvoz TKO 

na strednom Slovensku je vysoko koncentrovaný, teda ani v jednom z okresov sme 

nezaznamenali hodnotu HHI nižšiu ako 2500. Zaznamenali sme niekoľko okresov – 

Revúca, Žiar nad Hronom, Martin, Tvrdošín a Žilina – v ktorých municipality 

využívajú len jedného súkromného producenta služby. Pre mesto Revúca a Martin to 

bola spoločnosť Brantner s.r.o. ktorá na Slovensku funguje od roku 1992. Dnes 

zamestnáva viac ako 700 pracovníkov s 250 vozidlami – medzi ktoré patria aj hybridné 

vozidlá využívajúce elektrickú energiu - a služby odpadového hospodárstva poskytuje 

pre viac ako 550 000 obyvateľov a 2 000 firemných zákazníkov. Ročne spoločnosť 

spracuje 30 000 ton druhotných surovín (stránka brantnerslovakia.sk). Pre mesto Žilina 

je to spoločnosť T+T a.s. ktorá po roku 1991 vznikla zrušením technických služieb 

mesta. Dnes v Žilinskom kraji zabezpečuje odvoz odpadu pre 365 000 obyvateľov 

a ročne spracuje 40 000 ton komunálneho odpadu, z ktorého vzniká alternatívne palivo 

pre cementárne. V roku 2012 spoločnosť odkúpila 90 percent akcií spoločnosti 

Technické služby – Žiar nad Hronom, ktorá je práve zisteným monopolom v okrese 

Žiar na Hronom a zabezpečuje služby pre viac ako 90 000 obyvateľov (stránka t-t.sk). 

Posledným zisteným monopolom sú Technické služby mesta Ružomberok, ktoré 

využívajú municipality v okrese Tvrdošín. Boli založené v roku 2000 

a spoluzakladateľom (51 percent) je aj spoločnosť T+T a.s. (stránka tsrbk.sk). 
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Medzi ďalšie často sa vyskytujúce spoločnosti na strednom Slovensku patrí 

Marius Pedersen a.s., ktorá svoju činnosť na území Česko – Slovenskej Federatívnej 

republiky začala v roku 1990 a v roku 2003 sa stala najväčším poskytovateľom služieb 

v odpadovom hospodárstve na Slovensku. Dnes spolupracuje s viac ako 400 

municipalitami, pričom zabezpečuje svoje služby pre takmer 1 000 000 obyvateľov a 4 

000 firiem (stránka mariuspedersen.sk). Ďalej sú to spoločnosti ako MEPOS s.r.o. 

založená v Lučenci v 60. rokoch, ktorá služby zabezpečuje pre viac ako 60 obcí 

v Banskobystrickom kraji (stránka meposlc.sk) a spoločnosť MIKONA plus s.r.o. 

fungujúca na Slovensku od roku 2005, ktorá spracováva približne 35 000 ton odpadu 

ročne (stránka mikonaplus.sk). Posledným okresom s jednou zaznamenanou 

spoločnosťou boli Turčianske Teplice, avšak z dôvodu nízkeho počtu respondentov 

nebudeme o nej uvažovať ako o okrese s jedným monopolom. Vo väčšine okresov 

neboli zaznamenané viac ako 3 spoločnosti, pričom najnižšiu koncentráciu sme 

zaznamenali v okrese Brezno vzhľadom na to, že trhové podiely všetkých 3 spoločností 

boli vyrovnanejšie ako v okrese Rimavská Sobota so 4 spoločnosťami. Na základe 

zistených hodnôt môžeme jednoznačne potvrdiť prvý výskumný predpoklad o vysokej 

koncentrácii trhu služby zber a odvoz TKO na strednom Slovensku. 

V druhej časti práce sme sa pozreli na to, ako kontrahovanie ovplyvňuje cenu 

služby pri kontrahovaní, resp. či vyššia koncentrácia trhu prináša so sebou vyššie ceny. 

Na toto porovnanie boli použité ukazovatele náklady na obyvateľa a náklady na 1 tonu 

odpadu. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú výsledné hodnoty ukazovateľov zistené 

ako aritmetický priemer nákladov na obyvateľa a tonu odpadu vo všetkých obciach 

v rámci jedného sledovaného okresu. Pre porovnanie sa v tabuľke nachádzajú aj 

jednotlivé HHI hodnoty. 

Tabuľka 6 ukazovatele náklady na jedného občana a jednu tonu odpadu 

Kraj Okres N na 1 obyvateľa N na 1 tonu 

odpadu 

HHI 

Banskobystrický Banská Bystrica 26,57€ 144,84 5987,65 

Brezno 23,62€ 119,76€ 3888,89 

Detva 26,07€ 202,12€ 7222,22 

Krupina 23,40€ 160,41€ 7551,02 

Lučenec 22,25€ 123,05€ 5450 

Revúca 24,41€ 178,81€ 10000 

Rimavská Sobota 24,27€ 161,10€ 4693,88 

Veľký Krtíš 23,42€ 148,98€ 6800 

Zvolen 23,89€ 192,89€ 4400 

Žarnovica 26,78€ 127,03€ 5000 

Žiar nad Hronom 22,74€ 130,14€ 10000 

Žilinský Dolný Kubín 18,96€ 168,04€ 7222,22 

Liptovský Mikuláš 23,32€ 121,50€ 7654,32 
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Pokračovanie Tabuľky 6 ukazovatele náklady na jedného občana a jednu tonu 

odpadu 

Žilinský Martin 26,34€ 152,02€ 10000 

Ružomberok 22,72€ 102,42€ 7551,02 

Turčianske teplice X X X 

Tvrdošín 14,32€ 137,27€ 10000 

Žilina 24,09€ 127,52€ 10000 

Zdroj: vlastný výskum z roku 2021 

Pri prepočítavaní priemerných hodnôt bolo potrebné vylúčiť niektoré extrémne 

prípady, napríklad obec Donovaly, v ktorej prvý ukazovateľ nákladov na jedného 

obyvateľa vyšiel vo výške viac ako 690€. Dôvod vidíme v tom, že obec je známym 

lyžiarskym a turistickým strediskom s vysokou návštevnosťou a práve preto vynakladá 

vysoké náklady na službu pri relatívne nízkom počte obyvateľov. Najnižšie hodnoty 

prvého ukazovateľa boli zaznamenané v okrese Tvrdošín so 14,32€, čo je zároveň okres 

s monopolom Technických služieb Ružomberok. Práve tu teda vidíme, že vyššia 

koncentrácia trhu sa nemusí odzrkadliť na vyšších cenách za službu. Ďalšie nízke 

hodnoty prvého ukazovateľa boli namerané v okresoch Lučenec, Dolný Kubín, 

Ružomberok a Žiar nad Hronom, v ktorom bol taktiež zaznamenaný monopol 

Technických služieb Žiaru nad Hronom. V okrese Dolný Kubín a Ružomberok sme 

znovu pozorovali takmer monopolné postavenie (83 a 85 percent trhu) organizácií 

Technických služieb miest. V okrese Lučenec si konkurujú 2 spoločnosti patriace 

medzi tie najväčšie na strednom Slovensku a preto predpokladáme, že ich snaha získať 

prevahu viedla k nižším cenám k okrese. Najvyššie hodnoty ukazovateľ dosahoval 

v okresoch Banská Bystrica, Detva, Žarnovica a Martin. Len v poslednom z okresov 

bol zaznamenaný monopol firmy Brantner s.r.o. Vo zvyšných troch okresoch mali 

podiely na trhu zväčša spoločnosti Branter s.r.o. alebo Márius Pedersen a.s.  

Na základe zistených hodnôt ukazovateľa pozorujeme niekoľko javov – 

Technické služby miest, ktoré zväčša fungujú len v jednom okrese a považujeme ich – 

okrem najväčšieho mesta v okrese, napr. ak v meste Ružomberok používajú TS mesta 

Ružomberok –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, ktoré nevznikli v spojitosti s len jedným mestom. 

Pri pohľade na druhý ukazovateľ pozorujeme najnižšiu hodnotu nákladov na 1 

tonu odpadu v okrese Ružomberok so sumou 102,42€. Znovu teda pozorujeme 
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najnižšiu sumu pri organizácii Technické služby Ružomberok. Okrem toho boli nízke 

hodnoty zaznamenané v okresoch Lučenec, Liptovský Mikuláš a Brezno, pričom 

Brezno je práve okres s najnižšou hodnotou HHI a rovnako ako pri okrese Lučenec sa 

o najväčšiu časť trhu delia 2 súkromné spoločnosti – tentoraz Profax a Branter s.r.o. 

V okrese  Liptovský Mikuláš si trh pomerne rovnomerne rozdelili organizácia OZO 

a.s., Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok. Najvyššie 

hodnoty druhého ukazovateľa sme zaznamenali pri okrese Detva, ktorá mala vysoké 

hodnoty aj pre prvý ukazovateľ. Ďalej je to okres Zvolen a Revúca. V okrese Zvolen na 

trhu prevažuje súkromná organizácia Márius Pedersen a.s. a v Revúcej bol 

zaznamenaný monopol spoločnosti Branter s.r.o. Aj tu teda predpokladáme rovnaký jav 

ako pri prvom ukazovateli o nižších cenách Technických služieb miest.  

Druhú výskumnú otázku o tom, že vyššia koncentrácia trhu so sebou prináša aj 

vyššie ceny, môžeme potvrdiť len čiastočne. Pri celkovom pohľade na hodnoty HHI 

a hodnoty pre jednotlivé ukazovatele nemôžeme predpoklad potvrdiť, avšak pri 

bližšom pohľade na čisto súkromné organizácie ako Branter alebo Marius Pedersen 

vidíme možnosti znižovania cien v prípade, že sa na trhu nachádzajú aspoň 2 takéto 

organizácie. V prípade Slovenska vidíme problém v tom, že napriek rozdielnym 

hodnotám HHI všetky z nich spadali do poslednej kategórie >2500 a preto je ťažké 

odhadnúť, ako by sa situácia menila pri menej koncentrovaných trhoch. Ďalším 

nedostatkom je napriek viac ako 190 zúčastneným municipalitám relatívne nízka 

návratnosť odpovedí a preto by bolo vhodné údaje doplniť o ďalšie municipality.  
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ZÁVER 

Cieľom práce bolo 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. Objektom skúmania bol výberový 

súbor 195 municipalít z Banskobystrického a Žilinského kraja, pričom dáta boli 

vyzbierané pomocou elektronického dotazníka, ktorý bol rozposielaný v roku 2021. 

Teoretické východiská tvorili domáce a zahraničné štúdie publikované 

v posledných 15 rokoch. Na základe ich výsledkov nie je možné s úplnou istotou 

povedať, aký dopad má koncentrácia trhu na sledovanú službu, no napriek tomu bolo 

zaznamenaných niekoľko trendov znižovania cien pri menej koncentrovaných trhoch. 

V analýze sme sa zamerali na mieru kontrahovania služby zber a odvoz TKO, 

pričom sa potvrdili výsledky predchádzajúcich štúdií o tom, že kontrahovanie tejto 

služby je veľmi populárne. Ďalej sme skúmali pravdivosť prvého výskumného 

predpokladu o tom, že trh služby zber a odvoz TKO na strednom Slovensku je vysoko 

koncentrovaný. Tento výskumný predpoklad sa potvrdil, vzhľadom na to že vo 

všetkých skúmaných okresoch hodnota HHI presiahla číslo 2 500 čo predstavuje 

najvyšší stupeň koncentrácie a častokrát aj prítomnosť monopolu. Predstavení boli 

preto najvýznamnejší producenti služby na strednom Slovensku. Výsledok tohto 

predpokladu sa zhoduje s výsledkami zahraničných štúdií, ktoré častokrát upozorňovali 

na vysokú koncentráciu trhu (Gradus, Schoute, Djikgraaf, 2018; Di Foggia, Beccarello, 

2021; Soukopová, Malý, Ficek, 2013; Bel, Costas, 2006). 

V poslednej časti analýzy sme sa zamerali na druhý výskumný predpoklad 

o tom, že vysoká koncentrácia trhu so sebou prináša vyššie ceny. Predpoklad sme 

skúmali porovnaním výsledkov ukazovateľa HHI s nákladmi na 1 obyvateľa 

a nákladmi na 1 tonu odpadu. Pozorovali sme niekoľko trendov: v prípade, kedy službu 

produkujú Technické služby miest, ktoré zväčša fungujú len v jednom okrese a 

považujeme ich – okrem najväčšieho mesta v okrese, napr. ak v meste Ružomberok 

používajú TS mesta Ružomberok –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, ktoré nevznikli v spojitosti s len jedným mestom. Druhý 

výskumný predpoklad sa teraz sčasti podarilo potvrdiť, avšak je potrebné rozpoznávať, 
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či je producent čisto súkromná obchodná spoločnosť alebo organizácia patriace pod iné 

mesto. Výsledky sa teda zhodujú so zahraničnými štúdiami, ktoré v niekoľkých 

prípadoch zistili, že pri vysoko koncentrovanom trhu – hlavne v prípade monopolu – 

môže dochádzať k vyšším cenám za službu (Di Foggia, Beccarello, 2021; Pavel, Slavík, 

2017; Soukopová, Malý, 2012; Soukopová, Vaceková, 2015). Tieto štúdie však 

sledovali externých producentov ako celok a nesústredili sa na to, či ide o čisto 

súkromnú obchodnú spoločnosť alebo organizáciu patriacu pod iné mesto. 

Na základe výskumu teda môžeme predpokladať, že v istých prípadoch 

koncentrácia trhu má dopad na cenu kontrahovanie. Odporúčame doplniť výberový 

súbor o ďalšie municipality, čo by pomohlo s presnejšími výsledkami. Taktiež by bolo 

možné pozrieť sa na legislatívu spojenú so zberom a odvozom TKO, čo by mohlo 

priblížiť situáciu na slovenskom trhu, napríklad možné bariéry vstupu alebo regulácie. 

Ďalším spôsobom, ako získať presnejšie dáta, by mohlo byť ďalšie rozdelenie 

municipalít do veľkostných skupín, avšak vzhľadom na ich nízky počet v niektorých 

okresoch by nebolo možné získať výsledky pre každú skupinu. Napriek tomu výsledky 

tejto štúdie môžu byť prospešné pre slovenské municipality vzhľadom na to, že postup 

a metodika sú jednoduché a umožňujú jednoducho sa orientovať v hodnotách, ktoré by 

municipality mohli chcieť porovnať s ich osobnými nákladmi. 

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

Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore.   
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 Dotazník rozposielaný municipalitám 

Vážená pani, vážený pán,  

oslovujem Vás ako študent/ka Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v 

Banskej Bystrici so žiadosťou o vyplnenie dotazníka zameraného na poskytovanie 

miestnych verejných služieb zberu a odvozu TKO vo Vašej obci/meste. Uvedené 

informácie a zozbierané údaje budú slúžiť výlučne na účely výskumu koncentrácie trhu, 

ktorý je súčasťou projektu VEGA 1/0029/21 Manažment kontrahovania služieb vo 

verejnom sektore.  

Vopred Vám ďakujem za Vašu ochotu a čas. 

 

Otázka č. 1 

Uveďte prosím názov Vašej obce/mesta 

 

Otázka č. 2 

Uveďte prosím súčasný stav počtu obyvateľov vo Vašej 

obci/meste: 

 

Otázka č. 3 

Uveďte prosím celkové ročné výdavky z rozpočtu Vašej 
obci/mesta na zabezpečovanie služby zberu a odvozu 

TKO: 

 

Otázka č.4 

Uveďte prosím, koľko ton TKO je predmetom zberu a 

odvozu TKO vo Vašej obci/meste: 

 

Otázka č.5 

Uveďte prosím počet zberných nádob na TKO vo Vašej 

obci/meste: 

 

Otázka č. 6 

Uveďte prosím, počet skládok odpadu vo Vašej obci/meste 

resp. blízkom okolí. 

 

Otázka č. 7 

Uveďte prosím, akou formou sa zabezpečuje služba zberu 

a odvozu TKO vo Vašej obci/meste: 

a) Interne (vlastnými 

pracovníkmi resp. 

špecializovaným 

organizačným oddelením, 
rozpočtovou alebo 

príspevkovou organizáciou 

zriadenou obcou/mestom, 

obchodnou spoločnosťou s 

väčšinovou majetkovou 

účasťou obce/mesta) 

b) Externým dodávateľom na 

základe zmluvy (kontraktom) 

Otázka č. 8 

Uveďte prosím obchodný názov spoločnosti, ktorá 

zabezpečuje zber a odvoz TKO vo Vašej obci/meste: 

 

Zabezpečovanie služby TKO externým dodávateľom 

Otázka č. 9 

Akú metódu verejného obstarávania využívate pri 
zabezpečení služby externým dodávateľom: 

a) Verejná súťaž 

b) Užšia súťaž 
c) Rokovacie konanie 
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d) Cenová ponuka 

e) Priame zadanie 

 

Otázka č.10 

Aký typ externého dodávateľa zabezpečuje službu zberu a 

odvozu TKO: 

 

a) Súkromná organizácia 

b) Nezisková organizácia 

c) Iná verejná organizácia 

Otázka č. 11 

Aké kritériá používate pri výbere externého dodávateľa: 

a) Najnižšia cena 

b) Ekonomicky najvýhodnejšia 

ponuka 

c) Náklady životného cyklu 
d) Iné... 

Otázka č. 12 

V prípade ak ste označili možnosť ekonomicky 

najvýhodnejšia ponuka, uveďte prosím, na základe akého 

kritéria sa rozhodujete (napríklad referencie, kvalita, 

reálnosť ponuky, a i.) 

 

Otázka č. 13 

Uveďte prosím, na aké časové obdobie bola zmluva s 

externým dodávateľom uzavretá: 

 

Otázka č. 14 

Uveďte prosím, aký spôsob platby externému 

dodávateľovi za zabezpečovanie služby využívate: 

a) Stanovená fixná platba za 

určité časové obdobie 

b) Platba za výkon 

c) Iné... 

Otázka č. 15 

Akým spôsobom realizujete proces verejného 

obstarávania? 

a) Externou firmou 

b) Vlastnými zamestnancami 

c) Kombináciou externej firmy 
a vlastných zamestnancov 

d) Iné... 

Otázka č. 16 

Uveďte prosím, či sú vo Vašej zmluve uvedené 

nasledujúce špecifikácie: 

a) Interval poskytovania služby 

b) Technické parametre 

poskytovania služby 

Otázka č. 17 

Prosím, vyjadrite sa na škále k jednotlivým 

tvrdeniam (1 - úplne súhlasím; 5 - úplne 

nesúhlasím) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Dodávateľ inovuje proces poskytovania 

služby (inovácia procesu) - zvyšuje 

efektívnosť poskytovania služby 

     

Dodávateľ inovuje dodávanú službu 

(inovácia služby) - zvyšuje kvalitu 

poskytovanej služby 

     

Dodávateľ inovuje dizajn, resp. spôsob 
ponuky služby (marketingová inovácia) 

     

Dodávateľ a obstarávateľ si navzájom 

dôverujú v plnení zmluvne zakotvených 

záväzkov 

     

Dodávateľ a obstarávateľ si navzájom 

dôverujú vo vzájomne otvorenej 

komunikácií 

     

Dodávateľ a obstarávateľ sa navzájom 

stotožňujú s nimi presadzovanými 

hodnotami 

     

Dodávateľ a obstarávateľ spoločne 

komunikujú a spolupracujú na riešení 

problémov 

     

V riešení problémov v plnení zmluvných 

podmienok uprednostňujú dodávateľ a 

obstarávateľ vyjednávanie pred sankciami 

     

Monitoring a kontrola zabezpečovania služby zberu a odvozu TKO 
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Otázka č. 18 

Ako často monitorujete zabezpečovanie služby 

zberu a odvozu TKO: 

a) Pravidelne 

b) Priebežne podľa potreby 

c) Monitorovanie nevykonávame 

 

Otázka č. 19 

Ako konáte v prípade nedodržania záväzkov zo 

strany interného / externého dodávateľa služby? 

 

a) Zrušenie zmluvy - vypovedanie, 

odstúpenie od zmluvy 

b) Finančná sankcia 

c) Požadovanie nápravy 

Otázka č. 20 

V prípade ak ste zvolili možnosť iného postupu 
pri nedodržaní záväzkov zo strany 

interného/externého dodávateľa služby, uveďte 

prosím, aké postupy používate: 

 

 

Ďakujem Vám za vyplnenie dotazníku. Všetky uvedené informácie budú slúžiť 

výhradne na výskumné účely! 


