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ÚVOD 

 Rozpad Česko-Slovenska vyvoláva záujem aj po troch desaťročiach. Nejeden z nás, najmä 

z generácie „mileniálov“, ktorí sme nezažili éru spoločného štátu, máme mnoho otázok, prečo a čo bolo 

príčinou rozdelenia fungujúceho vyše 70 ročného štátu. Obe krajiny si počas svojej histórie prešli 

niekoľkými významnými etapami, počas jedného spoločného štátu i po vzniku dvoch nezávislých 

štátov, ktoré do veľkej miery ovplyvnili ich súčasnú ekonomickú, politickú i kultúrnu podobu.   

O pár mesiacov si však budeme pripomínať tridsiate výročie samostatnej Slovenskej a Českej 

republiky, a predsa sa mnohí z nás stretávajú s otázkou, najmä zo zahraničia, či žijeme stále v spoločnom 

štáte. Prešli už tri dekády, čo sa naše cesty rozdelili, podobným a predsa iným smerom. Hoci už 

nefigurujeme ako jeden spoločný štát, stále sme však členmi rôznych zoskupení, ktoré vo veľkom 

rozsahu ovplyvňujú ekonomický svet Česka i Slovenska, ako je členstvo v Európskej únii, NATO, či 

zoskupenie V4.  

 Cieľom našej práce je vymedziť kľúčové ekonomické i politické udalosti oboch štátov a na 

základe komparácie vybraných makroekonomických ukazovateľov a ďalších relevantných súvislostí 

zistiť a porovnať spoločné, respektíve odlišné znaky charakteristické pre vývoj takmer tridsaťročnej 

samostatnej existencie Českej republiky a Slovenskej republiky.  
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1. HISTORICKÝ VÝVOJ SR A ČR 

Slovensko spolu s Českou republikou síce tvorili jeden štát viac než 70 rokov, ich 

spoločná história sa však začala písať omnoho skôr. V nasledujúcej kapitole sa zameriame 

práve na tie časové úseky, kde obe krajiny boli súčasťou aj iných zoskupení, čo má za 

následok to, akým smerom sa vyvíjala i naďalej vyvíja naša i Česká spoločnosť.  

1.1. Slovenská republika 1993 - súčasnosť 

Rozpad Československa je veľmi výrazným míľnikom v našich dejinách. Ešte aj dnes 

táto udalosť rezonuje v našich ušiach a vynárajú sa otázky, či bol tento krok správny, 

nevyhnutný a predovšetkým, čia to bola chyba? Prvou a najvýznamnejšou okolnosťou bola 

nedostatočná pripravenosť značnej časti českej politickej reprezentácie vyjsť v ústrety 

slovenským požiadavkám na rovnoprávnejšie partnerstvo (Vodička, 2003, s. 87). Môžeme teda 

povedať, že hlavným problémom bola otázka národnosti, čo v konečnom dôsledku vyústilo do 

rokovaní o zániku jedného spoločného štátu a vzniku nových dvoch.  

Slovenská republika si píše svoj vlastný príbeh už tri desaťročia. Počas svojej existencie 

si prešla mnohými ekonomickými transformáciami, na ktoré sa budeme sústrediť 

v nasledujúcej kapitole.  

1.1.1. Slovenská ekonomika 

Slovenská ekonomika nevznikla vznikom samostatnej republiky. Ona tu u bola 

a dokonca už mala za sebou svoje prvé reformy na ceste od socialistickej k trhovej ekonomike. 

Ale tak, ako ekonomický vývoj prispel k zmene štátu (rozpad ČSFR a vznik SR), tak aj vznik 

SR prispel k zmene fungovania ekonomiky (Frank, Morvay a kol., 2019, s. 7).  

Čo sa týka svetového povedomia, v porovnaní s Českou republikou sa Slovensko 

rozvíjalo o niečo pomalšie, keďže samostatná republika bola medzinárodne neviditeľnou 

a neznámou krajinou, s nie príliš dobrým renomé (Londák, Michálek a kol., 2013). Slovensko 

sa muselo popasovať i s rôznymi inými ťažkosťami - diplomatické i finančné uznanie. Svetová 

banka a Medzinárodný menový fond republiku neuznávali po dlhú dobu 6 mesiacov (Klaus 

a kol., 2018), taktiež určili zložité kritéria pre podniky, ktorým hrozil bankrot. Vláda 

novovznikajúcej Slovenskej republiky bola postavená pred náročnú otázku, týkajúcu sa 

rozhodnutia pre devalváciu alebo pre administratívne reštriktívne opatrenia proti 

liberalizovanému zahraničnému obchodu (Vodička, 2003, s. 97).  Novoutvorený slovenský 
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kabinet stojí pred ďalším vážnym rozhodnutím, ktorý sa týka toho, či nový štát zmení 

transformačnú stratégiu a hospodársku politiku (Frank, Morvay a kol., 2019). Transformácia 

centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku, ktorá spôsobuje tak výraznú zmenu 

podmienok fungovania jestvujúcich, ako aj vznik nových, s trhovou ekonomikou bytostne 

spojených ekonomických subjektov, vedie aj k zmenám vo vývoji celého národného 

hospodárstva (Okáli a kol., 1992, s. 9). Ekonomická transformácia sa vyvíjala v Česku a na 

Slovensku rozdielne. Obe krajiny prechádzali zmenou k štandardnej trhovej ekonomike, ale 

Slovensko o niečo pomalšie ako náš západný sused a k tomu s náročnými sociálno-

ekonomickými dôsledkami pre slovenské obyvateľstvo (Londák, Michálek a kol., 2013). 

Slovenský trh práce sa taktiež uberá neželateľným smerom, kde sa prejavujú nepriaznivé 

makroekonomické ukazovatele (Frank, Morvay a kol., 2019): 

- niekoľkonásobne vyššia miera nezamestnanosti, 

- problémovejší vývoj verejných financií, 

- hlbší pokles HDP, 

- vyššia miera inflácie.  

1.1.2. Slovensko v rokoch 1993 - 1998 

Slovenské hospodárstvo možno porovnať nie len s Českou ekonomikou, ale aj naprieč 

rokmi. Pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky bola štruktúra hospodárstva tvorená 

drvivou väčšinou tradičných činností, ako je pôdohospodárstvo, či ťažba, ale i potravinársky, 

odevný, hutnícky priemysel. Mnohé z uvedených odvetví trpeli nedostatočnou 

konkurencieschopnosťou pri otváraní sa hospodárstva na medzinárodnom trhu (Frank, Morvay 

a kol., 2019). Dôležitú úlohu hrala v našej histórii prvá vláda, ktorá sa snažila presadiť typ 

reformnej politiky, ktorý možno charakterizovať ako zmiešaný typ federálneho prístupu 

k transformácii s objavovaním sa niektorých prvkov vlastného prístupu. Hlavným záujmom 

bolo získanie majetku a udržanie hospodárskej moci. Vďaka reštriktívnej menovej politike sa 

v roku 1993 zachoval pomerne stabilný makroekonomický rámec. Postupne sa však spomalili 

štrukturálne reformy, vrátane privatizácie a reštrukturalizácie bankového a podnikového 

sektora (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2000, s. 18).  

Slovenský bankový systém si takisto prešiel rôznymi vývojovými etapami. So vznikom 

samostatnej SR došlo k odlúčeniu komerčnej časti bankovníctva z ŠBČS a dochádza k vzniku 

prvých trhovo orientovaných komerčných bánk, nad ktorými preberá zodpovednosť 

novozaložená Národná banka Slovenka (NBS), ktorá zavádza princípy pre kapitálovú 
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primeranosť, úverovú angažovanosť, pravidlá likvidity a reguláciu menových pozícií 

komerčných bánk. Uvedené nastavenie pravidiel spôsobí, že na Slovensku dochádza k vzniku 

mnohých súkromných bankových podnikov, ako domácich, tak i zahraničných. Vstup 

zahraničných bankových inštitúcii vyvoláva pozitívne reakcie, keďže sa podporila konkurencia, 

zmodernizovala sa technická infraštruktúra, i nová kultúra bankového podnikania (Frank, 

Morvay a kol., 2019).  

Po oddelení od Česka, ani jedna krajina nemala vlastnú menu. Oba štáty fungovali ako 

súčasť menovej únie a ako platobný prostriedok sa v oboch krajinách používala československá 

koruna. Z dôvodu neudržateľnosti daných kurzov meny, Česká republika odvolala menovú úniu 

a nastala menová odluka. Uplatniť slovenskú menu bolo obtiažne, keďže vyvolávala veľkú 

nedôveru. Ďalšou úlohou NBS bolo zachovať stabilitu meny, ktorá musela nový výmenný 

prostriedok devalvovať, čo sa v konečnom dôsledku odrazilo vo zvýšení cien dovážaných 

tovarov a služieb. Nárast inflácie však ovplyvnilo aj zavedenie DPH. Národná banka Slovenska 

sa snažila ovplyvniť vývin inflácie priamymi nástrojmi, ako sú úverové limity. Prostredníctvom 

tohto nástroja sa NBS snažila regulovať objem finančných prostriedkov v celom slovenskom 

hospodárstve, ale aj v určitých odvetviach. Vývoj inflácie sa NBS snažila ovplyvniť 

i nepriamymi nástrojmi, ako sú povinné minimálne rezervy a systém refinancovania (Frank, 

Morvay a kol., 2019).  

1.1.3. Prelom tisícročí 

Politická situácia úzko súvisí s tou hospodárskou. Rok 1998 prináša zmenu vo vláde. 

Nástup M. Dzurindu a jeho kabinetu značí zmenu v ekonomickej rovine. Hlavným zámerom 

novej vlády bol vstup Slovenska do EÚ. Tento cieľ sa mal naplniť prostredníctvom reforiem 

a opatrení v menovej oblasti, ako sú (Londák, Michálek a kol., 2013): 

- zrušenie fixného kurzu meny, 

- zrušenie zákona o strategických podnikoch, 

- daňové prázdniny na 10 rokov, 

- štátny príspevok na rekvalifikáciu, 

- vznik nových pracovných miest. 

Implementácia štruktúrnych reforiem a privatizačných aktivít, ako aj vstup do 

Európskej únie, NATO a OECD urobili zo Slovenska krajinu atraktívnu pre zahraničných 

investorov a prílev zahraničných investícií začal rapídne stúpať. Významnou súčasťou reforiem 

bolo postupné zvyšovanie regulovaných cien. V roku 1999 vzrástli tie položky spotrebného 
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koša, ceny ktorých boli regulované, o viac než tretinu a stali sa základným determinantom 

inflačného vývoja. Stúpali ceny energií, vodného, stočného, poštových služieb, autobusovej aj 

železničnej dopravy. Ďalším faktorom rastu cien boli úpravy v nepriamych daniach (Frank, 

Morvay a kol., 2019, s. 215-216). 

1.1.4. Vstup do EÚ 

V roku 1995 podpísala Slovenská republika asociačnú dohodu s EÚ a stala sa jej 

pridruženým členom. V dôsledku toho sa Európska únia stala pre našu hospodársku, menovú, 

obchodnú a zahraničnú politiku istou siločiarou, ktorá nám určuje určité pravidlá a podmienky, 

ktorým sa musíme prispôsobiť. Európsky ekonomický priestor smeruje k zlučovaniu, čo sa 

prejavuje aj na postupujúcej globalizácii kapitálových trhov. Ak chceme, aby slovenský 

kapitálový trh ako regionálny trh existoval, je potrebné uskutočniť všetky potrebné kroky k jeho 

priblíženiu sa európskym normám a pravidlám (Sborník z mezinárodní konference, 2000, s. 

86).  

Vstup Slovenska do Európskej únie, existencia spoločného európskeho trhu jednotná 

európska legislatíva a z toho vyplývajúce konzekvencie sa prejavia osobitne v ekonomickej 

oblasti. Ako príležitosti sa pre podniky po vstupe SR do EÚ uvádzajú (Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie, 2000, s. 241): 

- otvorenie nových trhov, 

- stabilné podnikateľské prostredie,  

- administratívne a finančne jednoduchší vývoz a dovoz, 

- väčšia dostupnosť kapitálu, 

- jednoduchšie kooperácie a fúzie, možnosť finančnej podpory z EÚ, 

- zvýšenie tempa rastu dopytu. 

1. mája 2004 sa Slovensko spolu s ďalšími deviatimi krajinami, vrátane Českej 

republiky, stáva súčasťou Európskej únie. Vstupom Slovenska do EÚ získala ekonomika na 

dôveryhodnosti a atraktívnosti. Tiež mohla plne zúročiť výhody voľného fungovania na 

veľkom spoločnom trhu tovarov a mohla čerpať investičné zdroje z fondov EÚ. Integrácia si 

vyžadovala upravovať pravidlá fungovania ekonomiky, zosúlaďovať ich so štandardmi vo 

vyspelejšom prostredí EÚ (Frank, Morvay a kol., 2019, s. 39).  
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1.1.5. Slovensko v roku 2009 

Udalosti týkajúce sa roku 2009 majú svoje korene v predchádzajúcich rokoch. V roku 

2006 vypracovala NBS štúdiu Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo, kde opísala 

pozitívne účinky zavedenia eura na hospodárstvo Slovenska. V prvom rade ide o eliminovanie 

nákladov spojených s výmenou slovenských korún za euro. Ďalšou výhodou zavedenia 

spoločnej meny je zníženie cien tovarov a služieb. Od vstupu do Eurozóny si NBS sľubovala 

aj zintenzívnenie obchodov s partnermi v menovej únii, predovšetkým s krajinami V4. Na 

druhej strane, prijatie eura vyvoláva aj mnohé pochybnosti, ktoré sa týkajú úrovní cien a tiež 

inflácie z dlhodobého hľadiska (Frank, Morvay a kol., 2019).   

Na základe konvergenčných kritérií, ktoré sú podmienkou vstupu do eurozóny, sa  1. 

januára 2009  Slovensko stáva 16. krajinou eurozóny (NBS, 2009). Od tohto momentu NBS 

prichádza o pôsobnosť v oblasti menovej politiky, ktorej kompetencie sa prenášajú na ECB. 

Terajšou úlohou NBS je realizovať rozhodnutia ECB, týkajúce sa uskutočňovania trhových 

operácii, emitovať eurové bankovky a mince, riadiť devízové rezervy a pod. (Okáli a kol., 

2009).  

Vráťme sa však o rok späť, do roku 2008, kedy sa v slovenskom hospodárstve, 

v druhom polroku, prejavujú nepriaznivé účinky ekonomickej a finančnej krízy, ktorej dopady 

sa odrážajú v znížení príjmov verejných financií a vo zvýšení výdavkov v sociálnej oblasti. 

Vláda reaguje na vzniknutú situáciu pružne a chce eliminovať nežiaduce dopady na slovenskú 

ekonomiku (Frank, Morvay a kol., 2019). Cenový vývoj na Slovensku bol v priebehu roka 

ovplyvňovaný viacerými faktormi, ktoré sú mimo pôsobenia menovej politiky. K zrýchleniu 

inflácie došlo najmä v dôsledku (Okáli a kol., 2009, s. 47): 

- rastu cien energií, najmä cien tepla, vplyvom rastu svetových cien ropy, 

- rastu cien potravín vzhľadom  na globálny nárast cien poľnohospodárskych komodít 

vplyvom neúrody v roku 2007, 

- rastu cien služieb, najmä v doprave, v reštauráciách, v závodnom a školskom 

stravovaní v dôsledku predchádzajúceho vývoja cien poľnohospodárskych komodít, 

ako aj cien energií. 

Oživenie bankových činností nastalo po odznení finančnej krízy v roku 2010. 

Historicky nízke úrokové sadzby však ani tak neviedli k naštartovaniu poskytovania nových 

úverov. Po relatívnom oživení však krajiny EÚ a predovšetkým eurozóny zasiahla dlhová kríza, 

ktorá vypukla  v roku 2010. Výkonnosť bankového podnikania ovplyvnila len nepriamo, a to 
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prostredníctvom poklesu ekonomického rastu a následných druhotných efektov na ekonomickú 

situáciu firiem a domácností, poznačených z neistoty z budúceho usporiadania eurozóny 

(Frank, Morvay a kol., 2019, s. 240).   

1.1.6. Súčasnosť 

Po krízach v rokoch 2009 a následnej dlhovej kríze v roku 2010 Slovensko prijalo 

opatrenia v menovej politiky na úrovni eurozóny cez zvýšenie zásobovania likviditou. 

Nariadenia prijaté na úrovni ECB vyvolali nízky záujem z pohľadu domácich bánk (Frank, 

Morvay a kol., 2019). 

Ďalšie roky boli charakteristické tým, že domáci dopyt sa výrazne podieľal na raste 

HDP. Na trhu práce vystriedala nízku mzdovú kvótu, ktorá bola počas mnohých rokov 

charakteristická pre slovenské hospodárstvo, vysoká mzdová kvóta, ktorá dosahovala úroveň 

43 %. V roku 2016 zaznamenávame úbytok investícií, keďže v predchádzajúcom roku 

evidujeme vysoký objem investícií, bolo potrebné získané zdroje z eurofondov dočerpať. Preto 

v roku 2016 zaznamenávame pokles investícií (Morvay a kol., 2017).  

Posledné dva roky i Slovensko sužuje ďalšia kríza spôsobená celosvetovou pandémiou 

COVID-19. Toto obdobie možno rozdeliť podľa toho, akou silou udrela pandémia Slovensko. 

Ide o tzv. vlny, ktoré sme na SR zaznamenali už tri. Každá bola charakteristická niečím 

odlišným. Druhá vlna, ktorá prevládala na začiatku roka 2021, zaznamenala na hospodárstve 

SR menšie straty ako prvá vlna, ktorá bola charakteristická tvrdým lockdownom, uzavretím 

hraníc, pozastavením podnikov. Počas druhej vlny fungoval globálny obchod, taktiež trh práce 

nebol do takej miery zasiahnutý ako práve v prvej vlne. Tiež evidujeme zvýšenie miery inflácie 

(NBS, 2021).   

1.2. Česká republika 1993 - súčasnosť 

Ako sme už v úvode predchádzajúcej kapitoly uviedli, Česká republika, ako samostatná 

krajina, mala vstup na medzinárodný trh o niečo jednoduchší ako Slovensko. Existuje niekoľko 

pádnych dôvodov, prečo tomu bolo tak. Česká republika mala lepšie meno ako Slovensko, mala 

zrelšiu reputáciu, komplexnú štátnu správu. Česká republika mala podstatne väčší rozvoj 

hospodárstva a dosahovala nebývalý rozvoj sociálnej politiky (Klaus a kol., 2018, s. 28-29).  
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1.2.1. Česko po rozdelení 

Narozdiel od Slovenska, ktoré aj po rozdelení malo bližšie k východu, Česká republika 

sa sústreďovala na západ, ako po ekonomickej, tak i po politickej stránke. Taktiež sa stáva 

priamym adeptom pre vstup do hlavného západného integračného celku NATO (Vodička, 

2003, s. 164). Čo sa týka makroekonomických ukazovateľov, v Česku sa podarilo (Klaus a kol., 

2018): 

- liberalizovať ceny, 

- začať s privatizáciou, 

- zabrániť vzniku inflačnej špirály,  

- udržať primeranú mieru nezamestnanosti, 

- odstrániť sociálne konflikty. 

Štátny rozpočet ČR za prvý polrok je niekoľkými miliardami prebytkový, zatiaľ čo SR 

rozpočet schodkový. Pritom valutové rezervy federácie sú dnes najväčšie, aké kedy v histórii 

boli. A zahraničný obchod (realizovaný z 80 % z Českej republiky) už dosiahol objem, aký bol 

tesne pred rozpadom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP), ktorá koordinovala 

ekonomiky štátov sovietskeho bloku (Pacner, 2018, s. 27).  

1.2.2. Prelom tisícročí 

Vstup do 3. milénia Česko taktiež poznačil celkom nepriaznivý vývoj v hospodárstve. 

Na trhu práce je situácia spojená s vyššou mierou nezamestnanosti, taktiež cenová hladina sa 

drží na úrovni 10 %. V tomto období prichádza vláda ČR k zavedení nového systému menovej 

politiky, s cieľom znížiť infláciu, prostredníctvom inflačného cielenia. ČR sa stáva prvou post-

komunistickou krajinou, ktorá zavádza toto opatrenie (Historie ČNB, 2022).  

1.2.3. Vstup do EÚ 

Podobne ako Slovensko, i Česká republika vstúpila do Európskej únie v roku 2004. 

O členstvo požiadala už v roku 1996. Počas členstva v EÚ si Česko prešlo aj ekonomickým 

rastom, i poklesom. Nepriaznivé bolo obdobie v roku 2009, kedy evidujeme finančnú krízu 

(Komínková, 2019). V ČR sa toto obdobie vyznačuje (Zábojníková, 2019): 

- prepad zahraničného dopytu, 

- pokles investícií, 

- pokles HDP. 
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Na druhej strane, po poklese prichádza i oživenie hospodárstva. V ČR sa rast 

ekonomiky prejavil v nízkej nezamestnanosti, dokonca ČR zaznamenávame jednu z najnižších 

mier v EÚ. Vďaka členstvu v EÚ sa Česká republika stala konkurencieschopnejšou krajinou na 

medzinárodnom trhu (Komínková, 2019).  

Bývalý český prezident V. Klaus (2019, s. 34) hodnotí vstup do EÚ nasledovne: 

„Obávam sa dôsledkov ľahkomyseľného opustenia nielen národnej suverenity, ale aj 

demokracie, ktoré boli spôsobené vstupom do Európskej únie.“ 

Obavy vtedajšieho prezidenta Klausa sú opodstatnené, keďže vstupom do takéhoto 

zoskupenia ČR podstupovalo i určité riziká. S istotou však môžeme povedať, že začlenením sa 

do EÚ si Česko zatraktívnilo svoju medzinárodnú pozíciu a získalo mnoho ďalších kontaktov 

do budúcnosti.  

1.2.4. Súčasnosť 

Kríza v roku 2009 uviedla českú ekonomiku do stagnácie, s čím súvisel rast 

nezamestnanosti, pokles inflácie, ktorá dosahovala až hodnoty dosahujúce defláciu. Tu zasiahla 

ČNB, prináša opatrenia, aby oživila ekonomiku. Docieliť to chcela prostredníctvom oslabenia 

kurzu českej koruny a znížením úrokových sadzieb takmer na nulu. V roku 2017 sa podarilo 

naplniť cieľ s priaznivým hospodárskym vývojom a ČNB sa znovu vracia k štandardným 

nástrojom menovej politiky, a to vrátiť sa k úrokovým sadzbám (ČNB, 2022).  

Ak budeme pokračovať rokom 2017, na českej politickej scéne ako premiér vystupuje 

A. Babiš so slovenským pôvodom. Jeho kabinet sa snaží naďalej pokračovať v nízkej 

nezamestnanosti, ktorá je najnižšou v celej EÚ, HDP sa dostáva na úroveň 87 % priemeru EÚ. 

V tom istom roku štátny rozpočet ČR bol prebytkový, hoci očakávali schodkový. Ekonómovia 

tento fakt prikladajú za následok nedostatočných štátnych investícií (Pacner, 2018). 

Česko má za sebou aj niekoľko rokov na vrchole hospodárskeho cyklu. Od roku 2012 

do roku 2020 rástlo stabilne o viac než 2 percentá HDP. Mzdy a platy razantne rástli, penzie sa 

zvyšovali, na dávky sa dávalo viac, po dvadsiatich rokoch bol štát schopný hospodáriť 

i s rozpočtovým prebytkom (Klimeš, 2020, s. 116).  

Ekonomická situácia na celom svete je ovplyvnená do veľkej miery pandémiou COVID-

19, ktorá sa na našom území a tiež v Čechách začala naplno prejavovať na jar v roku 2020. 

ČNB prijala opatrenia, aby zmiernila dopady v bankovom sektore v podobe odloženia splátky 

úveru, či znížením základných úverových sadzieb (ČNB, 2022).  
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2. KOMPARÁCIA EKONOMICKÉHO VÝVOJA V SR A ČR  

Ekonomický vývoj v Česku a na Slovensku budeme sledovať prostredníctvom 

základných makroekonomických ukazovateľov, ako je nezamestnanosť, inflácia, počas 

obdobia existencie samostatných štátov.  

2.1.  Porovnanie SR a ČR prostredníctvom makroekonomických ukazovateľov 

Makroekonómia je veda, ktorá skúma reálny svet s jeho nedokonalosťami, analyzuje 

chovanie ekonomiky ako celku a používa k tomu agregátne veličiny (HDP, nezamestnanosť, 

inflácia). Pracuje s rámcovými hypotézami, ktoré sa jej zdajú byť prijateľné ako priemerné 

vyjadrenie toho, ako sa ekonomické subjekty chovajú. Dominantným problémom je všeobecná 

rovnováha, ktorá je výsledkom systému vzájomných vzťahov medzi veľkým počtom 

individuálnych subjektov (Vlček, 2009, s. 17).  

2.1.1. Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť vzniká vtedy, keď na trhu práce dochádza k prebytku ponuky nad 

dopytom, tzn., že na trhu práce prevláda tá časť obyvateľstva,  ktorá ponúka ľudský kapitál, 

ako tých, ktorí hľadajú ľudský kapitál (Vlček, 2009). V grafe č. 1 je uvedený vývoj 

nezamestnanosti v období rokov 1993 - 2020. 

Graf 1 Vývoj nezamestnanosti 1993 - 2020 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov NBS a ČNB 

 Prvý makroekonomický ukazovateľ, nezamestnanosť, sa  v krajinách vyvíjala podobne, 

no s tým rozdielom, že miera nezamestnanosti sa na Slovensku pohybuje v trojnásobkoch 

českej nezamestnanosti. Zatiaľ čo v Českej republike od rozdelenia po súčasnosť 
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nezamestnanosť neprekonala úroveň 10 %, Slovensko atakovalo na prelome tisícročí úroveň 

takmer 20 %. Situácia na trhu práce po rozdelení je priaznivejšia v prospech Česka, kde 

nezamestnanosť dosahovala necelých 5 %, na Slovensku však až takmer 15 %. Uvedená miera 

mohla byť aj dôsledkom transformácie doterajšej príkazovej ekonomiky na trhovú, ktorá 

fungovala u nás do roku 1989 a charakteristická bola tým, že všetko riadil štát, na trhu 

nefiguroval súkromný sektor a tiež trh práce bol regulovaný štátom a s tým nariadením, že 

každý mal prácu. Aj preto zaznamenávame na Slovensku vysokú mieru nezamestnanosti. 

 Faktom je, že samostatné Česko sa rýchlejšie prispôsobilo podmienkam trhu ako 

Slovensko. Ako sme uviedli aj v teoretickej časti, Česká republika bola oveľa viac hospodársky 

rozvinutá ako Slovensko. Zatiaľ čo u nás ešte počas spoločného štátu prevládal agrárny 

priemysel, Česko malo omnoho viac industrializovaných podnikov. Taktiež na území Českej 

republiky sa sústredila prevažná časť podnikov, ktoré boli známe už aj na medzinárodnom trhu, 

zatiaľ čo slovenské podniky neboli až tak populárne. 

 V nasledujúcich troch rokoch dochádza k zníženiu nezamestnanosti v oboch krajinách. 

Obrat prichádza v spomínanom prelome tisícročí, kde zaznamenávame najvyššiu mieru 

nezamestnanosti v oboch krajinách. Táto úroveň mohla byť na Slovensku spôsobená 

ekonomickými zmenami a reformami, ktoré vznikli za účelom dostať Slovenskú republiku 

v roku 1998 na zoznam tranzitívnych krajín pre vstup do Európskej únie. Situácia v Česku bola 

podobná, kde dôvodom zvýšenia nezamestnanosti bola nerovnováha v hospodárstve 

a dochádzalo k prehrievaniu ekonomiky.  

 Pozitívny trend, teda nižšia miera nezamestnanosti sa preukazuje v ďalších rokoch, 

dokonca v roku 2008 je nezamestnanosť na Slovensku od samostatnosti najnižšia, a to na 

úrovni 7,7 %. V tomto období môžeme vidieť, že v porovnaní s Českou republikou je rozdiel 

v mierach nezamestnanosti najnižší, a to len o necelé tri percentá. Pozitívny vývoj tohto 

makroekonomického ukazovateľa neprevláda nadlho, keďže práve rok 2008/2009 je prelomom, 

keďže nastáva celosvetová kríza, ktorá sa odzrkadľuje aj na ekonomickom vývoji oboch krajín, 

a to v raste nezamestnanosti. Najvyššia zaznamenaná úroveň vrcholí na Slovensku v roku 2013, 

kde môžeme vidieť, že ukazovateľ znovu atakuje hranicu 15 %, ako na začiatku samostatnej 

republiky. Čo sa týka Českej republiky, v období krízy 2009 a následného obdobia, úroveň 

nezamestnanosti sa po tretíkrát dostáva k najvyšším úrovniam, a to na 7 %, čo je pre Česko 

celkom nepriaznivá situácia, no v porovnaní so Slovenskom je to o polovicu nižšia hodnota.  
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 V nasledujúcich rokoch má miera nezamestnanosti klesajúcu tendenciu, v oboch 

krajinách zaznamenávame v roku 2019 najnižšie hodnoty, kde v Českej republike ide o úroveň 

atakujúcu 2 %, na Slovensku je to 5 %. Od tohto roku však krivka naberá znovu rastúci smer. 

Dôvodom rastu nezamestnanosti môžu byť okrem ekonomických zmien, reštrikcií 

a intervencionizmu aj súčasná kríza týkajúca sa celosvetovej pandémie COVID-19, ktorá 

posledné dva roky veľmi ovplyvňuje aj trh práce. Mnohé pracovné miesta v dôsledku pandémie 

zanikli, respektíve boli nahradené robotmi, prevažne v automobilovom priemysle. Súčasná 

situácia pomohla urýchliť vývoj automatizácie podnikov, a tým ľudia stratili prácu.  

2.1.2. Inflácia 

Ďalším ukazovateľom, prostredníctvom ktorého porovnávame vývoj v Česku a na 

Slovensku je inflácia. Pod týmto pojmom rozumieme rast celkovej cenovej hladiny za určité 

časové obdobie. S rastom cenovej hladiny dochádza k poklesu kúpnej sily peňažnej jednotky, 

t. j. inflácia vedie k poklesu reálnej hodnoty peňazí v ekonomike (Čaplánová, Martincová, 

2014, s. 15). Nasledujúci graf č. 2 nám prináša informácie o vývoji inflácie v Českej 

a Slovenskej republike v období rokov 1993 - 2020. Miera inflácie je počítaná cez Index 

spotrebiteľských cien (CPI), čo znamená, že sú zaznamenané dáta vývoja cenovej hladiny na 

úrovni spotrebiteľských cien. 

 

Graf 2 Vývoj medziročnej inflácie 1993 - 2020 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov NBS a ČNB 

 Optimálna, stabilná miera inflácie by mala oscilovať okolo hranice 2 %. Ako však 

môžeme vidieť, prvý rok po rozdelení je úroveň inflácie omnoho vyššia, ide o desať násobok 
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optimálnej úrovne, konkrétne na Slovensku ide o 23 % -tnú infláciu, v Česku takmer 21 %. 

Môžeme povedať, že aj druhý makroekonomický ukazovateľ začal nepriaznivejšie  

pre Slovensko ako v Českej republike. Rozdiel však je v tom, že inflácia je približne na 

rovnakej úrovni, kdežto miera nezamestnanosti bola trikrát vyššia na Slovensku. 

 Už na prvý pohľad čítame z grafu č. 2, že krivka miery inflácie je v oboch krajinách 

odlišná. Začali sme približne na rovnakých hodnotách, no ďalšie roky prinášajú rozdielny 

vývin. Inflácia na Slovensku má po rozdelení klesajúcu tendenciu, ako aj v Česku. V roku 1995 

však môžeme vidieť, že zatiaľ čo u nás inflácia stále klesá aj v ďalších rokoch, v Česku od roku 

1995 - 1998 sa cenová hladina neznižuje, ale drží si úroveň takmer 10 %. Môžeme povedať, že 

v tomto období bolo na tom Slovensko lepšie ako Česká republika.  

 Prelom tisícročí je aj v tomto prípade prelomovým obdobím, kde v susednej krajine 

dochádza k rapídnemu poklesu, a to z vyše 10 percent na hranicu optimálnej miery inflácie, 

a teda na úroveň 2 %. Nasledujúce roky si česká menová politika ošetrila situáciu s vývojom 

inflácie prostredníctvom cieľovania inflácie a jej mieru si udržuje okolo úrovne 2 percent. 

Dokonca v roku 2003 miera inflácie atakuje nulovú hranicu. Situácia na Slovensku je opozitom 

situácie v Čechách, kde u nás dochádza v roku 1999 k zvýšeniu cenovej hladiny nad 10 %.  Ako 

sme už uviedli v teoretickej časti, príchod novej vlády v roku 1998 priniesol určité zmeny 

v oblasti menovej politiky, čo sa v ďalších rokoch nepriaznivo odrazilo v cenovej hladine 

tovarov, kde evidujeme zvýšenie cien v oblasti energií, dopravy, či poštových služieb.  

 Čo sa týka Slovenska, od roku 2004 inflácia neprekročila úroveň 5 % až po rok 2020. 

V tomto rozpätí rokov zaznamenávame najvyššiu mieru v roku 2008. Túto hodnotu môžeme 

pripísať kríze, ale i ďalšiemu faktoru, a to zmene meny, kedy Slovensko prechádza na novú 

menu Euro a stáva sa od roku 2009 súčasťou ďalšieho zoskupenia - eurozóny. V roku 2008 

evidujeme v ČR infláciu vyššiu ako 5 %, čo môže byť taktiež zapríčinené krízou. Od tohto roku 

miera nepresiahla túto hranicu, podobne ako Slovensko. 

 Čo však nemôžeme prehliadnuť, je obdobie od roku 2013 - 2016, kde v oboch krajinách 

zaznamenávame najnižšiu mieru inflácie. ČR atakuje nulovú hranicu, zatiaľ čo SR sa dostáva 

aj pod úroveň nulovej hranice a miera inflácie sa nachádza v záporných hodnotách. Tento stav 

nie je pre hospodárstvo priaznivý, pretože ak sa inflácia nachádza v mínusových číslach, ide o 

pokles cenovej hladiny, čo označujeme súhrnným názvom deflácia.   

 Súčasná situácia spojená s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 sa taktiež odráža 

i v cenovej hladine tovarov a služieb. V posledných mesiacoch pociťujeme zvýšenie cien 
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takmer vo všetkých druhoch tovarov a služieb, najviac však ide o ceny energií a základných 

potravín.  

2.1.3. HDP 

Ďalší ukazovateľ, prostredníctvom ktorého sa meria výkonnosť hospodárstva krajiny je 

hrubý domáci produkt (HDP). HDP zahŕňa všetky finálne tovary a služby vyprodukované 

v ekonomike za dané obdobie, spravidla za jeden rok. Pritom sa neberie do úvahy, kto je 

vlastníkom výrobných faktorov pri danej produkcii (Hricová, Matisková, 2014, s. 10). V grafe 

č. 3 máme zachytenú úroveň medziročného tempa rastu HDP v percentách.  

 

Graf 3 Vývoj miery rastu HDP v období 1993 - 2020 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov NBS a ČNB 

 Rast ekonomiky sa zvyčajne meria na základe úrovne HDP. V grafe č. 3 vidíme 

pomerne dynamický vývoj tejto veličiny v oboch krajinách. Po rozdelení sa miera HDP drží 

v kladných hodnotách, neskôr, na prelome tisícročí začne aj tento ukazovateľ, podobne ako 

nezamestnanosť, preukazovať nepriaznivý vývoj. Tu zaznamenávame v tomto období ako 

v SR, tak i v ČR zápornú medziročnú mieru HDP, ktorá sa drží tesne pod nulovou hranicou.  

 Od nového tisícročia má úroveň slovenského HDP rastúcu tendenciu, ktorá vrcholí 

v roku 2007 s takmer 11 percentnou mierou. Nasledujúci rok však prináša obrovský prepad aj 

vo vývoji HDP, ktorý je zapríčinený celosvetovou finančnou krízou, ktorá vrcholí v roku 2009, 

kedy úroveň HDP klesá až pod záporných 5 %. Je to obdobie spojené aj s inou významnou 
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udalosťou v slovenských dejinách, a to s prijatím eura, ktoré mohlo mať taktiež určité dôsledky, 

ktoré sa mohli prejaviť vo vývine úrovne HDP.  

 Aj v ČR vidíme v novom tisícročí rastúci trend miery HDP, i keď v roku 2002 

evidujeme mierny prepad takmer o 2,5 % oproti roku 2000. Od tohto roku krivka rastie, v roku 

2007 však naberá klesajúcu tendenciu, až sa v roku 2009 ocitá na takmer - 5 %, kedy ako sme 

už spomínali, vrcholí finančná kríza, ktorá neobišla ani Českú republiku. V českom 

hospodárstve však nezaznamenávame taký rapídny pokles HDP ako na SR. 

 Následne evidujeme oživenie ekonomík v oboch krajinách, čo sa odráža i na úrovni 

HDP. V ďalších rokoch zaznamenávame rast i pokles, no najhorší scenár dosahujú obe 

hospodárstva v roku 2020, kedy sa HDP prepadá až pod úroveň záporných 4 %. Ako sme už 

niekoľkokrát uviedli, od toho roku nás stretá ďalšia kríza, ktorú spustilo ochorenie COVID-19. 

Vďaka uzavretiu podnikov výroby i služieb, dosahované dáta ohľadom miery HDP sa prudko 

znížili. Toto opatrenie však trvalo len počas prvej a čiastočne druhej vlny. V súčasnosti sú 

opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia pomerne uvoľnené, najmä čo sa týka ekonomiky. 

Tu intervenujú predovšetkým ministerstvá hospodárstva, ktoré majú zodpovednosť za túto 

oblasť.  

2.1.4. Podiel bežného účtu platobnej bilancie na HDP 

Ukazovateľ, prostredníctvom ktorého evidujeme vzťahy so zahraničím, je platobná 

bilancia. Ide o štatistický dokument zachytávajúci v účtovnej forme tok reálnych finančných 

a peňažných aktív medzi tuzemcami a cudzincami za určité obdobie. Štruktúra platobnej 

bilancie má nasledujúce časti (Vlček, 2009, s. 468-469): 

• bežný účet, ktorý vyjadruje pohyb: 

o  výrobkov v podobe obchodnej bilancie (export/import), 

o  služieb v podobe bilancie služieb, 

o  dôchodkov za služby výrobných faktorov v podobe bilancie výnosov, 

o  bežných transferových platieb, 

• kapitálový účet, zachytávajúci kapitálové transfery, napr. prevody akcií, 

• finančný účet vyjadruje vývoj pohľadávok a záväzkov krajiny voči zahraničiu, 

• saldo chýb, 

• zmena devízových rezerv. 
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My sa budeme primárne venovať v komparácií SR a ČR vývoju bežného účtu a jeho 

podiele na HDP. Graf č. 4 nám zobrazuje obdobie od rozdelenia po súčasnosť.  

 

Graf 4 Vývoj bežného účtu PB na HDP v % 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov NBS a ČNB 

 Aj tento ukazovateľ takmer v tridsaťročnom období má dynamický priebeh. V oboch 

krajinách ide o dosť rozdielny vývoj. Čo majú spoločné je, že väčšinu obdobia sa obe krajiny 

nachádzajú v záporných číslach, ktoré sú spôsobené tým, že import prevláda nad exportom, 

teda do krajín sa viac dováža výrobkov, ako odváža.  

 Ukazovateľ podielu bežného účtu PB na HDP sa pozitívnejšie vyvíjal na SR. V ČR 

môžeme vidieť skoro počas celého sledovaného obdobia, že dosahuje pasívne saldo, obrať 

prichádza až v roku 2015, kedy sa dostáva na nulovú hranicu. Čo sa týka Slovenska, hneď 

v rokoch po rozdelení disponujeme s kladným saldom, no na dlhé obdobie sa dynamický vývoj 

salda vyvíja ale v záporných číslach. Kladné hodnoty zaznamenávame znova v roku 2012, no 

odvtedy má podiel bežného účtu na HDP klesajúcu tendenciu.  

2.1.5. Magický štvoruholník 

Aby sme zistili, či vybrané ukazovatele spĺňajú stanovené ciele, uvedené veličiny sa 

dajú aplikovať na tzv. magický štvoruholník, ktorého vrcholy predstavujú dosiahnuté 

makroekonomické veličiny v percentuálnom vyjadrení. Ekonomika krajiny je vtedy stabilnejšia 

a v rovnováhe, keď štvoruholník má čo najväčší obsah. A teda, čím je štvoruholník väčší, tým 
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je ekonomika zdravšia (Hricová, Matisková, 2014). V magickom štvoruholníku 

zaznamenávame teda 4 veličiny: 

- tempo rastu HDP (G), 

- mieru nezamestnanosti (U), 

- mieru inflácie (P), 

- podiel bežného účtu na HDP (B). 

V nasledujúcich grafom máme znázornené magické štvoruholníky, ktoré porovnávajú 

SR a ČR v roku 1994, 2004 a 2018. Žlté štvoruholníky zachytávajú českú ekonomiku, modré 

slovenskú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 Magický štvoruholník ČR a SR v roku 1994 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov NBS a ČNB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6 Magický štvoruholník SR a ČR v roku 2004 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov NBS a ČNB 

Magický štvoruholník 1994 

Magický štvoruholník 2004 
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Graf 7 Magický štvoruholník SR a ČR 2018 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov NBS a ČNB 

 To, čo sme zaznamenali v teoretickej i analytickej časti sa nám potvrdilo i v magickom 

štvoruholníku, že ekonomika Česka má oproti slovenskej značne navrch. I keď môžeme vidieť, že 

v roku 1994 sú oba štvoruholníky v podstate rovnakej veľkosti, obe hospodárstva majú svoje 

makroekonomické ciele zvládnuté odlišne. Zatiaľ čo na SR inflácia a nezamestnanosť dosahujú vysoké 

hodnoty, naopak tempo rastu HDP a podiel bežného účtu na HDP zaznamenávajú priaznivé hodnoty. 

V ČR je to presne naopak. 

 Rok 2004 je rokom vstupu oboch krajín do EÚ. Vďaka členstvu sa krajinám otvorili nové 

možnosti, v podobe otvorenia nových trhov. Uvedený rok však odráža nepriaznivý vývoj slovenského 

hospodárstva. Oproti roku 1994 sa objem štvoruholníka značne zmenšil, čo znamená, že stabilizačná 

politika na našom území nebola dostatočne naplnená, priam neuspokojivá. Česko zaznamenáva oproti 

roku 1994 rast HDP, i miera inflácia sa znížila, naopak nezamestnanosť narástla evidujeme pasívne 

saldo bežného účtu.  

 Spomedzi sledovaných rokov je situácia hospodárstiev najpriaznivejšia v roku 2018, kde 

v oboch krajinách klesla nezamestnanosť i inflácia. Evidujeme však i pokles tempa rastu HDP 

a Slovensko dosahuje pasívne saldo bežného účtu, zatiaľ čo v ČR je takmer na nulovej úrovni.  

Magický štvoruholník 2018 
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ZÁVER 

 Poznať vlastnú históriu je dôležité, nie však len z jednej strany, napríklad z pohľadu 

kultúry a tradícií, ale i z pohľadu ekonomického. Akými transformáciami a zoskupeniami si 

doteraz Slovensko prešlo. Azda najťažšie rozhodnutie o budúcnosti našej krajiny bolo práve 

rozdelenie Československa. Samozrejme, ako aj vtedy, tak i dnes sa stretávame s názormi, že 

toto rozhodnutie bolo/nebolo správne. Odpovede na tieto otázky sa nám zobrazujú práve 

v súčasnosti a budú zodpovedané v budúcnosti, predovšetkým čo sa týka ekonomiky oboch 

štátov. 

 Práve rozdelenie pomohlo obom krajinám vydať sa takým smerom, ktorý neobmedzuje 

ani jedného partnera. Hoci smer bol podobný, názory a prostriedky či nástroje politiky boli a sú 

rozdielne. Teoretická časť predovšetkým poukazovala na ekonomický vývoj, ktorý bol 

dopĺňaný politickou scénou, ktorá prichádza s nariadeniami a opatreniami na úrovni 

hospodárstva. Analýza poukazuje na konkrétne ukazovatele vo vývoji oboch štátov, na ich 

vrcholy i dná, ktoré sa doposiaľ uskutočnili a čo mohlo byť ich príčinou. 

 To, ako sa bude ďalej vyvíjať jedna i druhá krajina je zatiaľ veľmi otázne, keďže 

momentálna situácia je poznačená nielen COVID krízou, ale v posledných týždňoch 

i konfliktom u našich východných susedov. Už dnes má tento spor negatívne dôsledky nie len 

na SR a ČR, ale na celý svet. Nasledujúce dni a týždne nám prinesú jasnejší obraz o celkovej 

ekonomickej situácii. 
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