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Príloha ku kapitole 7 - Ekonomická analýza využívania vody a návratnosť nákladov za 

vodohospodárske služby 

 
 

Príloha 7.1 Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja 

 

Prehľad hodnotenia významu hlavných druhov využívania vôd – ukazovatele za jednotlivé využívania 

vôd je obsahom nasledujúcich tabuliek: 

 

Tab. 7.1.a Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja- Domácnosti 

Tab. 7.1.b Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja - 

Poľnohospodárstvo 

Tab. 7.1.c Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja – Priemysel 

Tab. 7.1.d Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja – Ostatné sektory 

 

Príloha 7.2 Prehľad prognóz základných makroekonomických ukazovateľov 

Príloha 7.3 Návratnosť nákladov na vodohospodárske služby a stimulačná cenová politika 

Príloha 7.4 Pojmy súvisiace s implementáciou článku 9 RSV z pohľadu realizovaných 

vodohospodárskych služieb  
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Príloha 7.1 

 

Tab. 7.1.1a Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja- Domácnosti 

 

 
 

Využívanie vody Technické údaje SÚP/
1
 Dunaj Ekonomické údaje SÚP Dunaj Vplyvy

Množstvo odobranej podzemnej 

vody                                  v tis. m3 253 832,8 Priemerná cena                               v €/m3 1,01

Množstvo odobranej povrchovej vody  

v tis. m3 48 377,0 Tržby za pitnú vodu                         v tis. € 196 738,82

Množstvo odobranej pitnej vody         

v tis. m3 136 475,5 Zamestnanosť                                v FTE

Straty vody                        v tis. m3 82 986,5 Pridaná hodnota                      v € alebo %

Počet obyvateľov pripojených                     

na verejné vodovody           v tis. os. 4 528,1 Koeficient cenovej elasticity dopytu     v  % 0,14

Počet obyvateľov zásobovaných                

z individuálnych zdrojov      v tis. os. 677,3

Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – 

nízka)

Odhad investícií a ich prognózy

Počet obyvateľov pripojených                  

na kanalizáciu                   v tis. os. 3 248,6 Priemerná cena                               v €/m3 0,92

Počet obyvateľov pripojených                  

na kanalizáciu s ČOV        v tis. os. 3 176,2

Tržby za odvádzanie a čistenie odpadových 

vôd                                                v tis. € 180 806,56

Počet ČOV Zamestnanosť                                 v FTE

Počet obyvateľov s individuálnym 

čistením odpadových vôd Pridaná hodnota                      v € alebo %

Množstvo vypúšťaných odpadových 

vôd                                   v tis. m3 322 182,5 Koeficient cenovej elasticity dopytu     v  %

Množstvo odvedených odpadových 

vôd                                   v tis. m3 115 138,9

Úroveň využitia BAT (vysoká – stredná – 

nízka)

Odhad investícií a ich prognózy

Počet spoločností zabezpečujúcich 

dodávku pitnej vody a odvádzanie 

odpadových vôd 15+4

Pridaná hodnota vodárenských spoločností 

a ostatných spoločností zabezpečujúcich 

dodávku pitnej vody  a odvádzanie 

odpadovej vody                               v tis. € 236 925

Počet pracovníkov vo vodárenských 

spoločnostiach a ostatných spoločnostiach 

zabezpečujúcich dodávku pitnej vody                             

a odvádzanie odpadovej vody 7 658

Tržby za dodávky vody, čistenie                            

a odvádzanie odpadových vôd          v tis. € 377 545

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok  2011, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2011

Zásobovanie 

pitnou vodou

Odvádzanie                      

a čistenie 

odpadových vôd

Spoločné údaje               

pre dodávky vody                    

a odvádzanie                    

a čistenie 

odpadových vôd
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Tab. 7.1.1b Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja – 

Poľnohospodárstvo 

 

 
 

 

Tab. 8.1.1c Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja – Priemysel 

(na ďalšej strane) 

 

Využívanie vody Technické údaje SÚP Dunaj Ekonomické údaje SÚP Dunaj Vplyvy

Celková populácia zaoberajúca sa 

poľnohospodárstvom                 v tis. os. 72,40 Hrubá rastlinná  produkcia            v mil.€ 1 212,89

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy                                     

v tis. ha 1 862,40

Zamestnanosť v tis.osôb (trvale činní 

robotníci) 5,56

Celková plocha ornej pôdy          v tis. ha  1 314,08 Zisk                                            v tis. €                  

Množstvo odobranej podzemnej vody – 

závlahy                                     v tis. m3 3 027,7

Hrubá produkcia na 1 zamestnanca                 

v tis. € 21,77

Množstvo odobranej povrchovej vody – 

závlahy                                     v tis. m3 17 674,2 Pridaná hodnota                          v tis. € 

Množstvo vody dodanej verejnými 

vodovodmi                                 v tis. m3 Ročný obrat                                v tis. € 

Množstvo odobranej vody                             

z individuálnych zdrojov              v tis. m3 Ceny 0

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd      

v tis. m3 142,1 Tržby                                         v mil. € 564,75

Množstvo odvedených odpadových vôd       

v tis. m3

Množstvo odobranej podzemnej vody         

v tis. m3 6 599,9 Hrubá živočíšna produkcia            v mil.€ 966,08

Množstvo odobranej povrchovej vody          

v tis. m3 8,6

Zamestnanosť v tis.osôb (trvale činní 

robotníci) 7,78

Množstvo vody dodanej verejnými 

vodovodmi                                 v tis. m3 Zisk                                            v tis. €                  

Množstvo odobranej vody                              

z individuálnych zdrojov

Hrubá produkcia na 1 zamestnanca                 

v tis. € 22,59

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd    

v tis. m3 0,0 Pridaná hodnota                          v tis. € 

Množstvo odvedených odpadových vôd    

v tis.m3 Ročný obrat                                v tis. € 

Ceny

Tržby                                         v mil. € 575,64

243 Hrubá pridaná hodnota                v mil. € 1 475,21

128 Zamestnanosť v poľn.spolu     v tis. os. 31,77

Rastlinná výroba

Živočíšna výroba

Spoločné dáta           

pre rastlinnú                

a živočíšnu 

výrobu

Vypúšťanie do povrchových vôd - čistená 

v tis.m3                                - nečistená 
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Využívanie vody Technické údaje SÚP Dunaj Ekonomické údaje SÚP Dunaj Vplyvy

Množstvo využívanej vody           v tis. m3 711 060,99 Tržby                                          v tis. € 81 804 789

Množstvo vypúšťanej odpadovej vody         

v tis. m3                            328 279,36 Pridaná hodnota                          v tis. € 17 510 920

Množstvo odvedených odpadových vôd       

v tis.m3 84 433,62

Objem produkcie                          v t/rok Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)

Množstvo využívanej vody           v tis. m3 36 185,10 Tržby                                          v tis. € 7 200 774

Množstvo vypúšťanej odpadovej vody        

v tis. m3                            28 616,09 Pridaná hodnota                          v tis. € 2 635 711

Objem produkcie                          v t/rok Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)

Úroveň využitia BAT (vysoká-stredná-

nízka)

Množstvo využívanej vody            v tis. 

m3 7 287,29 Tržby                                          v tis. € 3 894 641

Množstvo vypúšťanej odpadovej vody       

v tis. m3                            3 624,84 Pridaná hodnota                          v tis. € 1 061 105

Množstvo vody na chladenie         v tis. m3 957,2 Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)

Objem produkcie                              

t/rok                    

Úroveň využitia BAT (vysoká-stredná-

nízka)

Množstvo využívanej vody           v tis. m3 505,56 Tržby                                          v tis. € 8 298 665

Množstvo vypúšťanej odpadovej vody       

v tis. m3                            330,96 Pridaná hodnota                          v tis. € 1 208 397

Objem produkcie                          v t/rok Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)

Úroveň využitia BAT (vysoká-stredná-

nízka)

Množstvo využívanej vody           v tis. m3 75 927,60 Tržby                                          v tis. € 4 944 946

Množstvo vypúšťanej odpadovej vody         

v tis. m3                            73 035,32 Pridaná hodnota                          v tis. € 1 385 620

Objem produkcie                          v t/rok Elasticita dopytu (kladné absolútne číslo)

Úroveň využitia BAT (vysoká-stredná-

nízka)

Objem produkcie                   v GWh/rok 27 314,07

Tržby za predaj elektrickej energie                          

v tis. € 3 395 800

Inštalovaný výkon                         v MW 8 110,62 Zamestnanosť                          v tis. os. 27

Množstvo využívanej vody           v tis. m3 137 286,77

Hrubá pridaná hodnota  za produkciu 

energie                                       v tis. €

Množstvo vypúšťanej odpadovej vody       

v tis. m3                            93 946,18

Inštalovaný výkon MVE                 v MW 68,10 Zamestnanosť                          v tis. os.

Inštalovaný výkon VVE                  v MW 1 713,20 Pridaná hodnota                          v tis. € 

Výroba elektriny MVE                  v GWh 274,80

Investičné náklady na hydroelektrárne          

v tis. €

Výroba elektriny VVE                  v GWh 4 447,60 Počet MVE 180

Množstvo využívanej vody           v tis. m3 352 793,22 Počet VVE 24

Priemerná cena za využívanie 

hydroenergetického potenciálu v € /MWh 15,3770

Cena za odber energetickej vody  v  €/m3 0,00016

Množstvo využívanej povrchovej vody        

v tis. m3 39 345,00

Množstvo využívanej podzemnej vody         

v tis. m3 9 222,40

Množstvo vypúšťanej odpadovej vody       

v tis. m3 88 630,14

Voda na chladenie
Množstvo vody na chladenie /1         v tis. m3 35 856,10

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok  2011, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2011

Hydroenergetika

Ostatný priemysel

Priemysel celkove 

Kovové výrobky

Potravinársky

Výroba 

elektrických              

a optických 

zariadení

Chemický

Energetika
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Tab. 7.1.1d Charakteristika využívania vody v správnom území povodia Dunaja – Ostatné sektory 

 
 
  

Využívanie vody Technické údaje SÚP Dunaj Ekonomické údaje SÚP Dunaj Vplyvy

Počet rybárov Ročný obrat                      v  tis. €

Ročná produkcia                    v tonách 3 109,18 Hrubá pridaná hodnota    v  tis. € 1 628

Počet rybárov

Náklady na zarybnenie 

vodárenských nádrží        v  tis. € 42

Ročná produkcia                    v tonách Denné náklady/osoba

Počet rybárskych revírov 8,00

Množstvo odobranej vody                           v tis. m
3                            52 508,07

Množstvo vypúšťanej vody                         v tis. m
3                            

40 095,83

Množstvo prepravovaného tovaru                 v tis.t 2 472,00

Zamestnanosť vo vzťahu               

k využitiu prístavov 

Počet lodí prechádzajúcich cez kľúčové body 35 407,00

Zamestnanosť vo vzťahu                

k vodnej doprave 408

Počet prepravovaných osôb                       v tis.os. 120,30 Hodnota prepravovaných tovarov

Počet spoločností 63

Tržby za vlastné výkony a tovar     

v tis. € 53 000

Počet plavebných komôr 15 Ročný obrat

Ročný počet turistických dní 93 Denné náklady na turistický deň

Počet umelých kúpalísk 179,89 Ročný obrat

Počet prírodných oblastí na kúpanie 80,81

Množstvo odobranej podzemnej vody     v  tis. m
3                            2 908,20

Množstvo vypúšťanej vody                      v  tis. m
3                            

1 953,41

Množstvo odobranej podzemnej vody     v  tis. m
3                            4 085,02

Množstvo vypúšťanej vody                      v  tis. m
3                            

4 500,01

Plocha územia chráneného pred povodňami          

v km
2

- Celkové náklady ochraňovaných 

oblastí                               v tis. € 0

Počet obyvateľov postihnutých povodňami 0,00

Celkové náklady a škody 

spôsobené povodňami     v tis. € 0

Celková výmera poľnohospodárskej plochy 

postihnutá povodňami                                      v  ha 345,55

Povodňové škody na majetku v 

správe SVP, š.p.      v tis. € 221

Počet suchých nádrží - poldrov 22

Celkový objem škôd 

spôsobených povodňami         v 

tis. € 0

Dĺžka ciest I., II. a III. triedy chránených                 

pred povodňami                                            v  km

Ročné náklady na ochranu 

rizikových zón

Dĺžka železničných tratí chránených                   

pred povodňami                                            v  km

Ročné náklady na ochranu 

železničných tratí

Počet miest a obcí postihnutých povodňami 121 Ročné náklady na ochranu obcí

Zdroj údajov: podklady SHMÚ, Bratislava, Štatistická ročenka SR za rok  2011, Správa o vodnom hospodárstve v SR za rok 2011

Termálne vody

Protipovodňová 

ochrana

Rybolov:                                       

- profesionálny

 - voľný čas

Rybníky

Vodná doprava

Turizmus vo vzťahu      

k vode

Voda na liečebné 

účely
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Príloha 7.2 Prehľad prognóz základných makroekonomických ukazovateľov  

 

Prognóza Európskej komisie: 

Európska komisia (EK) vo svojej jesennej hospodárskej prognóze (november 2014) očakáva na 

zvyšok roka 2014 slabý hospodársky rast tak v EÚ, ako aj v eurozóne. Predpokladá sa, že v r. 2014 

rast reálneho HDP celkovo dosiahne v EÚ 1,3 % a v eurozóne 0,8 %. 

Očakáva sa, že v priebehu r. 2015 sa v dôsledku zlepšenej situácie v oblasti zahraničného a domáceho 

dopytu rast v EÚ zvýši na 1,5 % a v eurozóne na 1,1 %. Posilnenie finančného sektora (po ďalšom 

pokroku smerom k bankovej únii), ako aj nedávne štrukturálne reformy by mali priniesť ovocie a 

zvýšiť hospodársku činnosť v r. 2016 na 2,0 % v EÚ a v eurozóne na 1,7 %.  

Reálna ekonomika SR porastie v r. 2014 o 2,4 %. Prognóza EK na rok 2015 sa priblížila prognóze 

MFSR/IFP (ktorá sa podrobnejšie nachádza v texte nižšie) - EK prognózuje tempo rastu slovenskej 

ekonomiky vo výške 2,5 %, čím by SR mala mať šiesty najvyšší nárast HDP v eurozóne a deviaty 

najvyšší v EÚ ako celku. EK predpokladá nárast slovenského HDP v r. 2016 o 3,3 %.  Zníženie 

odhadu rastu (oproti jarnej prognóze) je spôsobené najmä znížením prognózy zahraničného dopytu, 

ktorý sa premieta do nižšieho príspevku čistého exportu.  

 

 
 

Hospodárske oživenie, ktoré sa začalo v 2. štvrťroku 2013, zostáva krehké; ekonomická dynamika je 

v mnohých členských štátoch naďalej slabá. Dôvera spotrebiteľov je nižšia ako na jar 2014, čo odráža 

zvýšené geopolitické riziká a menej výhodné svetové hospodárske vyhliadky.  

EK očakáva pretrvávanie vysokej nezamestnanosti počas celého prognózovaného obdobia. V r. 2015 

by sa nezamestnanosť v eurozóne mala pohybovať v rozmedzí 5 % (Nemecko) až 20 % (Grécko). 

Keďže sa očakáva, že hospodársky rast bude postupne silnieť, významnejšie zlepšenia na trhu práce 

by sa mali objaviť až v r. 2016, kedy by mala miera nezamestnanosti klesnúť na 9,5 % v EÚ, 10,8 % v 

eurozóne a 12,1 % na Slovensku. 

Pokračovať by malo aj znižovanie deficitu verejných financií. Pomer deficitu k HDP by sa mal ako v 

EÚ, tak aj v eurozóne ďalej znižovať aj v r. 2014 (ale pomalšie ako v r. 2013). Očakáva sa, že počas 

nasledujúcich dvoch rokov bude pokles deficitu verejných financií pokračovať vďaka posilnenej 

hospodárskej činnosti a že pomer dlhu k HDP dosiahne na budúci rok maximálnu úroveň: v EÚ 88,3 

% a v eurozóne 94,8 % (podľa definície Európskeho systému účtov 2010). Slovensko ukončilo 

procedúru nadmerného deficitu pri hodnotení v júni 2014 a štrukturálny deficit dosiahol dlhodobo 

najnižšiu hodnotu v r. 2013 - 1,4 % HDP. Podľa EK deficit verejných financií Slovenska zostane aj 

v r. 2014 pod 3 % HDP, no štrukturálny deficit by mal vzrásť o 0,7 % v r. 2014; bude však plne 

kompenzovaný konsolidačným úsilím vo výške 0,8 % HDP v r. 2015. Napriek fiškálnej expanzii by 

nemalo dôjsť k výraznej odchýlke od požadovaného konsolidačného úsilia pre SR podľa definície 

Paktu stability a rastu. 

Hrubý dlh má v r. 2014 klesnúť na úroveň 54,1 % HDP podľa prognózy EK aj MFSR/IFP. 

V porovnaní s odhadmi EK z apríla 2014 výraznejšie klesol a neprekročí ústavnú dlhovú hranicu 55 % 

HDP. EK prognózuje maximálnu výšku dlhu v r. 2015 vo výške 54,9 % HDP za predpokladu 

dosiahnutia príjmov z privatizácie Slovak Telekomu a využitia hotovostnej rezervy. 

  

http://www.aktuality.sk/fotogaleria/264982/jesenna-hospodarska-prognoza-2014/2/
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 Porovnanie prognóz zahraničných inštitúcií s aktuálnou prognózou IFP (september 2014) 

   EK MMF MF SR 

  2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

HDP 1,4 2,4 2,5 3,3 2,4 2,7 2,9 2,4 2,6 3,5 

Inflácia (HICP) 1,5 –0,1 0,7 1,4 0,1 1,3 1,5 0,1 1,0 1,9 

Zamestnanosť 

(ESA) 
–0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 – 1,1 0,4 0,5 

Nezamestnanosť 

(VZPS) 
14,2 13,4 12,8 12,1 13,9 13,2 12,8 13,5 13 12,2 

Zdroj: EK, MMF, MF SR 

 
Prognózovaný ekonomický rast SR je výrazne nad priemerom EÚ aj eurozóny. Ekonomika SR 

zaznamená v r. 2015 šiesty najvyšší rast v rámci eurozóny. V porovnaní s krajinami V4 však bude rásť 

najpomalšie v r. 2014 i v r. 2015. 

Vývoj vonkajšieho prostredia v r. 2015 vníma EK mierne optimistickejšie než MFSR/IFP. Hoci EK 

očakáva nižší rast eurozóny vrátane Nemecka, vďaka priaznivejšej štruktúre očakávaného rastu 

hlavných obchodných partnerov Slovenska, sa toto zhoršenie nepremieta do vývoja zahraničného 

dopytu v plnej miere. Spomalenie zahraničného dopytu tak zatiaľ nevytvára dodatočné riziká pre 

makroekonomický rámec predpokladov rozpočtu verejnej správy.   

Porovnanie prognózy EK  s odhadom IFP a MMF (medziročný rast HDP v %) 

  EK (november 2014) IFP (september 2014) MMF (október 2014) 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Slovensko 2,4 2,5 3,3 2,4 2,6 3,5 2,4 2,7 2,9 

Eurozóna 0,8 1,1 1,7 0,7 1,3   0,8 1,3 1,7 

Nemecko 1,3 1,1 1,8 1,3 1,5   1,4 1,5 1,8 

Francúzsko 0,3 0,7 1,5 0,3 1,1   0,4 1,0 1,6 

Taliansko –0,4 0,6 1,1 –0,3 0,8   –0,2 0,9 1,3 

Španielsko 1,2 1,7 2,2 1,1 1,5   1,3 1,7 1,8 

ČR 2,5 2,7 2,7 2,4 2,5   2,5 2,5 2,4 

Poľsko 3,0 2,8 3,3 3,4 3,3   3,2 3,3 3,5 

Maďarsko 3,2 2,5 2,0 2,7 2,1   2,8 2,3 1,8 

Zahraničný dopyt 
/1

 
4,8 4,5 5,8 5,1 4,1 5,3 5,3 4,9 5,2 

/1
 Medziročný rast importov našich najdôležitejších obchodných partnerov (v %) Zdroj: IFP, EK, MMF 
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Prognóza OECD: 
OECD vo svojej prognóze z mája 2014predpokladá pre Slovensko oživenie ekonomického rastu 

v roku 2014 a 2015 súbežne s posilňovaním exportných trhov a spomaľovaním tempa fiškálnej 

konsolidácie. Súkromná spotreba  pozitívne prispeje k rastu HDP po prvýkrát za päť rokov zásluhou 

oživenia trhu práce a silnejších reálnych miezd. Investície budú progresívne rásť vďaka priaznivému 

prostrediu v eurozóne a naďalej  bude expandovať exportne orientovaná výrobná základňa. 

Dokončenie siete diaľnic bude naďalej rozširovať exportne orientované činnosti na regionálnej úrovni.  

Aby sa zabezpečila udržateľná fiškálna konsolidácia, je potrebné redukovať jednorazové rozpočtové 

opatrenia. Prebiehajúca reforma verejného sektora a čerpanie fondov EÚ by sa mali posilniť. 

Efektívnejšia politika týkajúca sa trhu práce a reformy ohľadne vzdelávania by mali napomôcť znížiť 

dlhodobú nezamestnanosť. Reformy nasmerované k zvýšeniu produktivity v službách napomôžu 

zlepšiť odolnosť ekonomiky. 

OECD predpokladá pre Slovensko na roky 2014 a 2015: 

 2014 2015 

Rast HDP 2,0 % 2,9 % 

Miera nezamestnanosti 13,9 % 13,2 % 

Fiškálna rovnováha -2,7 % -2,6 % 

Inflácia 0,4 % 1,0 % 

 

Predpokladá sa oživenie rastu:  
Posilní a rozšíri sa vývoz, investície i spotreba. Nízka inflácia podporila rast reálneho disponibilného 

príjmu. V poslednom štvrťroku 2013 boli realizované veľké investičné projekty, opätovne tak 

potvrdiac záväzky veľkých investorov v ich aktivitách v SR. Ekonomický sentiment sa od druhej 

polovice r. 2013 zlepšil. 

Predpokladá sa posun smerom k rastu domácej spotreby: Vývoz a zahraničné investície sa zrýchlia 

s očakávaným zrýchlením svetového dopytu v r. 2014 a 2015, a to najmä v eurozóne a v krajinách 

Višegrádskej štvorky. Rast miezd bude postupne dobiehať rast produktivity, čo má za následok len 

malé zlepšenie v cenovej konkurencieschopnosti. U inflácie sa predpokladá, že zostane utlmená 

vzhľadom na zostávajúcu ekonomickú malátnosť. 

V nasledujúcej tabuľke je prehľad vývoja rastu HDP od r. 2008 a prognóza rastu reálneho HDP na 

roky 2014 a 2015 (percento zmeny oproti predchádzajúcemu roku) v členských krajinách OECD 
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a v niektorých ďalších krajinách. OECD zhoršila odhad rastu svetovej ekonomiky v r. 2014 na 3,4 %. 

Ekonomika 34 členských štátov OECD by mala v r. 2014 vzrásť o 2,2 %, čo je nižšie tempo rastu, ako 

OECD predpokladalo v novembri 2013. Zhoršená prognóza rastu svetovej ekonomiky je dôsledkom 

očakávaného spomaľovania tempa rastu ázijských ekonomík, najmä Číny. 

Avšak 15. septembra 2014 OECD zhoršila vo svojom predbežnom ekonomickom odhade (Interim 

Economic Assessment) prognózu rastu ekonomiky eurozóny na 0,8 %, oproti májovej prognóze, kde 

predpokladala rast 1,2 %. V r. 2015 by sa malo tempo rastu zrýchliť na 1,1 % (májová prognóza = 1,7 

%). OECD zhoršila odhad aj pre ďalšie veľké svetové ekonomiky, medzi nimi USA – ekonomika 

USA by v r. 2014 mala vzrásť o 2,1 %, zatiaľ čo v máji sa odhadoval rast 2,6 %. Horšiu prognózu 

OECD očakáva aj pre r. 2015 - HDP USA vzrastie o 3,1 % (májová prognóza = 3,5 %).  Nižšie je 

uvedená prehľadová tabuľka, ktorá ukazuje revíziu údajov o raste HDP v r. 2014 a 2015 

v predbežnom ekonomickom odhade OECD zo septembra 2014 oproti prognóze z mája 2014 pre 

eurozónu spolu a niektoré vybrané krajiny: 

 
Zdroj: OECD Interim Economic Assessment, september 2014 

Sklamaním je oživovanie rastu v eurozóne, najmä v najväčších krajinách – Nemecko, Francúzsko 

a Taliansko. Dôvera v oživenie opäť slabne, slabý stav dopytu je odrazený v poklese inflácie blížiacej 

sa k nule v eurozóne ako celku, v niektorých štátoch majúcej až negatívnu hodnotu. Hoci pokračujúci 

rast v niektorých periférnych ekonomikách je povzbudzujúci, mnohé z týchto krajín ešte čelia 

významným štrukturálnym a daňovým výzvam spolu s dedičstvom vysokého dlhu. 

Prognóza MMF: 
Podľa výhľadu svetovej ekonomiky Medzinárodného menového fondu z októbra 2014 (World 

Economic Outlook, October 2014) po spomalení rastu svetovej ekonomiky v prvej polovici r. 2014 má 

nasledovať posilnenie ekonomického rastu na 3,5 % v druhej polovici roka. Celkove svetová 

ekonomika v r. 2014 porastie o 3,3 %, teda rovnakým tempom ako vlani, ale o niečo menej, ako sa 

čakalo. (MMF už vo svojej aktualizácii z júla 2014 znížil odhad rastu na rok 2014 na 3,4 % oproti 3,7 

% z aprílovej prognózy). Napriek prekážkam teda v r. 2014 pokračuje oživenie, ktoré MMF 

predpokladá aj v r. 2015, i keď odhad zhoršil na 3,8 % z predchádzajúcich 4 %.  Ale tento rast je 

nerovnomerný a ešte celkove slabý a zostáva ovplyvniteľný mnohými rizikami, ktoré ho môžu znížiť 

smerom nadol.  

K zníženiu poslednej prognózy najviac prispelo najmä výrazné zhoršenie v Brazílii (najväčšia 

ekonomika Latinskej Ameriky) a zosilnené dopady prudkého útlmu v Rusku a hlbokej krízy na 

Ukrajine na okolité krajiny. Na druhej strane USA porastú podstatne rýchlejšie, než MMF doteraz 

predpokladal – ekonomický rast v r. 2014 má dosiahnuť 2,2 % (zvýšenie o 0,5 percentuálneho bodu 

oproti predchádzajúcemu odhadu, pretože ekonomika USA v druhom štvrťroku 2014 prekonala zimný 

pokles výrazným oživením). Výrazne zhoršený výhľad sa však predpokladá pre najväčšie ekonomiky 

eurozóny a Japonska. Pre eurozónu znížil MMF prognózu o 0,3 bodu na 0,8 % v r. 2014 a zhoršil ju aj 

na rok 2015. Prudko pritom klesli odhady pre Nemecko, Francúzsko a Taliansko. Celkove však 

zostala prognóza pre MMF pre rast vyspelého sveta bez zmeny na 1,8%, so zrýchlením rastu na 2,3 % 

v r. 2015. Ekonomický rast na Slovensku v r. 2014 bude podľa MMF 2,4 % a 2,7 % v r. 2015. 

V Českej republike 2,5 % v r. 2014 a rovnako v r. 2015. 

V nasledovnej tabuľke je prehľad odhadovaného rastu ekonomík a percenta nezamestnanosti pre rok 

2014 a 2015 pre vybrané európske krajiny podľa MMF: 
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 Reálny HDP (%) Nezamestnanosť (%) 

 2014 2015 2014 2015 

Eurozóna 0,8 1,3 11,6 11,2 

Nemecko 1,4 1,5 5,3 5,3 

Francúzsko 0,4 1,0 10,0 10,0 

Taliansko -0,2 0,8 12,6 12,0 

Španielsko 1,3 1,7 24,6 23,5 

Holandsko 0,6 1,4 7,3 6,9 

Belgicko  1,0 1,4 8,5 8,4 

Rakúsko 1,0 1,9 5,0 4,9 

Grécko 0,6 2,9 25,8 23,8 

Slovinsko 1,4 1,4 9,9 9,5 

Slovensko 2,4 2,7 13,9 13,2 

Česká republika 2,5 2,5 6,4 6,0 

Poľsko 3,2 3,3 9,5 9,5 

Maďarsko 2,8 2,3 8,2 7,8 
Zdroj: MMF, World Economic Outlook, October 2014  

 

Prognóza MF SR (Inštitút finančnej politiky): 
Strednodobá prognóza makroekonomického vývoja MF SR (Inštitút finančnej politiky) zverejnená 18. 

septembra 2014: .Ekonomický rast sa v roku 2014 zvýši na 2,4% z 0,9% v roku 2013. Priaznivý vývoj 

domáceho dopytu v roku 2014 podporí ekonomický rast a vykompenzuje oslabenie zahraničného 

dopytu spôsobené neistotou, ktorá sprevádza prebiehajúci geopolitický konflikt. V r. 2014 sa pozitívne 

vyvíja trh práce, čoho odrazom je robustný rast zamestnanosti i miezd. Tempo rastu ekonomiky by sa 

malo v r. 2015 mierne zrýchliť, no s nižším vplyvom na rast daňových základní. 

Pomalý rast v eurozóne: Ani po piatich rokoch od vypuknutia krízy sa eurozóne nepodarilo priblížiť k 

predkrízovej dynamike hospodárskeho rastu. Optimistické očakávania zo záveru r. 2013 sa nenapĺňajú 

a negatívne správy vyvrcholili stagnáciou HDP v druhom kvartáli 2014. Pokračujúca recesia vo 

veľkých krajinách ako Francúzsko a Taliansko signalizuje pretrvávajúce štrukturálne problémy týchto 

ekonomík. Druhý kvartál 2014 priniesol prekvapivo aj prepad motoru eurozóny - Nemecka. Z našich 

hlavných obchodných partnerov si silné medzikvartálne rasty udržali, podobne ako Slovensko, iba 

ekonomiky Poľska a Maďarska. 

Vyhliadky ekonomického rastu v eurozóne sa zhoršili. Očakávania v eurozóne negatívne ovplyvňuje 

najmä neistota spojená s vývojom konfliktu na Ukrajine a pretrvávanie inflácie na nízkych úrovniach. 

Zníženie podnikateľskej a spotrebiteľskej dôvery v dôsledku neistého výhľadu ďalšieho vývoja má na 

ekonomiky eurozóny významnejší negatívny vplyv, než priamo reštrikcie vo finančnom sektore 

a zákaz vývozu zatiaľ relatívne úzkeho spektra výrobkov. Negatívne vyhliadky v eurozóne sú 

odzrkadlené v poklese predstihových indikátorov už od apríla 2014. Súčasné úrovne naznačujú možnú 

stagnáciu eurozóny v druhej polovici r. 2014. Rizikom zostáva aj neinflačný vývoj v eurozóne. 

Očakávania ekonomického rastu našich hlavných obchodných partnerov v r. 2014 zostávajú napriek 

tomu nezmenené. Zníženie odhadovaného rastu eurozóny je plne kompenzované pozitívnejšími 

vyhliadkami rastov susedných krajín. Vysoký rast importov našich obchodných partnerov v prvom 

polroku 2014 pozitívne ovplyvnil prognózu vývoja zahraničného dopytu pre tento rok a prevážil 

predpokladané spomalenie v druhom polroku 2014. Zhoršenie zahraničného dopytu sa tak naplno 

prejaví až v roku 2015. 
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Vývoj vonkajšieho prostredia v rokoch 2014 až 2017: 

 
Slovenská ekonomika v r. 2014 porastie o 2,4%. Rast je ovplyvnený najmä pozitívnejším než 

očakávaným vývojom spotreby a investícií v prvom polroku 2014, kým v druhej polovici roka sa 

očakáva spomalenie domáceho aj zahraničného dopytu. Hlavnými faktormi za optimistickými 

vyhliadkami spotreby domácností sú rast reálnych miezd a pokračujúce oživovanie zamestnanosti. 

Rast investícií sa zrýchli najmä v nefinančnom sektore. Kladne k rastu prispeje aj spotreba vlády a to 

aj po predpokladanom spomalení v druhom polroku 2014 v súlade s viazaním výdavkov. Vývoj 

exportu v prvom polroku 2014 bol oproti očakávaniam horší, čo naznačuje mierne spomalenie tempa 

získavania nových exportných podielov. 

V roku 2015 by mal rast ekonomiky mierne zrýchliť a dosiahnuť 2,6%. Prognózu rastu na rok 2015 

ovplyvňujú horšie vyhliadky zahraničného dopytu, ako aj pokles vládnej spotreby (najrýchlejší od 

roku 2011). odzrkadľujúci očakávanú dodatočnú konsolidáciu. Rast investícií sa bude pozvoľna 

zotavovať zo zhoršeného sentimentu v druhom polroku 2014. Spomalenie domáceho dopytu vytvorí 

priestor pre kladný príspevok čistého exportu.  

Roky 2016 a 2017 by mali priniesť vyváženú štruktúru rastu, s miernou prevahou príspevku čistého 

exportu nad zložkami domáceho dopytu. Zosilnenie výkonnosti ekonomík našich hlavných 

obchodných partnerov potiahne slovenský export. Stabilné prostredie objednávok podporí investície 

súkromného sektora, hoci negatívne budú pôsobiť odznievajúce jednorazové faktory pôsobiace v 

automobilovom priemysle a výstavbe diaľnic. Stabilný rast reálnych miezd a pokračujúce oživenie 

zamestnanosti budú pôsobiť prorastovo na spotrebu domácností. Vládna spotreba sa na základe 

účinkov dlhovej brzdy zastaví na úrovni roka 2015. 

 

Prognóza MF SR – hlavné ekonomické ukazovatele (september 2014): 
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Trh práce zaznamená v r. 2014 výraznejšie oživenie. Prvý polrok priniesol výrazný rast zamestnanosti 

a voľných pracovných miest (nárast počtu pracujúcich v celom roku 2014 o 22 tisíc osôb z 2 176 tis. 

na 2 198 tis. pracujúcich). Pracovné miesta sa budú tvoriť najmä v priemysle a verejnej správe, v 

stavebníctve sa očakáva stagnácia. Hospodársky rast stlačí v r. 2014 mieru nezamestnanosti na 13,5%. 

V r. 2015 rast zamestnanosti mierne spomalí pod vplyvom slabšieho zahraničného dopytu a vládnej 

spotreby. Na konci prognózovaného obdobia (2017) dosiahne rast zamestnanosti dlhodobo udržateľné 

tempo. 

Reálne mzdy budú v r. 2014 rásť najrýchlejšie od roku 2007. Dôvodom rýchleho rastu reálnych miezd 

je najmä nízky rast cien. Po viacročnom zaostávaní tak rast reálnych miezd predstihne rast 

produktivity práce. V ďalších rokoch sa dynamika reálnej mzdy mierne oslabí. Z pohľadu sektorovej 

štruktúry by mali mzdy rásť najmä v priemysle a trhových službách, v stavebníctve bude dynamika 

miezd miernejšia. Silná dynamika nominálnych miezd z roku 2014 by mala pretrvať aj v nasledujúcich 

rokoch a dôjde tak k postupnému zvýšeniu podielu miezd na HDP. 

V r. 2014 budeme pozorovať najpomalší rast cien od vzniku Slovenskej republiky (1993). Tento vývoj 

je v súlade s neinflačným trendom pozorovaným naprieč eurozónou. Medziročný rast spotrebiteľských 

cien sa bude pohybovať na úrovni len 0,1%. V rámci jednotlivých komponentov pozorujeme výrazné 

zlacnenie potravín, mierny pokles regulovaných cien a len slabý rast čistej inflácie. Tempo inflácie by 

sa malo mierne zrýchliť v poslednom kvartáli 2014 a pomaly akcelerovať v prvej polovici r. 2015. 

Inflácia sa priblíži k úrovni, ktorá štandardne zodpovedá očakávanému ekonomickému rastu, až na 

konci prognózovaného obdobia (2017). 

V r. 2014 sa prejavuje pokles cien tovarov, potravín a energií. Domáce dopytové tlaky v podobe 

lepších výsledkov trhu práce sa zatiaľ nepreniesli do dynamiky cien. Ceny služieb preto pokračujú len 

v miernom raste. Aktuálne pozorovaný prepad cien energií bude pôsobiť na infláciu utlmujúco i v 

roku 2015. Na druhej strane, silný rast miezd v r. 2014 by sa mal premietnuť do postupného 

zrýchľovania cien služieb. Uvoľnené menové podmienky vytvárajú priestor pre rýchlejší rast cien 

tovarov v r. 2015. Na horizonte prognózy (2017) bude inflácia postupne zrýchľovať najmä pod 

vplyvom dopytových tlakov z oživenia rastu. 

Geopolitický konflikt na Ukrajine ukrojí z očakávaného rastu slovenského HDP 0,2 až 0,3 p.b. 

v rokoch 2014 a 2015: Slovenská ekonomika nepatrí medzi krajiny výrazne naviazané na export do 

Ruska. Podiel exportu do Ruskej federácie (RF) na celkovom exporte je menší než 4% a od roku 2012 

kontinuálne klesá. V prípade hlavných obchodných partnerov Slovenska je to s výnimkou Poľska ešte 

menej (graf nižšie), keďže náš podiel je v EÚ nadpriemerný. Dominantnú časť z našich exportov do 

RF tvoria automobily a výrobky automobilového priemyslu, nasledované výrobkami 

elektrotechnického priemyslu. Priamy dopad sankcií na zahraničný obchod Slovenska prijatých na 

oboch stranách k 10. septembru 2014 je podľa prepočtov IFP zanedbateľný. Odhadovaný pokles 

vývozu v dôsledku sankcií dosiahne maximálne 0,05% z celkového objemu exportu našej ekonomiky. 

Zákaz exportu európskych potravín do RF vytvára prebytok potravín v eurozóne, ktorý pôsobí na 

znižovanie cien potravín nad rámec globálneho poklesu cien poľnohospodárskych komodít. 

Podiel exportu do Ruska na celkovom exporte jednotlivých štátov: 
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Nepriamy dopad sankcií predstavuje pre našu ekonomiku vážnejšie riziko. Tento efekt vzniká z 

oslabenia podnikateľskej a spotrebiteľskej dôvery v celej Európe v dôsledku pretrvávajúcej neistoty 

súvisiacej s vývojom na Ukrajine. Zvýšená ostražitosť odrádza podnikateľov od realizácie 

investičných zámerov a tvorby nových pracovných miest. Slabšie vyhliadky trhu práce sa prenášajú i 

do spotreby domácností. Kvantifikovať vplyv tohto transmisného kanálu je pomerne zložité, keďže je 

náročné oddeliť dopady konfliktu na Ukrajine na ekonomiky hlavných obchodných partnerov SR od 

ostatných udalostí ovplyvňujúcich ich súčasný vývoj. No je zrejmé, že od začiatku apríla 2014 

dochádza ku kontinuálnemu zhoršovaniu predstihových indikátorov v eurozóne (Graf nižšie). 

Vzhľadom na jeho načasovanie je veľmi pravdepodobné, že dominantná časť z tohto poklesu je 

zapríčinená konfliktom na Ukrajine. 

 

Vývoj indikátorov dôvery v krajinách eurozóny a vplyv zmeny výhľadu pre eurozónu 

a slovenskú ekonomiku: 

 
Vplyv zhoršeného výhľadu pre eurozónu na prognózu slovenskej ekonomiky bol vyčíslený pomocou makroekonomického modelu IFP. 

Zohľadnili sa aktuálne údaje HDP v zahraničí a v SR za prvý polrok 2014. Predpoklady ďalšieho vývoja sú založené na septembrovom 
konsenze zahraničných analytikov v prieskume Bloombergu, ktorý už odzrkadľuje zhoršenie indikátorov dôvery v eurozóne. Porovnávacím 

scenárom sú predpoklady analytikov týkajúce sa rastu a zahraničného dopytu z júna r. 2014, v ktorých sa geopolitický konflikt ešte 

neprejavil. V číslach HDP eurozóny by sa geopolitika mala ukázať počnúc tretím štvrťrokom r. 2014 a jej efekt na výkonnosť ekonomík 
našich hlavných obchodných partnerov by mal podľa odhadov analytikov postupne odznievať v priebehu r. 2015. Z výsledkov vyplýva, že 

neistota sprevádzajúca konflikt na Ukrajine ukrojí z očakávaného rastu slovenského HDP 0,2 a 0,3 p.b. v rokoch 2014 a 2015. Pokles 

objednávok vplýva priamo na exportnú výkonnosť, ktorá sa premieta do nižších investícií. Spomalenie trhu práce je výraznejšie až v roku 

2015 a mierne zhoršuje tempo rastu súkromnej spotreby, no bez zvýšenia miery úspor. 

 

Prognóza NBS: 
Strednodobá predikcia P3Q-2014 bola zverejnená NBS v závere septembra 2014.  

Aktuálny vývoj v zahraničí a v SR: Aktuálny vývoj svetovej ekonomiky potvrdzuje, že napriek 

krátkodobej volatilite v niektorých krajinách sa hospodársky rast vo vyspelých štátoch upevňuje, 

rovnako sa posilňuje oživenie v niektorých rozvíjajúcich sa krajinách. Podľa Eurostatu ekonomika 

eurozóny v 2. štvrťroku 2014 stagnovala, po miernom raste 0,2 % v 1. štvrťroku. Z hľadiska 

teritoriálnej štruktúry v rámci kľúčových ekonomík pôsobila prorastovo na eurozónu iba ekonomika 

Španielska (0,6 %) a Holandska (0,5 %), francúzska ekonomika stagnovala. Naopak, tlmiaco na 

ekonomický rast pôsobil najmä pokles Nemecka a Talianska (obe -0,2 %). Vývoj hospodárskeho rastu 

v 2. polroku 2014 je neistý najmä vzhľadom na geopolitickú situáciu a s ňou spojenými aktuálne 

ťažko kvantifikovateľnými dôsledkami. Napriek stagnácii ekonomiky eurozóny pokračovala 

slovenská ekonomika v pomerne robustnom medzikvartálnom raste na úrovni 0,6 %, čo bolo v súlade 

s predpokladmi. Rozdielna bola štruktúra rastu ekonomiky. Hlavným zdrojom rastu nebol export, ako 

tomu bolo v predchádzajúcich štvrťrokoch, ale domáci dopyt. 

Pri vypracovaní strednodobej predikcie pre Slovenskú republiku na obdobie 2014 – 2016 NBS 

vychádzala zo zverejnených národných účtov za 2. štvrťrok 2014 a mesačných indikátorov z 3. 

štvrťroka 2014. Technické predpoklady boli prevzaté z predikcie ECB. Pri cenách ropy a pri 

výmennom kurze sa však prihliadalo k aktuálnemu vývoju, ktorý pri výmennom kurze zohľadňoval aj 

najnovšie menovopolitické rozhodnutie ECB zo septembra 2014. Zároveň sa pristúpilo aj k 

expertnému zakomponovaniu aktuálneho zhoršenia dostupných predstihových indikátorov eurozóny, 
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ktoré boli ovplyvnené aj geopolitickým napätím a ktorých dopad by mal pretrvávať do konca 1. 

polroka 2015. Koniec horizontu predikcie (2016) by mal byť pozitívne ovplyvnený aj posledne 

prijatými menovopolitickými opatreniami ECB. 

Rast ekonomiky v 2. štvrťroku 2014 bol v súlade s poslednou prognózou (P2Q-2014). Avšak zdroje 

rastu boli odlišné, keď slabší export bol vykompenzovaný výrazne rýchlejším rastom domáceho 

dopytu. Podobný vývoj sa očakáva aj v 2. polroku 2014. V roku 2014 sa tak po prvýkrát od krízy 

predpokladá rast oveľa viac vybilancovaný. Príspevok exportu by mal byť síce kladný, avšak v 

porovnaní s predchádzajúcou predikciou (P2Q-2014) nižší. Z toho dôvodu by malo tempo rastu 

ekonomiky v roku 2014 dosiahnuť 2,3 % (nižšie o 0,1 percentuálneho bodu). V ďalších rokoch 

predikcie by mal rast ekonomiky zrýchliť na 2,9 % v roku 2015 (nižšie o 0,3 percentuálneho bodu) a 

3,5 % v roku 2016 (bez zmeny oproti predchádzajúcej predikcii). Nižší rast ekonomiky v roku 2015 v 

porovnaní s predchádzajúcou predikciou vychádza z nižšieho rastu zahraničného dopytu. 

Na trhu práce sa prejavili pozitívne tendencie. V 2. štvrťroku 2014 vzrástla zamestnanosť o 0,5 %, čo 

bolo nad očakávaniami. Ekonomika generovala nové pracovné miesta takmer vo všetkých odvetviach 

a pomerne dynamicky rástli aj mzdy. V roku 2014 sa preto očakáva rast zamestnanosti na úrovni 1,1 

% a rast nominálnych miezd 4,3 %. V mzdách sa prejaví naakumulovaná produktivita práce z 

predchádzajúceho obdobia. Predpokladá sa, že pozitívne tendencie budú pokračovať aj v 

strednodobom horizonte (2014-2016), avšak rast zamestnanosti a miezd sa mierne spomalí. Mzdy by 

tak mali odzrkadľovať rast produktivity práce.  

Medziročný pokles cien sa v posledných mesiacoch ustálil na -0,2 %, čo bola mierne nižšia hodnota 

ako predpoklady z predchádzajúcej predikcie (P2Q-2014). Pokles bol spôsobený najmä prepadom cien 

potravín. Koncom roka 2014 sa predpokladá už postupný rast cien s následnou akceleráciou v 

strednodobom horizonte (do roku 2016). Tá by mala prameniť z pokračujúceho oživenia dopytových 

tlakov. Priemerná inflácia by mala v roku 2014  stagnovať (0,0 %) a následne zrýchliť na 1,2 % v roku 

2015 a 1,9 % v roku 2016. Riziká v inflácii sú vybilancované. 

V reálnej ekonomike sú riziká v celom horizonte predikcie vybilancované. Riziko pre reálnu 

ekonomiku smerom nadol predstavuje zahraničný dopyt (aktuálne sa spomaľujú indikátory dôvery 

v súvislosti s ekonomickou situáciou v Rusku a na Ukrajine). Naopak, prorastovo by mohol pôsobiť 

celkový domáci dopyt, najmä verejný sektor. Riziká v inflačnom vývoji sú tiež vybilancované: 

smerom k vyššej inflácii vyššie ceny ropy a slabší výmenný kurz eura; tlmiaci vplyv potravín (dobrá 

úroda, embargo) pre rok 2015 a zahraničného dopytu v r. 2016. 

Avšak prípadná dodatočná eskalácia geopolitického napätia predstavuje negatívne riziko pomalšieho 

rastu ekonomiky. Stupňujúce sa sankcie (autá) – prípadný úplný zákaz vývozu európskych 

automobilov vrátane príslušenstva do Ruska by pre Slovensko mohol znamenať: priamy výpadok 

exportu v objeme do 270 mil. EUR štvrťročne v b.c.; zníženie salda zahraničného obchodu o približne 

1358 mil. EUR štvrťročne v b.c.. Ak by sa prejavil plný priamy efekt, znamenalo by to zníženie rastu 

HDP o -0,7 p.b. v s.c. Nepriamy príspevok cez zníženie vývozu našich obchodných partnerov by 

predstavoval dodatočný (momentálne ťažko kvantifikovateľný) dopad do ekonomiky SR. 

Špecifické technické riziko pre aktuálnu predikciu predstavuje aj nová metodika ESA 2010: 

Metodické zmeny predstavujú špecifické riziko pre úrovne HDP, jeho štruktúru, tempá rastu 

jednotlivých komponentov, ako aj ich prognózovanie. Metodika ESA 2010 prinesie vyšší objem HDP 

(o cca 2 %), ale aj zmenenú štruktúru HDP. 

Tabuľka nižšie obsahuje aktuálnu strednodobú predikciu základných makroekonomických 

ukazovateľov:  
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Príloha 7.3 Návratnosť nákladov na vodohospodárske služby a stimulačná cenová politika 

 
Posúdenie – odhad návratnosti nákladov na vodohospodárske služby za roky 2009 – 2011 bolo 

uskutočnené na zásobovanie, dodávku a distribúciu pitnej vody a na čistenie a odvádzanie odpadovej 

vody. Návratnosť nákladov na tieto vodohospodárske služby bola posudzovaná za vodárenské 

spoločnosti, ktoré sú majoritným poskytovateľom týchto služieb. Okrem nich sú tieto služby 

poskytované aj samostatne obcami alebo inými subjektmi (prevádzkovateľmi verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií), ich podiel je menšinový a v súčasnosti nie sú k dispozícii údaje za ne. Podľa 

RSV je žiaduce posúdenie aj ďalších vodohospodárskych služieb, pokiaľ ich má členský štát 

zadefinované. Preto bola posudzovaná návratnosť nákladov aj na ďalšie definované vodohospodárske 

služby – poskytované sektorom povodí, t.j. vodohospodárske služby súvisiace s využívaním vodného 

toku, ktorými sú: využívanie hydroenergetického potenciálu (HEP), využívanie energetickej vody 

a odbery povrchovej vody (za roky 2009 - 2011). Všetky uvedené vodohospodárske služby sú platené 

služby, ktoré podliehajú regulácii prostredníctvom ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). 

Vstupné údaje potrebné k výpočtu návratnosti nákladov sú: náklady, tržby a dotácie. Dotácie sú 

jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú mieru návratnosti nákladov (v prípade poskytnutých dotácií 

užívatelia vody nehradia v cene všetky náklady). Preto pri výpočte návratnosti nákladov na 

vodohospodárske služby sú tržby znížené o dotácie. Použitá metodika pre odhad návratnosti nákladov 

pre jednotlivé vyššie zmienené vodohospodárske služby je jednotná. Pre výpočet návratnosti bol 

použitý  vzorec:   tržby mínus dotácie/náklady * 100.   

Do výpočtu miery návratnosti nákladov na uvedené vodohospodárske služby sa brali do úvahy 

prevádzkové náklady a čiastočne investičné náklady. Prevádzkové náklady sú zahrnuté do objemu 

ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré poskytovatelia vodohospodárskych služieb každoročne 

predkladajú na ÚRSO za účelom schválenia (regulovaných) cien týchto vodohospodárskych služieb. 

Investičné náklady sú vyjadrené v ročných prevádzkových nákladoch v položke „odpisy“ (čo sú 

ukončené investície, zaradené do DHM); investície ešte neukončené sa v bežnom roku nepremietajú 

do prevádzkových nákladov (národná legislatíva to neumožňuje: účtovanie odpisov/zákon o dani z 

príjmov).   

Vstupné údaje za vodohospodárske služby sektory zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie 

a čistenie odpadovej vody boli prevzaté z výkazov vybraných ukazovateľov ekonomického vývoja, 

ktoré pre potreby spracovania Správy o vodnom hospodárstve v SR každoročne vypĺňajú a zasielajú 

samotné vodárenské spoločnosti. Vzhľadom na to, že cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej 

vody verejnými vodovodmi a cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnými kanalizáciami 

v SR je určovaná v slade s regulačnou politikou ako jednotná pre domácnosti, poľnohospodásrtzvo 

a priemysel, poskytovatelia týchto vodohospodárskych služieb nevedú oddelenú evidenciu nákladov 

a tržieb v členení na tieto sektory. Vzhľadom k tomu, že územná (regionálna) pôsobnosť 

vodárenských spoločností neodpovedá hraniciam jednotlivých povodí, získané údaje o tržbách 

a nákladoch vodárenských spoločností boli do povodí transformované cez GIS a to pomerom počtu 

zásobovaných obyvateľov jednotlivých vodárenských spoločností v povodiach.  

Vstupné údaje potrebné pre výpočet návratnosti nákladov vodohospodárskych služieb súvisiacich 

s využívaním vodného toku poskytol SVP, š.p., Banská Štiavnica – ako poskytovateľ týchto služieb - 

a to podľa jednotlivých čiastkových povodí.  

Miera návratnosti nákladov za sektor zásobovania pitnou vodou, odvádzania a čistenia odpadových 

vôd a taktiež služieb súvisiacich s využívaním vodného toku pre celé územie SR je uvedená v tab. 1 

a pre Správne územie povodia Dunaj v tab. 2. 

Tab. 1 Miera návratnosti nákladov za jednotlivé vodohospodárske služby za roky 2007-2011 

za SR 

Miera návratnosti nákladov [%] 

Sektor/rok 2009 2010 2011 

Sektor VHS    

Zásobovanie pitnou vodou (vodovody) 99,18 100,61 102,1 
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Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

(kanalizácie) 97,16 98,39 101,23 

Vodovody a kanalizácie spolu 98,23 99,55 101,68 

Správa povodí:    

- HEP 110,31 124,46 73,03 

- Energetická voda 5,99 7,73 4,5 

- Odbery povrchových vôd spolu 80,76 69,03 70,85 

- odbery pre domácnosti 77,91 61,48 67,36 

   - odbery pre ostatných odb. 81,41 71,02 65,52 

Správa povodí celkom 86,51 87,11 73,03 

 
Tab. 2 Miera návratnosti nákladov za jednotlivé vodohospodárske služby za roky 2007-2011 na 

úrovni správneho povodia Dunaj 

Miera návratnosti nákladov [%] 

Sektor/rok 2009 2010 2011 

Sektor VHS    

Zásobovanie pitnou vodou (vodovody) 98,9% 100,4% 101,9% 

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

(kanalizácie) 97,0% 98,0% 100,9% 

Vodovody a kanalizácie spolu 98,0% 99,3% 101,4% 

Správa povodí:    

- HEP 111,4% 126,2% 75,5% 

- Energetická voda 6,0% 7,8% 4,7% 

- Odbery povrchových vôd   spolu 81,0% 69,5% 72,9% 

- odbery pre domácnosti 78,7% 62,9% 75,5% 

- odbery pre ostatných odb. 81,5% 71,2% 72,3% 

Správa povodí celkom 87,1% 88,1% 75,5% 

 
Z tabuľky vyplýva, že miera návratnosti služieb poskytovaných vodárenskými spoločnosťami 

(zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd) na národnej úrovni sa pohybujú 

na úrovni 100%.  

U vodohospodárskych služieb súvisiacich s využívaním vodných tokov je situácia odlišná – miera 

návratnosti v období rokov 2009 - 11 na národnej úrovni sa pohybuje cca v rozmedzí 70 – 90%, čo má 

negatívny dopad na výkon správy povodia a obnovy majetku.  Čo sa týka miery návratnosti za tieto 

služby priamo pre SÚP Dunaj – návratnosť dosahuje 75,5%, čo je viac ako celoslovenský priemer. 

Táto hodnota zároveň poukazuje na nízku mieru využívania funkcií vodných tokov pre poskytovanie 

vodohospodárskych služieb (najmä využívanie HEP-u a energetickej vody), čo možno z hľadiska 

environmentálneho  pokladať za pozitívne.  

Podľa RSV by do odhadu návratnosti nákladov na vodohospodárske služby mali byť zahrnuté nielen 

náklady finančné, ale i environmentálne náklady a náklady na využívanie vodných zdrojov. Z dôvodu 

neexistencie metodiky na identifikáciu a kalkuláciu externých environmentálnych nákladov a 

nákladov na zdroje pre účel 2. plánu sú tieto náklady  kalkulované tým istým spôsobom ako pre 1. 

plán, t.j. v uskutočnenom odhade sú v značnej miere tieto náklady zohľadnené ako náklady 

„internalizované“ v klasických finančných nákladoch, ktoré vchádzajú do cien odpadovej a pitnej 

vody (poplatky za vypúšťanie odpadovej vody, odbery povrchových vôd a odbery podzemných vôd). 

Slovensko sa snaží pre kalkuláciu týchto nákladov vytvoriť národnú metodiku.  Za tým účelom na 

základe dostupných publikovaných prístupov  (Brouwer, R. 2004. The concept of environmental and 

resource costs. Leasons learned from ECO2. In Brouwer, R., Strosser, P. (eds.), Environmental and 

resource costs and the Water Framework Directive. An overview of European practices. Workshop 

Proc. Lelystad : RIZA, p. 3-12. a Haines-Yong, R., Potschin, M. 2013. CICES V4.3 - Revised report 

prepared following consultation on CICES Version 4, August-December 2012. EEA Framework 

Contract No EEA/IEA/09/003) rozpracováva postupy na ich odvodenie.  
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Do analýzy návratnosti nákladov nebola zahrnutá protipovodňová ochrana, plavba, závlahová voda 

pre poľnohospodárstvo, ani samoodbery (samoobslužné odbery). 

Protipovodňová ochrana 

Akumulácia a zachytávanie pre protipovodňovú ochranu sú na Slovensku definované ako 

verejno-prospešné služby (služby všeobecného záujmu). (Doplňujúca informácia: Len nádrže 

používané na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sú jednoúčelové. Žiadne iné akumulačné nádrže 

sa nebudujú len na jeden účel (napr. len na protipovodňovú ochranu), ale slúžia viacnásobnému účelu, 

napr. pre závlahy, priemysel vrátane hydroenergetiky, protipovodňovú ochranu, atď.). 

 

Plavba - Plavba reprezentuje verejnoprospešnú službu platenú štátom. 

 

Závlahová voda pre poľnohospodárstvo 

Závlahová voda nie je v zmysle platnej legislatívy spoplatnená od r. 2004.  Novela vodného zákona (v 

súčasnosti v legislatívnom procese) povinnosť platiť za odber závlahovej vody pre poľnohospodárstvo 

opätovne zavádza.   

 

Samoodbery (samoobslužné odbery) 

V súlade s národnou legislatívou samoodbery (samoobslužné odbery) bez povolenia nepodliehajú 

platbe a preto nie sú evidované (vo vodnom zákone povinnosť platiť sa vzťahuje k prekročeniu 

stanoveného množstva odobratej vody 1 250 m3/mesiac. Táto hranica znamená, že samoodbery 

v sektore domácností nie sú platené. Ale prekročenie tejto hranice znamená povinnosť platiť pre 

podnikateľov a pre obce s menším počtom obyvateľov. 

 
 
  



Ekonomická analýza              Príloha 7 

 

20 / 24 

 

Príloha 7.4 Pojmy súvisiace s implementáciou článku 9 RSV z pohľadu realizovaných 
vodohospodárskych služieb v 

 

V súvislosti s implementáciou článku 9 RSV a s ním súvisiacou požiadavkou úhrady 

vodohospodárskych služieb sú dôležité nasledovné pojmy: 

Článok 9 RSV požaduje brať do úvahy celkové náklady vodohospodárskych služieb, pričom 

požaduje ich úhradu. Pri odhade/kalkulácii celkovej (plnej) návratnosti nákladov na 

poskytované vodohospodárske služby je treba vziať do úvahy všetky ich komponenty: 
- náklady na prevádzku a údržbu 

- kapitálové (investičné) náklady na infraštruktúru 

- environmentálne náklady a náklady na zdroje. 

Návratnosť nákladov sme vyjadrili za päť platených vodohospodárskych služieb, pričom ceny 

za tieto služby sú regulované prostredníctvom ÚRSO. Otázky regulácie cenotvorby v oblasti 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií a v oblasti vodohospodárskych služieb 

spojených s využívaním vôd sú súčasťou výskumnej úlohy „Stimulačná úloha ekonomických 

a regulačných nástrojov vo vodnom hospodárstve a cenovej politike podľa čl. 9 

RSV“/kapitola 3, VÚVH, 2013 a ktorá je k dispozícii na webovej stránke: 
http://www.vuvh.sk/rsv2/). 
Do finančných nákladov v zmysle RSV zaraďujeme v rámci poskytovaných platených 

vodohospodárskych služieb v SR náklady prevádzkové, ktoré zahrňujú náklady fixné 

a variabilné. 

Fixné náklady – sú nezávislé od objemu poskytovanej vodohospodárskej služby a predstavujú 

až 70-80 % z celkových nákladov na poskytovanie vodohospodárskych služieb. Patria sem 

okrem bežných prevádzkových nákladov na poskytovanie vodohospodárskej služby náklady 

na údržbu infraštruktúry, osobné náklady, ale aj odpisy (predstavujúce opotrebovanie 

používaných investičných zariadení), úroky a ďalšie. 

Variabilné náklady – sú závislé od objemu poskytovaných služieb, t.j. od objemu dodávanej 

pitnej vody a objemu odvádzanej a čistenej odpadovej vody, resp. od objemov ďalších 

vodohospodárskych služieb.  

Odpisy – sú oprávnená kalkulačná položka vodohospodárskych služieb; je to dôležitá 

kalkulačná položka tzv. ekonomicky oprávnených nákladov, rozsah a štruktúru ktorých 

stanovuje ÚRSO na základe svojej vyhlášky a na ich základe schvaľuje ceny 

vodohospodárskych služieb, ktoré podliehajú jeho regulácii. Odpisy hmotného majetku 

predstavujú technické a ekonomické opotrebovanie používaného investičného zariadenia. Pri 

hmotnom majetku sa za oprávnené pokladajú rovnomerné odpisy najviac vo výške stanovenej 

z.č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. V regulačnom období 

2012-2016 sa uplatňuje metóda „price cap“, výsledkom ktorej je cena, ktorá zohľadňuje nové 

nastavenie ekonomických parametrov. To znamená, že sú uplatňované odpisy na princípe 

ročných odpisov z majetku obstaraného z vlastných zdrojov najviac do výšky ročných 

daňových odpisov vrátane časti odpisov z majetku obstaraného z prostriedkov Európskej únie, 

zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce alebo 

bezodplatným prevodom rozloženým na dlhšie časové obdobie. V predchádzajúcich 

regulačných obdobiach mohli byť uplatňované len odpisy z majetku nadobudnutého 

z vlastných zdrojov. 

Dôležitou súčasťou finančných nákladov – t.j. ekonomicky oprávnených nákladov na výrobu 

a dodávku pitnej vody sú - platby za odber podzemnej vody a poplatky za odber povrchovej  

vody. Dôležitou súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov na odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody sú poplatky za vypúšťanie odpadových vôd. Tieto platby a poplatky sú 

internalizované v cene vody a reprezentujú náklady na zdroje a environmentálne náklady. 

Z uvedeného vyplýva, že podobne ako v ďalších krajinách EÚ (Holandsko) i v SR sú formou 

environmentálnych nákladov náklady na čistenie odpadových vôd, ktoré sú premietnuté do 

poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd, avšak nie v plnej miere, premietnutá je len ich časť 

(forma regulácie). Výška poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je 
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stanovená NV SR č. 755/2004 Z. z., pričom pri stanovovaní výšky uvedených poplatkov bola 

vykonaná ekonomická analýza, ktorá ukázala, že premietnutie plných nákladov na čistenie 

odpadových vôd do poplatkov by bolo pre znečisťovateľov ekonomicky neúnosné. Poplatky 

za vypúšťanie odpadových vôd sú internalizované do cien za odpadovú vodu a predstavujú 

cca 1,36 % z celkových nákladov poskytovanej vodohospodárskej služby. Týchto 1,36 % sa 

vzťahuje k vodohospodárskej službe spojenej s odpadovou vodou, poskytovanej 

vodárenskými spoločnosťami (majoritný poskytovateľ). Okrem toho v SR zabezpečujú 

vodohospodársku službu odvádzania a čistenia odpadovej vody aj ďalšie spoločnosti (spolu so 

zásobovaním pitnou vodou), u ktorých podiel poplatkov za vypúšťanie odpadovej vody na 

celkových nákladoch poskytovanej služby predstavuje podstatne vyššie percento - až okolo 

15,5 % v priemere (dôvod: tieto spoločnosti okrem svojej hlavnej činnosti - t.j. 

vodohospodárskych služieb ohľadne pitnej a odpadovej vody - zabezpečujú aj niektoré 

doplnkové služby, napr. údržbu mestskej zelene, cestných komunikácií, fontán, čistenie 

kanalizačných vpustov, atď. Jedna z týchto spoločností je producentom papiera a buničiny, 

ktorá má svoju vlastnú čistiareň odpadových vôd, v ktorej je okrem vlastnej priemyselnej 

odpadovej vody čistená i komunálna odpadová voda blízkeho mesta s cca 29 tis. obyvateľmi).  

V závere je potrebné opätovne podčiarknuť, že ÚRSO uplatňuje v otázke návratnosti 

nákladov za poskytované vodohospodárske služby princíp „ekonomicky oprávnených 

nákladov“, ktoré vymedzuje svojou vyhláškou. 

Environmentálne náklady predstavujú náklady poškodenia, ktoré vznikajú na životnom 

prostredí a ekosystéme ako dôsledok nedosahovania dobrého ekologického resp. chemického 

stavu vôd. Poškodené prírodné prostredie môže vyvolávať dodatočné náklady iným 

subjektom. Podľa Brouwera (2004), externé náklady súvisiace s poškodením životného 

prostredia možno odvodiť na základe odhadu: 

● nákladov na opatrenia, ktoré sú potrebné na elimináciu resp. odstránenie príčin poškodenia 

životného prostredia a dosiahnutie dobrého stavu vôd na ochranu životného prostredia pred 

poškodením, alebo  

● úžitkov, ktoré z dosiahnutia cieľového stavu vyplývajú (hodnotenie ekosystémových 

služieb vnútrozemských vôd).  

Odhad environmentálnych nákladov vychádzajúci z nákladov na opatrenia sa sústreďuje na 

investičné opatrenia, náklady na realizáciu ktorých sú následne internalizované: 

a) budovanie resp. modernizácia systému na odvádzanie a čistenie odpadových vôd, 

b) uplatňovanie najlepších dostupných techník v priemysle na zamedzenie vypúšťania  

prioritných látok a zníženie vypúšťania relevantných látok z priemyslu,  

c) obnovenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov a zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí 

a inundácií s tokom a ďalšie súvisiace opatrenia,  

d) opatrenia na zníženie difúzneho znečisťovania vodných zdrojov z poľnohospodárstva 

(napr. budovanie kapacít na skladovanie hospodárskych hnojív).   

Výstavba kanalizácií a čistiarní komunálnych odpadových vôd je primárnou požiadavkou 

zakotvenou v programe opatrení a plánoch manažmentu čiastkových povodí a súčasne 

záväzkom SR voči Európskej únii. Uvedené opatrenie je zamerané na: 

● dobudovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, ktorých realizácia zabezpečí 

splnenie záväzkov SR vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ pre aglomerácie nad 

2000 EO, 

● podporu realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, 

ktoré prispejú k výraznému zlepšeniu kvality vody v chránených územiach a vo vodných 

útvaroch v zlom stave. 

Odhad nákladov na budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových komunálnych vôd vychádza 

z jednotkových nákladov uvádzaných v správe COWI A/S (COWI A/S 2010), ktoré sa 

používajú aj v podmienkach Slovenska. 

Uplatňovanie najlepších dostupných techník v priemysle na zamedzenie vypúšťania  

prioritných látok a zníženie vypúšťania relevantných látok z priemyslu vyplýva z potreby 
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zosúladenia vypúšťania odpadových vôd s požiadavkami legislatívy (v súčasnosti nariadenie 

vlády SR č. 269/2010 Z. z., zákon č. 39/2013 Z. z.). Uplatňovanie Programu znižovania 

znečistenia vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a používanie BAT technológií je 

v zmysle prvého Vodného plánu SR (MŽP SR, 2009) základným predpokladom zlepšenia 

stavu vôd do roku 2015 z pohľadu priemyselných činností.   

Obnovenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov a zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí 

a inundácií s tokom a ďalšie súvisiace opatrenia sa týka vodných útvarov s navrhnutými 

zmierňujúcimi alebo nápravnými opatreniami, navrhnutých pri ich testovaní ako kandidátov 

na HMWB a AWB. Environmentálne náklady zahrňujú náklady nerealizovaných opatrení na 

konkrétne prekážky v rámci testovaných vodných útvarov z Prvého vodného plánu a náklady 

na realizáciu opatrení ostatných prekážok ďalších testovaných vodných útvarov. Náklady na 

odstránenie prekážok vo výrazne zmenených vodných útvaroch sú oceňované podľa 

jednotkových cien nápravných opatrení, poskytnutých SVP š.p. 

Opatrenia na zníženie difúzneho znečisťovania vodných zdrojov z poľnohospodárstva 

zahrňujú (s výnimkou budovania skladovacích kapacít na tuhé a tekuté hospodárske hnojivá) 

spravidla neinvestičné opatrenia (Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v správe výskumnej úlohy 

„Environmentálne náklady a náklady na vodné zdroje v zmysle článku 9 RSV“ (kapitola 2),  

VÚVH, 2014, dostupnej na webovej stránke: http://www.vuvh.sk/rsv2/. 

Dostatočné skladovacie kapacity na uskladňovanie hospodárskych hnojív počas obdobia 

zákazu aplikácie a ďalšieho obdobia, nevhodného pre aplikáciu týchto hnojív sú opatrením 

vytvárajúcim základné predpoklady na zníženie difúzneho znečisťovania vodných zdrojov. 

Odhad nákladov na vybudovanie chýbajúcich skladovacích kapacít pre tuhé a tekuté 

hospodárske hnojivá vychádza z porovnania súčasných skladovacích kapacít (na úrovni 

okresov za rok 2012) získaných na základe prieskumu ÚKSÚP Bratislava s uvažovaným 

cieľovým stavom (6-mesačné skladovacie kapacity pre kvapalné aj tuhé hospodárske hnojivá) 

a ocenenia objemu týchto kapacít jednotkovými cenami pre 1m3 žúmp 100 € a 75 €.m-3 pre 

betónové hnojiská. Treba poznamenať, že poľnohospodárske podniky (v rámci zmluvného 

vzťahu) môžu skladovať hospodárske hnojivá aj v priestoroch iného hospodárskeho subjektu. 

Z tohto pohľadu je nápočet skladovacích kapacít pre hospodárske hnojivá a príslušných 

finančných prostriedkov indikatívny. 

Hodnotenie environmentálnych nákladov presahuje rámec jedného cyklu vodného 

plánovania. To znamená, že ocenené sú také druhy opatrení (najmä investičného charakteru), 

realizácia ktorých by mala zabezpečiť dosiahnutie dobrého ekologického/chemického stavu 

vôd. Nakoľko, v súčasnosti nie je možné presne odhadnúť environmentálny efekt realizácie 

všetkých opatrení, je možné, že dodatočne bude potrebné opatrenia prehodnotiť a/resp. 

doplniť o nové. 

Náklady realizovaných (investičných) opatrení sú čiastočne premietnuté do jestvujúcich 

mechanizmov oceňovania a považujú sa za finančné náklady v súvislosti s hodnotením 

návratnosti nákladov v rámci RSV. 

Environmentálne náklady možno odhadnúť aj na základe úžitkov, ktoré z dosiahnutia 

cieľového stavu vyplývajú. Odhad úžitkov z využívania vody a vodných ekosytémov je 

predmetom hodnotenia a oceňovania služieb vody a ekosystémov vnútrozemských vôd, 

definovaných podľa verzie klasifikácie CICES v. 4.3. V roku 2014 bolo zahájené hodnotenie 

ekosystémových služieb vnútrozemských vôd na úrovni čiastkových povodí (pozri správu 

výskumnej úlohy „Environmentálne náklady a náklady na vodné zdroje v zmysle článku 9 

RSV“ (kapitola 2 a 2), VÚVH, 2014, dostupnej na webovej stránke: http://www.vuvh.sk/rsv2/. 

Environmentálne náklady sa zvyčajne internalizujú prostredníctvom: 

 poplatkov za zber a čistenie odpadových vôd,   

 úhradou (finančných) nákladov za poskytovanie ďalších vodohospodárskych služieb, 

http://www.vuvh.sk/rsv2/
http://www.vuvh.sk/rsv2/


Ekonomická analýza              Príloha 7 

 

23 / 24 

 

 zmierňujúcich/nápravných opatrení - t.j. výdavkov na udržanie alebo dosiahnutie dobrého 

stavu vôd, ktoré spravidla korešpondujú s realizáciou opatrení v rámci RSV (Kirhensteine et 

al., 2010).  

 

Náklady na zdroje predstavujú náklady ušlých príležitostí, ktoré iné druhy využitia znášajú v 

dôsledku vyčerpania zdrojov nad rámec ich prirodzenej miery obnovy.  

Z environmentálneho hľadiska je potrebné zosúladiť množstvo odoberanej vody 

s využiteľnými množstvami, ktoré korešpondujú s ich prirodzenou obnovou (podzemné vody) 

a množstvom vody potrebným pre zabezpečenie podmienok pre život a reprodukciu živých 

organizmov (povrchové vody). Uvedenú požiadavku možno dosiahnuť priebežným 

prehodnocovaním povolení na odber vo väzbe na informácie o využiteľných množstvách 

vody (neinvestičné opatrenia). Aktualizácia využiteľných množstiev vody je predmetom 

opatrení súvisiacich s hydrogeologickým prieskumom.  

 

Východiskom pre hodnotenie nákladov na zdroje je vodohospodárska bilancia pre posúdenie 

kvantitatívneho stavu vôd a bilančné hodnotenie množstiev podzemných vôd založené na 

porovnaní využiteľných množstiev podzemných vôd a dokumentovaných odberov 

podzemných vôd.  

Zo správ SHMÚ o vodohospodárskej bilancii vôd SR (SHMÚ, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) 

vyplýva, že v žiadnom z povodí nedošlo k obmedzeniu dodávok (povrchovej) vody a neboli 

zavedené žiadne regulačné stupne dodávky vody. Medzi jednotlivými skupinami odberateľov 

nedošlo k  obmedzovaniu jedného odberateľa na úkor druhého v požiadavkách na vodu. 

Z uvedeného dôvodu možno konštatovať, že v súčasnosti nevznikajú náklady na zdroje 

povrchových vôd v prípade vodohospodárskej služby „odber povrchovej vody“.  

V prípade podzemných vôd jeden útvar (SK 200030KF v čiastkovom povodí Váh) bol 

zaradený do rizika nedosiahnutia dobrého stavu v roku 2015. Odbery vody sú pre verejné 

vodovody a toto využitie hodnotíme ako využitie s najvyšším prínosom, náklady ušlých 

príležitosti preto nevznikajú. Riešenie uvedeného stavu spočíva vo zvýšení množstva prívodu 

vody z VZ Šamorín do Podhorského skupinového vodovodu. Keďže rekonštrukcia 

vodovodného zásobného potrubia (Bernolákovo-Grinava) bude ukončená v roku 2015, 

náklady na toto investičné opatrenie nepovažujeme za odhad nákladov na zdroje pre druhý 

plánovací cyklus.  

Investičné opatrenia súvisiace s dosiahnutím dobrého kvantitatívneho stavu vôd sú zamerané 

na:  

 úsporu vody zvyšovaním efektívnosti jej využitia (napr. v oblasti zavlažovania plodín) - vo 

väzbe na povolenia na odber vody,  

 vybudovanie nového zdroja vody (vodárenská nádrže), alebo  

 prepájanie vodných zdrojov a vodárenských systémov.   

 

Zníženie spotreby vody (vo väzbe na uplatňovanie technických a ekonomických nástrojov) 

samo o sebe nemôže vyriešiť nedostatok vody a výskyt sucha v podmienkach EÚ, no môže 

zmierniť prejav uvedených fenoménov. Pri trvalom poklese využiteľných množstiev vody 

v dôsledku zmeny hydrologických pomerov prijaté opatrenia nemusia zabezpečiť obnovu 

pôvodného kvantitatívneho stavu vôd.  Zmierňujúci charakter týchto opatrení (vo väzbe na 

reguláciu odberov vody prostredníctvom povolení) prispieva k využívaniu lokálneho zdroja 

v súlade s jeho prirodzenou obnovou.  

Ušlé príležitosti v dôsledku neefektívnej alokácie vodných zdrojov sú v podstate  

ekonomickým problémom (vznikajúci ako následok distribúcie vody medzi jednotlivé 

skupiny - domácnosti, priemysel, poľnohospodárstvo) vo väzbe na spoločenské a skupinové 

záujmy. Ich hodnotenie problém dosiahnutie dobrého kvantitatívneho stavu vôd priamo 
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nerieši. V podmienkach Slovenska sa tento prístup neuplatňuje, nakoľko vodné zdroje 

postačujú na krytie súčasných potrieb všetkých odberateľov. 
 
Ďalšie podrobnosti k nákladom na zdroje sa nachádzajú v správe výskumnej úlohy 

„Environmentálne náklady a náklady na vodné zdroje v zmysle článku 9 RSV“ (kapitola 1),  

VÚVH, 2014, dostupnej na webovej stránke: http://www.vuvh.sk/rsv2/. 

 

Literatúra: 

Brouwer, R. 2004. The concept of environmental and resource costs. Leasons learned from 

ECO2. In Brouwer, R., Strosser, P. (eds.), Environmental and resource costs and the Water 

Framework Directive. An overview of European practices. Workshop Proc. Lelystad : 

RIZA, p. 3-12. 

COWI A/S 2010. Compliance costs of the Urban Wastewater Treatment Directive. Kongens 

Lyngby : COWI A/S.  

Kirhensteine, I., Clarke, S., Oosterhuis, F., Sorensen, M.M. 2010. Managing scarce water 

resources – implementing the pricing policies of the Water Framework Directive. Report 

for European Commission. London : EFTEC UK Ltd.  

 

 

http://www.vuvh.sk/rsv2/

