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Slovensko dostalo z Bruselu 
dobrú správu. Európska ko-
misia v reakcii na krízu spô-

sobenú pandémiou COVID-19 na-
vrhla novú iniciatívu REACT-EU, 
ktorou sa pre Slovensko zvýši fi-
nančná alokácia programového 
obdobia 2014 – 2020 o 780 mi-
liónov eur. Podpora má byť za-
meraná na produkty a služby 
pre zdravotnícke zabezpečenie, 
na investície do rozvoja malých 
a stredných podnikov, prechod 
na zelenú a digitálnu ekonomi-
ku vo všetkých odvetviach, pri-
čom zdroje majú byť určené na 
projekty, ktoré je možné zreali-
zovať rýchlo. 

Na jednej strane je to sku-
točne dobrá správa. Ide o do-
datočné zdroje, ktoré poskyt-
nú potrebnú investičnú injek-
ciu medzi aktuál nym a budúcim 
programovým obdobím. Minis-
terstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie sa roz-
hodlo vyčleniť na to, aby sa in-
vestičné projekty stali realitou, 
sumu 44 miliónov eur na pred-
projektovú prípravu. Ako sa pí-
še v materiáli, prostredníctvom 
zdrojov v REACT-EU sa vopred 
zabezpečí projektová dokumen-
tácia k strategickým infraštruk-
túrnym stavbám, ktoré sa mô-
žu okamžite a bez prieťahov re-
alizovať v programovom období 
2021 – 2027.

Začnime s komunálnymi 
projektmi
Problém je však v tom, ako túto 
dobrú správu premeniť na reali-
tu. Na jednej strane sa zdá, že 
peňazí je alebo bude dosť, na 
druhej strane aktéri hospodár-
skych procesov peniaze nemajú 

a nevedia odhadnúť, kedy ich bu-
dú mať. Nepripravujú projekty, 
pretože ani na prípravu projek-
tov peniaze v rozpočtoch nie sú.

Príkladov, ako sa aktivizu-
jú ekonómovia v okolitých kra-
jinách, je pritom dosť: „Rozbeh-
nime to cez obce. Musíme začať 
investovať zdola,“ hovorí za mno-
hých Aleš Michl, člen bankovej 
rady ČNB. Podobné prípravy sa 
robia v Taliansku, Írsku, Nemec-
ku, kde si ekonómovia uvedo-
mujú nevyhnutnosť kontinuity 
hospodárskych procesov najmä 
v komunálnej oblasti vzhľadom 
na udržanie lokálnej zamestna-
nosti. Prečo? Pretože je to najjed-
noduchšie a najrýchlejšie. Navy-
še výsledky z investovaných 
zdrojov je možné vidieť už o nie-
koľko mesiacov. 

Efektívnejšie preto bude podľa 
nás naštartovať menšie a stred-
né komunálne projekty, ktoré 
dokážu vo veľmi krátkom ča-
se priniesť hospodárske výsled-
ky a zmierniť prepad v zamest-
nanosti, čo sa dnes ukazuje ako 
priorita. Súbežne s tým odporú-
čame rozbehnúť projekty k stra-
tegickým infraštruktúrnym stav-
bám. Tie sa pripravujú dlhšie.

Faktor času
Prečo sme si dovolili navrhnúť 
toto rozdelenie na peniaze pre 
komunálne projekty a na penia-
ze na infraštrukturálne projekty? 
Pre faktor času. Štátna správa sa 
cieľavedome snaží získať peniaze 
na investičné projekty. Čo dlho-
dobo vidíme, je skutočnosť, že 
pre štátnu správu faktor času nik-
dy nebol až taký podstatný. Vi-
dieť to aj na spôsobe, akým sme 
čerpali európske zdroje. Začiatok 
čerpania bol v strede programo-
vého obdobia a ku koncu sa vy-
čerpala ani nie polovica zdrojov, 
ktoré sa dočerpávali v nadstave-
nom období dvoch rokov. 

Projektový cyklus v rámci ko-
munálnych investičných pro-
jektov sa na Slovensku pohybu-
je v priemere 31 mesiacov. To je 

neprimerane dlho. V Holandsku, 
vo Veľkej Británii je tento cyk-
lus 9 až 12 mesiacov a nie sú cel-
kom spokojní. Je naozaj ťažké 
pochopiť, že mestá sú verejnými 
investormi, že dokážu podporo-
vať fungovanie lokálnych malých 
a stredných podnikov, že doká-
žu podporovať zamestnanosť vo 
výrobe aj v službách? Že práve 
komunálny sektor má v situácii, 
keď sú veľké výpadky vo výrobe 
a v službách, schopnosť „podr-
žať“ regionálnu ekonomiku? 

Oceňujeme, že si štátna sprá-
va uvedomila potrebu zdrojov 
na prípravu komunálnych pro-
jektov. Mestá a obce totiž v tejto 
ťažkej dobe nedokážu zabezpe-
čiť, aby im zastupiteľstvá schvá-
lili peniaze na prípravu projek-
tov, pretože nevedia, či a kedy na 
realizáciu projektov budú zdroje. 

Projektová predpríprava má 
navyše zmysel aj pre rýchle 
a efektívne dočerpanie zdrojov 
z končiaceho sa programového 
obdobia – veď príprava menších 
komunálnych projektov netr-
vá dlhšie ako dva až tri mesiace 
a rovnako ich realizácia – sú to 
zákazky, ktoré pozitívne vplýva-
jú na udržanie fungovania ma-

lých a stredných podnikov v re-
giónoch.

Príprava projektov je 
strategická
Práve teraz je pravý čas pomôcť 
mestám a obciam s financovaním 
prípravy projektov. V súčasnosti 
sú to najlepšie investované penia-
ze. Faktor času tu hrá rozhodujú-
cu úlohu. Sme v novembri roku 
2020. Ak by mestá a obce dostali 
včas zdroje na prípravu projek-
tov, dokázali by ich do začiatku 
jari pripraviť. Leto, najlepšie ob-
dobie na realizáciu projektov, by 
zmysluplne využili a na konci 
jesene môžu byť prvé výsledky. 
Áno, je to jednoduché. V priebehu 
realizácie projektov získava štát 
priebežne peniaze z DPH, zo zda-
ňovania miezd, je tam udržateľ-
ný tok peňazí a projekty prinesú 
pre spoločnosti výnos, ktorý štát 
zdaňuje. Ak už teraz hovoríme, 
že mestá a obce sú podfinancova-
né pre výpadky daní, tak o rok to 
nebude lepšie, ak teraz nedostanú 
zdroje na rozbeh projektov. To je 
ten faktor času. 

Je naozaj ťažké pochopiť, že 
motorom fungovania ekonomiky 
štátu je dobrá súčinnosť verejné-

ho a súkromného sektora? Je ťaž-
ké pochopiť, že v časoch krízy sú 
verejné investície motorom ožive-
nia hospodárstva? Áno, sú vždy 
záležitosťou politického rozhod-
nutia a vždy súvisia s verejno-
prospešnými činnosťami. Vytvá-
rajú obchodný priestor pre tých, 
ktorí sa venujú rozvoju energeti-
ky alebo úsporám energií, podpo-
re zdravotníctva, školstva, krea-
tívneho priemyslu, pomáhajú pri 
projektoch zameraných na znižo-
vanie odpadu, zvyšovanie kvali-
ty verejného priestoru, podporu-
jú šport a rekreáciu. Povzbudzujú 
sektor malého a stredného pod-
nikania, podporujú vznik a rast 
startupov, rozvoj inovácií. Často 
sú spojené s rozvojom miest, obcí 
a regiónov, a to považujeme v sú-
časnosti za kľúčové. V konečnom 
dôsledku zvyšujú kvalitu života 
všetkých nás. Mestá a obce môžu 
zohrať významnú úlohu v reštar-
te ekonomiky nielen v tradičných 
hospodárskych centrách, ale aj 
v rozvíjajúcich sa regiónoch. Pre-
to im treba pomôcť naštartovať 
ich projekty. Urobiť to včas zna-
mená urobiť to teraz!

 Vladimír Jurík, 
zakladateľ Smart Cities Klubu
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Efektívnejšie bude 
naštartovať menšie 
a stredné komunálne 
projekty. 

Pochopme, 
že zdrojom 
rastu 
sú obce
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Slovenské univerzity premrhali stovky miliónov eur

V roku 2009 prišla EÚ s de-
saťročnicou pre vzdelá-
vanie, v ktorej si kraji-

ny stanovili svoje ciele. Na Slo-
vensku malo mať do roku 2020 
40 percent ľudí vo veku od 30 do 
34 rokov vysokoškolské vzdela-
nie. Dnes už vieme, že na Sloven-
sku sa nám tento cieľ podarilo na-
plniť na 100,2 percenta, a to ešte 
rok pred termínom. Je čas otvárať 
šampanské?

To záleží na tom, v akej ste ro-
le. Či ste úradník, ktorý porovná-
va centrálny plán s vykazovaný-
mi štatistikami a odfajkáva tabuľ-
ky tam, kde to druhé predbehne 
to prvé. Alebo ste v role daňové-
ho poplatníka, ktorý to celé pla-
tí a pozerá sa na to, akú hodno-

tu priniesli miliardy minuté na 
vzdelávanie. Tento text je venova-
ný práve tej druhej skupine oby-
vateľov.  

Najskôr faktické dáta. V roku 
2009 malo na Slovensku vysoko-
školský titul približne 700-tisíc 
ľudí. Vo veku 30 – 34 rokov to bo-
lo okolo 17,6 percenta, neboli sme 
teda ani v polovici cieľa EÚ desať-
ročnice. O dekádu neskôr máme 
na Slovensku asi milión ľudí s ti-
tulmi a v sledovanej vekovej sku-
pine sme dosiahli podiel 40,1 per-
centa.

V roku 2009 predstavovali vý-
davky na vysoké školstvo na jed-
ného vysokoškoláka približne 
2 750 eur. Tento rok sa odhaduje, 
že to bude osemtisíc eur. Výdavky 
na jedného študenta (vrátane ex-
ternistov) tak vzrástli za dekádu 
takmer trojnásobne. V rovnakom 
čase bola inflácia len 22 percent 
a priemerné mzdy vzrástli o 50 
percent. Napriek tomu sa stále ob-
javujú hlasy o nedostatku peňa-

zí vo vysokom školstve. Kto niečo 
takéto tvrdí, mal by v prvom rade 
zodpovedať otázku, prečo trojná-
sobný nárast výdavkov z posled-
nej dekády nestačil. 

Ak vynásobíme čísla z posled-
ných dvoch odsekov, tak dosta-
neme výsledok, že vysokoškol-
ské vzdelanie pre 300-tisíc štu-
dentov z poslednej dekády stálo 
asi sedem miliárd eur. Keby sme 
aj veľkoryso predpokladali, že 
len polovica išla na vzdelávanie 
a druhá na výskum, tak je to oko-
lo 3,5 miliardy eur.

Vypočítať objem masovej pro-
dukcie študentov a celkové vý-
davky nie je problém. Aká však 
bola druhá strana mince – prida-
ná hodnota univerzitného vzde-
lávania pre dodatočných 300-tisíc 
absolventov? To je ťažšia otázka. 
Pomôcť však môže štatistika „pre-
kvalifikovanosti“ držiteľov vyso-
koškolských titulov. Tá hovorí 
o tom, koľko zo všetkých absol-
ventov pracuje na pozíciách, na 

získanie ktorých nepotrebova-
li vysokoškolský titul. Ešte v ro-
ku 2009 bol tento podiel na Slo-
vensku 9,3 percenta. To znamená 
približne 65-tisíc „nadbytočných“ 
absolventov. V roku 2019 bol ten-
to podiel už 22,6 percenta. Slo-
vensko zažilo najrýchlejší nárast 
podielu prekvalifikovanosti v EÚ. 
Spolu tak minulý rok už bolo na 
Slovensku 226-tisíc nadbytočných 
absolventov. 

Pripusťme teraz, že pôvod-
ný podiel prekvalifikovanos-
ti 9,3 percenta z roku 2009 bol 

niečo ako „prirodzenou mierou“ 
a neberme ho do úvahy pri ab-
solventoch z poslednej dekády. 
Aj v tom prípade sa z celkového 
počtu 300-tisíc nových absolven-
tov približne 133-tisíc zamestna-
lo na pozíciách, ktoré nevyžadujú 
vysokú školu. Za predpokladu, že 
celkové výdavky na vysokoškol-
ské vzdelanie z poslednej deká-
dy boli 3,5 miliardy, to teda zna-
mená, že približne jeden a pol 
miliardy sme – jemne povedané 
– minuli s veľmi otáznou prida-
nou hodnotou. 

V súvislosti s neefektivitou vy-
sokoškolského vzdelávania nemô-
žeme zabudnúť ani na absolven-
tov, ktorí pracujú v iných odbo-
roch než v tých, ktoré študovali. 
Podiel takýchto absolventov sa zo 
skupiny ľudí vo veku od 25 do 34 
rokov pohybuje v posledných ro-
koch na úrovni 30 – 36 percent. 
Ide tak o ďalšie desaťtisíce absol-
ventov. Na Slovensku je táto celko-
vá neefektivita vysokého školstva 

ešte prehĺbená zbytočne vysokým 
podielom absolventov druhého 
stupňa vysokoškolského vzdelá-
vania. Na Slovensku až 83 percent 
absolventov dokončí inžinierske 
alebo magisterské štúdium. Strá-
via tak na vysokej škole minimál-
ne päť rokov. To je najvyšší podiel 
v EÚ. Preto naši absolventi strávia 
priemerne asi o rok dlhšie obdobie 
na vysokej škole než ich zahranič-
ní kolegovia.

Slovensko má skúsenost i 
s centrálnym plánovaním a päť-
ročnicami spred roku 1989. Plá-
ny sa na papieri plnili, ale v ob-
chodoch toaletný papier chýbal. 
Je naivné myslieť si, že podob-
né plány a desaťročnice, len pod 
inou vlajkou a obalené v moder-
nom žargóne, budú automaticky 
fungovať. Po desiatich rokoch vi-
díme, že aj keď sme cieľ EÚ 40 
percent splnili a úradníci mô-
žu odfajkávať, daňoví poplatní-
ci a absolventi vysokých škôl ne-
majú dôvod na oslavy.

Róbert 
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analytik INESS
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absolventov pracuje na 
pozíciách, na ktoré nepotrebujú 

vysokú školu.


