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Diversification as a tool to increase energy security 
 

Alena Bašová1 
 
 

Abstract 

The aim of this paper is to highlight the importance of diversification in the gas sector 
in Slovakia. We focus on defining   the category of diversification, from the views we 
have received from foreign and domestic literature. The aim is to introduce individual 
approaches to the perception of energy security in its complexity. Its security affects all 
economic subsets at both transnational and national levels. Given the high capital inten-
sity, it has become a problem not only for economic clusters but also for individual 
states. On a concrete example, we calculated the "price" of increasing security in the 
household sector under SR conditions. 
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Introduction 

 
Natural gas has a significant strategic position in the energy market and has been 

provided for a long time by European sources as well as by imports from Russia. Such a 
relatively stable situation has been disrupted by gas crises starting from 2004, 2006 to 
2009 (Duleba, A. 2009). At that time, import-dependent countries have perceived the 
urgency of diversifying transport routes in order to reduce the risk of falling supplies or 
completely shutting them down, especially when are secured from only one so-
urce(Bhagwat, 2011). Issues of safety of gas supply have become very urgent not only 
in terms of their practical security, but also in the context of serious discussions in acade-
mic circles as the flows of energy raw materials are the "arteries" of every economic 
system. The need for continuous and high quality provision of this commodity is an 
important assumption for the efficient functioning of each economy. The relationship 
between producers,  distributors, suppliers and their customers determines relations ac-
ross the whole production chain as it is a basic European, state, regional or local infras-
tructure, network(Stringer, 2018).  

Countries that are heavily dependent on the import of this raw material can help 
increase their independence by creating sufficient reserves or efficient gas consumption. 
Gas trade requires a high level of interconnection between countries that are committed 
to building partnerships with several countries that have sufficient reserves. A barrier 
may be capital-intensive construction of transport routes, also affecting the geographical 
area through which these pipelines pass. 

 
 
                                                
1 Ing. Alena Bašová, PhD, University of Economics in Bratislava, Faculty of National Economy, Department of 

Finance, Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava, e-mail: alenkabaso@gmail.com 
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1 Methodology 

 
In this paper we have used a variety of methods, from collecting information, espe-

cially from scientific works from both, foreign and home authors. Subsequently, we clas-
sified these knowledges into separate chapters. From the scientific methods we used 
mainly coupled methods of induction and deduction, analysis and synthesis and   then 
we formulated partial conclusions. To better illustrate of the results obtained, we used 
graphical and mathematical methods, which are mainly used for the clear presentation 
of our results in tables and charts. 

 
 
2 Results and discussions 

 
In the article, we introduced several approaches from authors who originally defi-

ned energy security as part of state security, through finding its quantity at both transna-
tional and national levels. The authors understand it in its complexity, in relation to other 
sectors of the national economy or the economic clusters of states, for example in the 
European Union. By using theory of comparative advantages, countries can jointly strive 
for security of supply, safety of transport routes in their regional space. 

 
 
2.1 Theoretical Approaches to Defining Diversification  

 
Since the Churchill Day's(Duleba,A.2009) declaration, the key to energy security is 

diversification (Stringer, 2008). The European region is more sensitive to "fluctuations" 
in the gas market compared to other regions. Its high dependence has been historically 
conditioned, because its need was mainly covered by European   sources located in the 
Netherlands and Norway. Increasing demand requires an urgent need to diversify sour-
ces of natural gas. It causes the need to solve new strategies for finding potential part-
ners and then building new links. For several decades, Russian gas was been an optimal 
and fully reliable source of natural gas. (Baláž, 2009) For both Russia and Europe, it was 
and still is a good agreement, as in Europe the demand for this commodity is still high, 
but the resources in its territory are considerably limited. On the other hand, Russia has 
enough reserves to cover own consumption European too. This relatively peaceful and 
beneficial relation for both sides had its lacks, which occurred in the form of gas crises 
in 2004, 2006 and 2009. In 2004 and 2006, Gazprom restricted gas supplies to Ukraine 
and Bulgaria. It was caused by price disagreements between Russia and these countries. 
The situation has sharpened in 2009 when tense financial and political relations caused 
a complete gas shutdown from Russia via the Bratstvo gas pipeline on Ukrainian terri-
tory. This situation led to the serious discussions about diversifying gas supplies and 
planning future transport routes that would provide energy security for gas consumers. 
To this situation has been expressed by Dr. Alex Pravda, whom is an expert on Russian 
politics at the University of St.  Anthony in Oxford: "They know that they have the same 
dependent on us as we to them, if not more." He relied mainly on the fact that Gazprom 
in 2008 provided the state budget with an amount of about 20%.  This is a significant 
source of income for Russia. Gary Gastineau, director of the Exchange-Traded Funds 
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Consultants (ETF), also deals with diversification. He sees diversification as "the creation 
of a portfolio that includes several measures to reduce risk." It stated an example in the 
financial field, but we can also applicate it on the gas market. If the planned investment 
includes only the shares of one company, it carries a high risk.  We try to minimize the 
risk side and revenues maximizing. Mr Gastineau has characterized diversification in the 
financial sphere. Companies that trade with shares represent three types of diversifica-
tion: diversification of source, transport and supplier (Stringer,2008). The shares repre-
sent the costs that countries "invest" in individual parts within the gas market. Even in 
the gas sector, the state obtains wider the broader base of natural gas sources, builds 
more transport routes and creates space for new entrants, its energy security and price 
stability will increase.  

Diversification is one of the main pillars of energy security. We can consider it as 
so-called protection of countries against unpredictable threats from individual natural 
gas suppliers.  Diversification itself contents of several elements, such as producers, 
network operators, suppliers, distributors of gas within aim to reduce risk of the country 
and find possible ways of alternative gas routes. Diversification can be achieved in two 
ways: diversification of the importing countries and diversification of transport routes 
(Yergin, Hillenbrand, 1982). Precise definition of the concept of energy security in the 
case of countries dependent on energy supplies is quite difficult in view of the absence 
of generally accepted definitions.  

One of the experts on this issue is Daniel Yergin. He is perceived energy security 
as a reliable energy supply and access to energy resources in adequate amounts and at 
reasonable prices. Yergin emphasizes that the state in ensuring its energy security sho-
uld base on several principles, namely: the diversification of supply of various raw ma-
terials, flexibility, market integration on raw materials and also the importance of the 
information. (Yergin , 2006). These targets include all aspects, by which the state is able 
to ensure its energy security.  At the same time we try as well as a sufficient level of 
investment, creation of storage capacity and diversify supplies.(European Gas Market 
,2008) Another author, Ľubomír Ľupták, speaks about energy security as a  impact of 
security, transit and use of existing or potential (alternative) energy sources on the en-
vironment and society. The energy security is perceived differently by different authors 
and it is the reason, why we can perceive as multidimensional view and it is possible to 
see   from different perspectives. From a military point of view, energy security is the 
ability of the state to ensure the functioning of the essential components of the army in 
the event of a crisis. From an economic viewpoint in the case of countries dependent on 
energy supplies the attention is placed mainly on ensuring a adequate amount of energy 
required for economic growth and the availability of such energy at an acceptable price. 
(Belyi,2008). In our article, we will investigate energy security from a political point of 
view, at which energy security is perceived as a state's ability to ensure continuous 
availability of energy sources on the market for all consumers to ensure the well-being 
of the population. Given that, in this paper we will analyse the energy security from the 
perspective of a small country and we will concentrate on the analysis to secure supply 
of natural gas and other energy sources. We will energy security characterize as the 
ability to ensure the stability of supply for all consumers and adequate level of diversifi-
cation of such supplies. When we energy security adopted as as an important part of 
national security, we can explain in accordance with the principles of the Copenhagen 
School was developed within the realistic theory. The Copenhagen School does not per-
ceive security threats as a direct impact lack of resources, but rather as the result of 
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political interpretations of the threat by security process. (McSweeney,1996). In the case 
of the Copenhagen school can be analysed energy security as Theory complex regional 
security (RSCT). Regional energy security complexes are formed through the interaction 
between two or more States in limited geographic area which includes the relationship 
of energy dependency of these countries and the perception of this dependence as a 
threat. This interaction includes energy sources trading in whole production chain, from 
their production (export), purchasing (import) and transportation of energy. (Gloystein, 
2017) 

This dependence has increased, because through Slovak territory flows approxi-
mately 2/3 of the total volume of natural gas, which flows into EU. Russia wants to 
circumvent the territory of Ukraine and to supply the natural gas by other routes due to 
financial disagreements. One of the ways how it could possible to reduce dependence 
Slovak Republic from the Russian Federation and thereby increase our energy security 
is diversification of supplies. Through diversifying energy supplies raw materials we can 
reduce the risk of lack of the necessary volume of raw materials in case of failure their 
supplies from a single source as well as acquire new possibilities for sufficient energy 
supplies  to increase their energy security. We can adopt   three possible scenarios: the 
diversification of energy resources, diversification of countries from which these raw 
materials flow as well as the diversification of transport routes (Baumol, - Bailey, - Will-
ing, 1977). Diversification of energy resources means that the country should seek for 
greater possible diversity in the field of energy raw materials used, thus, to try to reduce 
their dependence the only source. It is necessary to increase the number of countries 
from which the needed source can be imported. This type of diversification is oriented 
on increasing of the number of sources, which reduces dependence from the one 
sources of energy raw materials. Diversification of transport routes means increasing 
the number of routes, which are going to the country, which is important for lowering 
the risks of transit states.  

Souleiman specifies diversification as a way of reducing or the layout the risk if 
deliveries fails or if the only one source is shutdown. However, the problem is the limited 
number of suppliers for European Union countries (hereinafter EU).( Jambor ,2009) The 
issue of country interdependence is closely related to diversification, with the authors 
Richard Rosecrance and Arthur Stein defining it as the interrelationship between coun-
tries, bringing both advantages and disadvantages. The basic principle is to compare the 
advantages of one country A in relation to another country B. (Rosecrance, Stein, 2017) 
Country A focuses only on the production of those products that are profitable for it – 
sale them at lower costs than in country B. On the other hand, it imports the goods it 
produces with relatively high costs. In resolving the question of interdependence, the 
authors point to two alternatives. The first is to create a relatively equally advantageous 
relationship of country A with other C, D countries, too, so that A country "protects" 
itself in case of disturbing good relations with the original country B. Subsequently, the 
participants will rather try to find a compromise on the arisen disputes. The second 
possibility is the orientation and focus on the self-sufficiency of the national economy. 
This path is perhaps only a theoretical example in today's globalized world and with the 
limited resources. Cooperation and integration of the gas market is also supported by 
Fabian Wigand, who is the lead consultant for Ecofys in Berlin. (Wigand,2013) He appe-
als the EU member states to integrate their gas systems more closely so that they do 
not focus on finding expensive solutions on their own territory but to prefer globalization 



Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 40 (2/2018); Roč./Vol.: 11 

153 

that would bring a risk spreading of several countries, and that would lead to a safer 
system. 

 
 
3 Analysis of the natural gas market 

 
Natural gas is a relatively cheap and clean energy source that is environmentally 

friendly. In the long term it is projected 2% annual increase in demand of natural gas 
in all regions of the world. 

 
Chart 1  Perspective demand of natural gas 

 

 
Source: own processing according: Outlook for Energy, 2017 

 

This development supposed that natural gas in 2040 will be placed at the leading 
places of fossil sources. It is a way to minimize the carbon dioxide and thereby improve 
the quality of air.  

The six largest natural gas producers, according to the information available on the 
International Gas Union (IGU) web site, these countries are officially stated for the year 
2016 as the biggest producers. (in billions of cubic meters of bcm). 

From the chart above, we can conclude that the US is the largest natural gas pro-
ducer (and  consumer) in 2016, despite the fact that its production has fallen by 2.27% 
compared to the previous year. (Pitatzis, 2016) 
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Chart 2  Production of natural gas in 2016(bcm)  

 
Source: Own processing by IGU 

An important role in ensuring European gas supplies is played Norway. Due to its 
favourable geographic location and adequate natural gas reserves, it is a reliable gas 
supplier to Europe. The Cedigaz International Natural Gas Association states that Nor-
way has exported approximately 110 billion cubic meters of natural gas to Europe, which 
is 21% of total European demand. 

A suitable alternative is, for example, the use of liquefied natural gas(hereinafter 
LNG)( Pitatzis,2017) Demand for natural gas is not uniform in the year, and to building 
underground gas storage is one tool as provide continuous supply during year. Storages 
are filling in summer when offer exceeds demand and the gas purchase price is advan-
tageous and free shipping capacity yare favourable, too. Use of LNG is increasingly men-
tioned, but most of the terminals are situated in Western Europe. The European Union's 
goal is to remove this shortcoming by building additional 24 LNG terminals in the South 
East region, particularly in Italy, Greece, the Western Balkans and the Baltic countries.  

 
Picture 1  Types of European LNG terminals 

 
Source: www.eia.com 
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Europe needs to make greater efforts to diversify its gas resources, possible solu-
tions are imports of LNG from America, opening of the southern corridor to transport 
natural gas from Azerbaijan and later also from Iran and Turkmenistan to Europe, newly 
discovered natural gas deposits in the Eastern Mediterranean, LNG imports from Africa 
or other suppliers - such as Qatar and Australia. (OECD/IEA. World Energy Outlook 2017)  

 
Chart 3  Main exporters of LNG in 2016 

 
Source: Own processing by: https://iakal.wordpress.com/2015/10/30/largest-lngexporters-indonesiavsma-

laysia/ 

 
Since 2005, the Western Classical Markets have developed a gas exchange trading 

model that is very fast. When the shares price is low, the gas is bought and filled in the 
undeground storages.  When the gas price increases, the gas is preferably delivered to 
the stock market. Spot markets are currently the most advanced trading tools. An im-
portant  company with underground storages  is Nafta, a.s., which has, of course, its 
traditional clients - energy companies, as well as new customers, which arised from the 
gradual liberalization of the market and become traders.The second part of customers 
are traders who speculate on gas exchanges. NAFTA has  in its portfolio of clients  all 
the traditional players operating in Slovakia, but the company also has a fairly significant 
number of foreign clients who use the storage for the suppling of gas to  Baumgarten-
hub and markets in Germany, France, Italy or Switzerland. In terms of storage capacity 
utilization of natural gas  of all operators in Slovakia can say that the capacity  at the 
Slovak market are sufficient. It is interesting that about half the storage capacity in 
operation of NAFTA is intended for export. For Slovakia, which is highly dependent on 
imports of energy resources and the storage capacity is  one of the few products in the 
field of energy that we can export. 
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Picture 2  Undrerground storages in connection of LNG 

 

 
Source: own processing according: www.jstor.org 

 
The main form of LNG transport is import by sea in order to match the demand for 

natural gas in selected EU countries.  While in 2007 world LNG production was 230 billion 
cubic meters (hereinafter m3), in 2015 it was already 333 billion m3.  By 2019, growth 
is projected to be at least 450 billion cubic meters. The average distance of its delivery 
in 2015 was 14,260 km, what it took 16 days. LNG is a form of condensed, ecological 
energy that can be transported over long distances. Next table provide us tips go Hubs. 

 
Table 1  Tips of natural gas hubs 

Trading Hubs 

Hubs, which are considered stable place of business and have 
achieved a certain degree of implemented business contracts. 
They are open and accessible points to large number of partici-
pants with a virtual character. For example, American Henry 
Hub, British NBP and Dutch TTF. 

Transit Hubs 
They allow the transport of large volumes of natural gas for 
further transported. Significant are the Austrian Baumgarten 
and the Belgian Zeeburge. 

Transition Hubs 
Transitions Hubs are virtual points have not yet reached a cer-
tain degree of advanced business. These include German 
Gaspool and NCG. 

Source: own processing according: Heather,P 

 
 
4 Energy safety 

 
The new concept to energy safety is concentrate on to ensure a smooth and reliable 

supply of natural gas in  adequate volume and for all segments of customers. In contrast 
with the previous tradition, the indicators do not provide measurable indicators. It 
focuses on making transparent and informed decisions in five different stages of the 
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energy security assessment, with aim to ensure a safe and reliable supply of natural gas 
in a adequate volume and for all segments of customers, it is important to monitor 
conditions of supplies from point of view of ensuring:   

 Balance of supply of natural gas and demand and consumption of gas, 
 The levels of expected future gas consumption and available supplies, 
 Anticipated and planned transport, distribution and storage capacities, me-

asures to cover peak natural gas consumption.  

The main component and program for the further development and implementa-
tion of energy security are focused on how to make transparent and informed decisions 
in five different stages of the energy security assessment. As shown next scheme, access 
to energy systems helps to make informed decisions at each stage of the evaluation. 

 
Scheme 1  Generic versus specific approach to energy safety 

 

 
 

Source: own processing according: International Handbook of Energy Security. 

 
The first part reflects the idea that energy security is the same in perceptions as in 

the reality of energy system. ( Dyer, -Trombetta, 2013) 

The second set of options states the fact that energy security is a highly context-
specific system. A good evaluation of decisions will strike the right balance between 
these main options at each of the five phases. 

 In the first phase, a definition of energy security will be chosen, which will be 
acceptable for the evaluators and will be sufficiently functional with respect to 
all the energy systems analysed. 

 The second phase defines vital energy systems. These are important for all 
benchmarks, political interests and the security of real energy flows. 

 The third phase identifies the vulnerabilities of these vital energy systems. Exis-
ting energy policy concerns are a good starting point, but human perceptions 
of risk may be heightened. We should reduce this bias by an objective analysis 
of all components of safety. 

 In the fourth phase, energy security indicators are selected that reflect (but do 
not necessarily measure) identified vulnerabilities or possible risks. It is usually 
easier to start with metrics indicators.  Second reason expresses typically, data 
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for these measurements will be available. It may seem complicated that we 
want to get a vulnerability indicator using for calculations and indicators. Such 
a complex indicator will require more effort for interpretation and discussion. 
These indicators are relevant to a choiced situations. They should also be com-
parable for all the situations covered by the assessment. 

 In the fifth and final phase, the indicators are interpreted and presented in a 
form that facilitates the response to the initial safety assessment issues. This 
interpretation can either be in the form of composite indexes or qualitative 
evaluations. 

 One of the first energy security experts is Daniel Yergin. Thesimple formulation 
states Daniel Yergin whom energy security is defined as sufficient supplies pro-
vided energy with affordable prices. (Yergin, D. 2006) He has extended this 
definition on dimension of energy security; he reacted to answer increasing 
tensions on the global market for energy resources, the impact of various na-
tural disasters, technical failures and attacks on energy infrastructure. He also 
responds to   various market speculations, political instability and numerous 
other internal and external factors influencing the current energy security. Yer-
gin defines four basic principles to secure of the energy safety.  
o The first principle is traditionally diversification, access to alternative sour-

ces reduces the risk of ensure continuous supplies of energy raw materials.  
o For creating a flexible system Yergin emphasizes the need for strategic 

reserve, reserve production capacity, back - up systems along the pro-
duction and distribution chain. In this context, now comes to the fore un-
derground gas storage facilities.  

o The third principle is the recognition of integration.   
o The fourth principle is the need and importance of the information. This 

principle is based on experience. Precise definition of the concept of energy 
security in the case of countries dependent on energy supplies is difficult 
in view of the absence of generally accepted definitions. One could however 
be said that the definition of energy security for countries importing energy 
commodities most often consist of three aspects: 

A     Adequate quantity of energy raw materials 

B     Adequate form 

C     Adequate price (Yergin,2006). 

 
 
5 Calculation of energy security in Slovak republic 

 
The EU is currently seeking diversification of transport routes, is oriented on North-

South gas pipelines. "In general, gas pipelines are built only when the long-term con-
tracts have been secured," said Peter Fox-Penner, an expert on economic, regulatory 
and strategic questions in network industries. The aim of implementing a North-South 
project is to connection of Baltic Sea with southern European waters in the Aegean, 
Adriatic, Mediterranean and Black Sea. The result should be diversification of transport 
links and higher stability of gas supplies not only for this region but also for the entire 
European continent. The following countries cooperate on the project: Italy, Cyprus, 
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Austria, Bulgaria, Slovakia, the Czech Republic, Germany, Poland, Greece, Hungary, Ro-
mania and Slovenia. The North-South Corridor will allow the transport of natural gas 
from Swinoujscie in Poland to port Omišalj  in Croatia.( Polkinghome, 2016)  At present, 
some of its parts are in operation, such as the interconnection of Slovakia and Hungary 
near the Szada Hungarian village or the Polish gasification terminal at Swinoujscie port. 
By implementing thisprojects, the Central European countries will ensure better inter-
connection   for a more liquid and competitive gas market, with increasing stability and 
security of supplies to the participating countries. (Gloystein, 2017) 

 
Map 1  Map of planned north-south connection 

 
Source: own processing according: Biznesalert, available on website: http://biznesalert.com/polish/briefing-

eu-grant-agreementpolandslovakiagasinterconnection 

 

Next important project is Eastring project; the survey will focus on economic, tech-
nical and environmental analyses and should be known in June 2018. Implementation 
will be carried by the Slovak company Eustream, a.s. and the Romanian company 
Transgaz S.A. The building work could begin in 2020; with the expected end of con-
struction being in 2024.The calculation of increased security will be applied only in the 
Slovak household sector. The household is defined in Slovakia as a individual person, 
persons who enter into an agreement with the supplier of the quantity of consumed 
natural gas.   

The contract also specifies the type of tariff to which the household belongs. In 
accordance with the   Decree of the Office for Regulation of Network Industries (herei-
nafter RONI )no. 223/2016 Z. z. households in the territory of the Slovak Republic from 
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01.01.2017 are divided into new groups  according their consumption of gas. In the next 
table we also state current and the previous tariff breakdown. 

 
Table 1  Overview of individual household tariffs since 2017 

Tariff group valid 
from  
01.01.2017 

Tariff group 
valid to 
31.12.2016 

kWh m3 

T1 D1 < 0, 2 138 ≤ < 0, 200 ≤ 

T2 D2 < 2 138, 18 173 ≤ < 200 – 1 700 ≤ 

T3 
D3 

< 18 173, 42 760 ≤ < 1 700 – 4 000 ≤ 

T4 < 42 760, 69 485 ≤ < 4 000 – 6 500 ≤ 

T5 

D4 

< 69 485, 85 000 ≤ < 6 500 – 7 951 ≤ 

T6 < 85 000, 100 000 ≤ < 7 951 – 9 355 ≤ 

T7 < 100 000 – 300 000 ≤ < 9 355 – 28 064 ≤ 

T8 < 300 000 – 641 400 ≤ < 28 064 – 600 00 ≤ 

Source: own processing according:  Decree č. 223/2016 Z.z. ÚRSO 

 

Under the SR conditions, the commodity price for households is composed of the 
item weighted average of year consumption created on the European Energy Exchange 
(EEX) in Leipzig, Germany, representing 30% and an additional 70% derived from prices 
agreed in long - term contracts between SPP, as and the Russian giant Gazprom. At 
present, the final gas price is comprised of the Total Fixed Monthly Rate and the Total 
rate for gas consumed.  In line with all the above information, including the regulated, 
unregulated components and current charges, we will present in next table the current 
maximum prices set by the URSO, which are binding on the target household group 
from 01.01.2017. 

 
Table 2  Maximum gas rates of final prices of households with VAT since 2017  

Tariff Total fixed monthly rate 
( € / month) 

Total rate for gas consumed 
(€ / kWh)                               
 

1 2,35 0,0521 

2 6,91 0,0390 

3 10,37 0,0372 

4 16,03 0,0365 

5 50,94 0,0444 

6 62,14 0,0478 

7 153,20 0,0433 

8 341,20 0,0428 

Source: own possessing according annual report SPP 2017 
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Impact of the PR - SR gas pipeline on the final price for households 

In this part of the article we calculate the fee, which is Eustream, a.s.  Justified to 
include in the final price for gas transportation according to a decision issued by the 
URSO on 17.08.2017 and which will directly reflect the relatively increased degree of 
security achieved by the introduction of the PR - SR.  The charging of these fee in the 
structure of the price is possible only in one from these dates, 01.01.2021 or the day of 
beginning of operation the PR - SR gas pipeline.  

The Decision also sets out the exact method of calculating this charge, in which it 
is necessary to determine the rate in all tariffs according to the statutory coefficient to 
all categories of customers: wholesalers, medium subscribers, retail customers and vul-
nerable customers, i.e. households. For the purposes of this article, we will calculate the 
coefficients only in the household sector. 

 
 
5.1 Calculation of the charge rate  

 
Indicator for setting the fee rate for increasing the level of security of gas supply 

for 2021: 

SOS (2021) = 0.08 * HICP (2019) / HICP (2016), 

Where: 

SOS (2021) - Charging rate to increase the level of security of gas supply for 2021, 

HICP (2019) - inflation index in the European Union published by Eurostat, 

Item "HICP - annual average index 1 - European Union", valid for the calendar year 
2019, 

HICP (2016) - inflation index in the European Union published by Eurostat, 

Item "HICP - annual average index 2 - European Union" valid for the calendar year 
2016. 

After calculating the security charge level, a fee for each customer group is still 
required. This is derived from the following formula: 

 
PSOS (t) = SOS (t) * CSOS (t), 

Where: 

SOS (t) - charge rate to increase the level of security of gas supply, 

CSOS (t) - assigned shipping capacity expressed in MWh. For capacity allocation 
under SOS contracts (t), it represents the maximum number of MWh that a network 
user can carry on that day. 

Depending on the above relationships, the RONI sets the maximum level of price 
increases for individual groups of vulnerable customers based on current prices and the 
current use of capacities in Home Point as follows. Tariffs of group 7.8 is not set, because 
it is no longer regulated, so we do not include them into our calculation. 
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Table 3  Charges related to increased security of gas supply 

Tariff Average year consumption  

(m3) 

Impact on annual gas pay-
ment (increased payment 
due to increased security 

1 100 + 0,12 € 

2 950 + 0,81€ 

3 2 850 + 2,44 € 

4 5 250 + 4,49 € 

5 7 226 + 6,18 € 

6 8 653 + 7,40 € 

Source: own processing according:  RONI Decision, 17.08.2017. 

 

In compliance with all the above information, including the regulated, unregulated 
components and current charges, we will present in next table the current maximum 
prices set by RONI, which are binding on the target household group from 01.01.2017. 

 
 
Conclusion 

 
In the last decade the natural gas has come to the forefront due to its more envi-

ronmentally friendly features. The reason is the countries are trying to ensure a smooth 
flow of this commodity into their territory.   As the history of gas crises shows us, it is 
important for the importing country to have multiple sources of gas. Nowadays, the 
country's energy policy is oriented towards improving existing transport routes as well 
as planning projects that would allow for new connections with countries with adequate 
gas reserves.  One of such solutions for Slovakia is the PL - SR gas pipeline, which is 
integrated into NSI East projects aimed at connecting Central and Southeast Europe. 
After its implementation, the Baltic Sea's connection with the Aegean, Adriatic, Mediter-
ranean and Black Seas would be achieved, which would bring stability to the supply of 
the raw material for this area. Based on the decision of RONI for the Eustream, a. s. we 
derived the amount of the fee for individual tariffs in which households are reallocated 
according to natural gas consumption. In conclusion we can state, the construction of 
the PL - SR gas pipeline will, on the one hand, increase the level of safety for the cus-
tomers of both countries but, on the other hand, a new fee will be included to the final 
gas price, reflecting the increase in safety. 
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Abstract 

More and more companies are aware of the utility of the so- "Social entrepreneurship", 
which is based on the interconnection of the commercial and non-profit sector and on 
the initiation of long-term partnerships of business entities and non-commercial organi-
zations in the implementation of socially desirable activities. In this paper we will high-
light the importance and role of the non-profit sector in the company and the support 
of its activities by commercial organizations within Corporate Social Responsibility. Such 
cooperation (as demonstrated by our survey, which was carried out on a selected sample 
of companies in the Slovak Republic) takes the form of an effective win / win partnership 
and helps to support the development of the whole society.  
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Úvod 

 
Od konca 20. storočia sa dostáva stále viac do povedomia a  záujmu podnikov aj 

na Slovensku filozofia spoločensky zodpovedného podnikania (SZP), v rámci ktorého sa 
firmy dobrovoľne rozhodujú implementovať do svojich obchodných stratégií a aktivít 
rozhodnutia, ktoré prispievajú k lepšiemu stavu spoločnosti, k ekonomicky udržateľ-
nému rastu, k čistote životného prostredia a súčasne k skvalitňovaniu života miestneho 
spoločenstva.  

Mnohé podniky si uvedomujú, že orientácia smerom k maximalizácii zisku im už 
nestačí, ale musia obchodné aktivity vyvíjať tak, aby z činnosti podniku mal prospech 
nielen samotný podnik, ale aj širší okruh ľudí.  Preto si osvojujú koncepciu aj „sociálnej 
a environmentálnej zodpovednosti“. Spoločensky zodpovedné podnikanie s dôrazom na 
tieto oblasti, má byť prístupom, ktorým sa participácia podnikov na týchto problémoch 
môže dosiahnuť. Okrem toho, hlavnou myšlienkou zástancov koncepcie SZP je základná 

                                                
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/00 66/18  „Model marketingovej komunikácie na zdravie 

orientované nákupné správanie spotrebiteľov “ na pracovisku Obchodná fakulta EU v BA. 
2 prof. Ing. Viera Čihovská, PhD., Katedra marketingu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, e-mail: cihovska@euba.sk  
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predstava, že podniky sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, ktorú podnikateľská čin-
nosť firiem výrazne ovplyvňuje, a preto by mali podniky za svoje pôsobenie prevziať aj 
adekvátny diel zodpovednosti. Definíciu, ktorá má snahu obsiahnuť všetky dimenzie zod-
povednosti, nám ponúka Carroll (2015): „Zodpovednosť podniku zahŕňa ekonomické, 
právne, etické a filantropické (alebo diskrečné) očakávania spoločnosti, ktoré má vzhľa-
dom na podniky v danom čase.“ Iní autori v tomto kontexte delenia zodpovednosti tvr-
dia, že: „od podnikov sa požaduje, aby podnikatelia, ich podniky a korporácie vyvíjali 
popri svojej podnikateľskej činnosti tiež verejne prospešné aktivity, napr. v oblasti so-
ciálneho, životného prostredia, v oblasti vzdelania, v komunálnej politike, v charitatívnej 
činnosti a pod.“ 

V súvislosti so spoločenskou zodpovednosťou podniku sa často objavujú otázky, 
ktoré sa týkajú zmyslu zodpovedného konania, jeho motívov a prínosov pre firmu. Na-
priek tomu, že motívy vedúce k uplatneniu jej princípov môžu byť rôzne, vždy ide o dob-
rovoľné rozhodnutie organizácie. Tá sa môže rozhodnúť buď konať zodpovedne z vlast-
ného presvedčenia plynúceho z morálnych hodnôt vlastníka firmy, alebo môže ísť o zod-
povedné konanie motivované externými vplyvmi, požiadavkami a tlakom zo strany rôz-
nych subjektov, ktorých názory považuje firma za podstatné. Podľa vývoja v tejto oblasti 
na Slovensku sa do spoločensky zodpovedných aktivít zapájajú pod vplyvom externého 
prostredia skôr veľké zahraničné firmy, naopak, osobná motivácia podnikateľa je špeci-
fická  pre malé firmy. Čoraz častejšie sa v súčasnosti stretávame i s odporúčaniami vlád-
nych inštitúcií a neziskových organizácií podnietiť záujem komerčného sektora o spolo-
čensky zodpovedný prístup.  

Predovšetkým neziskový sektor, ktorý sa v širokej miere orientuje na riešenie mno-
hých zanedbaných problémov v spoločnosti v oblastiach, ako sú sociálna, zdravotná, en-
vironmentálna, kultúrna  alebo vzdelávacia sféra, zdôrazňuje užitočnosť tzv. „sociálneho 
podnikateľstva“, ktoré je založené na prepojení komerčného a neziskového sektora a na 
iniciovaní dlhodobých partnerstiev podnikateľských subjektov a nekomerčných organi-
zácií  pri realizácii spoločensky žiaducich aktivít. V príspevku v tomto kontexte pouká-
žeme na význam a úlohy neziskového sektora v spoločnosti a podporu jeho aktivít zo 
strany komerčných organizácií v rámci spoločensky zodpovedného správania. Takáto 
spolupráca (ako ukázal aj náš prieskum, ktorý bol realizovaný na vybranej vzorke ob-
chodných spoločností v SR) má podobu efektívneho win/win partnerstva, ktorého cieľom 
je pozitívne pôsobiť na celkovú úroveň a kvalitu života a pomáhať budovať zdravú ob-
čiansku spoločnosť. 

 
 
1 Metodika práce  

 
Cieľom predloženej vedeckej state je identifikovať a zhodnotiť podstatu, charakter 

a význam sociálnych partnerstiev, ktoré vznikajú spoluprácou neziskových a komerčných 
organizácií v rámci aktivít spoločensky zodpovedného správania v teórii a v praxi slov-
enských podnikov.  

V príspevku sa opierame o excerpciu početných zahraničných publikácií, ktoré 
akcentujú spoločensky zodpovedné správanie podnikov a sociálny rozmer podnikania 
(Ferrell, Friedrich, Mackenzie, Marconi, Baron, Kotler,) ako aj o vlastné výsledky vedec-
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kovýskumnej činnosti v tejto oblasti v rámci projektov VEGA 1/0178/14  „Spoločná spo-
trebiteľská politika EÚ a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov“ a 
1/00 66/18  „Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné sprá-
vanie spotrebiteľov “ riešené na Obchodnej fakulte EU v BA.  

Ďalej sme analyzovali a syntetizovali údaje z realizovaných prieskumov Agentúry 
Focus, nadácie Pontis, Centra pre filantropiu, občianskeho združenia PANET, výročných 
správ obchodných spoločností pôsobiacich na Slovensku a vlastného kvalitatívneho prie-
skumu v spoločnostiach  TESCO, Kaufland, Lidl a IKEA. Kvalitatívny prieskum sme real-
izovali formou osobných rozhovorov s vedúcimi marketingových útvarov analyzovaných 
obchodných spoločností a vyhodnocovaním ich aktivít v oblasti spoločensky zodpoved-
ného správania a partnerskej spolupráce s neziskovými organizáciami hlavne v sociálnej 
a environmentálnej oblasti s cieľom prispieť k trvale udržateľnému rozvoju a eliminova-
niu závažných problémov, ktoré trápia ľudí i celú spoločnosť. 

 
 
2 Výsledky a diskusia  

 
2.1 Sociálne zodpovedné správanie firiem spája neziskovú a ziskovú sféru 

 
Význam a úlohy neziskového sektora. Jeden z hlavných znakov rozvinutej plu-

ralitnej spoločnosti a pilierom modernej demokracie je okrem stavu verejnej správy a 
rozvinutosti podnikateľskej sféry aj rozvinutosť tzv. neziskového alebo tretieho sektora. 
Neziskový sektor predstavuje v ekonomicky a politicky rozvinutých krajinách sveta ne-
zastupiteľný prvok štruktúry a fungovania demokratického spoločenského systému. Pod-
poruje vzdelávanie, kultúru, zdravie, sociálny blahobyt spoločnosti, regionálny rozvoj, 
ľudské práva a mnohé iné oblasti ľuďom, ktorí sú na to odkázaní. Podnikateľské sub-
jekty, vládne organizácie a inštitúcie, nie sú často schopné alebo ochotné riešiť mnohé 
lokálne alebo globálne problémy v širokom spektre spoločenských oblastí, ako sú naprí-
klad sociálna, zdravotnícka, environmentálna alebo vzdelávacia sféra. Tieto problémy 
napomáha riešiť neziskový – tretí sektor, ktorý dopĺňa svojimi aktivitami štátny (vládny) 
sektor, ako aj sektor súkromný (podnikateľský, ziskový).  

Tretí sektor svojimi aktivitami prispieva k tvorbe kompromisov, podporuje dialóg 
medzi vládnymi činiteľmi a orgánmi a inštitúciami zastupujúcimi záujmy občanov. Tieto 
inštitúcie umožňujú jednotlivcom združovať sa a presadzovať spoločné záujmy a takisto 
„povzbudzujú jednotlivcov pri aktivitách pre verejné blaho“ (Čihovská a kol., 1999).  

Neziskový sektor nadobudol za posledných 20 rokov na celom svete i na Slovensku 
veľkú autoritu. Nielenže sa enormne zvýšil počet neziskových organizácií, ale vzrástol aj 
rozsah ich prác do takej miery, že sú zainteresované v takmer každej oblasti ľudských 
práv celého sveta. Neziskové organizácie  plnia v modernej demokratickej spoločnosti 
významné funkcie. Ide hlavne o tieto funkcie: 

a) ekonomickú (zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, vytváranie pracov-
ných príležitostí, rozvoj ľudského potenciálu), 

b) sociálnu (utváranie podmienok na kvalitný život v demokratickej a slobodnej 
spoločnosti a zabezpečenie podmienok na uspokojenie potrieb tým členom spo-
ločnosti, ktorí si ich nevedia alebo nemôžu zaistiť sami), 
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c) politickú (neziskový sektor prispieva k utváraniu a udržaniu sociálneho zmieru 
v spoločnosti a napomáha riešiť globálne, ale aj regionálne a miestne problémy 
danej spoločnosti), 

d) informačnú (organizácie tretieho sektora vo významnej miere prispievajú k in-
formovanosti o alternatívnych pohľadoch na rôzne otázky spoločnosti), 

e) ) etickú (prejavuje sa vo verejnoprospešnej činnosti neziskového sektora a v 
chápavom postoji k problémom spoločnosti a jednotlivcov), 

f) kontrolnú (organizácie tretieho sektora sú určitou spätnou väzbou, celoplošným 
odrazom všetkého negatívneho v spoločnosti, dozerajú na dodržiavanie demo-
kratických zásad). 

Neziskovým sektorom označujeme voľné zoskupenie množstva mimovládnych ne-
ziskových organizácií. Terminológia v tejto oblasti nie je jednotná (môžeme sa stretnúť 
s názvami ako tretí sektor, dobrovoľnícky, nezávislý sektor, mimovládne, charitatívne, 
dobročinné organizácie a pod.), odráža pestrosť aktivít, ktoré vykonávajú tieto organi-
zácie. Pri označení „neziskový sektor“ sa kladie dôraz na to, že cieľom týchto organizácií 
nie je dosahovať zisk. Samotný výraz „tretí sektor“ naznačuje, že ide o sektor pôsobiaci 
vo „vákuu“, ktoré nepokrýva svojou činnosťou ani štát, ani trh. Termín „dobrovoľnícky 
sektor“ vyzdvihuje fakt, že na činnosti tohto sektora sa vo veľkej a veľmi významnej 
miere podieľajú dobrovoľníci. „Nezávislý sektor“ znamená nezávislosť sektora od štátu 
a trhu (aj keď táto nezávislosť je veľmi relatívna, pretože mnohé organizácie sú doto-
vané štátom alebo podporované súkromným sektorom). Pri termíne „mimovládne orga-
nizácie“ (MVO) či v zahraničí zaužívanom označení Non-Governmental Organizations 
(NGO) sa vyzdvihuje ten aspekt, že ich založenie a činnosť nie sú viazané na rozhodnutie 
štátneho orgánu a nie sú mu bezprostredne podriadené. Výraz charitatívne (humanitné, 
filantropické, dobročinné) organizácie poukazuje na verejnoprospešný charakter ta-
kýchto organizácií a naznačuje dávne tradície dobročinnosti. Jeden z veľmi dôležitých 
aspektov fungovania tretieho sektora vyjadruje označenie „sektor oslobodený od daní“ 
(„tax-exempt sector“), ktorý poukazuje na fakt, že tieto organizácie sú v rôznej miere 
oslobodené od daní alebo iných poplatkov v závislosti od krajiny, v ktorej pôsobia. Prí-
vlastok „svojpomocné“ kladie dôraz na vlastné sily, schopnosti a skúsenosti neziskových 
inštitúcií. V znení zákona č. 35/2002 Z.z. je nezisková organizácia „právnickou osobou, 
ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za podmienok, ktoré sú vopred určené a 
rovnaké pre všetkých užívateľov. Zisk takýchto organizácií sa nesmie použiť v prospech 
zakladateľov, zamestnancov ani jej členov, ale musí sa použiť na zabezpečenie všeo-
becne prospešných služieb v celom rozsahu.“  

Napriek značnej rozmanitosti a pestrosti  sa neziskové organizácie vyznačujú urči-
tými spoločnými charakteristikami: pôsobia vo verejnoprospešnom záujme na základe 
dobrovoľných aktivít ľudí v rozmanitých oblastiach spoločenského života (napríklad v 
oblasti kultúry, vzdelávania, ochrany ľudských práv či životného prostredia, sociálnej 
starostlivosti a pod.), sú do istej miery inštitucionalizované (t. j. sú to právnické osoby, 
zriadené a zaregistrované v súlade s platnou legislatívou, a preto sú oprávnené vstupo-
vať do zmluvných vzťahov), ich cieľom nie je dosahovať zisk, sú inštitucionálne oddelené 
od štátu (t. j. sú nezávislé, mimovládne, súkromnoprávne, nie sú súčasťou štátnej 
správy), sú samosprávne (t. j. majú vlastné kontrolné mechanizmy určené správnou 
alebo dozornou radou, resp. členskou základňou), sú doplňujúcimi zdrojmi na riešenie 
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verejných problémov, pričom vystupujú ako „partneri“ súkromného a štátneho sektora 
(Čihovská, 2013). 

Hlavným problémom pestrej záslužnej činnosti neziskového sektora sa často stáva 
nedostatok finančných zdrojov, resp. problémy s ich získavaním. V skutočnosti väčšina 
neziskových organizácií zápasí so sústavným nedostatkom finančných prostriedkov, pre-
tože ich obmedzuje pri ich obstarávaní charakter ich činnosti, ako aj skutočnosť, do akej 
miery môžu využívať bežné podnikateľské aktivity. 

Financovanie a podpora neziskového sektora. Keďže organizácie tretieho sektora 
nie sú zriadené s cieľom dosahovania zisku, resp. podnikania, ale s cieľom realizácie 
verejnoprospešných cieľov vyplývajúcich z ich poslania, musia hľadať rôzne formy za-
bezpečovania finančných zdrojov. V praxi sa môžeme stretnúť s viacerými zdrojmi finan-
covania, ktoré možno klasifikovať podľa viacerých hľadísk. Za  hlavné kritériá rozdelenia 
zdrojov financovania sa považujú: 

 spôsob nadobudnutia ‒ interné zdroje (z vlastnej činnosti) a externé zdroje (z 
iného zdroja),  

 pôvod finančných prostriedkov − domáce, miestne zdroje (zo Slovenska) a za-
hraničné zdroje (z iných krajín), 

 charakter darujúceho subjektu − verejné zdroje (štát, samospráva, fondy EÚ) 
a súkromné zdroje (podnikatelia, jednotlivci, nadácie, fondy),  

 forma príjmu − dar, zbierka, grant, členské, dotácia a iné.  

Tieto kritériá sa, samozrejme, prelínajú, ale možno povedať, že základným princí-
pom financovania mimovládnych organizácií  je, že pochádzajú z viacerých zdrojov s 
cieľom zabezpečiť si nezávislosť od jediného finančného zdroja.  

Stále významnejšiu úlohu pri financovaní a podpore neziskového sektora zohráva 
podnikové darcovstvo a rôzne iné formy, ktoré realizujú podnikateľské subjekty v rámci 
spoločensky zodpovedného podnikania. V ďalšej časti si predstavíme tieto koncepcie, 
ktoré sú dnes nevyhnutnou súčasťou podnikateľskej stratégie každej firmy.  

Spoločenská zodpovednosť firiem podporuje neziskový sektor.  Koncepcia spolo-
čenskej zodpovednosti firiem predstavuje aktuálny prístup k podnikaniu a podnikateľ-
ským aktivitám, ktorý akcentuje potrebu etického správania a integrovanie sociálnych 
a ekologických hľadísk do firemných operácií a interakcií so všetkými zainteresovanými 
skupinami. Cieľom spoločenskej zodpovednosti organizácií verejného, ako aj súkrom-
ného sektora je prispievať k trvale udržateľnému rozvoju a zvyšovaniu kvality života 
a blahobytu celej spoločnosti. Súčasný názorový vývoj potvrdzuje, že ekonomické ciele 
nemusia byť v rozpore so spoločenskými záujmami, ale, naopak, ich spájanie prináša 
podnikateľským i nepodnikateľským subjektom synergetický efekt, ktorý sa prejavuje vo 
zvýšenej kredibilite a konkurencieschopnosti organizácie na trhu. 

Koncepcia spoločensky zodpovedného správania vychádza z teórie stakeholders, 
trvalo udržateľného rozvoja, dobrého občianstva a za cieľ sa namiesto maximálneho 
zisku stavia optimálny zisk. V strede záujmu sa nachádza sociálny rozvoj a problematika 
konfliktov s ním spojených. Zdôrazňuje, že firma by sa nemala sústreďovať len na svoj 
ekonomický rast, ale mala by zohľadňovať a riešiť aj environmentálne a sociálne dopady 
svojho podnikania.  
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Termín spoločenská zodpovednosť podniku (SZP) pochádza z anglického pojmu 
„Corporate Social Responsibility“ (CSR), doslovný preklad je korporačná sociálna/ spolo-
čenská zodpovednosť). Niektorí odborníci uprednostňujú pomenovanie „Corporate Res-
ponsibility“, aby zabránili domnienkam, že ide o oblasť limitovanú na sociálne/ spolo-
čenské záujmy (strategickú filantropiu a vzťahy s komunitou). Iní autori používajú pojem 
„Social Responsibility“, aby sa vyhli stigme, podľa ktorej sa táto téma  vzťahuje iba na 
podnikateľskú obec. Zdôrazňujú, že aj neziskové a vládne organizácie by mali dodržia-
vať štandardy spoločenskej zodpovednosti.  

Definícií SZP je niekoľko, podľa toho, ktorý prínos SZP daný autor podčiarkuje. Už 
v roku 1953 sa Bowen vo svojej knihe zmieňuje o spoločensky zodpovednom podnikaní, 
keď píše: „Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa 
o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiaduce 
z pohľadu cieľov a hodnôt vašej spoločnosti. (Bowen, 1953) Prvá oficiálna definícia spo-
ločenskej zodpovednosti publikovaná Európskou úniou v „Zelenej knihe“ ju charakteri-
zuje ako „dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických hľadísk do každodenných 
firemných operácií a interakcií s firemnými „stakeholders“. (COMMISSION OF THE EU-
ROPEAN COMMUNITIES, 2001) Pojem „stakeholders“ vychádza z teórie participujúcich 
skupín (teória stakeholders), ktorá  je založená na stanovisku, že organizácia má širšiu 
zodpovednosť než len voči svojim vlastníkom. Ide o osoby, skupiny alebo organizácie, 
ktoré majú vplyv na fungovanie firmy alebo ich jej aktivity spätne ovplyvňujú (zákazníci, 
akcionári, zamestnanci, obchodní partneri, médiá, zástupcovia štátnej správy, odborové 
organizácie, miestne komunity a pod.). 

Basu a Palazzo podľa Ferrella (Ferrell, Friedrich, 2005) argumentujú, že SZP je 
„proces, prostredníctvom  ktorého manažéri v rámci organizácie premýšľajú  a rozobe-
rajú vzťahy so stakeholders, ich úlohy vo vzťahu k celkovému dobru, ako aj ich behavi-
oristickú dispozíciu s ohľadom na naplnenie a dosiahnutie týchto úloh a vzťahov“. Spo-
ločenská zodpovednosť je „trvajúci záväzok podnikateľského sektora správať sa eticky 
a prispievať k ekonomickému rozvoju a zároveň zlepšovať kvalitu života pracovných síl, 
ich rodín, ale aj danej komunity a celkovej spoločnosti“. Rawlins, ako uvádza Mackenzie 
vo svojom článku (Mackenzie, 2007), hovorí, že „rozumne činíme, keď činíme dobro“. 
Vysvetľuje, že organizácie s vysokou spoločenskou zodpovednosťou sa stávajú zamest-
návateľmi na základe voľby (výborné pracovné miesto), susedmi na základe voľby (ko-
munita, kde organizácia podniká, sa ich prítomnosti teší) a predajcom na základe voľby 
(vyhýbaním sa nekvalitným produktom, dodržiavaním bezpečnostných pravidiel, posky-
tovaním plnej hodnoty). Skutočnou výzvou pre organizácie je byť zodpovednými nad 
rámec ich finančných záväzkov.  

Mnohí autori zdôrazňujú, že SZP znamená, že podniky by sa nemali zaujímať iba 
o vlastnú ziskovosť a ekonomickú efektívnosť, ale že by mali tiež rešpektovať záujmy 
rôznych subjektov spojených s firmou. Ide totiž vždy o správanie, fungovanie a aktivity 
firmy, ktoré v prvom rade predpokladajú plnenie právnych požiadaviek a nad tento rá-
mec zodpovedné dobrovoľné správanie v ekonomickej, sociálnej, environmentálnej ob-
lasti, ako aj správanie  k relevantnej komunite.  

Napriek určitej rozdielnosti definícií v štyroch bodoch sa všetci autori zhodujú: 

 Každá organizácia pôsobí v kolektívnom prostredí skupín participujúcich na 
podnikaní, kde má každá  odlišné predstavy o tom, ako by mala fungovať.  
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 Neexistujú žiadne kompletné a úplné štandardy zamerané na spoločenskú zod-
povednosť, sú formulované každou organizáciou. 

 V procese plánovania, implementácie a hodnotenia je potrebné  aplikovať prí-
stup outside − in/ zvonka – dnu (monitorovať problémy a potreby spoločnosti 
a pohotovo na ne reagovať v smere verejného záujmu alebo záujmu komu-
nity). 

Treba si uvedomiť, že spoločenská zodpovednosť je viac než strategická dobročin-
nosť alebo len vzťahy s komunitou. Kľúčovou otázkou zostáva, či každá organizácia sna-
žiaca sa dosiahnuť svoju misiu a víziu, pridáva nejakú hodnotu spoločnosti, ktorá umož-
nila jej existenciu. 

Súčasný trend posúva filozofiu spoločenskej zodpovednosti firmy k otázkam trvale 
udržateľného rozvoja, ktorého cieľom je eliminácia chudoby, zdravie pre každého a za-
bezpečenie potrieb spoločnosti pri súčasnom rešpektovaní ekologických limitov planéty. 
Základnou charakteristikou spoločenskej zodpovednosti je princíp tzv. trojitej výsle-
dovky, to znamená prepojenosť medzi ekonomikou, životným prostredím a spoločnos-
ťou. V ekonomickej oblasti ide o dôraz na transparentnosť podnikateľských aktivít firmy, 
dodržiavanie etických princípov, potláčanie korupcie, udržiavanie dobrých vzťahov k ši-
rokej verejnosti, ochranu a rozvoj znalostí a pod. Cieľom environmentálnej politiky firmy 
sú presadzovanie ekologickej výroby produktov, otázky recyklácie, ochrana prírodných 
zdrojov  a eliminovanie negatívnych dopadov činnosti firmy na životné prostredie. Tre-
ťou oblasťou spoločenskej zodpovednosti firiem je široká ochrana sociálneho systému 
jednak smerom do vnútra firmy (rozvoj ľudského kapitálu firmy, ochrana zdravia a bez-
pečnosti zamestnancov, rovnaké pracovné príležitosti), ako aj smerom von (firemná fi-
lantropia, dodržiavanie ľudských práv, zákaz detskej práce, dodržiavanie pracovných 
štandardov). 

SZP je dnes nevyhnutnou súčasťou existencie každej organizácie – ziskovej či  ne-
ziskovej, vzájomnou podporou a spoluprácou vytvárajú vyššiu hodnotu, než akú by 
mohli dať spoločnosti jednotlivo.  Výsledok plynúci z aktivít SZP závisí od toho, ako dobre 
dokážu organizácie spojiť svoje záujmy so záujmami spotrebiteľov, komunity, verejnosti 
a celej spoločnosti. 

Spoločensky zodpovedné správanie je pre úspech organizácie dôležité  minimálne 
z nasledujúcich dôvodov: 

 Vylepšuje povesť a kredibilitu  organizácie ako morálneho subjektu. Dosiahnu-
tím očakávaných štandardov spoločensky zodpovedného správania si firma bu-
duje priaznivejší imidž a je preferovaná zákazníkmi, komunitou i dôležitými 
„stakeholders“. Týmto spôsobom sa môže zvyšovať hodnota organizácie. 

 Organizácia si vytvára konkurenčnú výhodu a môže znižovať nežiaduce ná-
klady. Aby sa zabránilo nezhodám a aby sa zvýšila spokojnosť všetkých parti-
cipujúcich skupín na podnikaní, je potrebné systematické prehodnocovanie 
spoločensky zodpovedného správania. Dosiahnuť vzájomne prospešné záujmy 
nie je jednoduché, nie každý „stakeholder“ má rovnaké priority - ich záujmy sú 
niekedy navzájom v konflikte. Vysoké štandardy spoločenskej zodpovednosti 
sprehľadňujú vzťahy a pomáhajú predísť nákladným konfliktom.  
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 Prísnejšie je posudzované podnikanie zo strany verejnosti. Zo strany verejnosti 
dochádza k zmene vnímania podnikania, rastie požiadavka kontroly a transpa-
rentnosti podnikateľských subjektov. Súčasťou moderného životného štýlu je, 
že spotrebiteľ uprednostňuje firmy s ekologickými a sociálnymi programami.  

Zabudovanie sociálnych a environmentálnych výkonov do kľúčových stratégií spo-
ločnosti a rozvíjanie silných aktívnych vzťahov s dôležitými participujúcimi  subjektmi  
zvyšuje hodnotu značky, inovačné príležitosti i zisk. Schopnosť reagovať na sociálne 
a environmentálne trendy a preferencia aktivít všetkých zainteresovaných skupín sú kľú-
čovými faktormi úspechu podnikateľských stratégií úspešných firiem. 

 
Súčasné trendy spoločensky zodpovedného podnikania. Philip Kotler a Milton Kotler 

(2013) vo svojej najnovšej publikácii „8 stratégií rastu: ako ovládnuť trh“  hovoria, že 
pre súčasný vývoj je potrebné, aby sa firmy vo svojich stratégiách zamerali na šesť 
kategórií iniciatívy v spoločensky zodpovednom podnikaní. Ide predovšetkým o tieto ob-
lasti, ktoré bližšie rozvedieme a doplníme: 

 Cause-related Marketing (dobročinný marketing) – poskytovanie vyššej finanč-
nej alebo materiálnej podpory konkrétnej charitatívnej organizácii. Možno ho 
chápať  ako vzájomne prínosné prepojenie ziskových a neziskových organizácií, 
kde ziskovo orientované spoločnosti poskytujú dobročinným organizáciám fi-
nancovanie a publicitu, na odplatu za to neziskové organizácie poskytujú ich 
partnerským spoločnostiam príležitosť zvýšiť predaj  a podporu nepodnikateľ-
ských aktivít v tom istom čase. Medzi najzákladnejšie prejavy využívania kon-
cepcie dobročinného marketingu dnes v praxi patria korporatívna filantropia, 
sponzoring, podpora rôznych sociálne orientovaných podujatí či strategické 
partnerstvá medzi komerčnou a neziskovou organizáciou (Marconi, 2002). Zá-
kladom je dobrovoľná spolupráca ziskového a neziskového sektora, ktorá má 
podobu efektívneho, resp. win/win marketingového partnerstva. Cause – Rela-
ted Marketing a realizácia aktivít s ním spojených má veľký potenciál pre oboch 
zainteresovaných partnerov. Neziskové organizácie získavajú prostriedky 
a podporu na realizáciu svojej záslužnej činnosti, ako aj potrebnú nízkonákla-
dovú formu marketingovej komunikácie. Komerčné organizácie partnerstvom 
s neziskovým sektorom získavajú výhody v podobe pozitívneho imidžu v očiach 
zákazníkov, schopnosti zvýšiť hodnotu produktu alebo služby na trhu a uplatniť 
lacnejšiu a účinnejšiu formu komunikácie s cieľovým trhom. 

 Sociálny marketing – podporovanie kampane na konkrétnu zmenu správania, 
aby sa napríklad zlepšilo zdravie verejnosti, jej bezpečnosť alebo životné pro-
stredie. Kým dobročinný marketing vykonáva firma, aby podporila určitý spo-
ločensko-prospešný cieľ, sociálny marketing sa orientuje na riešenie sociálnych 
úloh a dosiahnutie spoločenských zmien na nekomerčnej báze. Koncept sociál-
neho marketingu smeruje k zvýšeniu informovanosti a motivácie pre zmenu 
postojov k negatívnym javom spoločnosti a k zmene správania sa cieľového 
publika. Sociálny marketing možno teda chápať ako úsilie presadiť určité spo-
ločensky/sociálne žiaduce postoje a idey, ktoré vyústia do podoby spoločensky 
prijateľného správania. Realizujú ho hlavne neziskové alebo vládne organizá-
cie, aby presadili myšlienku ako: „povedz drogám nie“ alebo „cvič viac a jedz 
lepšie“. Stratégia sociálneho marketingu je náročný a dlhodobý proces. Na roz-
diel od klasického marketingu sa usiluje o zmenu hlboko zakorenených názorov 
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a postojov, ktoré nie je možné dosiahnuť jednorazovou aktivitou. Kým na 
bežnú reklamnú kampaň reagujú spotrebitelia pomerne rýchlo, zmeniť postoje, 
návyky a zvyky  trvá aj niekoľko rokov (rasizmus, agresivita, brutálnosť, úmrtia 
spôsobené nedostatočnou prevenciou alebo neznalosťou chorôb, či iné celo-
spoločenské hrozby). 

 Firemná filantropia – priame darovanie finančných prostriedkov, dotácií alebo 
materiálnych služieb charite alebo „na dobrú vec“. Bartošová (2007) charakte-
rizuje filantropiu ako „dobrovoľnú angažovanosť podnikateľského subjektu vo 
verejne prospešných projektoch s cieľom podporovať rozvoj spoločnosti, v kto-
rej pôsobí alebo na ktorú majú jeho podnikateľské aktivity vplyv. Ide o aktivity 
nad rámec komerčnej činnosti firmy, aktivity, ktoré firmy najčastejšie realizujú 
spoločne s neziskovým sektorom“. Formy firemnej filantropie sú rôzne, môžu 
mať podobu peňažného darcovstva (priama finančná podpora, zbierka, na-
dačný fond, charitatívne aukcie) alebo nepeňažného darcovstva (školenia, od-
borná pomoc, poskytnutie služieb). 

 Dobrovoľnícka činnosť zamestnancov – podporovanie vlastných zamestnancov 
alebo členov franchisingu, aby pracovali ako dobrovoľníci pre organizácie pod-
porujúce miestne komunity alebo „dobrú vec“. Firemné dobrovoľníctvo je dob-
rým prostriedkom zlepšovania spolupráce v komunite a profesionalizácie nezis-
kovej organizácie a jej zamestnancov. Dobrovoľníctvo môže mať aj podobu 
tzv. secondement, kedy firma dočasne pridelí na pomoc  pracovníka (odborníka 
na určitú činnosť)  neziskovej organizácii na dohodnutú dobu. 

 Cause promotion – poskytovanie prostriedkov alebo materiálnej pomoci na zvý-
šenie povedomia verejnosti o konkrétnom spoločenskom probléme. Týka širo-
kej škály etických a spoločenských aktivít, keď komerčná spoločnosť zvyšuje 
povedomie o konkrétnej veci alebo podporuje fundraising, prideľovaním firem-
ných zdrojov (peňažných alebo nepeňažných). Manažment ziskovej organizácie 
môže vyzvať tiež  svojich zamestnancov alebo zákazníkov, aby podporili nalie-
havý problém, ktorý v spoločnosti vznikol. Väčšinou ide o partnerstvo s nezis-
kovou organizáciou.  

 Spoločensky zodpovedné obchodné praktiky – rozhodovanie podnikateľského 
subjektu o finančnej podpore v súvislosti so zlepšením podmienok miestnych 
komunít, obmedzením spotreby energie alebo iným opatrením pôsobiacim po-
zitívne na ochranu životného prostredia. 

 
 
2.1 Partnerstvá ziskového a neziskového sektora v praxi slovenských firiem  

 
Náročné konkurenčné prostredie, zmeny v potrebách a správaní zákazníkov a apel 

na kontrolu a transparentnosť podnikania nútia aj slovenské organizácie prehodnotiť 
doterajšie prístupy orientované len na profit firmy a implementovať do svojich podnika-
teľských stratégií v širšej miere programy orientované na podporu a riešenie naliehavých 
sociálnych a ekologických problémov spoločnosti.  

Povedomie o spoločensky zodpovedných firmách, ktoré sa starajú o zamestnancov, 
chránia životné prostredie či poctivo a otvorene komunikujú so zákazníkom, na Sloven-
sku narastá. V prieskume, ktorý uskutočnila agentúra Focus v minulom roku, vedelo až 
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53 % respondentov uviesť spoločnosť podnikajúcu v súlade so spoločenskou zodpoved-
nosťou firiem Z prieskumu tiež vyplynulo, že až 92 % obyvateľov Slovenska si myslí, že 
firmy by popri tvorbe zisku mali robiť aj niečo navyše. „To je veľmi vysoké číslo, z kto-
rého vyplýva, že ľuďom na Slovensku záleží na tom, aby žili v lepšej krajine," uviedol na 
bratislavskej konferencii o zodpovednom podnikaní CEE CSR SUMMIT programový riadi-
teľ nadácie Pontis a výkonný riaditeľ združenia Business Leaders Forum (BLF) Michal 
Kišša.  Za najdôležitejšie aktivity firiem v oblasti sociálne zodpovedného správania po-
važovalo 59 % opýtaných vytváranie rovnakých podmienok pre zamestnancov, poctivú 
a otvorenú komunikáciu voči zákazníkom (50 %), bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
a vyváženosť pracovného a osobného života (48 %). Nasledovali poctivosť pri podnikaní, 
ochrana životného prostredia, dobré vzťahy s dodávateľmi, spolupráca so školami a pod-
pora výskumu a vzdelávania (31 %). 

Slováci považujú za spoločensky zodpovedné podnikajúce firmy najmä obchodné 
reťazce Lidl, Kaufland a Tesco, automobilku Volkswagen či operátorov Telekom a 
Orange. Z prieskumu podľa Kiššu vyplynulo aj to, že pre 27 % ľudí hľadajúcich zamest-
nanie je najdôležitejšia reputácia firmy, v ktorej sa uchádzajú o prácu. Ľudia dbajú na 
princípy zodpovedného podnikania aj pri nákupoch, pričom 42 % si podľa prieskumu 
počas minulého roka cielene kúpilo ekologické produkty, aj keď stáli rovnako alebo boli 
drahšie než bežné výrobky. Výrobky so sociálnym aspektom, ktorých časť ceny išla na 
dobročinný účel, mali značku férového nákupu, alebo boli od lokálnych výrobcov, si cie-
lene kúpilo 36 % opýtaných.  (Prieskum Zodpovedné podnikanie – Vnímanie obyvateľmi 
Slovenska uskutočnila agentúra Focus v spolupráci s BLF v dňoch 4. až 11. októbra 
2017). 

Opierajúc sa o výsledky prieskumu, v ktorom veľká časť respondentov označila za 
firmy, ktoré podnikajú v súlade so spoločenskou zodpovednosťou, zahraničné obchodné 
spoločnosti, zamerali sme sa v našej štúdii na vybrané obchodné reťazce pôsobiace na 
našom trhu a zisťovali sme, aké aktivity vyvíjajú v oblasti sociálne zodpovedného sprá-
vania a aké partnerstvá s neziskovým sektorom pri tejto činnosti vznikajú. Pre analýzu 
sme si vybrali spoločnosti TESCO, Kaufland, Lidl a IKEA. 

 

TESCO Stores SR 

Philip James Clarke, bývalý generálny riaditeľ Tesco Stores SR, stratégiu spoloč-
nosti Tesco pre Slovenskú republiku deklaroval takto: Súčasťou stratégie   spoločnosti 
TESCO sú najmä aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ide o 4 základné oblasti 
SZP, ktoré sú súčasťou tzv. Plánu zodpovedného susedstva. Sú to: starostlivosť o ži-
votné prostredie, propagácia zdravého životného štýlu, podpora neziskového sektora  
a snaha stať sa súčasťou komunity.  

Tesco si zriadilo na tento účel Nadáciu Tesco (vznikla 16. 12. 2010 ako pokračova-
teľ neziskového Fondu Tesco), ktorá zastrešuje všetky aktivity v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti, ktoré Tesco doposiaľ realizovalo, a zároveň nové projekty a spôsoby 
charitatívnej pomoci. Vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchod-
nej činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál tak samotnej firmy, 
ako aj zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov a zákazníkov. Nadácia Tesco 
má záväzok správať sa zodpovedným spôsobom voči komunitám a zúročiť bohaté skú-
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senosti v oblasti filantropie. V súčasnosti pomáha v týchto oblastiach:  sociálna a zdra-
votná starostlivosť, voľný čas mládeže, výchova a vzdelávanie,  zdravie a zdravý životný 
štýl,  boj proti plytvaniu potravinami. 

 
Kľúčové projekty realizované Nadáciou Tesco v roku 2016 – 2017: 

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME − cieľom tohto grantového programu je pod-
pora miestnych neziskových a príspevkových organizácií (združenia, centrá, školy, 
škôlky, nadácie a pod.), ktorým pravidelné finančné príspevky  pomáhajú zrealizovať 
nominovaný projekt s komunitným prínosom. Celkovo nadácia na tento projekt venovala  
v roku 2016 100 1000 eur. 

TESCO POTRAVINOVÁ ZBIERKA  sa organizuje od roku 2013.  V roku 2016 sa vy-
zbieralo vyše 88 ton potravín a drogérie, z ktorých bolo možné pripraviť až 220 000 
porcií jedla. Hodnota vyzbieraného tovaru bola 124 762,50 eura a  spoločnosť Tesco 
Stores SR ju ešte navýšila o 24 952 eur. Finančne prispel aj jeden z partnerov zbierky, 
spoločnosť Unilever, čiastkou 13 294,95 eura. Nadácia Tesco následne prerozdelila fi-
nancie charitatívnym partnerom, ktorí dennodenne pomáhajú ľuďom v núdzi – Sloven-
skej katolíckej charite, Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku, Potravinovej banke Slo-
venska, organizácii Depaul Slovensko a občianskemu združeniu OZ Vagus. Sú to nezis-
kové organizácie, s ktorými vytvorila Nadácia Tesco úzke partnerstvo s cieľom pomoci 
najchudobnejším ľuďom v krajine. 

FARMÁRSKY GRANT „Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných 
výrobcov potravín“ si dal za cieľ podporiť farmárske subjekty prostredníctvom vzdeláva-
cích aktivít v oblastiach hygieny, kvality, inovácií, nových trendov, ktoré sú identifikované 
ako záujmové oblasti s potrebou rozvoja a pomôcť vytvoriť priaznivejšie podmienky pre 
podnikanie v poľnohospodárstve, rozšíriť zamestnanosť na slovenskom vidieku a zvýšiť 
životaschopnosť malých, mladých a rodinných fariem. Implementujúcou organizáciou 
bolo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinár-
sky, Bratislava. 

TESCO ANJEL. Projekt Tesco Anjel je výnimočným projektom, ktorý uviedli do ži-
vota zamestnanci Tesca na Slovensku ešte v roku 2013. Vzájomná pomoc a podpora 
spočíva v získavaní finančných prostriedkov formou každoročnej finančnej zbierky. Dô-
ležitým momentom tohto výnimočného projektu zároveň je, že spoločnosť Tesco vyzbie-
ranú sumu v zbierke vždy zdvojnásobí a pošle na účet nadácie, ktorá finančné pro-
striedky každý mesiac prerozdeľuje podľa vopred stanovených pravidiel. 

JEDLÁ ZMENA. V roku 2016 začalo Tesco s podporou projektu Centra environmen-
tálnej a etickej výchovy Živica – Jedlá zmena, na ktorý prispelo sumou 12 483,76  eura, 
pričom financie boli pridelené z príspevkov získaných v rámci 2 % príspevku z dane. 
Projekt je zameraný na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti environmentalistiky a  zdra-
vého stravovania prostredníctvom svojich učiteľov a dobrovoľníkov vyškolených zástup-
cami organizátora projektu. 

 
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. 

Spoločnosť Kaufland patrí k európskym  lídrom medzi obchodnými reťazcami 
a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 150 samoobslužných obchodných domov v Ne-
mecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Na 



Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 40 (2/2018); Roč./Vol.: 11 

176 

Slovensku pôsobí spoločnosť Kaufland Slovenská republika, v.o.s., od roku 2000 a v sú-
časnosti prevádzkuje 53 obchodných prevádzok a jedno logistické centrum. Spoločenská 
zodpovednosť a ochrana životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou korporátnej 
politiky Kauflandu. 

 
Hlavné témy zodpovedného podnikania deklaruje spoločnosť Kaufland takto:  

Zákazníci (spokojnosť a bezpečnosť zákazníkov, trvalo udržateľný konzum). Za-
mestnanci (spokojnosť a bezpečnosť zamestnancov, vzdelávanie, nezvýhodňovanie). 
Sortiment (bezpečnosť a zodpovednosť, ekológia, domáce výrobky, ochrana zvierat). 
Komunita (ekologická a sociálna angažovanosť). Stavby a mobilita (efektívne využívanie 
zdrojov a energií, ochrana ovzdušia). Obchodní partneri (compliance, sociálne štan-
dardy, boj proti korupcii). 

 
Hlavné aktivity a projekty SZP 2016 – 2017 

Ako partner Slovenského Červeného kríža v rámci dlhodobej spolupráce  Kaufland 
pravidelne podporuje jeho kampane a projekty. Vzájomná spolupráca je zameraná 
na: 

 organizovanie dobrovoľného darovania krvi zamestnancami spoločnosti, 
 potravinovú pomoc pre ľudí v núdzi, 
 podporu podujatí prezentujúcich činnosť a záujmové oblasti Slovenského Čer-

veného kríža a jeho členov, 
 podporu aktivít Slovenského Červeného kríža. 

Potravinová pomoc. Kaufland a Slovenský Červený kríž každoročne organizujú cha-
ritatívnu potravinovú zbierku. Zbierka sa koná vždy v októbri pri príležitosti Svetového 
dňa výživy vo všetkých predajniach Kauflandu na Slovensku. Potraviny v nej vyzbierané 
sú adresne odovzdané dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža ľuďom v núdzi po 
celom Slovensku. Kaufland do zbierky prispieva ďalšími 10 tonami potravín. 

Materiálne zabezpečenie. Materiálnu pomoc Kaufland poskytol zakúpením a odo-
vzdaním už piatich záchranárskych stanov s vybavením v celkovej hodnote 21 000 eur. 
Slovenský Červený kríž záchranárske stany využíva najmä počas veľkých akcií, na kto-
rých zastrešuje zdravotný dozor. Medzi ne patria ukážky prvej pomoci, mobilné odbery 
krvi, ale aj pri krízových situáciách, akými sú povodne či zemetrasenia. 

Darcovstvo krvi. Hromadné darovanie krvi si zamestnanci Kauflandu vyskúšali po 
prvýkrát v máji roku 2015.V rámci bezpríspevkového darcovstva dobrovoľne darovali krv 
na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc v Komárne a v Bardejove alebo v 
priestoroch Národnej transfúznej služby SR v Košiciach, Žiline a v Banskej Bystrici, či v 
rámci mobilného odberu, ktorý sa konal v Senici.  

Zelený Kaufland. Zelený Kaufland je jedinečný projekt, vďaka ktorému spoločnosť 
Kaufland už tretí rok systematicky komunikuje so svojimi zákazníkmi a širokou verejnos-
ťou na tému ochrana životného prostredia. Aktuálne je do projektu zapojených už osem-
násť prevádzok a Kaufland postupne rozširuje svoj unikátny koncept po celom Sloven-
sku. 
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Na veku záleží. Projekt sa už dve desaťročia usiluje dosiahnuť ciele, ktoré sú v 
súlade s jeho názvom, a teda  zamedzenie predaja tabakových výrobkov neplnoletým 
osobám. 

 
Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

Lidl je najväčšia sieť diskontných predajní v celej Európe, patriaca do skupiny 
Schwarz. Na Slovensku patrí medzi najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti maloobchodu. 
Na trh vstúpila v septembri  2004. Tri centrálne sklady zásobujú 127 predajní. V rámci 
spoločenskej zodpovednosti sa spoločnosť zasadzuje za zlepšenie ochrany životného 
prostredia a klímy. Orientuje sa tak na skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti pre vážne 
chorých malých pacientov, ako aj na  rozvoj detí a snaží sa byť nápomocná pri ich eduká-
cii. Deklaruje tiež dobré susedstvo v komunitách, kde pôsobí. 

 
Hlavné oblasti spoločensky zodpovedného podnikania Lidl 

Životné prostredie (efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energií 
a ochrana ovzdušia, optimalizácia používanej logistiky, aktívna podpora recyklácie; ak-
tívne sa podieľajú zamestnanci  na obnove tatranského lesa). Kľúčové projekty v tejto 
oblasti: 

Voda pre stromy. Lidl podporuje zalesňovanie Tatier už od roku 2012 prostredníc-
tvom projektu „Voda pre stromy“. Zapojiť sa do obnovy slovenského prírodného pokladu 
môže každý zákazník zakúpením 1,5 l minerálnej vody Saguaro. Za každú predanú mi-
nerálku spomenutej privátnej značky vyčlení obchodný reťazec jeden cent na kúpu a 
výsadbu stromčekov. V aktuálnej etape sa týmto spôsobom podarilo získať prostriedky 
na vysadenie 870 000 stromčekov, čím pribudlo v Tatrách 80 ha lesa. 

Podporujeme recykláciu – všetky propagačné materiály sa v spoločnosti tlačia na 
recyklovaný papier (Ecolabel); ročne sa recyklujú tisícky ton papiera a stovky ton plas-
tov; zapája sa do systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (ENVI-
PAK), čím znižuje emisie skleníkových plynov; informuje a vzdeláva zákazníkov; znižuje 
objem obalov vlastných výrobkov. 

Spoliehame sa na „zelenú energiu“  − 93% z celkovej ročnej spotreby Lidl pochádza 
z vodných elektrární, inštaluje fotovoltaické panely, nabíjacie e-stanice v LC Sereď a na 
nových predajniach. Na životné prostredie berie ohľad aj pri výstavbe  budov – certifi-
kácia a technológie v LC Sereď a nových predajniach. 

Spoločnosť . V tejto oblasti sa projekty prioritne orientujú na deti, podporu 
zdravého životného štýlu detí (detské ihriská, zdravé recepty), vzdelávanie a prevenciu 
(dopravná výchova, prvá pomoc, Ekohra) a skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti (prí-
stroje pre novorodencov, spolupráca s nemocnicami), pomoc deťom z detských domo-
vov (spolupráca  s neziskovou organizáciou Úsmev ako dar, Strom želaní), podporujú 
základné školy, kultúrne podujatia, neziskové organizácie v mieste, kde obchodné zaria-
denia pôsobia. Hlavné projekty v tejto oblasti: 

Diskontný reťazec bude generálnym partnerom projektu Floorball SK LIGA 
2018/2019, v ktorom sa očakáva účasť viac ako 20 000 detí. Floorball SK LIGA objavuje 
medzi žiakmi mimoriadne športové talenty, motivuje ich k športovej aktivite a k rozvíja-
niu zručností a schopností. 
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Projekty „Žihadielko“ a „Podpora škôl neďaleko nových a aj zrekonštruovaných pre-
dajní“. Fairplay, tímovosť, dynamika, osobný rozvoj, výsledky − to sú hodnoty, ktorým 
sa deti naučia aj prostredníctvom športu, a zároveň ide o hodnoty, ktoré v Lidli presa-
dzujú. 

Sortiment . V tejto oblasti si dáva spoločnosť záležať na kvalite privátnych značiek 
– zameriava sa na produkty s vysokým podielom pôvodnej suroviny a zároveň chce 
zákazníkom ponúkať zdravé výrobky (so zníženým obsahom soli či cukru). Zasadzuje sa 
za zodpovedný proces výroby produktov – rozširuje sortiment výrobkov  s certifikovaným 
pôvodom (sociálne i ekologické certifikáty ako MSC, UTZ, BIO, Fairtrade, FSC, Dolphin 
Safe, Rainforest Alliance, AISE, Dôvera k textíliam, Cyclafill a ďalšie); stanovuje si kon-
krétne ciele, u ktorých komunikuje aj verejne (Position papers; CSR report) a dobré 
životné podmienky zvierat (vajcia z podstieľkového chovu), rozširuje sortimenty pre ľudí 
s rôznymi intoleranciami (Laktosefrei, Glutenfrei) a vegánske produkty. 

Zamestnanci. Spoločnosť sa usiluje  o vytváranie takého pracovného prostre-
dia, ktoré podporuje osobnú zodpovednosť, tímovosť, rozvoj a kvalitný výkon každého 
zamestnanca, ponúka rovnosť šancí pre každého, pripravuje na mieru šitý rozvoj za-
mestnancov a zasadzuje sa za Work-Life-Balance). 

 
IKEA Slovensko 

IKEA je švédska nábytkárska firma zameriavajúca sa na predaj a výrobu nábytku a 
bytových doplnkov. Vlastní a prevádzkuje sieť predajní v Európe, Ázii, v USA a Austrálii. 
Obchodný dom IKEA  Bratislava  bol otvorený 15. mája  1992, je najväčším obchodným 
domom s nábytkom v strednej Európe. Trvalá udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou 
fungovania spoločnosti IKEA. Aj preto každoročne vydáva globálnu Správu o trvalej 
udržateľnosti, kde sú zhrnuté aktivity spoločnosti v oblasti udržateľnosti na Slovensku. 
Prístup k trvalej udržateľnosti  spoločnosti  IKEA  je zhrnutý v globálnej stratégii  Dobré 
pre ľudí a planétu, ktorú tvoria tri hlavné piliere: 

„ÚSPORNEJŠÍ ŽIVOT V DOMÁCNOSTI“ - je základným pilierom globálnej stratégie 
IKEA, kde inšpiruje svojich zákazníkov k šetrnejšiemu životu v domácnosti a ukazuje im, 
ako to dosiahnuť s pomocou ponúkaných výrobkov alebo jednoduchých rád a tipov. V 
septembri 2015 sa stal obchodný dom IKEA v Bratislave prvým predajcom na Slovensku, 
ktorý predáva výlučne osvetlenie LED,  využíva trvalo udržateľné materiály, ktoré možno 
recyklovať a obnovovať, alebo ktoré už sú recyklované. Myšlienka trvalej udržateľnosti 
je neoddeliteľnou súčasťou každého výrobku IKEA. Usiluje sa o to, aby vo všetkých 
fázach výroby – od prvých návrhov výrobku až po jeho balenie, chránili životné prostre-
die, nevytvárali zbytočný odpad a pozitívne pôsobili na ľudí i našu planétu. V centre 
pozornosti sú výrobky IKEA navrhnuté a vyrobené tak, aby nielen robili radosť tým, ktorí 
si ich kúpia, ale boli aj šetrné k našej planéte (napríklad  vankúš vyrobený z recyklova-
ných PET fliaš, kvetináč z vodného hyacintu alebo príborník z bambusu).  

Projekt „ENERGIA A ZDROJE“, zameriava sa na ekologickú prevádzku obchodných 
domov IKEA a výrobu produktov zodpovedným spôsobom. Obchodný dom prísne sleduje 
spotrebu elektrickej energie na  1 m3 predaného tovaru za daný rok, čo je kľúčový 
ukazovateľ pre hodnotenie energetickej efektívnosti obchodných prevádzok. Na toale-
tách sa používa na splachovanie podzemná voda, čím  každý mesiac ušetrí obchodný 
dom 320 m3 pitnej vody. Za rok je to 3 840 m3 vody. 100 % elektrickej energie spotre-
bovanej v obchodnom dome sa získava z obnoviteľných zdrojov. „Premieňame odpad 
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na suroviny (99,4 % odpadu z nášho obchodného domu IKEA Bratislava za uplynulý rok 
putovalo na recykláciu alebo energetické zhodnotenie), hľadáme nové, udržateľnejšie 
zdroje materiálov a potravín a prechádzame na obnoviteľné zdroje energie. Takisto skú-
mame, ako čo najviac predĺžiť životnosť nábytku a dať mu druhý život“, to sú konkrétne 
výsledky realizované podľa Správy trvalej udržateľnosti v posledných dvoch rokoch 
v IKEA  Bratislava.  

ĽUDIA A KOMUNITY, tento pilier globálnej stratégie deklaruje dobrú starostlivosť 
o pracovníkov, dobré pracovné podmienky pre zamestnancov, dodávateľov a podporu 
ľudí a komunít. Hlavnou víziou je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. To 
sa nevzťahuje len na pracovníkov a zákazníkov, ale takisto na dodávateľov a komunity 
v okolí IKEA. Spomeňme aspoň niektoré projekty, ktoré realizovala v rámci tohto pilieru 
spoločnosť minulý rok.  

V rámci projektu Spolu s vami  sa vyberá každý rok na základe nominácií a hlaso-
vania členov IKEA FAMILY päť organizácií, ktoré pomáhajú deťom. Tým venuje spoloč-
nosť nábytok a doplnky IKEA a takisto zabezpečí poradenstvo v oblasti interiérového 
dizajnu. Minulý rok venovala IKEA Bratislava neziskovým organizáciám nábytok a do-
plnky v hodnote 21 000 eur. Ďalších 2 000 eur poskytla ako dar v podobe finančnej 
hotovosti. Členovia IKEA FAMILY nominovali celkom 193 neziskových organizácií, ktoré 
pomáhajú deťom a s ktorými potom spoločnosť spolupracuje a pomáha finančným 
alebo nefinančným spôsobom. Každý zamestnanec IKEA má možnosť zapojiť sa tiež na 
jeden deň do dobrovoľníckych aktivít. Tento deň sa mu započíta do pracovného času. 
Zamestnanci trávia dni dobrovoľníctva v neziskových organizáciách, ktoré pomáhajú de-
ťom a ktoré boli vybrané v rámci projektu Spolu s vami. Vo finančnom roku 2017 túto 
možnosť využilo viac ako 70 zamestnancov. 

IKEA v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica založila 
partnerstvo pre realizáciu projektu „Záhrada, ktorá učí”, kde pomáha učiť deti starať sa 
o životné prostredie.  Spoločnosť podporila vznik školských záhrad, v ktorých sa dá nie-
len pestovať, ale aj veľa naučiť. Cieľom je naučiť žiakov aj učiteľov kreatívne a zmyslu-
plne využívať školské záhrady a prirodzene prepájať poznatky z rôznych školských pred-
metov. 

Prehľad najvýznamnejších prezentovaných aktivít skúmaných obchodných spoloč-
ností na Slovensku v oblasti „sociálneho a environmentálneho podnikateľstva“, na ktoré 
sme upriamili v našej stati pozornosť, deklaruje ich vysokú angažovanosť v oblasti spo-
ločensky zodpovedného správania ako dobrovoľného záväzku vykonávať efektívne svoje 
komerčné aktivity v spolupráci s neziskovými organizáciami a zároveň sa zodpovedne 
správať voči komunite, spoločnosti a životnému prostrediu. 

 
 
Záver 

 
Narastajúce sociálne a environmentálne problémy jednotlivcov, komunít i celej spo-

ločnosti vyvolávajú naliehavú potrebu ich riešenia tak zo strany neziskového aj ziskového 
sektora. Neziskového organizácie, ktorých hlavným poslaním je  presadzovať spoločné 
záujmy pri aktivitách občanov pre verejné blaho spoločnosti potrebujú pre realizáciu 
svojej záslužnej činnosti pomoc a podporu komerčných firiem. Tieto stále viac zaraďujú 
do svojich podnikateľských stratégií dobrovoľný záväzok angažovanosti sa v sociálnej 
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a environmentálnej oblasti s cieľom prispieť k trvale udržateľnému rozvoju a eliminova-
niu závažných problémov jednotlivcov i spoločnosti. Prijímajú rôzne iniciatívy v rámci 
koncepcie spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré akcentujú potrebu etického 
správania a integrovanie sociálnych a ekologických hľadísk do firemných operácií a in-
terakcií so všetkými zainteresovanými skupinami.  

Úspech podniku, kontinuálne upokojovanie zákazníkov a iných participujúcich sku-
pín (stakeholders) sú dnes úzko prepojené s prijímaním a implementáciou vysokých 
štandardov podnikateľského a marketingového správania. Koncepcia spoločensky zod-
povedného podnikania cielene kladie dôraz nielen na dôsledné plnenie a uspokojovanie 
potrieb zákazníkov a tvorbu zisku,  ale tiež na kritérium prijateľnosti komerčných aktivít 
pre súčasné i budúce spoločenstvo. V praxi to znamená, že sa stále viac vytvárajú so-
ciálne partnerstvá firiem, ktoré pomáhajú prekonať alebo zmierniť vplyv narastajúcich 
problémov v spoločnosti. 

Dôležitú úlohu v činnosti firiem zohráva podnikové darcovstvo (korporatívna filan-
tropia), teda ochota podniku venovať nejakú hodnotu na verejnoprospešný účel bez 
nároku na protislužbu. V súčasnosti neexistujú žiadne legislatívne nástroje, ktoré by 
podnikateľov a firmy motivovali k finančnej podpore aktivít neziskového sektora,  napriek 
tomu narastá počet firiem, ktoré sú ochotné vytvárať s neziskovými organizáciami part-
nerstvá (aj dlhodobé, strategické) a na základe konceptu spoločenskej zodpovednosti 
podnikania , ktorej jedným z aspektov je aj zodpovednosť sociálna a spoločenská, sa 
podieľať na rozvoji spoločnosti a budovania komunity, v ktorej pôsobia. Ako ukazuje 
prax, takéto partnerstvá sú dôležitým spojivom  medzi firmou a miestom, v ktorom pod-
nik pôsobí.  

Firmy tak realizujú nielen svoje obchodné ciele, ale majú stanovené aj sociálne ciele 
a hľadajú spôsob, ako časť svojho zisku, venovať späť komunite, v ktorej pôsobia. Do-
konca mnohé z nich si už nekladú len otázku "komu venujeme dar?", ale aj "čo tým 
chceme dosiahnuť? Ako tým zmeníme život ľudí k lepšiemu?" Formulujú svoje očakáva-
nia, chcú, aby sa ich dar stal investíciou, nie almužnou. Mnohé organizácie už zistili, že 
darcovstvo, či už v podobe charity alebo filantropie, prispieva nielen k zlepšeniu ich ob-
razu v spoločnosti. Interné prieskumy úspešných, dynamických a progresívnych firiem 
dokonca ukázali, že ľudia od nich očakávajú i líderstvo v tejto oblasti. Súčasne sa im aj 
vďaka týmto aktivitám darí pritiahnuť a udržať si zákazníkov i kvalitných zamestnancov, 
o ktorých majú záujem. Neznamená to prirodzene, že sociálne aktivity sa stávajú rovna-
kou prioritou ako dosiahnutie zisku. Tieto dve veci však môžu ísť ruka v ruke. Firma tak 
nehovorí len o zisku a podnikaní, ale v podnikaní hľadá dušu a morálku. Nie je jej ľa-
hostajná kvalita života jej klientov, zamestnancov, partnerov i širokej verejnosti. Doka-
zujú to početné príklady z praxe slovenských podnikateľských subjektov (ako deklaruje 
aj náš realizovaný prieskum  vo vybraných obchodných spoločnostiach), že spoločensky 
zodpovedné podnikanie je integrálny koncept, ktorý od korporácií vyžaduje zodpovedné 
správanie pri každodenných obchodných rozhodnutiach voči všetkým zainteresovaným 
skupinám. 
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Issues of the Founding and Establishment of Trading Companies 
 
Abstract 

A prerequisite for the establishment of a company is its valid foundation, so the estab-
lishment and the formation of business companies is a two-phase process. Establishing 
a company is a material condition for the establishment of a trading company. The very 
founding of the company is inseparably linked to the substantive founding legal act, 
which is the social contract, the founding contract or founding document. As an area 
that could be the subject of professional discussion or legal analysis, we also consider 
the minimum content requirements of the founding document. In these circumstances. 
We recommend not to rely on mandatory tax-specific content requirements, as they do 
not, in our opinion, have the full potential to ensure the smooth and quality operation 
of the company in the various situations in which the company may be operating during 
its operation. 
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Úvod 

 
Právnym predpokladom existencie obchodnej spoločnosti je skutočnosť, že došlo 

k jej založeniu a vzniku. Proces založenia a proces vzniku obchodnej spoločnosti je po-
trebné vnímať oddelene a to aj napriek tomu, že tieto postupy sú navzájom previazané. 
Celková podoba a náročnosť tohto procesu je odvodená najmä od právnej formy zakla-
danej obchodnej spoločnosti.  

Na založenie obchodnej spoločnosti sa vyžaduje naplnenie zákonom ustanovených 
formálnych náležitostí a uzavretie zakladajúceho aktu. Samotný vznik spoločnosti sa 
viaže k administratívnosprávnemu aktu v podobe rozhodnutia registrového súdu o po-
volení zápisu spoločnosti do obchodného registra. Očakávaný prínos práce bude vychá-
dzať z orientácie na problematické oblasti, alebo konkrétne inštitúty, ktorých právna 
úprava nie je jednoznačne zadefinovaná a na ktoré nám môže dať odpoveď buď už 
existujúca alebo budúca rozhodovacia činnosť súdov.  

 
  

                                                
1 JUDr. Dušan Holub, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra obchodného 

práva, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, e-mail: holub@euba.sk 
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1 Metodika práce  

 
Cieľom práce je pojmové uchopenie a obsahové vymedzenie procesu založenia 

a vzniku obchodných spoločností de lege lata s poukazom na odlišnosti, obsah a význam 
oboch inštitútov. Ďalším cieľom práce je analýza  takých miest, ktoré bývajú, alebo môžu 
byť nesprávne interpretované, prípadne sú vnímané ako problémové, resp. môžu byť 
potenciálnym nositeľom ťažkostí pri praktickej realizácii práva. Zadané ciele si vyžadujú, 
aby boli napĺňané v určitej postupnosti, smerom od pozitívnoprávnej úpravy k zadefino-
vaniu problému, jeho uchopeniu a následnému rozboru. Metódami, ktoré použijeme 
v tejto práci, budú metóda analytická, ktorej primárnym cieľom bude rozbor nastolenej 
problematiky podľa platného právneho stavu, dostupnej judikatúry a vlastných výcho-
dísk, metóda komparatívna, a metóda deskriptívna. 

 
 
2. Výsledky a diskusia 

 
2.1 Proces a podmienky vzniku obchodných spoločností všeobecne 

 
Proces vzniku obchodných spoločností sa vyznačuje dvojstupňovitosťou, keďže 

spoločnosť musí byť najskôr platne založená a až následne je možné podať na príslušný 
registrový súd návrh na jej zápis do obchodného registra. Založenie spoločnosti je ma-
teriálnou podmienkou vzniku obchodnej spoločnosti. Samotné založenie spoločnosti je 
nerozlučne späté s hmotnoprávnym zakladateľským právnym aktom, ktorým je  spolo-
čenská zmluva, zakladateľská zmluva, resp. zakladateľská listina. Zakladateľský právny 
úkon môžeme označiť ako tzv. „absolútny obchod“, čo znamená, že bez ohľadu na 
právne postavenie alebo právnu povahu jeho účastníkov sa musí spravovať ustanove-
niami Obchodného zákonníka.  

Bez ohľadu na to, o ktorú formu zakladateľského úkonu ide, Obchodný zákonník 
kogentne zakotvuje povinnosť jeho písomnej formy. Podpisy zakladateľov musia byť 
úradne osvedčené podľa osobitných predpisov. V prípade akciovej spoločnosti, ako aj 
jednoduchej spoločnosti na akcie,  Obchodný zákonník ďalej povinne vyžaduje pre za-
kladateľský úkon formu notárskej zápisnice o právnom úkone.2  

Pokiaľ spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina neob-
sahuje zákonom ustanovené povinné náležitosti, spoločnosť nemôže byť platne zalo-
žená. Ak by napriek tomu došlo k zápisu takej spoločnosti do obchodného registra, bude 
sa postupovať podľa § 68a Obchodného zákonníka o neplatnosti spoločnosti.  „Chyby 
zakladateľských právnych úkonov (nielen zakladateľských listín, ale aj ostatných preja-
vov vôle smerujúcich k vzniku spoločnosti) v zásade podliehajú všeobecnej občiansko-
právnej úprave neplatnosti právnych úkonov. Podľa týchto zásad by bolo možné kedy-
koľvek  (pri absolútnej neplatnosti) v budúcnosti po zápise spoločnosti do obchodného 
registra napadnúť zakladateľské úkony osoby preukazujúcej naliehavý právny záujem 
podľa § 137 písm. c) CSP ((pôvodne podľa § 80 písm. c) OSP). Dôsledkom tohto postupu 

                                                
2 Notárska zápisnica ako verejná listina potvrdzuje pravdivosť toho, čo sa v nej osvedčuje, alebo deklaruje, 

pričom dôkazné bremeno je na tom subjekte, ktorý tvrdí opak, a tento subjekt je zvyčajne aj v dôkaznej 
tiesni. 
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by mohlo byť spochybnenie samotnej existencie spoločnosti, ako aj právnych vzťahov, 
do ktorých táto spoločnosť vstúpila po jej zápise do obchodného registra, čo by mohlo 
ohroziť práva a záujmy tretích osôb voči spoločnosti a vyvolávať právnu neistotu týchto 
subjektov.“3  

Za oblasť, ktorá by mohla byť do budúcnosti témou odbornej debaty, považujeme 
povinné minimálne obsahové náležitosti zakladajúceho dokumentu. V tejto súvislosti nie 
je rozumné spoliehať sa na povinné, taxatívne vymenované obsahové náležitosti, keďže 
tieto nemôžu zabezpečiť bezproblémové pôsobenie spoločnosti v rôznych situáciách, do 
ktorých sa môže spoločnosť dostať. Tvorba zakladateľského dokumentu  v podobe ná-
ležitostí postačujúcich pre zápis do obchodného registra neplní účel a právny rámec, 
ktorý by zakladateľský akt plniť mal, čoho dôkazom sú aj početné súdne rozhodnutia, 
ktoré sa týkajú  sporov zo spoločenskej zmluvy, ako je napríklad určenie jej neplatnosti.  

Podrobná právna úprava zápisu do obchodného registra je obsiahnutá v zákone 
č.530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov. V tomto prípade sa 
Obchodný zákonník obmedzuje len na základné ustanovenia, ktoré upravujú, kto podáva 
návrh na zápis do obchodného registra a kto tento návrh podpíše. Ostatné podmienky, 
ako sú náležitosti návrhu na zápis do obchodného registra, samotná forma návrhu a po-
vinné prílohy, upravuje podrobne zákon o obchodnom registri. Generálna klauzula podľa 
ustanovenia § 62 Obchodného zákonníka upravuje, že spoločnosť vzniká dňom, ku kto-
rému bola zapísaná do obchodného registra, pričom návrh na zápis sa musí podať do 
90 dní od založenia spoločnosti, alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnos-
tenské  alebo iné podnikateľské oprávnenie. Pre všetky právne formy obchodných spo-
ločností platí, že spoločnosť ako právnická osoba vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná 
do obchodného registra. Z uvedeného dôvodu má zápis do obchodného registra povahu 
konštitutívneho právneho aktu. Povaha zápisov do obchodného registra nemusí mať len 
povahu konštitutívneho zápisu, ale aj deklaratórneho zápisu. Konštitutívny účinok zna-
mená, že osoba vzniká až zápisom do obchodného registra. Deklaratórny – osvedčujúci 
účinok len deklaruje existenciu už vzniknutej osoby, ktorá vznikla na základe inej sku-
točnosti ako zápisom do obchodného registra, konkrétne na základe zákona, napr. Fond 
národného majetku.  

Kto podáva návrh na zápis do obchodného registra, sa líši podľa právnej formy 
obchodnej spoločnosti. V daných kontextoch je nevyhnutne dôležité určiť, kto je účastní-
kom registrového konania. Spoločník obchodnej spoločnosti, ktorá podala návrh na zápis 
do obchodného registra, nie je účastníkom konania, keďže zákon ho za účastníka neoz-
načuje.4 Návrh na zápis do obchodného registra môže podať oprávnená osoba. Takouto 
osobou rozumieme osobu, ktorej sa návrh na zápis týka. Ďalej môžu návrh na zápis 
obchodného registra podať osoby na to oprávnené ex lege, alebo osoby na takýto úkon 
písomne splnomocnené uvedenými osobami. Pri verejnej obchodnej spoločnosti a ko-
manditnej spoločnosti podávajú návrh všetci spoločníci, ktorí sú účastní založenia spo-
ločnosti. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným a pri akciovej spoločnosti podávajú ná-
vrh všetci členovia štatutárneho orgánu, ktorým sú pri spoločnosti s ručením obmedze-
ným konatelia a pri akciovej spoločnosti predstavenstvo. Uvedené platí bez zreteľa na 
to, či spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina ustanovujú 

                                                
3 Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 5 vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2016, s. 347, 348. 
4 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR,  ZSR 38/1995. 
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individuálne alebo spoločné oprávnenie členov štatutárneho orgánu konať v mene spo-
ločnosti. Tie osoby, ktoré disponujú zákonným právom podať návrh na zápis do obchod-
ného registra, môžu udeliť na tento úkon splnomocnenie.  Pravosť podpisov konajúcich 
osôb musí byť na návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra úradne osvedčená.  

Vo veciach zápisu spoločnosti do obchodného registra je príslušný registrový súd. 
Určujúce je miesto sídla spoločnosti, pričom registrovým súdom je okresný súd v sídle 
krajského súdu. V prípade, že došlo k splneniu všetkých podmienok zápisu spoločnosti 
do obchodného registra, registrový súd zapíše spoločnosť do dvoch pracovných dní odo 
dňa doručenia návrhu na zápis. V prípade, ak návrh na zápis do obchodného registra 
obsahuje aj deň, ku ktorému má byť spoločnosť do registra zapísaná, potom registrový 
súd vykoná zápis k tomuto dňu.  

O vykonaní zápisu sa nevydáva osobitné rozhodnutie. Rozhodnutie je nahradené 
potvrdením, ktoré sa bez zbytočného odkladu zasiela alebo vydáva navrhovateľovi. 
Presný postup registrového súdu je upravený v zákone o obchodnom registri a v § 278 
– 289 Civilného mimosporového poriadku. Podľa platnej judikatúry nie je možné, aby 
súd vydal predbežné opatrenie zakazujúce vykonať zápis do obchodného registra.5 Pred-
bežné opatrenie o zákaze registrovému súdu vykonať zápis obchodnej spoločnosti do 
obchodného registra by znamenalo odňatie právomoci registrovému súdu rozhodnúť 
o návrhu na zápis do obchodného registra.  

Realizácia tak zápisu, ako aj zmeny, resp. výmazu určitej spoločnosti z obchodného 
registra znamená zmenu v právach a povinnostiach osôb, ktorých sa zápis dotýka. Zápis 
do obchodného registra má teda povahu konštitutívneho zápisu, za základe ktorého 
priamo vznikajú, menia sa alebo zanikajú práva a povinnosti fyzických osôb, alebo práv-
nických osôb. Vo vzťahu k obchodnému registru platí zásada materiálnej publicity zá-
pisu, teda, že to, čo je zapísané, platí. Osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, 
sa nemôže toho, kto koná v dôvere v zápis do obchodného registra, dovolávať, že zápis 
je nesprávny, a to ani vtedy, keď nesprávnosť zápisu spôsobila iná osoba alebo regis-
trový súd. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či eventuálnu nesprávnosť zápisu do 
obchodného registra spôsobila osoba, ktorej sa zápis týka, prípadne iná osoba, alebo 
registrový súd. Podstatné  je to, že ak chybu v zápise preukázateľne spôsobila iná osoba 
ako tá, ktorej sa zápis týka, napríklad zakladateľ, môže sa ten, koho sa zápis týka, do-
máhať náhrady škody, ktorú utrpel v dôsledku chybného zápisu, a to voči tomu sub-
jektu, ktorý nesprávnosť zápisu spôsobil. Právna úprava poskytuje ochranu tomu sub-
jektu, ktorý koná v dôvere v správnosť zápisov v obchodnom registri. Ide o vyjadrenie 
princípu materiálnej publicity, resp. verejnej dôvery, ktorý sa spoločne s princípom for-
málnej publicity  vzťahuje okrem účastníkov konania aj na súdny orgán, ktorý je prí-
slušný rozhodovať.  

Právne účinky zapisovaných údajov sú viazané na deň zápisu údaja v obchodnom 
registri. Podľa ustanovenia §8 ods.1 zákona o obchodnom registri  je potrebné rozlišovať 
medzi termínom „vykonanie zápisu“ a termínom „zápis“.  V prípade, že vyšší súdny úrad-
ník vyhovie návrhu na zápis do obchodného registra, vykoná zápis navrhovaných údajov 
do dvoch pracovných dní, ktoré plynú od podania návrhu na zápis. Vykonanie zápisu sa 
následne deklaruje potvrdením. Deň vykonania zápisu nemožno stotožňovať s dňom zá-
pisu údajov do obchodného registra, keďže zápis údajov sa vykoná až ku dňu, ktorý 
nasleduje po dni vykonania zápisu. „Rozhodujúcim kritériom zostáva charakter zápisu 
                                                
5 K uvedenému pozri: Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ZSR 123/1999. 
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v obchodnom registri, t.j. rozlišovanie rozhodnutí registrových súdov s právotvornými 
(konštitutívnymi) účinkami a osvedčujúcimi (deklaratórnymi) účinkami. Pri právotvor-
ných rozhodnutiach (napr. §2 ods. 3, §8,62, §68 ods. 1, 69a ods. 1, § 69b ods. 7, § 202 
ods.4, § 206 ods. 3, § 207 ods. 1, 5, 7 a 8,§ 209 ods. 4, § 210 ods. 1, § 216) registrových 
súdov účinky nastávajú najneskôr dňom zápisu  (dňom nasledujúcim po vykonaní zá-
pisu)“.6 Teda ak vyšší súdny úradník hodlá návrhu vyhovieť, vykoná zápis navrhovaných 
údajov do obchodného registra. V praxi to znamená, že vloží zapisované údaje do ob-
chodného registra. Samotný zápis však bude vykonaný až po tomto dni, teda po dni 
vnesenia údajov do informačného systému. Konštitutívne účinky tak nastávajú odo dňa 
zápisu (na rozdiel od dňa vykonania zápisu) a zápis je účinný voči spoločnosti aj voči 
tretím osobám a je možné požiadať o vydanie výpisu z obchodného registra.  

Pokiaľ však ide o zmenu údajov, ak tretia osoba preukázateľne nevedela o zmene-
ných údajoch  ku dňu ich zápisu, potom nastávajú účinky zápisov voči tretím osobám  
až ich zverejnením v obchodnom vestníku. Ide o princíp pozitívnej materiálnej publicity. 
Pre vznik účinkov zápisov v obchodnom registri voči tretím osobám sa vyžaduje ich zve-
rejnenie v obchodnom vestníku.  

Dňom vzniku obchodnej spoločnosti je deň, ku ktorému bola zapísaná do obchod-
ného registra. Od tohto dňa spoločnosť vzniká ako samostatný subjekt,  právnická 
osoba, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Návrh sa podáva do 90 dní od založenia 
spoločnosti. Ak predmetom výkonu činnosti obchodnej spoločnosti nie sú také činnosti, 
na výkon ktorých sa nevyhnutne vyžaduje živnostenské oprávnenie, táto lehota sa začína 
dňom, založenia spoločnosti, teda dňom, keď došlo k podpísaniu spoločenskej zmluvy, 
zakladateľskej zmluvy, alebo zakladateľskej listiny. Avšak v prípade, že osobitný predpis 
ukladá povinnosť živnostenského, prípadne iného podnikateľského oprávnenia, 90-
dňová lehota začína plynúť až dňom, keď došlo k doručeniu takéhoto oprávnenia.  

V prípade, že je predmetom podnikania spoločnosti činnosť, ktorú môžu vykonávať 
na základe znenia osobitného predpisu len osoby na základe iného než živnostenského 
oprávnenia (advokáti, lekári), potom je podmienkou zápisu spoločnosti do obchodného 
registra to, že preukáže spôsobilosť vykonávať túto činnosť prostredníctvom osôb na 
predmetnú činnosť oprávnených.  

 
 
2.2 Obdobie medzi založením a vznikom obchodnej spoločnosti 

 
Medzi založením a vznikom spoločnosti existujue určité špecifické medziobdobie. 

V odbornej literatúre sa stretávame v súvislosti s pomenovaním založenej, ale ešte ne-
vzniknutej spoločnosti s pojmom „predbežná spoločnosť“. Takáto spoločnosť nemá až 
do zápisu do obchodného registra právnu subjektivitu, teda nemá schopnosť nadobúdať 
ani mať práva a povinnosti. Avšak už samotný proces založenia spoločnosti sa nezaobíde 
bez realizácie určitých právnych úkonov, medzi ktoré môžeme zaradiť napríklad vybave-
nie formalít spojených so získaním oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti, alebo 
prenájmom priestorov. Právna úprava sa musela  vysporiadať s tým, ako bude realizo-
vané konanie spoločnosti v čase, keď ešte nevznikla, a teda je vo svojej podstate nee-
xistujúcim subjektom. Výkladom použitej terminológie „konanie v mene spoločnosti pred 

                                                
6 Ovečková, O., a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura edition, 2008, s. 94. 
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jej vznikom“ môžeme dospieť k tomu, že použitie § 64 ods. 1 Obchodného zákonníka 
prichádza do úvahy až po založení spoločnosti. V čase od založenia spoločnosti do jej 
vzniku sú oprávnení konať vo veciach súvisiacich so vznikom spoločnosti  za spoločnosť: 

a) zakladatelia, 
b) niektorý zo zakladateľov. 

K veciam súvisiacim so vznikom spoločnosti môžeme zaradiť tie úkony, ktoré vy-
tvárajú predpoklady a možnosť následnej realizácie podnikateľskej činnosti.   

Popri zakladateľoch sú oprávnené konať v mene spoločnosti aj štatutárne orgány. 
Pri akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným môžu byť štatutárne or-
gány odlišné od zakladateľov spoločnosti. V právnom slova zmysle je však možné hovo-
riť o zakladateľoch až po vzniku spoločnosti. Dôležité je, aby každý právny úkon vyko-
naný v mene spoločnosti obsahoval označenie spoločnosti ako aj označenie osoby, ktorá 
je oprávnená v jej mene konať. Pokiaľ by boli tieto náležitosti opomenuté,  mohlo by ísť 
o neplatnosť právneho úkonu pre neurčitosť podľa ustanovení osobitného predpisu.7 
Z takto vykonaných právnych úkonov sú konajúce osoby povinné a oprávnené spoločne 
a nerozdielne. S uvedeným priamo súvisí, že veritelia si môžu uplatňovať svoje pohľa-
dávky voči ktorémukoľvek z nich, voči niektorým alebo voči všetkým. 

Na prechod záväzkov sa obligatórne vyžaduje, aby ich spoločníci alebo príslušný 
orgán schválili v lehote do 3 mesiacov po vzniku spoločnosti. Dôležité je v týchto kon-
textoch, aby nedošlo k zámene prechodu záväzkov s prevzatím záväzku. Rozdiel spočíva 
v tom, že na tento úkon nie je potrebný súhlas veriteľov. Ak by došlo k schváleniu ko-
nania po troch mesiacoch od vzniku spoločnosti, takýto úkon nemá žiadne právne účinky, 
teda je nulitný. Je neprípustné, aby spoločnosť prevzala iné záväzky ako tie, ktoré 
priamo súvisia so vznikom spoločnosti. To isté platí vtedy, ak by síce záväzky súviseli so 
vznikom spoločnosti, ale nevykonal by ich zakladateľ, štatutárny orgán, alebo jeho člen. 

V období medzi založením spoločnosti a jej vznikom je potrebné takisto dôsledne 
dbať na zachovanie právnej istoty a jasnosti v oblasti konania menom spoločnosti. Preto 
účelom sú osoby, ktoré konali menom spoločnosti pred jej vznikom, povinné vyhotoviť 
zoznam právnych úkonov v takej lehote, aby mohli byť schválené do troch mesiacov od 
vzniku spoločnosti. Zákon neustanovuje formu, akú by mal tento zoznam mať. Malo by 
ísť o  dostatočne prehľadnú a zrozumiteľnú katalogizáciu vykonaných právnych úkonov. 
V  záujme právnej istoty by mali byť k takému zoznamu doložené  aj  fotokópie listín, 
pri ktorých k úkonom došlo, alebo vykonanie úkonu menom spoločnosti pred jej vznikom 
potvrdzujú. V prípade, že by došlo k porušeniu povinnosti katalogizácie právnych úko-
nov, potom za škodu spôsobenú veriteľom zodpovedajú osoby, ktoré konali v mene spo-
ločnosti pred jej vznikom, a to spoločne a nerozdielne. V zmysle všeobecných podmie-
nok zodpovednosti za škodu musí byť vzniknutá škoda v príčinnej súvislosti s tým, že 
zoznam nebol vyhotovený, alebo bol s omeškaním jeho vyhotovenia.  

Pre štatutárne orgány, ale aj ich členov platí povinnosť oznámiť schválenie práv-
nych úkonov. Schválenie právnych úkonov musí byť  oznámené všetkým účastníkom 
predmetných právnych vzťahov. Lehota na oznámenie začína plynúť schválením práv-
neho úkonu. Účelom a úlohou oznamovacej povinnosti je zabezpečiť vedomosť opráv-
nených osôb o tom, od koho sa majú domáhať plnenia. 

                                                
7 Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v aktuálnom znení. 
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2.3 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným 

 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je jednoznačne najrozšírenejšou formou ob-

chodnej spoločnosti, a to najmä v prostredí drobného a stredného podnikania.8 

Aj keď v zmysle platnej právnej úpravy môže byť spoločnosť s ručením obmedze-
ným založená aj s iným cieľom, ako je podnikanie, zakladaná býva prevažne na podni-
kateľské účely, pričom predstavuje spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť podnikania 
a ochranu majetku vo vzťahu k spoločníkom s ručením obmedzeným. Obchodný zákon-
ník umožňuje, aby spoločnosť založila aj jedna osoba. Spoločnosť môže založiť aj jediná 
osoba, ktorou môže byť fyzická, ako aj právnická osoba.  

K založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným dôjde na základe uzatvorenia spo-
ločenskej zmluvy v tom prípade, ak je viac zakladateľov. V prípade, že spoločnosť za-
kladá jeden zakladateľ, neprichádza do úvahy spoločenská zmluva, ktorú nahrádza za-
kladateľská listina. Je jedno, či má spoločnosť pri jej založení jedného konateľa alebo 
viacerých konateľov, priamo zo zákona jej vyplýva povinnosť, aby boli mená a bydliská 
prvých konateľov/prvého konateľa obsiahnuté v spoločenskej zmluve. Meniť počet ko-
nateľov bez zmeny spoločenskej zmluvy je neprípustné. Pokiaľ by došlo k schváleniu 
zmeny počtu konateľov a predmetná skutočnosť by sa nepremietla do spoločenskej 
zmluvy vo forme jej zmeny, nemôže by takáto zmena zapísaná do obchodného registra. 
„Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným musí okrem iného 
obsahovať mená a bydliská prvých konateľov a spôsob, akým konajú v mene spoloč-
nosti (§ 110 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka), ako obligatórnej náležitosti zmluvy. 
To isté platí, ak má spoločnosť pri jej založení jedného konateľa. Ak má dôjsť k zmene 
počtu konateľov oproti spoločenskej zmluve, môže sa tak stať len zmenou spoločenskej 
zmluvy. Vypracovanie úplného znenia spoločenskej zmluvy po zapracovaní prijatých 
zmien v priebehu trvania spoločnosti, vrátane jazykovej a štylistickej úpravy korešpon-
dujúcej s terminológiou Obchodného zákonníka, nie je zrušením pôvodnej spoločenskej 
zmluvy a jej zmien a nie je ani zmenou spoločenskej zmluvy, na zmenu ktorej by bol 
potrebný súhlas všetkých spoločníkov.“9 

Obchodný zákonník obmedzuje počet spoločníkov na 50. Táto úprava je kogentná 
a nie je možné, aby bol tento maximálny zákonom ustanovený počet spoločníkov pre-
kročený, a to ani vtedy, ak by sa tak dohodlo v spoločenskej zmluve. Prekročenie záko-
nom ustanoveného maximálneho počtu spoločníkov je povinný registrový súd postihnúť 
sankciou odmietnutia vykonania zápisu do obchodného registra. Maximálny počet spo-
ločníkov 50 musí byť dodržaný tiež pri založení spoločnosti, avšak nemôže byť zvýšený 
ani počas trvania spoločnosti, a to bez ohľadu na to, aký dôvod by bol uvedený v spo-
ločenskej zmluve, bez ohľadu na to, či bol vyšší počet spoločníkov schválený valným 
zhromaždením.  Sankciou za porušenie maximálneho počtu zakladateľov je rozhodnutie 
súdu o zrušení spoločnosti podľa § 68 ods. 6 písm. c) Obchodného zákonníka. Nie je 

                                                
8 Podľa databázy Finstatu v roku 2017 predstavoval  podiel spoločností s ručením obmedzeným 97,6% na 

všetkých formách obchodných spoločností, ktoré vznikli na území SR v roku 2017. 
9 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 4. marca 1998, sp. zn. 2 Obo 359/97. 
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však možné obísť možnosť konvalidácie chybného stavu, ktorú musí súd poskytnúť spo-
ločnosti vo forme lehoty na odstránenie chybného stavu. Možnosti, ako sa môže spoloč-
nosť vysporiadať s nedovoleným počtom spoločníkov, sú nasledujúce: 

a) spoločnosť odsúhlasí prevod obchodných podielov niektorých spoločníkov na 
zostávajúcich spoločníkov, 

b) spoločnosť sa môže rozdeliť, 
c) vylúčená nie je ani zmena právnej formy na inú spoločnosť. 

 
Zákonné reštrikcie pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným 

Obchodný zákonník v ustanoveniach  §§ 105a, 105b  upravuje zákonné obmedze-
nia, ktoré musia byť rešpektované a dodržané už pri vzniku spoločnosti. Spoločnosť s je-
diným spoločníkom podľa týchto ustanovení nemôže byť jediným zakladateľom alebo 
jediným spoločníkom v inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom 
maximálne v troch spoločnostiach.  

V podstate ide o priame obmedzenia s pôsobnosťou voči jednoosobovým spoloč-
nostiam, ktorých účelom je zabrániť tzv. „reťazeniu“ jednoosobových spoločností s ru-
čením obmedzeným. V prípade možnosti takéhoto „reťazenia“ by mohlo dôjsť k nekon-
trolovanému zakladaniu spoločností s rôznymi aktivitami, pričom by v podstate išlo 
o množinu pod vplyvom jednej osoby, pričom by takto bolo vytvorené vhodné prostredie 
pre  jedného spoločníka vo vzťahu ku všetkým spoločnostiam.  

V danom kontexte je potrebné, aby registrový súd skúmal rešpektovanie a dodrža-
nie týchto pravidiel. V rámci zakladania jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedze-
ným, registrový súd v zmysle § 7 ods. 3 písm. d) zákona o obchodnom registri pred 
prvým zápisom spoločnosti do obchodného registra preveruje, či spoločnosť s ručením 
obmedzeným ako jediný zakladateľ má viacero spoločníkov. Kôli kontrole sa povinne 
prikladá vyhlásenie jediného zakladateľa spoločnosti s ručením obmedzeným, že spoloč-
nosť v postavení zakladateľa má viac spoločníkov (§ 11 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 
25/2004 Z.z.). Toto vyhlásenie nie je potrebné prekladať vždy, ale len vtedy, keď bola 
spoločnosť s ručením obmedzeným založená jediným zakladateľom, ktorým je iná spo-
ločnosť s ručením obmedzeným.  

Právna úprava reflektuje aj potreby napĺňania fiškálnej politiky štátu. V ustanovení 
§ 105b Obchodného zákonníka sa ustanovuje, že osoba, ktorá má voči štátu nesplnené 
odvodové povinnosti, a to daňový únik, alebo nedoplatok na cle, nemôže založiť spoloč-
nosť s ručením obmedzeným. Uvedená zásada však neplatí, ak je zakladateľom zahra-
ničná osoba. Z tohto ustanovenia nijakým spôsobom nevyplýva, že by dlžník nemal byť 
za porušenie svojich povinností zodpovedný podľa osobitných predpisov či už v občian-
skoprávnej alebo trestnoprávnej rovine.  

Spoločenská zmluva je právnym aktom, ktorým sa zakladá spoločnosť s ručením 
obmedzeným v prípade, že sa na jej založení podieľa viacero osôb. Ak však spoločnosť 
zakladá jediný zakladateľ, nahrádza spoločenskú zmluvu zakladateľská listina, ktorá 
musí obsahovať tie isté zákonné náležitosti. Je nevyhnutné dodržať zákonnú povinnosť 
spočívajúcu v tom, aby boli podpisy zakladateľov úradne overené, je jedno, či sa spo-
ločnosť zakladá spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou.  

Povinnosť obligatórnej formy notárskej zápisnice bola zrušená od 1. februára 2004. 
Od uvedeného dátumu je na zakladateľoch spoločnosti, či si zvolia pre zakladateľský akt 
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formu notárskej zápisnice alebo nie. Obligatórne obsahové náležitosti nájdeme v § 110 
ods. 1 Obchodného zákonníka.  Absencia niektorej z týchto náležitostí by mala za násle-
dok to, že spoločnosť s ručením obmedzeným by platne nevznikla. Samozrejme, popri 
týchto povinných náležitostiach spoločníkom nič nebráni v tom, aby si svoje vzájomné 
práva a povinnosti upravili aj obšírnejšie, pričom môže ísť v podstate o akúkoľvek 
úpravu, ktorá nie je v rozpore so zákonom, neobchádza ho, alebo sa neprieči dobrým 
mravom. Takto si môžu spoločníci upraviť svoje vzťahy napríklad smerom k vnútornej 
organizácii spoločnosti, akými sú napríklad určenie dôvodov na vylúčenie spoločníka zo 
spoločnosti, oblasť dispozícií s obchodným podielom, alebo dedenie obchodného po-
dielu. Spoločníci si môžu podľa vlastnej potreby určiť, či sú dispozitívne ustanovenia 
Obchodného zákonníka v súlade s ich potrebami. Ak áno, a vyhovuje im úprava v Ob-
chodnom zákonníku, nie je nevyhnutné ich v zmluve špecifikovať. Ak by si však spoloč-
níci chceli upraviť svoje vzájomné práva a povinnosti odchylne od dispozitívnych usta-
novení Obchodného zákonníka, je nevyhnutné tieto skutočnosti v zmluve upraviť.  

Spoločenská zmluva zakladá tzv. absolútny záväzkový obchodný právny vzťah, 
ktorý upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi zakladateľmi navzájom.10 Medzi ob-
chodným právom a občianskym právom je vzťah všeobecného právneho odvetvia k oso-
bitnému právnemu odvetviu a medzi Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonní-
kom je vzťah všeobecného zákona – lex generalis, k osobitnému zákonu – lex specialis. 
Preto sa budú právne pomery medzi zakladateľmi týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zá-
niku ich vzájomných práv a povinností spravovať jednak všeobecnými ustanoveniami 
v Občianskom zákonníku (právne úkony, uzatváranie zmlúv), ako aj ustanoveniami Ob-
chodného zákonníka ako normy osobitnej. 

V praxi sa môže vyskytnúť situácia, ako postupovať v prípade, že je potrebné zme-
niť spoločenskú zmluvu pred zápisom do obchodného registra. V danom prípade si 
zmena zmluvy pred vznikom spoločnosti vyžaduje konsenzus všetkých  zakladateľov. 
Preto je v tomto prípade  vylúčené, aby o zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti, ktorá 
platne ešte nevznikla, rozhodovalo napríklad valné zhromaždenie ako orgán (ešte ne-
vzniknutej) spoločnosti. Až vtedy, keď registrový súd rozhodne o vzniku spoločnosti, 
bude možné riešiť zmenu spoločenskej zmluvy podľa osobitných ustanovení Obchod-
ného zákonníka.  

V bežnej praxi sa považuje založenie spoločnosti s ručením obmedzeným za  jed-
noduchú, až triviálnu záležitosť, pričom jediné kritérium je zabezpečiť zápis do obchod-
ného registra. Postačí, ak si pozrieme ponuky rôznych spoločností či kancelárií napríklad 
na internete, a zistíme, že založenie spoločnosti sa považuje za formálnu záležitosť.  Úlo-
hou spoločenskej zmluvy však nie je len dosiahnuť zápis v obchodnom registri, je po-
trebné venovať dostatok priestoru na dôkladnejšiu úpravu vnútorného fungovania vzťa-
hov spoločnosti. Od kvalitného pripravenia návrhu zmluvy môže potom závisieť hladkosť 
a bezproblémovosť celého chodu spoločnosti nehovoriac už o tom, že znenie spoločen-
skej zmluvy môže priniesť odpovede na otázky, ktoré sú neraz príčinou dlhotrvajúceho 
a ťažko riešiteľného súdneho sporu. Samozrejme, nie je možné do spoločenskej zmluvy  
implementovať všetky alternatívy, ktoré môže so sebou nesmierne pestrá obchodná prax 
priniesť, ale je potrebné pripraviť sa na prípadné nedorozumenia a už na základe kva-
litnej prípravy zmluvy ich vopred jasne upraviť.  

                                                
10 K uvedenému pozri § 261 ods. 6 písm. a) Obchodného zákonníka. 
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V praxi nie sú zjednotené  názory na to, kedy sa bude novovypracované znenie 
spoločenskej zmluvy alebo zmena jej textu považovať ešte za pôvodnú nezrušenú spo-
ločenskú zmluvu alebo za zmluvu bez zásahu do jadra, ktorá len reflektuje zmeny riadne 
prijaté v priebehu trvania spoločnosti, a kedy bude nutné hovoriť už o zrušení pôvodnej 
spoločenskej zmluvy, alebo o takej zásadnej zmene, ktorá by si vyžadovala súhlas všet-
kých spoločníkov. Podľa nášho názoru je kôli odpovedi na túto otázku nevyhnutné zao-
berať sa účelom a dopadom novovypracovaného znenia. Ak je nové znenie plne kom-
patibilné s obsahom, účelom a povahou pôvodnej zmluvy, pričom len reflektuje tie 
zmeny, ktoré už v priebehu života spoločnosti nastali, nejde o zrušenie pôvodnej zmluvy, 
ani o takú zmenu, ktorá by si pre svoju platnosť vyžiadala súhlas všetkých spoločníkov. 
„Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným musí okrem iného 
obsahovať mená a bydliská prvých konateľov a spôsob, akým konajú v mene spoloč-
nosti, ako obligatórne náležitosti zmluvy. To isté platí, ak má spoločnosť pri jej založení 
jedného konateľa. Ak má dôjsť k zmene počtu konateľov oproti spoločenskej zmluve, 
môže sa tak stať len zmenou spoločenskej zmluvy. Vypracovanie úplného znenia spolo-
čenskej zmluvy po zapracovaní prijatých zmien v priebehu trvania spoločnosti, vrátane 
jazykovej a štylistickej úpravy, korešpondujúceho s terminológiou Obchodného zákon-
níka, nie je zrušením pôvodnej spoločenskej zmluvy a jej zmien a nie je ani zmenou 
spoločenskej zmluvy, na zmenu ktorej by bol potrebný súhlas všetkých spoločníkov.“11 

Obchodný zákonník v ustanovení § 110 taxatívne vymenúva obligatórne náležitosti 
spoločenskej zmluvy. Tieto náležitosti je potrebné nevyhnutne  považovať za základné, 
bez ktorých by spoločnosť nevznikla, no nemožno ich chápať v tom zmysle, že keď ich 
bude spoločenská zmluva obsahovať, bude zabezpečený jej bezproblémový chod. Dobre 
vypracovaná spoločenská zmluva si vyžaduje, aby obsahovala čo najviac možných alter-
natív, ku ktorým môže dôjsť v podnikateľskej praxi, a rovnako aby vhodným, a nie mi-
nimalistickým spôsobom upravila vnútornú organizáciu a fungovanie spoločnosti. Najmä 
pri spoločnostiach, ktoré majú viac ako jedného spoločníka, je nevyhnutné počítať s tým, 
že život spoločnosti a rôzne záujmy spoločníkov môžu byť pri nedostatočnej úprave ich 
vzájomných práv a povinností potenciálnym zdrojom kolízií záujmov, ktoré nezriedka 
končia v súdnom spore. V tejto súvislosti treba spomenúť, že spoločenská zmluva môže 
odkázať na povinnosť vydať stanovy, ktoré upravia niektoré skutočnosti podrobnejšie, 
avšak aj vzhľadom na dispozitívnosť tohto ustanovenia podľa nášho názoru ťažko oča-
kávať, že ak nebude vôľa kvalitne upraviť napríklad rozdelenie zisku, delenie podielu, 
dispozície s podielom v spoločenskej zmluve, dôjde k tomu v rámci stanov. 

Od 1. októbra 2004 došlo k návrhu k tzv. „formálnej koncepcii“ sídla spoločnosti, 
čo v dôsledku toho znamená, že sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je zapísaná 
ako sídlo v obchodnom registri. Pre potreby obchodného vedenia spoločnosti, napríklad 
konania valného zhromaždenia, si môže spoločnosť určiť aj iné miesto, ako je sídlo uve-
dené v obchodnom registri, avšak skutočnosť, že obchodné vedenie spoločnosti sa vy-
konáva z iného miesta, ako je miesto zapísané v obchodnom registri, nebude mať na 
určenie sídla vplyv. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na to, že podľa § 106 zák. č. 
160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok súd doručuje písomnosť právnickej osobe na 
adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri. Pre naše 
účely je smerodajný obchodný register. V § 111 ods. 3 Civilného sporového poriadku  je 
zakotvená  tzv. fikcia doručenia, ktorej obsah spočíva v tom, že ak nie je možné doručiť 
písomnosť na adresu uvedenú v obchodnom registri, považuje sa dňom vrátenia zásielky 
                                                
11 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR ZSR 37/1999  
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súdu táto zásielka za doručenú, aj keby sa adresát o tom nedozvedel. Táto právna 
úprava bola prijatá ako prostriedok eliminujúci obštrukcie vo veciach súdnych konaní 
prostredníctvom nevyzdvihovania súdnych zásielok. Aby však nedochádzalo k nežela-
nému nastúpeniu fikcie doručenia, mala by si spoločnosť dať záležať na tom, aby sa 
osoby oprávnené konať v mene spoločnosti mohli vždy dozvedieť o tom, že dochádza 
k pokusu o doručenie, a to aj vtedy, ak sa obchodné vedenie spoločnosti nachádza 
na inej adrese, ako je adresa uvedená v obchodnom registri. Ideálny stav je v tomto 
prípade, keď miesto podnikania zapísané v obchodnom registri je súladné s miestom, 
kde dochádza ku skutočnému obchodnému vedeniu spoločnosti. S poukazom na uve-
denú formálnu koncepciu sídla spoločnosti s ručením obmedzeným má po vzniku spo-
ločnosti zápis zmeny sídla do obchodného registra konštitutívne účinky.  „Ak nedôjde 
k platnému doručeniu písomnosti určenej právnickej osobe na adresu jej sídla do vlast-
ných rúk postupom podľa § 47 OSP, žiadne ustanovenie OSP neukladá súdu povinnosť 
doručovať písomnosť následne osobe, ktorá je jej štatutárnym orgánom.“12 

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci 
konatelia spoločnosti. Podpisy navrhovateľov na návrh na zápis do obchodného registra 
musia byť úradne osvedčené podľa osobitných predpisov.  Konatelia majú možnosť, aby 
splnomocnili na podpísanie návrhu na zápis do obchodného registra tretiu osobu. Pred 
zápisom spoločnosti do obchodného registra nie je možné, aby splnomocnenie znelo tak, 
že spoločnosť konajúca konateľmi splnomocňuje tretiu osobu, ako to býva bežné po 
vzniku  spoločnosti, ale bude nevyhnutné, aby svoju vôľu splnomocniť tretiu osobu pre-
javil každý konateľ osobitne. Podmienkou platnosti splnomocnenia je jeho písomná 
forma a úradné osvedčenie pravosti podpisu splnomocniteľa na listine podľa osobitných 
predpisov. Podmienkou je, aby bol pred podaním návrhu na zápis do obchodného regis-
tra splatený každý peňažný vklad najmenej na 30%. Celková hodnota splatených pe-
ňažných a odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50% zo zákonom usta-
novenej výšky základného imania spoločnosti, ktoré musí byť v zmysle zákona aspoň 
5000 eur (§ 111 Obchodného zákonníka).  

Zákon o obchodnom registri ustanovuje, že návrh na zápis sa podáva na osobitnom 
tlačive v zmysle osobitného predpisu. Týmto predpisom je vyhláška č. 25/2004 Z.z. Vy-
chádzajúc z § 11 ods. 1 predmetného predpisu použijeme pre potreby podania návrhu 
na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra tlačivo, ktorého 
vzor sa nachádza v prílohe tejto vyhlášky.  K návrhu na zápis spoločnosti s ručením ob-
medzeným do obchodného registra sa povinne prikladajú prílohy, ktoré sú uvedené v § 
11 ods. 2 vyhlášky č. 25/2004 Z.z., napr.  spoločenská zmluva, alebo zakladateľská lis-
tina, stanovy, ak boli prijaté, písomné vyhlásenia zakladateľov vo veci reštrikcií ex lege, 
vyhlásenie správcu vkladov. Zákonný výpočet dokladov, ktoré je nevyhnuté priložiť k ná-
vrhu na zápis do obchodného registra, je úplný – taxatívny a registrový súd nie je opráv-
nený požadovať kôli vykonaniu zápisu ďalšie listiny. 

 
Záver 

 
Predpokladom vzniku obchodnej spoločnosti je jej platné založenie, teda založenie 

a vznik obchodných spoločností je dvojfázový proces. Založenie spoločnosti je materiál-

                                                
12 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ZSR 19/1998. 
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nou podmienkou vzniku obchodnej spoločnosti. Samotné založenie spoločnosti je spo-
jené s hmotnoprávnym zakladateľským právnym aktom, ktorým je spoločenská zmluva, 
zakladateľská zmluva, resp. zakladateľská listina. Zakladateľský právny úkon môžeme 
označiť ako tzv. „absolútny obchod“, čo znamená, že bez ohľadu na právne postavenie 
alebo právnu povahu jeho účastníkov sa musí spravovať ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  

Oblasťou, ktorá by mohla byť do budúcnosti témou odbornej debaty, prípadne 
právnej analýzy, by mohli byť povinné minimálne obsahové náležitosti zakladajúceho 
dokumentu. Odporúčame v týchto súvislostiach nespoliehať sa na povinné taxatívne vy-
menované obsahové náležitosti, keďže tieto podľa nášho názoru nenesú plný potenciál 
zabezpečiť bezproblémové a kvalitné fungovanie spoločnosti v rôznych situáciách, do 
ktorých sa môže spoločnosť počas svojho fungovania dostať. Vytvorenie zakladateľ-
ského dokumentu spôsobom „náležitosti postačujúce pre zápis do obchodného registra“ 
neplní účel a právny rámec, ktorý by zakladateľský akt plniť mal, pretože v praxi sa 
vyskytujú početné súdne rozhodnutia, ktoré sa dotýkajú práve sporov zo spoločenskej 
zmluvy, ako je napríklad určenie jej neplatnosti. Dôležitou otázkou je okrem iného aj 
posúdenie, či spracovanie úplného znenia spoločenskej zmluvy na základe zapracovania 
prijatých zmien v procese trvania spoločnosti je alebo nie je zrušením alebo zmenou 
spoločenskej zmluvy. Dospeli sme k záveru, že ak je potrebné v rámci trvania spoločnosti  
implementovať do zmluvy zmeny prijaté v priebehu trvania spoločnosti, prípadne vyko-
nať jazykovú korekciu, nemožno tieto zmeny chápať ako zrušenie spoločenskej zmluvy, 
alebo jej zmenu, pretože ide len o potrebu zapracovať do textu už prijaté zmeny a teda 
nevyžaduje sa súhlas všetkých spoločníkov. 
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Abstract  

Based on the evaluation of partial research results the aim of the presented paper is to 
find out current state of using consumer-oriented sales promotion tools at the organic 
food market in Slovakia and the Czech Republic and to suggest recommendations for 
improvement. We conducted primary quantitative research by inquiry method via stand-
ardized online questionnaire. The research results reveal that the most used consumer-
oriented sales promotion tools are information materials, merchandising and multipacks. 
Business entities focus on the non-monetary sales promotion. The results point to insuf-
ficient implementation of sales promotion tools at the organic food market and probably 
low interest of business entities to them. 
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Introduction 

 
The organic food market is expanding worldwide annually. In the last decades, it 

has resulted in multi discipline of the research focused on the psychological and anthro-
pological factors of organic food consumption. Several studies concluded that ethical 
principles, such as ecological sustainability and care for animal welfare influence the 
consumer choices of organic food. Other studies claim that consumers of organic food 
are motivated by the perceived healthiness of such products (Guido, 2009; Guido et al., 
2010; Siegrist, 2008; Pino et al., 2012). Since consumer attitudes have an essential role 
on the success of sales promotion activities, the business entities should pay attention 
to identification of consumer segments and implementation of customized strategies. 
Furthermore, the increased availability of information about consumers’ behavior ena-
bles and simplifies to customize marketing efforts to the consumer preferences (Venka-
tesan and Farris, 2012a).  

Based on the results of studies (Mela et al., 1997; Papatla and Krishnamurthi, 
1996),  sales promotions have a significant impact on the consumer’s decision making 
process. Approximately 70% of decisions about which brand to purchase are made in-
store (De Pelsmacker et al., 2001). Therefore, business entities want to understand and 
influence this decision process. Understanding the factors that influence an existing or 
potential customer’s decision process is essential for business entities in implementation 
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of an effective marketing mix that generates sales. Besides product characteristics and 
price, promotional activities are the most popular tools used by manufacturers and re-
tailers to influence the consumer´s decision process (Nagar, 2009). 

Sales promotion can be defined as marketing activities usually specific to a time 
period, place or customer segment, which encourage a direct response from consumer 
or marketers, through the offer of additional benefits. Sales promotion has been labeled 
almost exclusively as short-term and tactical instruments. The nature and duration of 
the effects of sales promotion is still a topic of contention among marketing practitioners. 
The incremental, and usually temporary, effect of sales promotion on sales seems to be 
widely accepted, while the profitability of sales promotion is a more contentious issue.  
There is also evidence that increased promotional activity weakens brand loyalty, de-
tracts brand quality image, and generates a short-term management orientation. The 
fundamental features of sales promotion can be summarized as follows (Brito and Ham-
mond, 2007): 

 Incentive or inducement to generate immediate sales boost; 
 Effects are short rather than long-term; 
 Secondary and subordinate status or role when compared with advertising.  

Sales promotions are being used not only at the business-to-customer (B2C) but 
also business-to-business (B2B) market. There are several various sales promotion clas-
sifications, such as „active, „passive, „price“, „non-price“, „value-increasing“ or „value-
adding“ and „monetary“ and „nonmonetary“ sales promotions. Even if there have been 
different classifications, there are three main sales promotion categories as follow 
(Köksal and Spahiu, 2014): (1) consumer-oriented sales promotion (samples, coupons, 
cash refunds, cents-off deals, premiums, Point-Of-Purchase promotions); (2) trade-ori-
ented sales promotion (discounts, allowance, free goods, advertising items, etc.); and 
(3) business- or retailer-oriented sales promotion (trade shows, sales contests, reward-
ing customers, motivating sale people). 

Sales promotion has been collected to attract consumers' attention such as price 
and brand perception, brand choice, evaluation and equity, etc. (Srilekha and Jawahar, 
2011). One of the purposes of a consumer-oriented sales promotion is to elicit a direct 
impact on the purchase behavior of the consumers. Sales promotion provide various 
advantages to retailers such as (1) accelerating sales, (2) increasing shelf space reve-
nue, (3) encouraging and motivating sales representatives to interact with customers; 
and (4) producing increased tangible sales (Owens et al., 2001). 

 
 
1 Methodology 

 
Selection of scientific methods depends on the paper content focus and the paper 

aim. To elaborate theoretical knowledge, we primarily used theoretical scientific meth-
ods, including method of analysis and synthesis, method of induction and deduction, 
abstraction and concretization, but also the comparative method. As a method of col-
lecting primary data we conducted research. We evaluated and interpreted the obtained 
quantitative data through statistical and graphical methods in the Statgraphics software 
and MS Excel. 
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Based on the research results the aim of the presented paper was to find out cur-
rent state of using consumer-oriented sales promotion tools at the organic food market 
and to suggest recommendations for improvement.  

The basis for the analysis of sales promotion of organic food represents the results 
of primary research that we conducted by the inquiry method through the standardized 
online questionnaire in February 2017. Our research was focused on two groups of re-
spondents: (1) consumers and their attitude to sales promotion tools of organic food; 
and (2) business entities in the field of organic food. However, this paper is focused on 
the analysis of partial results concerning the attitude of producers and retailers of or-
ganic food to sales promotion. We set the following research questions: 

Which tools of sales promotion do business entities in the field of organic food in 
Slovakia and the Czech Republic use? 

What is the attitude of the producers and sellers of organic food in Slovakia and 
Czech Republic to the selected tools of sales promotion? 

Based on the list of control authorities Naturalis SK and eAGRI (CZ), 100 Slovak 
and 100 Czech producers and retailers were selected randomly and contacted via an 
online questionnaire. After testing for complexity, accuracy, validity, reliability and con-
sistency, we analyzed 43 questionnaires, representing a return of 21.5%. 

The questionnaire consisted of 12 closed-ended and open-ended questions. The 
respondent´s answers were evaluated through frequency tables and cross tabulations, 
in some cases relevant descriptive statistics (e.g. average, standard deviation) were cal-
culated.  

 
 
2 Results and Discussion  

 
2.1 Consumer perception of organic food sale 

 
One of the most important factor of consumer’s buying process of organic food is 

that consumers perceive their higher quality. Question of organic food quality has been 
subject of many scientific debates for a considerable amount of time. Numerous scien-
tific studies have been carried out in the past that have addressed the issue of the quality 
of organic food as compared to conventionally produced foods. Various studies com-
pared values such as dry matter content, sugar content or content of vitamin C in or-
ganically and conventionally produced foods. There are many organic food adherents in 
the scientific world, but also their counterparts (Kahl et al., 2012). 

According to a study carried out in 2009 that had summarized scientific articles and 
publications since 1958, organic food do not have higher nutritional value and higher 
quality (Dangour et al., 2009).  

The most recent study from the year 2014 claims that higher value of antioxidants, 
lower cadmium content and lower value of pesticide residues are found in organically 
grown foods (Barański et al., 2014). 
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The main factors influencing consumer decision-making when choosing and pur-
chasing organic food can be described as follow (Dickieson and Arkus, 2009): 

 Consciousness of health - consumers who purchase organic products take care 
about their health, promote and live a healthy lifestyle. Health can be men-
tioned as the most important factor associated with the very concept of organic 
food. 

 Effort - the supply of organic food is demand-oriented, product range limited 
and not available everywhere. It depends on the efforts of the consumers, 
where they are willing to go to buy these foods. 

 Consumer confidence - economic factors can greatly influence consumer-pur-
chasing decisions. For example, in the case of an economic crisis, the consumer 
reconsider whether he is willing to spend more money on more expensive or-
ganic food when his/her own existence is threatened. 

 Perception of quality – consumers associate the term “organic” with the higher 
quality that is also one of the reasons why consumers buy organic products. In 
the case of conventional products, price is the most considerable factor. 

 Importance of social status - for some consumers, organic food and its higher 
prices are such as manifestation of their social status or lifestyle. Therefore, 
some consumers do not buy these products for protecting their health or pro-
moting environmental protection, but as a way of expressing themselves, a 
fashion trend or a level that no one can afford. 

 Premium prices - high prices are the most important factor that says "against" 
organic food compared to conventional products. On the one hand, higher price 
can act as barrier to the purchase of the organic food; on the other hand, the 
higher price is associated with a perceived higher quality. 

 Confidence in labeling and marketing - when purchasing organic food, the 
consumer has to trust the producer that the food labeling is not misleading or 
deceptive and rely on the reliability of the declared certificates. 

 Value - the consumer's decision to buy organic food is not only a result of 
his/her psyche but a reflection of his/her life values. 

 Food safety concerns - concerns about the use of pesticides or genetically mo-
dified organisms represent an important reason why consumers buy organic 
food that they trust and consider as safe. 

Hughner et al. (2007) divide the theories and barriers of organic food purchases 
into fifteen topics explaining consumers' attitudes towards organic food. The consumer 
choice and purchase of organic food are motivated by: (1) health and nutrition, (2) 
better taste, (3) environmental concern, (4) concern about food safety, (5) concern over 
animal welfare, (6) support of local economy, (7) higher beneficial effect, (8) nostalgia, 
and (9) fashionable and/or curiosity. In spite of many positive aspects that encourage 
consumers to buy organic food, there are also barriers that also affect consumer buying 
behavior: (1) high prices, (2) lack of availability, (3) skepticism and mistrust of labeling, 
(4) insufficient marketing, (5) satisfaction with the current food source; and (6) sensory 
defects. 

From the point of view of organic food retailers, marketing activities are mainly 
focused on presenting the different values associated with these products (Marketing-
schools.org, 2016): 

 altruism (relationship to others), 
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 ecology (unity with the universe), 
 universality (protecting the welfare of people and nature); 
 charity (enriching the welfare of relatives), 
 Spirituality (inner peace) 
 Self-control (independent thinking and action). 

Many companies build their image based on the low impact of their activities on 
the environment and on the local character of the products. By presenting their products 
as organic and at the same time the products of their competitors as potentially danger-
ous, they attract consumers who promote environmental protection and alternative life-
styles. When a consumer buy products that meet his/her values and lifestyle, he/she 
fulfill his/her egoistic needs that make him/her feel better (Marketing-schools.org, 2016). 

At the organic food market, the concept of quality is very important because con-
sumers expect a higher price and a higher quality of organic food compared to tradi-
tional/conventional food. The selling process of quality and certified organic food no 
longer ends by sales. Business in the organic food market is associated with the different 
groups of interested parties: customers are interested in products; scientists and experts 
pay attention to organic projects; potential (but also fake) retailers and farmers are 
interested in cooperation and, lastly, state authorities that primarily set legislative re-
quirements, manage and control compliance with the set requirements (Elzakker & Ey-
horn, 2010). 

The concept of organic food quality has been developing for decades and has grad-
ually begun to push from a product-oriented concept of quality to a consumer-oriented 
concept. Every part of the food chain, from farmer to consumer, has its own require-
ments that change over time under the influence of social changes or scientific devel-
opment. The quality of organic food can be assessed by six aspects (Kahl et al., 2010): 
(1) authenticity, (2) function and storage, (3) biology/physiology, (4) nutrition, (5) sen-
sual perceptions; and (6) ethics. 

 
 
2.2 Consumer-oriented Sales Promotion tools Used at the Organic Food 

Market 

 
Based on the research results the aim of the presented paper is to find out current 

state in using consumer-oriented sales promotion tools as one part of the marketing 
communication tools at the organic food market.  

In this part of the paper, we present partial results of the research that provide us 
with answers to the research questions and testify to using of sales promotion tools by 
organic food business entities. 

A total of 43 representatives of business entities participated in the research, of 
which 25 (58%) represented Slovakia and 18 (41%) the Czech Republic (see graph 1).  
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 Graph 1  Structure of research sample 

 
Source: own results 

In terms of Slovak business entities structure, there was the largest representation 
of retailers (16, i.e. 64%) and companies dedicated to production and sale of organic 
food to wholesale and/or retailers and final consumers (6, i.e. 24%). Companies en-
gaged in production and sale to final consumers were represented by 3 business entities 
(i.e. 12%). 

In the case of Czech business entities, there was the largest representation of 
companies focused on production and sale to wholesale and/or retailers and to final 
consumers (10, i.e. 56%). Second largest group was represented by business entities 
that produce and sale organic food to wholesale and/or retailers (6, i.e. 33%). 

 
Graph 2  Structure of business entities in Slovakia and the Czech Republic 

 
Source: own results 

 

Which tools of sales promotion do Slovak and Czech business entities use? 

Within the research, we wanted to find out which forms of consumer-oriented sales 
promotion do producers and sellers use. This part of research was dedicated to the 
business entities that offer organic food to final consumers, i.e. 25 Slovak and 12 Czech 
business entities. When evaluating the research, points were assigned to each option (1 
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- always; 6 – do not use) and based on the average assessment of individual aspects 
we determined their order of importance.  

 
Tab. 1  Frequency of consumer-oriented sales promotion tools using in Slovakia and 

the Czech Republic 
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Free samples 
and tastings 

SVK (25) 1 
4% 

5 
20% 

3 
12% 

8 
32% 

5 
20% 

3 
12% 3.80 2 

CZ (12) 2 
17% 

1 
8% 

0 
0% 

5 
42% 

3 
25% 

1 
8% 3.75 3 

Discount cou-
pons 

SVK (25) 2 
8% 

2 
8% 

1 
4% 

8 
32% 

4 
16% 

8 
32% 4.36 6 

CZ (12) 0 
0% 

1 
8% 

1 
8% 

3 
25% 

3 
25% 

4 
33% 4.67 5 

Gift items 
SVK (25) 1 

4% 
1 

4% 
1 

4% 
13 

52% 
4 

16% 
5 

20% 4.32 5 

CZ (12) 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4 
33% 

2 
17% 

6 
50% 5.17 8 

Loyalty pro-
grams 

SVK (25) 3 
12% 

2 
8% 

2 
8% 

4 
16% 

0 
0% 

14 
56% 4.52 7 

CZ (12) 1 
8% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
17% 

0 
0% 

9 
75% 5.25 9 

Games and 
contests 

SVK (25) 1 
4% 

0 
0% 

2 
8% 

2 
8% 

6 
24% 

14 
56% 5.16 8 

CZ (12) 0 
0% 

0 
0% 

1 
8% 

2 
17% 

6 
50% 

3 
25% 4.92 6 

Discounts 
SVK (25) 2 

8% 
3 

12% 
6 

24% 
5 

20% 
3 

12% 
6 

24% 3.88 4 

CZ (12) 1 
8% 

2 
17% 

2 
17% 

2 
17% 

1 
8% 

4 
33% 4.00 4 

Merchandis-
ing 

SVK (25) 5 
20% 

4 
16% 

4 
16% 

1 
4% 

0 
0% 

11 
44% 3.80 2 

CZ (12) 2 
17% 

1 
8% 

2 
17% 

3 
25% 

2 
17% 

2 
17% 3.67 2 

Information 
materials 

SVK (25) 1 
4% 

6 
24% 

7 
28% 

6 
24% 

2 
8% 

3 
12% 3.44 1 

CZ (12) 3 
25% 

4 
33% 

2 
17% 

1 
8% 

2 
17% 

0 
0% 2.58 1 

Multipacks 
SVK (25) 2 

8% 
2 

8% 
7 

28% 
6 

24% 
3 

12% 
5 

20% 3.84 3 

CZ (12) 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

3 
25% 

6 
50% 

3 
25% 5.00 7 

Source: own results 
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Based on the results shown in table 1, we have found out that Slovak business 
entities prefer to use information/promotional materials provided in the stores/shops 
(1st position in ranking), merchandising and free samples and tastings (2nd position) 
and multipacks (3rd position). 

The practices in the field of consumer-oriented sales promotion tools of Czech busi-
ness entities are very similar to the Slovak ones. They use especially information mate-
rials (1st position), merchandising (2nd position) and free samplings and tastings (3rd 
position). The most significant difference compared to Slovak companies is the ranking 
position of multipacks, which ranks up to seventh position in the case of Czech compa-
nies. 

What is the attitude of business entities in the field of organic food in Slovakia and 
Czech Republic to the tools of sales promotion? 

Furthermore, we focused also on the attitude of business entities to claims that 
indirectly relate to using of consumer-oriented sales promotion tools. 44% of Slovak 
companies agree that discounted organic food are sold easier. The most majority of 
respondents (64%) highlight/display new organic food at the point of purchase. Moreo-
ver, 52% of Slovak business entities believe that consumers have enough information 
on what they are buying. About a half of the companies (52%) have opinion that con-
sumers are interested in free samples and tasting of organic food. 56% of business 
entities agree that discount coupons enable to motivate consumers to buy organic food. 
The same amount of companies (56%) agrees that consumers are loyal to one food 
organic brand.  

 
Graph 3  Attitudes of the Slovak business entities 

 
 Source: own results 
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Comparing to Slovak business entities, similar number of Czechs (42%) agree that 
discounted organic food are sold easier. The rest of Czech companies (84%) high-
light/display organic food at the point of sale. Based on results shown in graph 4 we 
assume that the most important sales promotion tools are discounted coupons (besides 
displaying products at the point of sale). 75% of business entities consider discount 
coupons as motivation factor for consumers but only 66% of business entities use this 
tool very often to rarely (see table 1). Regarding the loyalty of Czech consumer, exactly 
a half of the business entities agree that consumers are loyal to one organic food brand. 

 
Graph 4  Attitudes of the Czech business entities 

 
Source: own results 

 

Why do business entities use selected consumer-oriented sales promotion tools? 
What is their motivation? 

The aim of this part of research was to find out if the business entities know the 
benefits of sales promotion. At first, we wanted to know why they offer discounts for 
selected organic food.  

As results in graph 5 show, the business entities in both countries consider increas-
ing of sale as the most important benefit. 48% of the Slovak companies use discount 
with the aim to reduce stock surplus and 40% of them would like to attract new cus-
tomers. On the other hand, 50% of Czech companies are focused on attracting new 
customers. 
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Graph 5  Benefits of discounts from the business entities’ point of view 

 
Source: own results 

 

Regarding the reasons why the business entities use gift items for free as sales 
promotion tool, we found out that 68% of Slovak companies are oriented to build long-
term relationships with their customers (see graph 6) or to stimulate repeat purchase 
(36%). There is a psychology to sales and selling and reciprocity matters. Giving away 
free gifts and free samples is a prime example of reciprocity. Customer may not buy 
directly after receiving a free reward, but when they do become sales-ready, the likeli-
hood is that they will remember their obligation to the company who gave them some-
thing. To be more open to the possibility of buying from them (Bain 2013). A half of the 
Czech business entities try to build long-term relationships with their customers by of-
fering them gift items for free. 

 
Graph 6  Reasons of using gift items for free 

 
Source: own results 

 

 
2.3 Discussion 
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There are many studies dedicated to the consumers ‘attitude and behavior in the 
field of organic food market. Based on published results we know why consumers buy 
organic food, whether they trust in organic food or consider the price of organic food to 
be adequate. However, there is a lack of research studies that would be focused on the 
practices of business entities, especially their using of sales promotion tools at the or-
ganic food market. Therefore, the most important benefits of the presented paper are 
results of conducted research and recommendations for more effective sales promotion. 

Based on collecting data, their processing and evaluating we suggest recommen-
dations for Slovak and Czech producers and retailers as follow:  

 Samples and tastings – sampling has become an integral part of the sales pro-
motion mix. Marketers commonly use product samples to stimulate consumer 
interest (Wadhwa et al., 2008).  Based on our consumer research we can claim 
that Slovak and Czech consumers are very interested in this sales promotion 
tool. At the same time, they are very excited to try new products in this way. 
Samples and tastings enable to introduce new product to consumers or to re-
ach new customers. Since only 54% of Slovak and 69% of Czech consumers 
have previous experience with organic food samples or tastings, producers 
and/or retailers should use this tool more intensively. 

 Discounts and discount coupons - marketers have long realized that coupons 
can serve as advertisements that attract new customers and inspire gratitude 
and loyalty among existing ones by delivering important messages about a 
company. The effect has become stronger in recent years as technology has 
enabled businesses to personalize their coupons. If businesses realized how 
powerful this increased awareness can be, they would take as much care with 
coupons as they do with other marketing materials, striving to delight custo-
mers, not simply to close a deal (Venkatesan and Farris, 2012b). In terms of 
the vast majority of Slovak (79%) and Czech consumers (83%), business en-
tities in these countries use discount coupons or discounts sometimes or not at 
all. However, the consumer interest in discounts and discount coupons is very 
high. 

 Multi-packs – multi-pack products are way to enhance consumers’ purchase 
weight as well as raise assortment purchase. However, it is necessary to pro-
vide consumers a viable selection of products that meet their needs at the price 
they are willing to pay (Davey and Florio, 2016). A multi-pack product also 
reduces the cost involved in the packaging of the product. Multi-packaging also 
helps in clearing the old stocks quickly. In case of new products, multi-packs 
help generate trial and familiarize consumer with a larger part of brand’s range 
in one go. A multi-pack product also helps in retaining brand loyalty so that 
consumer does not switch to some other brand too easy. Moreover, products 
of daily use sell more when are sold as a multi-pack (Pandey, 2011). 
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Conclusion  

 
Based on the research results the aim of the presented paper was to find out cur-

rent state of using consumer-oriented sales promotion tools at the organic food market 
and to suggest recommendations for improvement. We set two research questions: (1) 
Which tools use of sales promotion do business entities in the field of organic food in 
Slovakia and Czech Republic? (2) What is the attitude of the producers and retailers of 
organic food in Slovakia and Czech Republic to the selected tools of sales promotion? 

In terms of Slovak and Czech business entities, we can conclude that the most 
used consumer-oriented sales promotion tools are information materials, merchandising 
and multipacks. The most implemented sales promotion tools represent non-monetary 
tools that do not cause any other additional costs for retailers. They are easy to use. On 
the other side the least used tools are games and contests; loyalty programs and gift 
items. Based on evaluating of the average assessment of individual tools we found out 
that the sales promotion tools are used just often (the average rating of all tools was 
higher than 3 which correspond to the frequency of often to never). The results point to 
insufficient implementation of sales promotion tools at the organic food market and 
probably low interest of business entities to them. 

Furthermore, we focused also on the attitude of business entities to claims that 
indirectly relate to using of consumer-oriented sales promotion tools in practice. If we 
generalize obtained results, the Slovak business entities claim that consumers are loyal 
to one organic food brand and are not price sensible. At the same time, they have 
enough information about products they are buying. Consumers are motivated to buy a 
certain product by discount coupons and/or samples and tastings at the point of pur-
chase. The results did not testify to the discounted products would be sold easier. More-
over, this part of research revealed that merchandising is important sales promotion tool 
not only in Slovakia, but also in the Czech Republic. Differences between these two 
countries are recorded in the consumer loyalty to one organic food brand. In terms of 
the Czech business entities, consumers are not informed about product they are buying 
adequately. Discount coupons and/or samples and tastings at the point of sale motivate 
Czech consumers to buy presented product, too. 

Majority of the Slovak and Czech business entities provide discounts to increase 
sale of products. The main reason why they give away gift items is to build long-term 
customer relationships. These results reveal focus on their financial benefits of sales 
promotion more than on the benefits for consumers.  

Finally, as we identified the lack of studies dedicated to sales promotion application 
by business entities at the organic food market, the most important benefits of the pre-
sented paper are results of conducted research and recommendations for more effective 
sales promotion. Moreover, the results of consumer research that we conducted previ-
ously confirm the results presented in this paper. As we found out (in the previous 
consumer research), the consumers were not faced with very encouraging sales promo-
tion activities when buying organic food. It is confirmed by the results of this research - 
the use of consumer-oriented sales promotion tools by producers and retailers are con-
sidered to be insufficient. 
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Úvod 

 
Právo v cestovnom ruchu a osobitne problematika zájazdov býva predmetom rôz-

nych diskusií. Týka sa každého, či si to uvedomuje alebo nie. Legislatíva sa usiluje zvy-
šovať právne postavenie spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany a zvyšuje nároky na 
cestovné kancelárie, ktoré ako dodávatelia (podnikatelia) majú vzhľadom na svoje skú-
senosti podstatne silnejšie právne postavenie. Vzhľadom na potrebu legislatívneho rie-
šenia otázok súvisiacich so zájazdmi, spojenými službami cestovného ruchu, niektorými 
podmienkami podnikania v cestovnom ruchu jej venujú pozornosť aj právnici, politici, 
ekonómovia, atď. Všetci, nielen legislatívci a politici, majú právo diskutovať o optimál-
nom – spravodlivom a slušnom – nastavení právnej úpravy v tejto oblasti tak, aby legis-
latíva primerane a spravodlivo chránila spotrebiteľov a súčasne umožňovala dodávate-
ľom nerušený výkon podnikateľskej činnosti a rozvíjanie obchodu. Právna úprava má 
umožniť a podporiť rozvoj cestovného ruchu a jeho ekonomické využitie pre rozvoj Slo-
venskej republiky a jej obyvateľstva. Prijatiu právneho predpisu, resp. zmeny existujú-
ceho by vždy mala predchádzať široká interdisciplinárna, ba až multidisciplinárna disku-
sia. Až po jej uskutočnení môže byť vytvorená dostatočná báza na legislatívne zakotve-
nie aktuálne najlepšieho riešenia. Zahraničná legislatíva ponúka množstvo inšpiratívnych 
vzorov. Treba predovšetkým vždy hľadať najoptimálnejšiu právnu úpravu najlepšie vy-
hovujúcu národným špecifickým podmienkam, samozrejme, so zreteľom na európske 
a medzinárodné záväzky. Slovenská republika nemusí len pasívne prijímať hotové cudzie 
vzory, ktoré môžu byť v rôznej miere inšpirujúce, ale nevychádzajú z našich vlastných 
podmienok. Slovenská republika môže vlastným pričinením vytvárať kvalitné právo 

                                                
1 JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra obchodného 

práva, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava, e-mail: marian.kropaj@euba.com 
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a myšlienkovo inšpirovať zahraničie. V dnešnej uponáhľanej dobe však na tom často 
nezostáva čas a následky pre spoločnosť sú často žalostné. Nekvalitná právna úprava a 
nutnosť hľadania permanentnej zmeny, aj to je charakteristická črta súčasného postmo-
derného myslenia.  

Podpora cestovného ruchu má v trhovom hospodárstve a obchode mimoriadny vý-
znam a legislatíva má vplývať na rozvoj tohto u nás zanedbaného sektora.2  

Príspevok sa zameriava najmä na priblíženie novej slovenskej právnej úpravy, pri-
čom významné mimoprávne súvislosti z dôvodu striktne vymedzeného rozsahu prí-
spevku nateraz ponecháva bez dôkladnejšej analýzy. Cieľom príspevku je bližšie analy-
zovať vybrané ustanovenia nového zákona z 15 mája 2018 o zájazdoch, spojených služ-
bách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých účinnosť sa nadobúda od 1. 1. 2019, 
a súčasne uvažovať aj nad praktickými dôsledkami novej legislatívy na podnikanie a ob-
chod v cestovnom ruchu. 

 
 
1 Metodológia 

 
Predkladaný článok je z hľadiska použitých metód spoločenskovedným, teoretickým 

príspevkom. Pri jeho spracovaní boli použité všeobecné vedecké metódy, najmä analýza 
a syntéza, ďalej metóda indukcie a dedukcie, metóda abstrakcie, metóda porovnávania 
a metóda zovšeobecňovania. Autor na dosahovanie cieľov využíva najmä analytickú a 
komparatívnu metódu. 

 
 
2 Dôvody prijatia novej právnej úpravy zájazdov a súvisiacich otázok 

 
Zámer prijať novú právnu úpravu v tejto oblasti vyplynul z povinnosti transponovať 

(prebrať) smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 
2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (ďalej 
len „smernica“), do vnútroštátneho práva a aj ako reakcia na podnety z aplikačnej praxe. 
Všeobecným cieľom návrhu zákona bolo odstrániť nejasnosti a medzery v súčasnej 
právnej úprave a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich pri kúpe zájazdov a 
spojených cestovných službách v súlade s predmetnou smernicou. Prijatím novej právnej 
úpravy sa zrušuje doterajší zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnika-
nia cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zá-
konníka v znení neskorších predpisov v znení prijatých novelizácií.  

                                                
2 Aktuálne sme poukázali na nedostatočné využívanie kúpeľníctva na Slovensku, pričom kúpeľníctvo treba 

vnímať ako prevenciu predčasnej invalidity a odkázanosti na zdravotný a sociálny systém. Holub, D., Magu-
rová, H., Kropaj, M. (2017). Legislatíva kúpeľníctva ako súčasti cestovného ruchu v Slovenskej republike. 
Bližšie: prednáška na IX. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie na tému Právo v podnikaní vybraných 
členských štátov konanej na Vysokej škole ekonomickej v Prahe dňa 3. 11. 2017. Z konferencie sa pripravuje 
zborník.  
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Novým zákonom sa okrem iného zaviedli aj nové základné pojmy, pričom okrem 
užšie špecifikovanej definície zájazdu bol pozitívne aj negatívne vymedzený nový pojem, 
ktorým sú „spojené služby cestovného ruchu“. (Bližšie pozri všeobecnú časť Dôvodovej 
správy k novému zákonu) 

Každý subjekt, ktorý bude mať záujem ponúkať služby cestovného ruchu spĺňajúce 
definičné kritériá zájazdov, prípadne spojených cestovných služieb, bude povinný vyko-
návať tieto činnosti od 1. 1. 2019 iba v postavení cestovnej kancelárie a výlučne na 
základe živnostenského oprávnenia. Okrem doterajších cestovných kancelárií preto budú 
po splnení zákonom stanovených podmienok povinné získať živnostenské oprávnenie na 
podnikanie ako cestovná kancelária aj napríklad rôzne ubytovacie zariadenia, preprav-
covia, prenajímatelia motorových vozidiel či letecké spoločnosti služby typu vstup do 
welness, skipasy, vstupenky na koncert atď. 

Okrem povinností, ktoré sú bližšie špecifikované samotným zákonom, bude povin-
nosťou každej cestovnej kancelárie mať zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku v po-
dobe poistenia alebo bankovej záruky v dostatočnej výške, aby boli v prípade jej úpadku 
uspokojené všetky nároky cestujúcich. S cieľom zabezpečenia tejto ochrany budú ces-
tovnej kancelárii uložené vo vzťahu k finančnej inštitúcii, poskytujúcej finančné krytie, 
zvýšené informačné povinnosti. 

Ako vyplynulo zo všeobecnej časti dôvodovej správy k novému zákonu, posilňuje 
sa tiež informačná povinnosť cestovných kancelárií voči cestujúcim. Tiež jasne definuje 
jednotlivé možnosti zmien v zmluve o zájazde pred začiatkom poskytovania zájazdu. 
Upravuje aj možnosť zníženia ceny, náhradu škody, možnosť nadviazať kontakt s ces-
tovnou kanceláriou prostredníctvom cestovnej agentúry či povinnosť cestovnej kancelá-
rie poskytnúť cestujúcim pomoc atď. 

Nový zákon upravuje pôsobnosť a kompetencie orgánov štátnej správy, ktoré majú 
zabezpečovať vymožiteľnosť zákona prostredníctvom výkonu štátnych dozorov, ako aj 
správne delikty v prípade porušení tohto zákona. Primárne postavenie má Slovenská 
obchodná inšpekcia (§ 31). 

 
 
3 Výsledky a diskusia 

 
Pri podrobnejšom štúdiu novej právnej úpravy účinnej od 1.1.2018 s dovtedajšou 

právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 281/2001  Z. z. o zájazdoch, podmienkach 
podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občian-
skeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení prijatých novelizácií (účinný do 
31.12.2018) možno vnímať viaceré viac alebo menej výrazné zmeny.  

Nový zákon o zájazdoch obsahuje 35 paragrafov, zatiaľ čo predchádzajúci autorský 
zákon mal 14 paragrafov. Nová právna úprava je podstatne podrobnejšia a zavádza zá-
sadné novinky ovplyvňujúce podnikanie v tejto oblasti. 

Zákon vymedzuje pojem zájazd v § 3 nasledovne: Zájazdom je kombinácia najme-
nej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty:  
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a) ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiada-
nie cestujúceho alebo podľa výberu cestujúceho uskutočneného pred uzatvo-
rením zmluvy o zájazde,  

b) bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskyto-
vateľmi služieb cestovného ruchu, ak ide o služby cestovného ruchu 

1. zakúpené na jednom predajnom mieste a skombinované pred tým, ako sa 
cestujúci zaviazal k úhrade ich ceny,  

2. ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú cenu alebo za celkovú 
cenu, 

3. ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestov-
ného ruchu“ alebo obdobným označením, 

4. kombinované cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujú-
ceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu, 

5. zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online re-
zervačných systémov, pri ktorých obchodník, s ktorým je uzatvorená prvá 
zmluva o službe cestovného ruchu, zasiela meno a priezvisko, platobné 
údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo 
ďalším obchodníkom a s týmto obchodníkom alebo obchodníkmi sa uza-
tvorí zmluva o  službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení 
rezervácie prvej služby cestovného ruchu. 

Zájazd je v legislatíve vymedzený aj negatívne v ods. 2. Zájazdom nie je kombinácia 
jedného druhu služby cestovného ruchu, ak 

1. tieto iné služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kom-
binácie služieb cestovného ruchu ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok 
alebo ak cena týchto iných služieb cestovného ruchu nie je viac ako 25 % 
z celkovej ceny kombinácie služieb cestovného ruchu,  

2. si cestujúci vybral a zakúpil tieto iné služby cestovného ruchu až po začatí po-
skytovania služby cestovného ruchu.  

V § 5 zákona sú vymedzené cestovná kancelária a cestovná agentúra. 

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo prevádzkovanie cestovnej agentúry je 
podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.  

Cestovnou kanceláriou je obchodník, ktorý kombinuje služby cestovného ruchu na 
účely zostavenia zájazdu, predáva alebo ponúka na predaj zájazdy a uzatvára zmluvu 
o zájazde alebo sprostredkúva spojené služby cestovného ruchu. 

 

Cestovná kancelária má výlučné právo: 

1. uzatvárať zmluvy o zájazde vo vlastnom mene, prostredníctvom iného obchod-
níka alebo spolu s iným obchodníkom, 

2. zasielať údaje, ktoré sa týkajú cestujúceho, inému obchodníkovi podľa § 3 ods. 
1 písm. b) piateho bodu, 

3. sprostredkovať spojené služby cestovného ruchu. 
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Cestovná kancelária ďalej: 

1. vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka 
a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel 
ďalšieho predaja, 

2. ponúka a predáva služby cestovného ruchu, 
3. sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, 

cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov 
ubytovacích zariadení, 

4. sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde 
sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostred-
kúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde, 

5. predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom. 

 

Cestovnou agentúrou je obchodník, ktorý v rozsahu predmetu podnikania:  

1. vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka 
a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel 
ďalšieho predaja, 

2. ponúka a predáva služby cestovného ruchu, 
3. sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, 

cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov 
ubytovacích zariadení, 

4. sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde 
sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostred-
kúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde, 

5. predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom. 

Cestovná kancelária alebo cestovná agentúra nesmie sprostredkovať predaj zá-
jazdu pre osobu, ktorá nie je cestovnou kanceláriou. 

Zákon stanovuje cestovným kanceláriám povinnosť zabezpečiť ochranu pre prípad 
úpadku v podobe poistenia alebo bankovej záruky, pričom poistná suma, resp. banková 
záruka musia byť vo výške najmenej 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájaz-
dov a spojených cestovných služieb. Dochádza tak k zvýšeniu o 5 %.  

Zjednodušene možno uviesť, že cestovné kancelárie budú povinné orgánu dohľadu 
predkladať priebežné účtovné závierky a počty uzatvorených zájazdov a v prípade, že 
orgán dospeje k záveru, že došlo k „podpoisteniu“, zakáže cestovnej kancelárii do vyko-
nania nápravy predávať zájazdy alebo sprostredkovať služby cestovného ruchu a oznámi 
túto skutočnosť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona spojenými službami cestovného ruchu je kombinácia naj-
menej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej 
cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ru-
chu sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu: 

1. sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jed-
ného kontaktu s  predajným miestom samostatný výber každej služby cestov-
ného ruchu a samostatná platba za každú službu cestovného ruchu, 
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2. cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej 
služby cestovného ruchu od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným 
obchodníkom uzatvorí najneskôr 24 hodín po potvrdení objednávky prvej 
služby cestovného ruchu. 

Spojené služby cestovného ruchu sú v zákone vymedzené aj negatívne, a to nasledovne: 

Spojenými službami cestovného ruchu nie je kombinácia jedného druhu služby ces-
tovného ruchu a jednej alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu, ak tieto iné 
služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb ces-
tovného ruchu ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok alebo ak cena týchto iných 
služieb cestovného ruchu nie je viac ako 25 % z celkovej ceny kombinácie služieb ces-
tovného ruchu. 

Ak poskytovateľ ponúka spojené cestovné služby (napr. ubytovanie a prenájom 
auta), musí splniť podmienky podnikania stanovené zákonom pre cestovné kancelárie, 
t. j. musí mať príslušnú živnosť. 

Na základe doteraz uvedených skutočností je zrejmé, že navrhovaná úprava sa 
dotkne najmä subjektov podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu (obchodných spoloč-
ností, samostatne zárobkovo činných osôb alebo iných subjektov), ktoré budú vykonávať 
svoje činnosti na základe živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie cestovných kan-
celárií alebo cestovných agentúr. V zmysle platnej legislatívy sa to však nedotkne iba 
aktuálne podnikajúcich cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ale aj iných subjek-
tov (prepravných spoločností, ubytovacích zariadení, eventových agentúr a podobne) 
v prípade, ak budú mať záujem ponúkať, kombinovať alebo predávať za zákonom sta-
novených podmienok služby cestovného ruchu, ktoré budú spĺňať kritériá na vznik zá-
jazdu alebo spojených cestovných služieb. 

Na základe analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie budú ďalej nepochybne 
ovplyvnené vo vzťahu k poskytovaniu ochrany pre prípad úpadku cestovných kancelárií 
aj subjekty podnikajúce v oblasti finančného trhu, konkrétne poisťovne, pobočky zahra-
ničnej poisťovne z iného ako členského štátu EÚ, pričom na základe cezhraničného po-
skytovania služieb je oprávnená poskytovať poisťovacie služby na území Slovenskej re-
publiky aj poisťovňa z členského štátu EÚ, a to prostredníctvom pobočky alebo na zá-
klade práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky a banky, pobočky 
zahraničnej banky z iného ako členského štátu EÚ, pričom na základe cezhraničného 
poskytovania služieb je oprávnená poskytovať služby na území Slovenskej republiky aj 
banka z členského štátu EÚ, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slo-
bodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky. 

Z údajov získaných zo Štatistického úradu Slovenskej republiky vyplýva, že v sú-
časnosti na slovenskom trhu pôsobí približne 400 subjektov podnikajúcich v oblasti ces-
tovného ruchu a vykonávajúcich činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestov-
ných kancelárií a súvisiace činnosti, ktorých by sa predmetná úprava podľa návrhu zá-
kona mala priamo dotknúť.  

Prijatím účinnosti nového zákona sa do aplikačnej praxe zavádza úplne nový pojem 
spojených cestovných služieb, ktorý sa potenciálne nedotkne iba spomenutých kvantifi-
kovaných cestovných kancelárií alebo cestovných agentúr, ale aj iných subjektov (napr. 
ubytovacích zariadení, prepravných spoločností, eventových agentúr a podobne), za 
predpokladu, že budú spĺňať podmienky ustanovené zákonom. Navyše, návrhom zákona 
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sa rozširuje okruh dotknutých subjektov, a to pôsobiacich nielen priamo na Slovensku 
ale aj v celej Európskej únii. Keďže nie je možné odhadnúť, na koľko z vyššie uvedených 
subjektov sa táto regulácia bude v praxi vzťahovať, nie je možné počet subjektov ďalej 
kvantifikovať. 

Okrem spomínaných priamych finančných nákladov treba vnímať aj zvýšené ne-
priame finančné náklady súvisiace so zavedením zvýšených informačných povinností nie-
len vo vzťahu k cestujúcim (napr. poskytovanie informačných formulárov pred každým 
podpisom zmluvy o zájazde), ale aj poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku – ban-
kám a poisťovniam (napr. predkladanie štvrťročných účtovných závierok a podobne), 
rovnako tak voči štátnym orgánom (nahlasovanie zmien do zoznamu cestovných kance-
lárií). Táto zvýšená administratívna záťaž sa môže negatívne prejaviť v oblasti vzniknu-
tých nepriamych finančných nákladov, keďže bude potrebné, aby cestovné kancelárie 
zabezpečovali materiály s cieľom splnenia týchto povinností. Na druhej strane majú mož-
nosť zabezpečovať väčšiu časť týchto informácií aj prostredníctvom využitia elektronic-
kej formy komunikácie, čo môže tieto náklady znížiť.  

Pretože sa novou právnou úpravou zvýšila hranica poistnej sumy alebo bankovej 
záruky v rámci zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku z 25 % na 30 % ročných plá-
novaných tržieb z predaja zájazdov a spojených cestovných služieb (pričom ak budú 
tieto tržby nižšie ako v predchádzajúcom roku, cestovná kancelária je povinná dohodnúť 
poistnú sumu alebo bankovú záruku vo výške najmenej 30% tržieb z predaja zájazdov 
a sprostredkovania spojených cestovných služieb v predchádzajúcom roku), môže sa 
toto navýšenie premietnuť do konečnej ceny zájazdov alebo spojených cestovných slu-
žieb pre cestujúcich.  

Keďže je v týchto prípadoch potrebné vziať do úvahy aj individuálne možnosti jed-
notlivých podnikateľských subjektov (napr. personálne alebo materiálne vybavenie), nie 
je možné tieto nepriame finančné náklady generalizovať a adekvátne kvantifikovať. Na-
vyše, konečné podmienky samotných zmlúv zabezpečujúcich ochranu pre prípad úpadku 
si budú jednotlivé cestovné kancelárie dohadovať s poskytovateľmi ochrany pre prípad 
úpadku individuálne a je výlučne na týchto subjektoch, aké podmienky budú jednotlivé 
zmluvy obsahovať (za predpokladu, že budú v súlade s návrhom zákona), a tiež záleží 
od samotných cestovných kancelárií, či tieto náklady aj reálne premietnu do cien zájaz-
dov alebo spojených cestovných služieb, preto nie je možné ani tieto nepriame finančné 
náklady kvantifikovať. 

Zákonodarca predpokladá pozitívny vplyv novej právnej úpravy na konkurencie-
schopnosť podnikateľských subjektov v postavení cestovných kancelárií, keďže sa zjed-
notia základné podmienky cestovného ruchu vo všetkých členských štátoch EÚ. V návrhu 
zákona sú ustanovenia, ktoré môžu pomôcť cestovným kanceláriám podnikajúcim 
v iných členských štátoch. Jedným z týchto ustanovení je povinnosť členských štátov 
uznávať ochranu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie z iného členského štátu. Jed-
notné právne požiadavky v jednotlivých členských štátoch zabezpečia, že podniky v ob-
lasti cestovných služieb si budú schopné konkurovať za rovnakých podmienok. Konku-
rencieschopnosť podnikateľských subjektov sa má zvýšiť aj obmedzením a eliminovaním 
nekalých praktík podnikania v cestovnom ruchu (napríklad nedostatočným poistným kry-
tím a teda aj nižšími celkovými nákladmi finálnej ceny zájazdu alebo služby), či zohľad-
nením navrhovanej požiadavky dôveryhodnosti. Nová legislatíva štandardizovala a zjed-
notila aj charakter informácií, ktoré sú cestovné kancelárie povinné poskytnúť cestujú-
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cim. Keďže sa regulovala aj oblasť poskytovania a sprostredkovania spojených cestov-
ných služieb, má to viesť k posilneniu právnej istoty cestujúcich v týchto službách ces-
tovného ruchu, a lepšej konkurencii aj cestovných kancelárii ponúkajúcich tradičné zá-
jazdy.  

 
 
Záver 

 
Ministerstvo hospodárstva SR predkladalo návrh nového zákona o zájazdoch s am-

bíciou zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich pri kúpe zájazdov a spojených ces-
tovných služieb. Súčasne mala nová právna úprava odstrániť nejasnosti a medzery v 
dovtedajšej platnej právnej úprave.  

V príspevku bola venovaná pozornosť novému zákonu o zájazdoch, spojených služ-
bách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Len veľmi stručne, doplňujúco v nevyhnutom 
rozsahu, bola pozornosť čiastočne venovaná aj mimoprávnym súvislostiam, najmä eko-
nomickým vplyvom na podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť atď. Zaujímať 
kategorické hodnotové súdy k novej právnej úprave by asi nebolo spravodlivé, hoci sa 
na prvý pohľad javí, že nová právna úprava povedie síce k zvýšeniu ochrany spotrebite-
ľov, no súčasne k zvýšeniu cien zájazdov.  Až dlhodobejšie používanie zákona o zájaz-
doch v praxi ukáže či viedli zmeny k deklarovaným (predpokladaným) cieľom. V budúc-
nosti sa treba usilovať predovšetkým o čo najstabilnejšie právne prostredie. Iste nepros-
pieva podnikaniu a obchodu príliš častá zmena právnych predpisov. Snahou zákonodarcu 
by mala byť kvalitná legislatíva. Mali by sa realizovať len nevyhnutné, logicky zdôvodni-
teľné a rozvážne zmeny práva, hoci európske a medzinárodné záväzky musí Slovenská 
republika rešpektovať. 

Pri hodnotení novej právnej úpravy treba byť zatiaľ zdržanlivý a počkať si na reak-
cie podnikateľov a spotrebiteľov po niekoľkých mesiacoch využívania novej právnej 
úpravy. 
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Abstract  

The authors analyse a legal regulation of consumer protection in the Slovak Republic, 
comprised (among others) the Civil Code, the Act on Consumer Protection and the Act 
on Consumer Protection in Provision of Certain Tourism Services. They refer to the spe-
cifics of consumer law, which undermines the basic principles of private law (the principle 
of equality of the involved parties and the principle of the dominance of dispositive legal 
norms), because it primarily serves for the protection of a weaker party of the consumer 
agreement – a consumer. They focus on the claims of consumers - air passengers. The 
conclusion is that air passengers’ rights drive mainly from the EU law. They also present 
a survey regarding air passengers’ rights and propose suggestions on how to improve 
their satisfaction. The aim of a paper is to start a discussion on air passengers’ rights 
because the number of air passengers increases. 
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Introduction 

 
The Slovak Republic became a member state of the EU on 1 May 2014. This fact 

represents an important milestone for the Slovak Republic. The free movement of goods, 
services, persons and capital. Beside of these economic advantages, the membership in 
the EU offers many other advantages of noneconomic character (e.g. social, legal, safety 
and other).  

The EU membership is also linked with the need to harmonize the Slovak law with 
the EU law. This applies to protection of consumers’ rights as a part of a consumer law 
as well. Transport services present inseparable part of each country’s infrastructure. 
They relate with progress in economic, business, trade, social services and culture. Ac-
cording to Horvat et. al. (2017) a strong influence of EU legislation is seen when it comes 
to protection of consumer rights in all markets of transport services.    

                                                
1 JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M., University of Economics, Faculty of Commerce, Department of Business 

Law, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, e-mail: hana.magurova@euba.sk; 
2 JUDr. Matej Horvat, PhD., Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Administrative 

and Enviromental Law, Šafárikovo nám č. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava, e-mail: matej.hor-
vat@flaw.uniba.sk 

3 prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD., Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Department of Admin-
istrative and Enviromental Law, Šafárikovo nám č. 6, P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava e-mail: maria.sre-
balova@flaw.uniba.sk 



Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 40 (2/2018); Roč./Vol.: 11 

218 

Consumer agreements were introduced into Slovak law by the Act No. 150/2004 
Coll. amending and supplementing the Act No. 40/1964 Coll. Civil Code, as amended. 
This act, which entered into force on 1 April 2004, through an amendment of the Civil 
Code implemented into the Slovak law the Council Directive No. 93/13/EEC of 5 April 
1993 on unfair terms in consumer agreements.  

According to the provisions of the Civil Code, consumer agreement means each 
contract regardless of the legal form, concluded between a supplier and a consumer 
(Section 52 paragraph 1 of the Civil Code). The supplier means a (physical or legal) 
person, who, in concluding and performing the consumer agreement, acts in the frame-
work of his trade or other business activity (Section 52 paragraph 3 of the Civil Code). 
The consumer means a physical person who, in concluding and performing the consumer 
agreement, does not act in the framework of his trade or other business activity (Section 
52 paragraph 4 of the Civil Code).  

The supplier (entrepreneur, seller, producer, importer) and the consumer are sim-
ilarly defined by the Act No. 250/2007 Coll. on Consumer Protection and on amendment 
of the Act of the Slovak National Council No. 372/1990 Coll. on Offences, as amended.   

A paper focuses on legal regulation of consumer protection in the Slovak Republic. 
It deals with survey regarding air passenger’s rights. 

 
 
1 Methodology  

 
A paper deals with general legal regulation of consumer protection in the Slovak 

Republic. Our own (non-representative) research focuses on air passenger’s rights. We 
wanted to inquire the respondent’s (Slovakian air passengers) knowledge about their 
rights and through these questions realized them about their rights. A research was 
made during three weeks with 60 volunteers (40 women, 20 men), elder than 18 years, 
at the Bratislava airport (airport M. R. Štefánika) by the students of the subject “Tourism 
Law”. Theoretical and empirical methods were used, e.g. analysis, synthesis, deduction 
and induction. To eliminate non-important and coincident from important and regular 
we also used method of scientific abstraction. 

The questions for research: 

1. What type of airline (low cost or classic/traditional airline) do you prefer? 
2. Have you ever experienced a cancellation of a flight? 
3. Have you ever experienced a delay flight? If yes, please provide details on the 

flight delay (1-hour delay, 2-hours delay, 3-hours delay, above 3-hours delay; 
experienced once, twice, 3-times, 5-times, 6-times and more).  

4. Have you ever required a compensation from the airline? 
5. Do you know about your right:  

a) in case of cancellation/delay of the flight exceeding 3 hours within the ter-
ritory of EU you have the right to compensation of 250 EUR – distance  
of 1500 km or less, 400 EUR – for a distance above 1500 km? 

b) in case of cancellation/delay of flight exceeding 3 hours between an EU 
airport and non-EU airport you have the right to compensation of 250 EUR 
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– distance of 1500 km or shorter, 400 EUR for a distance between 1500 
km and 3500 km or 600 EUR for a distance longer than 3500 km? 

c) if your flight is delayed for more than 2 hours, you have the right to re-
freshment and free, fax or e-mail communication? 

d) if the following flight is postponed until the night hours, you also have  
the right for accommodation to be provided? 

e) if your flight is delayed for 5 hours or more, the carrier is obliged to offer 
you a refund of air ticket? 

f) in case of lost, damaged or late delivered luggage your compensation can 
amount up to 1.220 EUR? 

g) if during turbulence the stewardess spills a drink and damages your clothes, 
you have the right to refund the cost of a cleaning shop? 

 
 
2 Literature review 

 
Although the Civil Code defines the consumer agreement, it is not a special type of 

agreement, but merely a certain type of agreement. Consumer agreements are charac-
terized by fragmented regulation. They are regulated not only by the Civil Code, but also 
by other legal regulations (e.g. the Act on Consumer Protection; the Act No. 161/2011 
Coll. on Consumer Protection in Provision of Certain Tourism Services and on Amend-
ment of Certain Acts, as amended, etc.). We can find variety of Acts on consumer pro-
tection in the legal regulation of the financial market. (Slezáková, 2017).  

According to Magurová et. al. (2016) a character of consumer agreement has e.g. 
the contract on passenger transport, the contract on acquisition of a tour, the contract 
on accommodation and other contracts. The decision whether an agreement is or is not 
a consumer agreement depends, among others, on the position of the parties of a shared 
contract - supplier and consumer (Magurová, 2017).   

The consumer agreement may be concluded in any form. That means not only in 
writing, but also orally or by conduct (tacitly). The Civil Code sanctions (by absolute 
invalidity) written agreements that indicate the subject of agreement and the price in 
smaller font than the other parts of agreement. That’s because in practice the smaller 
font often caused consumer’s overlooking of provisions, which provided a unilateral ad-
vantage for the supplier. A smaller font can only be used in the name of the agreement 
and in its headings (Section 53c of the Civil Code).  

The Civil Code defines terms that must and must not be contained in consumer 
agreements. Contract terms, which cause considerable imbalance in the rights and ob-
ligations of the contracting parties to a disadvantage of consumer are called unaccepta-
ble contract terms. Some of them are characterized in Section 53 paragraph 4 of the 
Civil Code. They (e. g.) include provision that:  

a) the consumer is obliged to comply with and that had not been made available 
to her/him before conclusion of the agreement; 

b) exclude or limit the consumer right in claiming liability for defects or damage; 
c) limit access to evidence or impose on the consumer the burden of proof which, 

according to the law, governing the contractual relationship should be borne 
by the other party and many others. 
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Unacceptable terms in consumer agreements seriously damage the consumer, 
therefore the Civil Code declares them as invalid (Section 53 paragraph 5 of the Civil 
Code). We note, that invalid is only the unacceptable contract term, not the whole con-
sumer agreement. However, we do not exclude the possibility that such invalidity will 
affect the whole consumer agreement. A term concerning the main subject of perfor-
mance or price, which is expressed clearly and comprehensible or individually agreed, 
cannot be regarded as unacceptable (Krajčo, 2011). 

As mentioned above, consumer agreements are regulated not only by the Civil 
Code, but also by other legal regulations by the Act on Consumer Protection, which 
entered into force on 1 July 2007. It is the most comprehensive public-law regulation on 
consumer protection because its Annex No. 2 contains list of transposed legally binding 
acts of the EU law relating to consumer protection (Veterníková, 2015). 

Pursuant to Article 3 paragraph 3 of the Act on Consumer Protection each consumer 
has the right to the protection against unacceptable terms in consumer agreements. If 
a consumer regards one or more terms of the consumer agreement as unacceptable he 
has the right: 

a) to approach the Commission for Assessment of Terms of Consumer Agree-
ments, reporting to the Ministry of Justice of the Slovak Republic, which sub-
mits proposals to legal persons founded or established for  consumer protection 
(so-called consumer protection associations). Consumer protection associa-
tions may initiate legal proceeding on behalf of the consumers. In this case the 
burden of proof that the contract terms were agreed individually rests on the 
supplier. In case of doubts, the interpretation more favorable for the consumer 
will be applied (Section 54 paragraph 2 of the Civil Code); 

b) to request the competent court to decide that the contract term has the cha-
racter of an unacceptable term and is invalid.  

 

Consumer rights relating to unacceptable contract terms include, among others: 

a) the right to compensation for damage caused to consumer by an unacceptable 
term in the consumer agreement;  

b) the right to account for unjust enrichment or  
c) the right to adequate satisfaction, which is independent from the right to com-

pensation of damage and from the right to account for unjust enrichment.  

According to the provision of Article 298 paragraph 1 of the Act No. 160/2015 Coll. 
Civil Procedure Code, as amended, in its judgement the court may, even without being 
requested to do so, declare a contract term unacceptable. In the judgement the court 
will indicate the term in the wording as agreed in the consumer agreement or in other 
contract documents relating to the consumer agreement. Whenever the right to a pay-
ment of an amount from the consumer agreement is exercised in relation to a consumer 
(as defendant), the court will not issue the payment order if the consumer agreement 
or other contract documents related to the consumer agreement contain an unaccepta-
ble contract term (Article 299 paragraph 2 of the Civil Procedure Code). 

General consumer rights include (among others) the right to: products and services 
in standard quality; lodge a complaint; a compensation for damage; information; the 
protection of health, safety and economic interests; lodge complains to supervisory and 
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control bodies and to municipality for infringement of the consumer rights granted by 
the law; etc. 

The Act on Consumer protection defines unfair and aggressive commercial prac-
tices. Unfair commercial practices are prohibited. Unfair commercial practices are, 
among others, misleading acts and misleading omissions and aggressive commercial 
practice. The list of commercial practices, which are unfair under any circumstances, is 
contained in Annex No. 1 to the Act on Consumer Protection. 

Misleading commercial practice is e. g. making a false statement, that a product 
will be available only for very limited time or on particular terms, with the aim to elicit 
an immediate decision and deprive consumer of sufficient opportunity or time to make 
an informed choice or describing a product as “gratis”, “free”, “without charge” or simi-
lar, if the consumer has to pay anything other than unavoidable costs for responding on 
commercial practice and colleting or paying for the delivery.   

Aggressive commercial practice is e.g. giving an impression to the consumer that 
he may not leave before she/he concludes an agreement or inclusion of direct entice-
ment for children in advertisements to buy advertised products or persuade their parents 
or other adults to buy these products.  

The supplier is obliged to inform the consumer about the conditions and the pro-
cedure of lodging a complaint properly, including where the complaint may be lodged. 
The complaint means claiming liability for defects of a product or service. It must be 
handled not later than 30 days following the date of lodging. After the vain expiration 
of the period for handling of complaint the consumer has the right to withdraw from the 
agreement.  

Supervision of fulfilment of the obligations determined by the Act on Consumer 
Protection is executed by the supervisory bodies. Where competences of the supervisory 
body cannot be determined, the supervision and control are executed by the Slovak 
Trade Inspection. 

By adoption of the Act on Consumer Protection in Provision of Certain Tourism 
Services, which entered into force on 1 July 2011, the Directive 2008/122/EC of EP and 
the Council of 14 January 2009 on consumer protection in respect of certain aspects of 
timeshare, long-term holiday product, resale and exchange contracts was transposed 
into the Slovak law. This act regulates the rights of consumers and the obligation of the 
seller related to timeshare, provision of long-term recreational services, their exchange 
and mediation of their resale, the content of these consumer agreements and compe-
tences of supervisory bodies.  

Contracts on provision of certain tourism services mean: 

a) contracts on timeshare, 
b) contracts on provision of long-term recreational services, 
c) contracts on participation in the exchange system and 
d) contracts on mediation of resale.  

A body supervising compliance with the provisions of the Act on Consumer Protec-
tion in Provision of Certain Tourism Services is the Slovak Trade Inspection. It may 
impose a fine up to the amount of 30.000 EUR on the seller for violation of the same 
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obligation or for violation, which represent a danger to the rights of two or more con-
sumers. 

 
 
3 Results and discussion 

 
Airline transport services are popular among inhabitants of the EU, because they 

can travel even long distance fast and comfortable. The rise of airlines and air passen-
gers causes that there is a discussion about protecting their rights. A leading role in 
protecting air passengers’ rights plays the EU regulation, comprised (among others): 

a) Council Regulation (EC) No. 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability 
in the event of accidents; 

b) Regulation (EC) No. 261/2004 of the European Parliament and of the Council 
of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assis-
tance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long 
delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No. 295/91; 

c) Regulation (EC) No. 1107/2006 of the European Parliament and of the Council 
of 5 July 2005 concerning the rights of disabled persons and persons with re-
duced mobility when travelling by air; 

d) Regulation (EC) No. 2111/2005 of the European Parliament and of the Council 
of 14 December 2005 on the establishment of a Community list of air carriers 
subject to an operating ban within the Community and on informing air 
transport passengers of the identity of the operating air carrier, and repealing 
Article 9 of Directive 2004/36/EC; 

e) Regulation (EC) No. 1008/2008 of the European Parliament and of the Council 
of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the 
Community. 

Slovak civil air force is regulated by the Act No. 143/1998 Coll. About Civil Air Force 
(Aviator Act) and on Amendment of the Acts, as amended. 

An airline trade being huge, therefore the airlines compete about air passengers, 
using various marketing strategies, e. g. the price of air ticket or provided services. 
However, airlines are not often correct to their passengers. Therefore, we wanted to 
inquire the respondent’s (Slovakian air passengers) knowledge about their rights.     

A limiting factor of result is the fact, the inquiry was held only in one airport in the 
Slovak Republic, so it’s not applicable to the whole Slovak Republic.    

Based on the results of research, 55% of passengers prefer classic/traditional air-
line. This preference probably results from the fact that classic/traditional airlines provide 
a higher standard of services. Majority of passengers would prefer to pay more for air 
ticket and provided services rather than accept a lower travel comfort. In concrete 
66,7% of women (22 respondents) and 33,3% of men (11 respondents) prefer clas-
sic/traditional airline for their travelling. Low-cost airlines are preferred by 45% of pas-
sengers. We assume that the airfare is important for this category of passengers and 
that services provided by the airline to passengers does not mean a lot by selection of 
their airline.  
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Tab. 1  Type of a preferred airline  

 Number of 
respondents % 

Low-cost airline 27 45 
Classic/traditional 
airline 33 55 

Source: Authors 

 

Based on the inquiry, 20% of passengers have experienced a cancellation of flight, 
while 80% of passengers have not had this negative experience. 

 
Tab. 2  Experience with a cancellation of a flight  

 Number  
of respondents % 

No 48 80 

Yes 12 20 

Source: Authors 

 

Based on results of research, 48,3% of passengers have not yet experienced a 
flight delay but more than a half (51,7% of passengers) have already had this negative 
experience. Of course, unexpected problems may occur sporadically, but we are not 
sure whether such a high percentage of delayed flights are justified and whether it is 
not simply caused by the lack of responsibility of airlines or by circumstances, that could 
have been foreseen.   

 
Tab. 3  Experience with a delayed flight 

 Number  
of respondents % 

No 29 48,3 

Yes 31 51,7 

Source: Authors 

 

Passengers have most often experienced a 1-hour flight delay (51,6%), 29,9% of 
passengers have experienced a 2-hours delay, 3,2% of passengers 3-hours delay and 
16,1% of passengers a flight delay longer than 3 hours.  
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Tab. 4  Time of an experienced flight delay 

 Number  
of respondents % 

1-hour delay 16 51,6 

2-hours delay 9 29 

3-hours delay 1 3,2 

Above 3-hours delay 5 16,1 

Source: Authors 

Passengers (29%) have most often experienced a flight delay once and 3-times, 
22,6% of passengers had experienced it twice and 9,7% of passengers have experi-
enced it 5-times and more often.   

 

Tab. 5  Number of an experienced flight delay  

 Number  
of respondents % 

Once 9 29 

Twice 7 22,6 

3-times 9 29 

5-times 3 9,7 
6-times and more 
often  3 9,7 

Source: Authors 

Most passengers (91,7%) don’t require a compensation from the airline.  

   

Tab. 6  Requirement of a compensation from the airline  

 Number  
of respondents % 

No 55 91,7 

Yes 5 8,3 

Source: Authors 

Most of passengers (70%) don’t know about possibility of compensation in case of 
cancellation/delay of flight exceeding 3 hours within the territory EU.  

 
Tab. 7  Knowledge about rights in case of cancellation/delay of flight exceeding 3 

hours within the territory of EU  

 Number  
of respondents % 

No 42 70 

Yes 18 30 

Source: Authors 
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Most of passengers (70%) don’t know about possibility of compensation in case of 
cancellation/delay of flight exceeding 3 hours between an EU airport a non-EU airport. 

   

Tab. 8  Knowledge about rights in case of cancellation/delay of flight exceeding 3 
hours between an EU airport and a non-EU airport 

 Number  
of respondents % 

No 42 70 

Yes 18 30 

Source: Authors 

Most of passengers (60%) don’t know about a right to refreshment and free tele-
phone, fax or e-mail communication. 

Tab. 9  Knowledge about rights in case of a flight delayed more than 2 hours  

 Number  
of respondents % 

No 36 60 

Yes 24 40 

Source: Authors 

More than a half of passengers (56,7%) know about their right to be provided by 
accommodation when the flight is postponed until the night hours.  

Tab. 10  Knowledge about rights in case of a flight postponed until the night hours  

 Number  
of respondents % 

No  26 43,3 

Yes 34 56,7 

Source: Authors 

Most passengers (78,3%) don’t know about their right to be offered a refund of 
air-ticket in case the flight is delayed for 5 or more hours.   

Tab. 11  Knowledge about right in case of a flight delayed for 5 or more hours  

 Number  
of respondents % 

No 47 78,3 

Yes 13 21,7 

Source: Authors 

 

Most passengers (73,3%) don’t know about their right of a compensation in case 
of lost, damaged or late delivered luggage.   
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Tab. 12  Knowledge about rights in case of a lost, damaged or late delivered luggage  

 Number  
of respondents % 

No 44 73,3 

Yes 16 26,7 

Source: Authors  

Almost all passengers (91,7%) don’t know about their right of a compensation of 
the cleaning shop cost in case of damages on clothes, caused by stewardess.   

 
Tab. 13  Knowledge about right in case of damages on clothes caused by stewardess 

 Number of 
respondents % 

No 55 91,7 

Yes 5 8,3 

Source: Authors  

 The results of the inquiry show, that most of the air passengers (60 respondents) 
do not know about their rights. They are not enough informed. These questions confirm 
that passengers actually need to be informed.  

Therefore, we recommend the airlines to issue to the passengers, together with 
purchased air tickets, free brochures informing them about their rights. By doing so, the 
airline providing such brochures will gain good reputation on the market and overrun 
the competition, because the loyalty of passengers will increase with the certainty, that 
the airline would take care of them in case of delay or other unpleasant situation.  

When the passenger feels unique and protected by the airline, she or he will rec-
ommend the airline and spreads its good reputation. With increasing loyalty of the pas-
sengers, profits of the airline will grow up too. With the right marketing strategy, the 
airline could make part of well-known and preferred airlines. We came to this inclusion 
based on interviews with passengers conducting during inquiry, when the respondents 
have indignantly described their negative experience. 

 
 
Conclusion 

 
The rise of airlines and air passengers in EU causes, that there will be more discus-

sions about air passenger’s rights and their better protection. A leading role in protecting 
air passenger’s rights plays the EU regulation. It adopts the minimum standard of rights, 
granted to air passengers. Even the fact, the national legislation can grant broader scope 
of rights, this is not case of the Slovak Republic. The results of the inquiry show, that 
most of the air passengers (60 respondents) don’t know about their rights because they 
are not adequately informed. Therefore, we recommend the airlines to provide to pas-
sengers (together with purchased air tickets), free brochures informing them about their 
rights. 
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Abstract  

On February 23, 2018, the Act No. 282/2017 Coll. amending Act No. 186/2009 Coll. on 
Financial Intermediation and Financial Advisory and on amendments to some acts as 
amended and amending Act No. 39/2015 Coll. on Insurance and on amendments to 
certain Laws as amended entered info force, which has tranposed the Directive (EU) of 
the European Parliament and of the Council 2016/97 of 20 January 2016 on insurance 
distribution (recast) (OJ L 26, 2.2.2016) and introduced key changes to financial inter-
mediation and financial advice legislation. Despite the numerous innovations that im-
proved the regulation of this area, it seems appropriate to introduce several proposals 
de lege ferenda as possibilities for the future regulation of the financial intermediation 
and financial advisory. 
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Úvod 

 
Základným formálnym prameňom práva pre právnu úpravu sprostredkovania a po-

radenstva v oblasti zmlúv o poskytnutí finančných služieb je zákon č. 186/2009 Z. z. 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“). 
V čase prijatia zákona o finančnom sprostredkovaní reagoval zákonodarca na potrebu 
vytvorenia jednotných podmienok pre podnikanie a vykonávanie činnosti finančných 
agentov a finančných poradcov v rôznych sektoroch finančného trhu. Priame i nepriame 
novely zákona o finančnom sprostredkovaní boli vyvolané dynamickým vývojom daného 
sektora, ako aj európskym právom. Zoznam zákonom o finančnom sprostredkovaní pre-
beraných právne záväzných aktov Európskej únie tvoria smernica Európskeho parla-
mentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi a o zmene 
a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 
kap. 6/zv. 7; Ú. v. EÚ L 145, 30. 4. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/31/ES z 5. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006) v znení smernice Európ-
skeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007) 
a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. 
                                                
1 JUDr. Andrea Slezáková, LL.M., PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra ob-

chodného práva, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, e-mail: andrea.slezakova@euba.sk 
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EÚ L 76, 19. 3. 2008), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decem-
bra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 04; Ú. 
v. ES L 9, 15. 1. 2003), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. 
februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností urče-
ných na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 
1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v znení nariadenia (EÚ) 2016/1011 (Ú. v. EÚ L 
171, 29. 6. 2016) a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 
2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2. 2. 2016).  

Početné novely zákona o finančnom sprostredkovaní prispeli k skvalitneniu právnej 
úpravy. Predovšetkým ostatná novela, zákon č. 282/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zaviedla niekoľko zásadných zmien v regulácii finančného 
sprostredkovania a finančného poradenstva. 

V nadväznosti na uvedené sa ako vhodné javí zamyslieť sa a ponúknuť niekoľko 
návrhov de lege ferenda, ktoré by mohli priniesť zlepšenie regulatórneho prostredia. 

 
 
1 Metodika práce 

 
Článok predstavuje úvahy de lege ferenda, pri ktorých máme za to, že skvalitňujú 

v súčasnosti platnú a účinnú právnu úpravu. Preto bola použitá vedecká metóda analýza. 

 
 
2 Výsledky a diskusia 

 
V demokratickom štáte je ústavným právom zaručujúcim voľný vstup na trh ako 

vôľovou a intelektuálnou šikovnosťou podmienená možnosť vlastnej obživy (Mamojka, 
2008). K zadefinovaniu predmetu podnikania dochádza už v čase založenia obchodnej 
spoločnosti, predstavuje vyústenie istého podnikateľského zámeru. K jeho utvrdeniu do-
chádza pri vzniku obchodnej spoločnosti na základe zápisu do obchodného registra. 
Predmetom činnosti  obchodnej spoločnosti môže byť v zásade všetko, s výnimkou čin-
ností, ktoré sú vyhradené štátu alebo zákonom určeným právnickým osobám, činností, 
ktorých prevádzkovanie je zákonom zakázané, a činností, ktorých vykonávanie by bolo 
v rozpore s princípom dobrých mravov (Dvořák, 2005). A tak môžeme konštatovať, že 
existuje početná skupina predmetov činnosti obchodných spoločností. V praxi predsta-
vuje vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva relatívne 
frekventovaný predmet činnosti obchodných spoločností. K 31. decembru 2017 bolo v 
registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z 
iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovate-
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ľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (ďalej len „regis-
ter“) zaregistrovaných 38 754 subjektov.2 S cieľom skvalitnenia regulatórneho prostre-
dia, uvádzame niekoľko podnetov na zmenu právnej úpravy finančného sprostredkova-
nia a finančného poradenstva. 

 
Návrh de lege ferenda č. 1 

Ustanovenie § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostred-
kovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
účinnom do 22. februára 2018 (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní účinný do 
22. februára 2018“) v prípade jednoosobového štatutárneho orgánu vyžadovalo odbornú 
spôsobilosť u štatutára, pokiaľ ide o kolektívny štatutárny orgán, aspoň u jedného z jeho 
členov alebo aspoň u jedného odborného garanta.3 V ustanovení § 21 zákona o finanč-
nom sprostredkovaní účinnom do 22. februára 2018 (upravujúcom právny inštitút od-
bornej spôsobilosti) sa nachádzala požiadavka na kumulatívne plnenie povinnosti odbor-
nej spôsobilosti, t. zn. pri jednoosobovom štatutárnom orgáne, ide o fyzickú osobu tvo-
riacu tento orgán a aspoň jedného odborného garanta samostatného finančného 
agenta/finančného poradcu, pri viacosobovom štatutárnom orgáne, ide o požiadavku 
kladenú aspoň na jedného člena a aspoň jedného odborného garanta samostatného fi-
nančného agenta/finančného poradcu. Existoval rozpor medzi dvoma zákonnými usta-
noveniami. Načrtnutú diskrepanciu bolo možné preklenúť výkladom v prospech sub-
jektu. Bolo teda možné odhliadnuť od požiadavky odbornej spôsobilosti v štatutárnom 
orgáne, resp. aspoň u jedného jeho člena, ak ide o viacosobový orgán a plnenie pred-
metnej požiadavky, zabezpečoval odborný garant samostatného finančného agenta/fi-
nančného poradcu. 

S účinnosťou od 23. februára 2018 bol horeuvedený nesúlad zákonných ustanovení 
odstránený.  Žiadateľ4, ktorým je právnická osoba, musí v súlade s platnou právnou 
úpravou preukázať okrem iného splnenie zákonnej podmienky, a to odbornej spôsobi-
losti fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo aspoň jednej fyzickej 
osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa zodpovedným za vykonávanie 
finančného sprostredkovania a odborného garanta žiadateľa. Predmetná zákonná pod-
mienka (aj spolu s ďalšími) musí byť splnená nepretržite počas celej doby platnosti po-
volenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta/finančného poradcu. 
Z uvedeného vyplýva, že odborne spôsobilým musí byť odborný garant samostatného 
finančného agenta/finančného poradcu a zároveň aj štatutár, resp. člen štatutárneho 
orgánu samostatného finančného agenta/finančného poradcu.  

                                                
2 Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2017, s. 22. Do-

stupné na https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/SC-UDF_2017_web.pdf. [cit. 2018-
06-06]. 

3 Dodávame, že zákonná úprava finančného sprostredkovania a finančného poradenstva od začiatku účinnosti 
stanovovala podmienky  obligatórneho zriadenia funkcie  vedúceho zamestnanca samostatného finančného 
agenta. S účinnosťou od 1. januára 2016 bo vypustený pojem vedúci zamestnanec a nahradený pojmom 
odborný garant samostatného finančného agenta. Zákon o finančnom sprostredkovaní v ustanovení 
§ 4 písm. l) definuje odborného garanta ako  osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obchodnoprávnom 
vzťahu s finančným agentom alebo finančným poradcom zodpovednú za vykonávanie finančného sprostred-
kovania alebo finančného poradenstva. 

4 Pozn. žiadateľom o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta alebo fi-
nančného poradcu. 
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Máme za to, že sa ako vhodné javí do budúcnosti v regulácii upraviť povinnosť 
v prípade viacosobového orgánu  preukázať odbornú spôsobilosť všetkých členov štatu-
tárneho orgánu žiadateľa. S uvedeným súvisí aj ďalšia zákonná povinnosť samostatného 
finančného agenta/finančného poradcu. Podľa ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o finanč-
nom sprostredkovaní ak má štatutárny orgán finančného agenta alebo štatutárny orgán 
finančného poradcu viac členov, finančný agent alebo finančný poradca je povinný pí-
somne ustanoviť aspoň jedného člena štatutárneho orgánu, ktorý bude zodpovedný za 
vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Na predmetnú 
reguláciu nadväzuje ustanovenie § 21 ods. 7 zákona o finančnom sprostredkovaní, podľa 
ktorého samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo 
aspoň jeden člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta podľa ustano-
venia  

§ 24 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní a odborný garant samostatného 
finančného agenta musia spĺňať požiadavky najmenej pre vyšší stupeň odbornej spôso-
bilosti.  Z uvedeného vyplýva, že ako právnická osoba samostatný finančný agent je 
povinný určiť si v prípade viacosobového štatutárneho orgánu jedného člena, ktorý bude 
zodpovedný  
za finančné sprostredkovanie. Tento musí dosiahnuť najmenej vyšší stupeň odbornej 
spôsobilosti, ktorým sa rozumie ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie, najme-
nej trojročná odborná prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné 
sprostredkovanie, úspešne vykonaná odborná skúška a absolvovanie osobitného finanč-
ného vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné 
sprostredkovanie.5 Sme názoru, že v právnej úprave by mala byť vyjadrená regulatórna 
požiadavka na dosiahnutie najvyššieho stupňa odbornej spôsobilosti u člena štatutár-
neho orgánu, ktorý je zodpovedný za finančné sprostredkovanie. Predmetný návrh de 
lege ferenda odôvodňujeme tým, že by došlo k zosúladeniu požiadaviek na odbornú 
spôsobilosť samostaného finančného agenta  a finančného poradcu. Už podľa v súčas-
nosti platnej právnej úpravy (ustanovenie § 21 ods. 8 zákona o finančnom sprostredko-
vaní) je člen štatutárneho orgánu finančného poradcu, ktorý bude zodpovedný za vyko-
návanie finančného poradenstva, povinný spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbor-
nej spôsobilosti.6 Pre úplnosť dodávame, že najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je 
ukončené najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, najmenej sedemročná odborná 
prax v sektore, v ktorom má osoba záujem vykonávať finančné sprostredkovanie, ús-
pešne vykonaná odborná skúška s certifikátom a absolvovanie osobitného finančného 
vzdelávania pre každý sektor, v ktorom je osoba oprávnená vykonávať finančné pora-
denstvo.7 

 
  

                                                
5 Porovnaj ustanovenie § 21 ods. 3 písm. c) zákona o finančnom sprostredkovaní. 
6 Pozn.: Pre ostatných členov štatutárneho orgánu by platila povinnosť dosiahnuť vyšší stupeň odbornej spô-

sobilosti. 
7 Porovnaj ustanovenie § 21 ods. 3 písm. d) zákona o finančnom sprostredkovaní. 
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Návrh de lege ferenda č. 2 

Na základe skutočnosti, že samostatný finančný agent a finančný poradca patria 
okrem iného medzi dohliadané subjekty finančného trhu, u ktorých sa ingerencia verej-
nej moci prejavuje i pri vstupe na trh, povinnosťou získať povolenie na vykonávanie 
činnosti, považujeme za nevyhnutné, aby bolo ich podnikanie monitorované prostred-
níctvom predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. 

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska predstavuje právny inštitút vy-
skytujúci sa v rôznych zákonných úpravách z oblasti finančného trhu (napríklad bankov-
níctvo, starobné dôchodkové sporenie či doplnkové dôchodkové sporenie). Predstavuje 
súbor právnych noriem, z ktorých vyplýva povinnosť žiadať o súhlas Národnej banky 
pred vykonaním určitého právneho úkonu. 

Za ustanovenie § 18 zákona o finančnom sprostredkovaní navrhujeme zaradiť nové 
ustanovenie § 18a, ktoré hovorí:  

1. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou 

a) na ustanovenie odborného garanta samostatného finančného agenta alebo 
finančného poradcu,  

b) na voľbu alebo menovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho 
alebo dozorného orgánu samostatného finančného agenta alebo finanč-
ného poradcu, 

c) na zmenu sídla alebo miesta podnikania samostatného finančného agenta 
alebo finančného poradcu, 

d) na zmenu obchodného mena samostatného finančného agenta alebo fi-
nančného poradcu, 

e) na vrátenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného 
agenta alebo finančného poradcu. 

2. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska 

a) podľa ods. 1 písm. a) musí byť preukázaná odborná spôsobilosť a dôvery-
hodnosť osoby navrhovanej na ustanovenie za odborného garanta samo-
statného finančného agenta alebo finančného poradcu,  

b) podľa ods. 1 písm. b) musí byť preukázaná odborná spôsobilosť a dôvery-
hodnosť osôb navrhovaných na voľbu alebo menovanie za členov štatutár-
neho alebo dozorného orgánu samostatného finančného agenta alebo fi-
nančného poradcu, 

c) podľa ods. 1 písm. c) je potrebné doručiť listinné dôkazy obsahujúce infor-
mácie o novom sídle alebo mieste podnikania, 

d) podľa ods. 1 písm. d) je potrebné doručiť listinné dôkazy obsahujúce infor-
mácie o novom obchodnom mene, 

e) podľa ods. 1 písm. e) je potrebné doručiť listinné dôkazy preukazujúce, že 
samostatný finančný agent už nevykonáva finančné sprostredkovanie a má 
vyrovnané všetky záväzky voči klientom, alebo doklady preukazujúce, že 
finančný poradca už nevykonáva finančné poradenstvo a má vyrovnané 
všetky záväzky voči klientom. 

3. Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podá-
vajú samostatný finančný agent alebo finančný poradca. 
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4. O žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska roz-
hodne do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti Národná banka Slovenska. 
Na konanie a rozhodovanie o žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu sa 
vzťahuje zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5. V rozhodnutí o vydaní predchádzajúceho súhlasu určí Národná banka Sloven-
ska lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, v prípade, že nebol 
právny úkon vykonaný. Na vykonanie úkonu, na ktorý bol vydaný predchádza-
júci súhlas, musí byť určená lehota najmenej jeden mesiac a najviac šesť me-
siacov. 

6. Právny úkon podliehajúci žiadosti podľa ods. 1, ktorý vykonal samostatný fi-
nančný agent alebo finančný poradca, bez predchádzajúceho súhlasu Národnej 
banky Slovenska, je neplatný.“ 

 
V návrhu de lege ferenda č. 2 sme zvolili okruhy vzťahujúce sa najmä na perso-

nálny substrát. Jeho pôsobenie v samostatnom finančnom agentovi alebo finančnom 
poradcovi považujeme za kľúčové. Či ide o odborného garanta, člena štatutárneho alebo 
dozorného orgánu, ich manažérske rozhodnutia patria medzi zásadné prvky „dynamiky“ 
výkonu finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Preto je nutné, aby 
bola ich dôveryhodnosť a odborná spôsobilosť preverovaná nielen v povoľovacom ko-
naní, ale aj pri každej voľbe, menovaní či ustanovení do funkcie. Dopĺňame, že ako 
nevyhnutnosť vnímame potrebu opätovného vydania predchádzajúceho súhlasu Národ-
nej banky Slovenska po uplynutí funkčných období v štatutárnych či dozorných orgánoch 
samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu, a to najmä z dôvodu opa-
kovaného preverenia zákonnej požiadavky na dôveryhodnosť. Ďalší okruh predstavuje 
zmena sídla, miesta podnikania a obchodného mena, keďže ide podľa nášho názoru 
o kľúčové údaje. Pritom spresňujeme, že orgán dohľadu nezasahuje do právomocí a 
kompetencií, ktoré prináležia registrovému súdu pri realizácii predmetných zmien (resp. 
živnostenskému úradu). Ide len o diapazón informácií, o ktorých by sa mala podľa nášho 
názoru dozvedieť Národná banka Slovenska ešte pred ich uskutočnením. Predchádzajú-
cemu súhlasu Národnej banky Slovenska by taktiež malo podliehať vrátenie povolenia, 
a to z dôvodu systematickosti. Ak dochádza k ingerencii zo strany verejnej moci pri 
vstupe na trh, považujeme za logické, aby bola zachovaná ingerencia aj pri výstupe. Na 
základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska a vykonaním príslušného 
právneho úkonu dôjde k ukončeniu podnikania. Považujeme za nevyhnuté, aby tak na-
toľko závažným krokom samostatného finančného agenta alebo finančného poradcu 
preskúmal orgán dohľadu či subjekt nezabudol na plnenie záväzkov voči svojim klien-
tom. 

Účelom predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je sledovanie a za-
bezpečenie riadneho výkonu činnosti, a preto sa ako osobitne vhodná javí jeho inkorpo-
rácia do právnej úpravy finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Ide o 
efektívny nástroj sledovania vybraných právnych úkonov u samostatného finančného 
agenta a u finančného poradcu.  
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Návrh de lege ferenda č. 3 

Za nežiaduci element súčasnej právnej úpravy považujeme v ustanovení § 13 
ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní obsiahnuté oprávnenie Národnej banky Slo-
venska delegovať vedenie registra na inú právnickú osobu. Predmetnú reguláciu pova-
žujeme za nevhodnú a ohrozujúcu stabilitu finančného trhu. Je vágna, neurčuje pod-
mienky, za ktorých môže Národná banka Slovenska svojím právom disponovať. Rovnako 
absentuje regulácia určujúca zákonné podmienky, ktoré musí spĺňať právnická osoba, 
na ktorú má byť vedenie registra delegované. Osobitne členovia štatutárneho a dozor-
ného orgánu, ako i zamestnanci právnickej osoby by mali byť podľa nášho názoru dô-
veryhodní a dosiahnuť najmenej päťročnú prax na finančnom trhu. Taktiež zákonodarca 
zabudol na potenciálny konflikt záujmov, z ktorého vyplýva, že v právnickej osobe, ktorej 
má byť delegované vedenie registra, by nemali byť majetkovo angažovaní finanční 
agenti alebo finanční poradcovia, alebo osoby tvoriace skupinu s úzkymi väzbami s nimi. 
Náš návrh de lege ferenda č. 3 spočíva vo vypustení ustanovenia druhej vety § 13 ods. 
1 zákona o finančnom sprostredkovaní.  

Uvedené odôvodňujeme absenciou podmienok, za ktorých má dôjsť k zvereniu čin-
nosti – vedenia registra. Rovnako vnímane register a všetky úkony s ním spojené ako 
jeden z core business Národnej banky Slovenska, pri ktorom je potenciálny outsourcing 
do súkromnej sféry podľa nášho názoru nevhodný. Je nutné zvážiť koľko citlivých údajov 
je inkorporovaných v registri a aké riziká sú spojené s tým, že nimi bude disponovať 
ďalšia právnická osoba. Taktiež nesmieme obísť skutočnosť, že poplatky spojené 
s úkonmi pri vedení registra sú príjmom Národnej banky Slovenska, ktorý by sa v prípade 
outsourcingu tejto činnosti stal príjmom súkromnej právnickej osoby. Je zrejmé, že ap-
likácia ustanovenia druhej vety § 13 ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní so se-
bou prináša nevýhody ekonomického charakteru, a preto navrhujeme vypustenie pred-
metnej vety. 

 
 
Záver 

 
Dňa 23. februára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 282/2017 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom pora-
denstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto je do právneho poriadku Slovenskej re-
publiky transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. 
januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2. 2. 2016) 
a do právnej úpravy finančného sprostredkovania a finančného poradenstva zavádza-
júca kľúčové zmeny. I napriek početným inováciám  skvalitňujúcim reguláciu daného 
segmentu sa ako vhodné javí zamyslieť sa a uviesť niekoľko „zlepšovacích“ návrhov de 
lege ferenda do právnej úpravy finančného sprostredkovania a finančného poradenstva 
pro futuro.  
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Abstract  

In the current post-crisis period, the implementation of Corporate Governance principles 
has proven to be important. The Organization of Economic Cooperation and Develop-
ment considers failure of Corporate Governance as one of the causes of the latest finan-
cial and economic crisis. We assume that the higher quality of institutional environment 
point to higher performance of the economy. The aim of the paper is to quantify the 
implementation of Corporate Governance in the European Union through selected qual-
itative indicators and his impact on economies. We have verified that countries with 
better values of judicial independence, protection of property rights, corruption, minority 
investor protection, extent of conflict of interest and resolving insolvency have a higher 
value of gross domestic product per capita. The index of enforcing contracts was statis-
tically insignificant. 
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Introduction 

 
Corporate Governance has been more intensively processed after economic crisis 

of 2008, when the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
identified the failure of Corporate Governance as one of the main causes of this deep 
recession (Kirkpatrick, 2009). According Klimiková and Muchová (2017): “weak and ine-
ffective governance of financial institutions has been widely cited as an important con-
tributory factor in the massive failure of financial sector decision making that led to the 
global financial crisis”. Author's collective Hučka, Malý and Okruhlica (2007) defines the 
term of Corporate Governance "as an issues of proprietary relationships and systems by 
which owners exercise their proprietary rights and control over the management area 
of the company; at the same time, Corporate Governance includes processes, structures 
and relationships, by which administrative authorities supervise the work of their exe-
cutive staff." “In the wake of the crisis, financial institution governance was too often 
revealed as a set of arrangements that approved risky strategies, was blind to the dan-
gers on the balance sheet and in the global economy (Klimiková & Muchová, 2017)”. 

Based on the experience of Corporate Governance failures since the 1970s, firms 
implemented principles and rules into its internal processes in form of written Codes and 
                                                
1 Ing. Dušan Steinhauser, PhD. University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Department of 

International Trade, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, e-mail: dusan.steinhauser@euba.sk 
2 Ing. Miroslava Čukanová, PhD. University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Department of 

Services and Tourism, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, e-mail: miroslava.cukanova@euba.sk 
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in form of establishment of responsible positions: “In order to abide by the rules of 
corporate governance several companies have appointed also “Chief Governance Offi-
cers” and yet, there is still some confusion about what these officers do. There is a 
disparity between what these officers actually do, as practice depends on the company’s 
circumstances. Moreover, there is also great disparity between what is “written” in the 
corporate governance code and corporate governance practices „done” (controversy be-
tween perception and reality) (Knapik & Krajčík, 2012).” Corporate Governance is usually 
processed as microeconomic issues, however, by Kittová and Steinhauser (2017) pro-
cessed this theme especially in the context of the interaction between the institutional 
and macroeconomic environment of companies. In this way, the paper contains evidence 
and arguments for a constant effort to improve the institutional environment of compa-
nies. The authors assumed that the better quality of the institutional environment means 
better macroeconomic conditions; and vice versa - favourable macroeconomic conditions 
have a positive impact on the quality of the institutional environment. The role of the 
state should be to support the protection of property rights, further on in the constant 
effort to suppress corruption and to promote the access of enterprises to sources of 
financing. Companies should further implement the principles of Corporate Governance 
into their internal processes. In this way, they will gain better access to financial sources 
and gain a competitive advantage at the organizational level. 

Corporate Governance is theoretically explained most often in the background of 
the new institutional economic theory and in the theory of transaction costs. The theo-
retical basis for Corporate Governance was mainly provided by the work and definition 
of governance structures by the Nobel Prize winner for Economist Williamson (1990). 
The amount of transaction costs is difficult to quantify, but author Okruhlica (2013) 
recommends using qualitative indices, in this case competitiveness indices. An analogue 
approach has chosen by author's team, Hasan, Kobeissi and Song (2014), applied qu-
antitative analysis on Corporate Governance, specifically multiregional analysis. Stein-
hauser (2015) used as a measure the amount transaction costs and as at the same times 
an indicator of the institutional environment quality - the credit derivatives, namely Cre-
dit Default Swaps (CDS). Index of Institutional Environment expressed using Credit De-
fault Swaps represents a negative value the CDS premium on the underlying asset (sove-
reign debt bonds of EU countries). The deterioration of the country's risk exposure repre-
sents an increase in amount of transaction costs, which is accompanied by an increase 
in the CDS premium, ie the decrease in the value of the institutional measurement index 
using the CDS. In our case, the CDS premium was used as a control variable to illustrate 
a complex model image. 

 
 
1 Methodology 

 
Corporate Governance is difficult to quantify. This is related to the problematic 

methodology for measuring the amount of transaction costs. However, we have applied 
a quantitative analysis of qualitative indicators. We assume that the higher quality of 
institutional environment level to higher performance of the economy. Aim of our paper 
is to quantify the implementation of Corporate Governance in the European Union (ex-
pect Luxembourg and Malta) through selected qualitative indicators. These variables and 
their choices have tried to adapt to the usual content of Corporate Governance theory. 
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The Corporate Governance implementation level correlates indirectly with the level of 
transaction costs in the institutional environment. Higher amount of index values pre-
sents higher institutional quality. We assume that the higher value of the selected in-
dexes indicates a higher quality of the institutional environment and a better implemen-
tation of the Corporate Governance principles. An even implementation principle of Cor-
porate Governance represents the transaction cost, but in a better institutional environ-
ment this implementation is less costly. These assumptions outputs are the same as in 
paper Kittová & Steinhauser (2017). Our work follows this paper and presents a conti-
nuation and deepening the analysis of other indexes. The implemented a descriptive 
and multiregional analysis, which we have processed in Gretl and the results were inter-
preted according to the literature (Pacáková et al., 2009; Lukáčik, Lukáčiková, Szomolá-
nyi, 2011). WDescription and source of variables shows table 1. 

 
Tab. 1  Description of variables 

Variables Description and source 

GDP per capita (current US$) 2015 
Gross Domestic Product per capita from 
year 2015 – dependent variable (World 
Development Indicators, WBG) 

Index_CDS 10Y 2014 

Index of Institutional Environment through 
Credit Default Swaps (10 years Senior Un-
secured Debt CR, Mid Spread) from year 
2014 – independent control variable 
(Thomson Reuters – Eikon Database) 

Judicial independence 2014 
Subindex Judicial Independence from year 
2014 – independent variable (The Fraser 
Institute) 

Protection of property rights 2014 
Subindex Protection of Property Rights 
from year 2014 – independent variable 
(The Fraser Institute) 

Extra payments/bribes/favoritism 2014 
Subindex Extra Payments, Bribes and Fa-
voritism from year 2014 – independent va-
riable (The Fraser Institute) 

Strength of minority investor protection index 
(0-10) 2015 

Subindex Strength of Minority Investor 
Protection from year 2015 – independent 
variable (Doing Business, WBG) 

Extent of conflict of interest regulation index 
(010) 2015 

Subindex Extent of Conflict of Interest Re-
gulation from year 2015 – independent va-
riable (Doing Business, WBG) 

Enforcing Contracts – DTF 2015 
Subindex Enforcing Contracts from year 
2015 – independent variable (Doing Busi-
ness, WBG) 

Resolving Insolvency – DTF 2015 
Subindex Resolving Insolvency from year 
2015 – independent variable (Doing Busi-
ness, WBG) 

Source: Own processing by WBG, 2017a; WBG, 2017b; The Fraser Institute, 2014; Thomson Reuters, 2018. 
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2 Results and Discussion 

 
In order to achieve the main aim of our paper we proceeded to quantitative analy-

sis. Table 2 contains input data descriptive statistics. We analysed 26 EU countries ex-
cept Luxembourg and Malta (N). The average GDP per capita was around 27,800 USD. 
The average value of the CDS Index was at -181 USD. The fact is that a higher index 
value means a higher quality of the institutional environment. For our needs is in-
teresting kurtosis and skewness. Kurtosis value higher than 1 means, that dataset con-
tains observations (states) with a variable value higher than normal distribution. In our 
case, we can say, that GDP per capita is divided normally within the countries surveyed; 
on the other hand, we have seen significant extreme observation.  

Skewness reveals the shape of the distribution. Positive rate skewness means a 
positive, right-handed asymmetric distribution (there are a larger number of countries 
with an index value less than the average). 

 
Tab. 2  Descriptive Statistics 

Variable N Mean Std. Dev. Skew. Kurt. 

GDP per capita (current US$) 
2015 26 27 836,98 15 666,82 0,50 -1,05 

Index CDS 10Y 2014 26 -173,27 199,37 -3,25 12,64 

Judicial independence 2014 26 6,12 2,03 0,04 -1,28 

Protection of property rights 
2014 26 6,46 1,55 0,20 -1,45 

Extra payments/bribes/favouri-
tism 2014 26 5,37 1,61 0,23 -1,25 

Strength of minority investor 
protection index (0-10) 2015 26 6,36 0,65 0,63 -0,38 

Extent of conflict of interest re-
gulation index (0-10) 2015 26 5,98 1,02 0,61 0,65 

Enforcing Contracts – DTF 
2015 26 65,88 9,17 -0,79 -0,47 

Resolving Insolvency – DTF 
2015 26 71,40 13,03 -0,19 -1,05 

Source: Own processing by WBG, 2017a; WBG, 2017b; The Fraser Institute, 2014; Thomson Reuters, 2018. 

 

Table 3 contains multiple regression analysis between GDP per capita and Subindex 
Judicial Independence. The model is statistic significant based on F-statistics and R-
squared explains up to 69 % of the observations. With an increase in Judicial Indepen-
dence by one point, we expect an increase in GDP per capita of approximately 6,097 
USD. Quantitative analysis has shown that with an increase in the quality of judicial 
independence we can expect an increase in economic performance. This conclusion de-
monstrates the need to implement Corporate Governance in economic processes. For 
comparison, the lowest value of this index is reached by the Slovak Republic (2, 65 
points Judicial Independence, GDP per capita 16 088 USD), the highest value of Finland 
(9, 32 Judicial Independence, GDP per capita 42 311 USD). 
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Tab. 3  Multiple Regression Analysis - Judicial independence 

Model 1: OLS, using observations 1-26 
Dependent variable: GDP_per_capita_currentUSD_2015 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −8329,31 7130,32 −1,168 0,2547  

Index_CDS_10Y_2014 6,54251 10,0257 0,6526 0,5205  
Judicial_indepen-
dence_2014 6097,07 982,306 6,207 <0,0001 

*
*
* 

 
R-squared 0,687760  Adjusted R-squared 0,660608 
F(2, 23) 25,33059  P-value(F) 1,54e-06 

Source: Own processing by WBG, 2017a; WBG, 2017b; The Fraser Institute, 2014; Thomson Reuters, 2018. 

 

Tab. 4  Multiple Regression Analysis - Protection of property rights 

Model 2: OLS, using observations 1-26 
Dependent variable: GDP_per_capita_currentUSD_2015 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −31562,4 8639,08 −3,653 0,0013 *
*
* 

Index_CDS_10Y_2014 −3,61040 9,12550 −0,3956 0,6960  

Protection_of_property_rig-
hts_2 

9092,28 1174,90 7,739 <0,0001 *
*
* 

 
R-squared  0,768233  Adjusted R-squared  0,748080 
F(2, 23)  38,11885  P-value(F)  4,99e-08 

Source: Own processing by WBG, 2017a; WBG, 2017b; The Fraser Institute, 2014; Thomson Reuters, 2018. 

 

The result of the regression analysis between GDP per capita and Protection of 
Property Rights is shown in Table 4. Statistical significance is similar Table 3. In this 
case, we expect an increase of GDP per capita by 9,092 USD with an increase in the 
index by 1 point. The lowest value of this index is Hungary (4.08 points Protection of 
Property Rights, GDP per capita 12 363 USD), the highest value of Finland (9.04 points 
of Protection of Property Rights, GDP per capita 42 311 USD). Proprietary rights pro-
tection is an essential component of Corporate Governance. The quality of the legal 
system, we can only recommend increasing the quality of the institutional environment 
in the field of property rights. 

Table 5 contains a statistically significant model between GDP per capita and index 
Extra Payments, Bribes and Favouritism. With an increase in this variable by one-point, 
we expect an increase in GDP per capita of 7,886 USD. The lowest value of this index is 
reached by the Slovak Republic (2.72 points Extra Payments, Bribes and Favouritism, 
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GDP per capita 16 088 USD), Finland's highest value (8.36 points Extra Payments, Bribes 
and Favouritism, GDP per capita 42 311 USD). Corruption under the new institutional 
economic theory is an informal institution (Liška et al., 2011). Its suppression, based on 
our analysis, contributes to a substantial increase in the performance of the economy 
by enhancing the quality of the institutional environment. 

 

Tab. 5  Multiple Regression Analysis - Extra payments/bribes/favouritism 

Model 3: OLS, using observations 1-26 
Dependent variable: GDP_per_capita_currentUSD_2015 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −14006,3 7989,75 −1,753 0,0929 * 

Index_CDS_10Y_2014 3,06633 10,2590 0,2989 0,7677  
Extra_payments_bribes_fa-
voritis 

7886,63 1269,30 6,213 <0,0001 *
*
* 

 
R-squared  0,688169  Adjusted R-squared  0,661053 
F(2, 23)  25,37892  P-value(F)  1,51e-06 

Source: Own processing by WBG, 2017a; WBG, 2017b; The Fraser Institute, 2014; Thomson Reuters, 2018. 

 

One of the partial areas of Corporate Governance and Codes is the protection of 
both majority and minority shareholders. These facts belong to the core of Corporate 
Governance theory. Regression analysis between GDP per capita and Subindex Strength 
of Minority Investor Protection is shown in Table 6. For this model, the impact of the 
CDS index on economic performance as a control variable was also statistically signi-
ficant. This model is based on F-statistics with lower reporting power and according to 
R-squared explains only 27 % of the observations. For this reason, we can only say that 
we expect an increase in economic performance with the growth of this variable country. 
The lowest value of this subindex is reached in Slovak Republic (2.72 points of the 
Strength of Minority Investor Protection, GDP per capita 16 088 USD). The highest value 
presents United Kingdom (7.8 points Strength of Minority Investor Protection, GDP per 
capita USD 43 876).  

 

Tab. 6  Multiple Regression Analysis - Strength of minority investor protection index 

Model 4: OLS, using observations 1-26 
Dependent variable: GDP_per_capita_currentUSD_2015 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −16365,6 27436,5 −0,5965 0,5567  

Index_CDS_10Y_2014 31,1129 13,9986 2,223 0,0364 *
* 

Power of minority_inves-
tor_p 

7800,57 4265,35 1,829 0,0804 * 
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R-squared  0,270789  Adjusted R-squared  0,207380 
F(2, 23)  4,270475  P-value(F)  0,026473 

Source: Own processing by WBG, 2017a; WBG, 2017b; The Fraser Institute, 2014; Thomson Reuters, 2018. 

 

The statistical significance of the model in Table 7 is equal to the previous model. 
In this case, we also assume that the growth of the Subindex Extent of Conflict of In-
terest Regulation increases the GDP per capita. The lowest value of this subindex is 
Hungary (4.0 points Subindex Extent of Conflict of Interest Regulation, GDP per capita 
12 363 USD). The highest value presents United Kingdom (8.3 points of the Subindex 
Extent of Conflict of Interest Regulation, GDP per capita 43 876 USD). Conflict of in-
terests is one of the most serious forms of corporate failure. 

 
Tab. 7  Multiple Regression Analysis - Extent of conflict of interest regulation index  

Model 5: OLS, using observations 1-26 
Dependent variable: GDP_per_capita_currentUSD_2015 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 535,137 17004,6 0,03147 0,9752  
Index_CDS_10Y_2014 28,3582 13,9612 2,031 0,0539 * 
Extent_of_conflict_of_in-
terest_ 5389,99 2728,03 1,976 0,0603 * 

 
R-squared 0,285944  Adjusted R-squared 0,223852 
F(2, 23) 4,605172  P-value(F) 0,020793 

Source: Own processing by WBG, 2017a; WBG, 2017b; The Fraser Institute, 2014; Thomson Reuters, 2018. 

 

Tab. 8  Multiple Regression Analysis - Enforcing Contracts  

Model 6: OLS, using observations 1-26 
Dependent variable: GDP_per_capita_currentUSD_2015 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 57321,6 25285,5 2,267 0,0331 *
* 

Index_CDS_10Y_2014 39,1765 16,5325 2,370 0,0266 *
* 

Enforcing_Contra-
cts_DTF_2015 −344,508 359,388 −0,9586 0,3477  

 
R-squared 0,196838  Adjusted R-squared 0,126997 
F(2, 23) 2,818400  P-value(F) 0,080397 

Source: Own processing by WBG, 2017a; WBG, 2017b; The Fraser Institute, 2014; Thomson Reuters, 2018. 
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Based on the regression model in Table 8, we cannot confirm the link between 
Subindex Enforcement Contracts and GDP per Capita. The lowest value of this subindex 
is reached by Cyprus (45.82 Enforcing Contracts, GDP per capita 23 243 USD), the hig-
hest value has Lithuania (77.88 Enforcing Contracts, GDP per capita 14 147 USD). 

The model shown in Table 9 between Subindex Resolving Insolvency and GDP per 
capita is statistically acceptable by the base of statistical tests. With the increase in the 
index by one point we expect growth GDP per capita by 904 USD. The lowest value of 
this subindex is reached by Lithuania (48.47 Resolving Insolvency, GDP per capita 14 
147 USD), Finland achieve the highest score (93.85 Resolving Insolvency, GDP per ca-
pita 42 311 USD). Business insolvency causes a deterioration of the institutional envi-
ronment by increasing of insolvency risk of enterprises, by reducing confidence in the 
business sector. This risk threatens others subjects of the supply and demand chain, 
too. 

 

Tab. 9  Multiple Regression Analysis - Resolving Insolvency  

Model 7: OLS, using observations 1-26 
Dependent variable: GDP_per_capita_currentUSD_2015 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const −36582,2 15083,5 −2,425 0,0236 *
* 

Index_CDS_10Y_2014 0,939495 12,5293 0,07498 0,9409  

Resolving_Insol-
vency_DTF_2015 904,452 191,678 4,719 <0,0001 

*
*
* 

 
R-squared 0,575594  Adjusted R-squared 0,538689 
F(2, 23) 15,59670  P-value(F) 0,000052 

Source: Own processing by WBG, 2017a; WBG, 2017b; The Fraser Institute, 2014; Thomson Reuters, 2018. 

 
 
Conclusion 

 
We have confirmed the opinion that higher quality of institutional environment po-

inted to higher performance of the economy. It could be applied on EU countries, which 
were objects of our observation without Malta and Luxembourg. In our paper we con-
firmed the premise that implementation of Corporate Governance indirectly correlates 
with the level of transaction costs. Higher value of indexes indicates a higher quality of 
the institutional environment that means lower level of transaction costs and better im-
plementation of the Corporate Governance principles. The implementation of corporate 
governance in form of principles or rules increases level of transaction costs however in 
a better institutional environment this implementation is less expensive. The strong lin-
kage and the relationship between the variables are confirmed among GDP per capita 
and variables in table 3, 4, 5. It means that Judicial Independence; Protection of Pro-
perty Rights; Extra Payments / Bribes / Favouritism significantly correlated with econo-
mic performance of countries as well as with implementation of Corporate Governance. 
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In other cases, models have low statistical significance, but the direction of the 
linkage indicates that with the increase in the quality of indices (Strength of Minority 
Investor Protection Index; Extent of Conflict of Interest Regulation Index; Resolving 
Insolvency) we can see also increase in quality of the implementation of Corporate Go-
vernance principles. These models also pointed out increasing of the economic perfor-
mance measured by GDP per capita (analysis in table 6, 7, 9). In one case, the regression 
model between Subindex Enforcement Contracts and GDP per capita in Table 8 was not 
confirmed. We assumed that there will be a linkage, because the issue of Corporate 
Governance can be understood as prevention of economic failures on microeconomic 
level. Governance should avoid the risk of opportunism and thus increase enforcement 
of contracts. To our surprise, the linkage between these variables was not confirmed.  

Here we have space to return in to the work of Wiliamson (1990) and his gover-
nment structures which is related to the protection of contract failures from all contract 
parties. It is also related to the theoretical apparatus of opportunistic behaviour, 
asymmetric information and asset specificity. This also explains the selection of all 
factors that present the Corporate Governance implementation. This means connection 
between macro- and microeconomic perception. The performance of micro-level entities 
is reflected at the macroeconomic level. This means that the failure of economic subjects 
increases the risk of the crisis. To reduce the risk of the crisis, we recommend increasing 
the quality of implementation Corporate Governance principles by individual economic 
entities as well as for decision makers. This link and recommendation is found in much 
of the influential literature.  We have confirmed this conclusion by updating of database 
and selecting of variable set. Authors Knapik and Krajcik (2012) claim that Corporate 
Governance failures triggered the 2008 economic crisis (careless implementation of the 
principles and rules). They also argue that respect for these principles has the potential 
to restore lost confidence in the financial sector to gain capital for further development 
of corporations and growth: “Companies that fail to reform their governance will find 
themselves in a competitive disadvantage when they try to obtain capital to finance 
growth. High governance standards must be seen in practices and results of corporate 
activities. Good corporate governance is not easy and it is neither formal nor ceremony. 
An efficient board of directors involves a combination of right people, the right structure, 
and the right processes. It is the real challenge to determine the right combination for 
each individual company. Each company and country should consider its own circum-
stances before choosing the best way to improve corporate governance and prevent 
corporate failures.” 
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Metódy zisťovania lojality zákazníkov  
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Methods of measuring customer loyalty 
Abstract  

The aim of this article is highlighting the importance of measuring customer loyalty 
through the most commonly used methods in practice. By explaining these methods, 
the article introduces concepts to close customer loyalty and its monitoring, for example 
future intentions, long duration of relationship, retention, volume of purchases, and so 
on. In the next part, some selected models, such as the Walker Model, the Net Promoter 
Score, the Multidimensional model and the Trust-based commitment model, are intro-
duced. They were chosen to describe because of their clarity and simplicity in practice. 
Primarily used method in the processing of this scientific article was content analysis of 
secondary data, namely Slovak and foreign sources in the subject matter. The conclusion 
from this article is an explanation of the nature and the differences between these men-
tioned methods. 
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Úvod  

 
Vernosť zákazníkov je jedným z hlavných predpokladov úspešného fungovania 

firmy v konkurenčnom prostredí. Väčšina firiem sa preto snaží vernosť zákazníkov merať 
a investuje nemalé zdroje do výskumov zákazníckej spokojnosti. Výskumy zákazníckej 
spokojnosti sú neoddeliteľnou súčasťou marketingových výskumov mnohých firiem. Po-
jem vernosť zákazníka nemožno jednoducho stotožniť s pravdepodobnosťou budúcich 
realizovaných nákupov. To, že zákazník nakupuje výrobky od určitej firmy, ešte nezna-
mená, že ide o verného zákazníka. Zákazníka k tomu môže viesť mnoho dôvodov: na-
príklad dostupnosť dodávateľa, neznalosť alternatív, zvyk, cenový dôvod či iné skutoč-
nosti, ako je časovo špecifikovaná zmluva a ďalšie bariéry odchodu. Ak sa situácia pri 
týchto faktoroch zmení, zákazník môže okamžite prejsť ku konkurencii.  

Lojalita je naproti tomu stav mysle, emočný postoj zákazníka k výrobkom a služ-
bám, ale aj racionálne zhodnotenie doterajšej skúsenosti s obchodným vzťahom (Vavra, 
1997). Lojalita je tak jedným z hlavných faktorov, ktoré budúce nákupy ovplyvňujú, a 
jej dosiahnutie by malo byť cieľom každej firemnej stratégie, pretože je stabilnejšia v 
čase v porovnaní s ďalšími faktormi ako súčasná spokojnosť zákazníka s kvalitou výrob-
kov a služieb a vnímanie imidžu spoločnosti. 

                                                
1 Ing. Katarína Súkeníková, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra marketingu, Dol-

nozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5, e-mail: katarina.sukenikova@euba.sk 
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1 Metodika práce 

 
Hlavným cieľom príspevku je deklarovať dôležitosť merania zákazníckej lojality pro-

stredníctvom najčastejšie využívaných metód v praxi. Prostredníctvom vysvetlenia 
týchto metód článok oboznamuje s pojmami blízkymi lojalite zákazníka a jej sledovaniu 
ako napr. budúce zámery, dlhodobosť vzťahov, zotrvávanie zákazníka, objem nákupov 
a pod. V ďalšej časti príspevku sú bližšie predstavené vybrané modely, ktorými sú model 
Walker, Net Promoter Score, multidimenzionálny model a model záväzku založený na 
dôvere. Primárne využívanou metódou pri spracovávaní tohto vedeckého článku bola 
obsahová analýza sekundárnych údajov, konkrétne najmä zahraničných zdrojov v pred-
metnej problematike. 

 
 
2 Výsledky a diskusia 

 
Meranie lojality zákazníkov je možné realizovať pomocou nasledovných troch naj-

používanejších metód v praxi: 

 Meranie budúcich zámerov zákazníkov ‒ čiastočne nadväzuje na meranie v ob-
lasti spokojnosti zákazníkov. Súčasťou otázok hodnotiacich spokojnosť zákaz-
níkov sú tiež otázky týkajúce sa budúceho nákupného zámeru zákazníkov (od-
porúčanie známym, opakovanie nákupu, načasovanie kúpy a pod.). Zmyslom 
tu je predovšetkým snaha odhadnúť percentuálnu pravdepodobnosť opakova-
ných nákupov.  

Pre dosiahnutie vhodného škálovania je možné použiť päťstupňovú Likertovu škálu 
hodnotenia stupňa lojality zákazníkov. 

 

Tab. 1  Meranie budúcich zámerov zákazníka 

Typ otázky 

 

 

 Stupeň       
lojality 

Ak budete 
v budúcnosti 
nakupovať,...

Odporučili by 
ste náš 
produkt 

priateľom 
a známym? 

Domnievate 
sa, že objem 

vašich 
nákupov bude 
v budúcnosti... 

Odhadovaná 
pravdepodobnosť 

opakovaných 
nákupov 

Veľmi 
lojálny 

zákazník 

Vyberie si náš 
produkt bez 

váhania, 

Celkom určite významne stúpať Vyššia než 80% 

Menej 
lojálny 

zákazník 

Pravdepodobne 
si náš produkt 

kúpi, 

Pravdepodobne mierne stúpať 60‒80% 

Indiferentný 
zákazník 

Bude zvažovať 
opätovný 

Nevie Stabilný 40‒60% 



Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 40 (2/2018); Roč./Vol.: 11 

248 

nákup nášho 
produktu, 

Veľmi 
neistý 

zákazník 

Bude váhať 
a asi si náš 
produkt už 
nevyberie, 

Pravdepodobne 
nie 

mierne klesať 20‒40% 

Stratený 
zákazník 

Určite si náš 
produkt už 

nekúpi, 

Určite nie významne klesať Menej ako 20% 

Zdroj: J. Nenadál, 2001, s. 101. 

 

 Meranie prostredníctvom získaných, respektíve stratených zákazní-
kov – toto meranie môže byť využité ako doplnok k získaniu informácií o prav-
depodobnosti opakovania nákupu sledovaných zákazníkov. Ako vhodný ukazo-
vateľ je zvolený pomer novozískaných zákazníkov k celkovému počtu zákazní-
kov za určité časové obdobie (najčastejšie štvrťrok, polrok, rok). Je dôležité, 
aby firma nadviazala kontakt so stratenými zákazníkmi a analyzovala príčiny, 
prečo s firmou nespolupracujú, odhalila tak, prečo k daným okolnostiam prišlo. 
Organizácie, ktorých úsilie sa končí zistením miery spokojnosti zákazníka, sa 
pripravujú o možnosť odhaliť skrytú nespokojnosť svojich zákazníkov, ktorá 
môže do značnej miery ovplyvňovať ekonomickú výkonnosť do budúcna. 

 Meranie efektívnej lojality ‒ tento typ merania je postavený na vyčíslení 
efektov vernosti zákazníkov za pomoci ekonomických ukazovateľov. V odbornej 
literatúre sa poukazuje na to, že vykonávanie tohto typu merania v praxi je 
pomerne ťažké, pretože ekonomické ukazovatele bývajú tiež ovplyvnené celým 
radom iných trhových faktorov. Z tohto dôvodu sa na to využívajú tzv. ne-
priame ukazovatele efektívnosti lojality, ako je napríklad ukazovateľ dlhodo-
bosti vzťahu, prienik na ďalšie trhy, frekvencia objednávok v čase alebo ob-
jeme, ukazovateľ objemu nákupov na jedného zákazníka. Tieto ukazovatele 
možno vyjadriť pomocou nasledovných vzorcov: 

a) ukazovateľ zotrvávania zákazníkov 

Uzz = Zkr / Zzr, 

Kde je: 

Uzz ‒ ukazovateľ zotrvávania zákazníkov 

Zkr ‒ počet zákazníkov na konci bežného roka 

Zzr ‒ počet zákazníkov na začiatku bežného roka 

 

b) ukazovateľ nákupov na jedného zákazníka 

Unz = On / Z, 
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kde: 

Unz ‒ ukazovateľ nákupov na jedného zákazníka 

On ‒ objem nákupov organizácie v sledovanom období 

Z ‒ celkový počet zákazníkov organizácie v danom období 

 

c) ukazovateľ dlhodobosti vzťahov 

Ud = Dsz / Z, 

kde: 

Ud ‒ ukazovateľ dlhodobosti vzťahov so zákazníkmi 

Dsz ‒ celkový čas vzťahov so zákazníkmi počítaný ako súčet dôb všetkých uzavre-
tých 

obchodných zmlúv o dodávkach 

Z ‒ celkový počet zákazníkov organizácie s uzavretým kontraktom 

 

d) ukazovateľ prieniku na ďalšie trhy 

Pt = On / Pz * 100, 

Kde je: 

Pt ‒ podiel našich produktov na trhu 

On ‒ celkový objem našich nákupov v sledovanom období 

Pz ‒ celkový potenciál zákazníkov 

 

V odbornej literatúre je možné nájsť nasledovné modely, ktoré dominujú pri meraní 
lojality zákazníkov, a ktoré sú nižšie predstavené: 

 Model Net Promoter Score ‒ kombinuje spokojnosť a lojalitu odrážajúcu sprá-
vanie, napr. zámer odporučiť, pozitívne hodnotenie organizácie, značka, pro-
dukt alebo servis. 

 Model Walker ‒ sa snaží preniknúť do podstaty zákazníckeho správania a iden-
tifikovať konkrétne aspekty, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu zákazníckej ver-
nosti. Model kvantifikuje lojalitu a spokojnosť, definuje parametre, od ktorých 
sú tieto dve premenné závislé, a ukazuje, ktoré oblasti, naopak, závisia od spo-
kojnosti a lojality. 

 Model záväzku založený na dôvere (Trust-based Commitment model) ‒ vzťah 
medzi spokojnosťou a lojalitou nie je analyzovaný; hlavný dôraz je kladený na 
dôveru.  

 Multidimenzionálny model ‒ zahŕňa subjektívne a behaviorálne princípy, ktoré 
stimulujú zákazníka do zmeny správania a ktoré sú založené na aktuálnom 
správaní. 
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2.1 Net Promoter Score 

 
Net Promoter Score ako relatívne jednoduchý nástroj na meranie zákazníckej loja-

lity a skúsenosti bol vyvinutý spoločnosťou Satmetrix, Bain & Company a Fredom Re-
ichheldom. Prvýkrát bol publikovaný v roku 2003 v Harvard Business Review v článku 
„The One Number You Need to Grow“ a predstavuje možnosť využitia spätnej väzby od 
zákazníkov pre podporu rastu predávajúceho (Kozel a kol., 2011).  

Rozvoj celej metódy trval niekoľko rokov, než vznikla ucelená metodika prieskumu 
spokojnosti založená na zásadnej otázke: „Do akej miery by ste odporučili produkt (pre-
dajcu) svojim blízkym, kolegom alebo známym?“ Táto relatívne jednoduchá otázka má 
v respondentovi zvýšiť mieru zodpovednosti za svoju odpoveď. Kým bežne používaná 
otázka či ste spokojný s výrobkom alebo službou XYZ?, nemá podľa Reichhelda (2003) 
dostatočnú vypovedaciu hodnotu, pretože môže byť ovplyvnená subjektívnym názorom 
respondenta a prináša väčšinou len odpovede typu áno/nie, tak v odpovedi na NPS 
otázku musí respondent vziať do úvahy, ktoré faktory v danej chvíli hodnotí a zamyslieť 
sa nad ich komplexnosťou a vplyvom na celkové hodnotenie. Miera odporúčania potom 
odráža celkovú spokojnosť, na ktorú sa nepriamo pýtame, a umožňuje získať informácie 
o spokojnosti zákazníkov a ich pohľad na predajcu ako celok. Metóda NPS využíva de-
saťstupňovú číselnú škálu, kde miera odporúčaní je rozdelená v intervale od nula do 
desať a je založená na princípe, že všetkých zákazníkov je možné rozdeliť do troch sku-
pín takto (Kozel a kol., 2011): 

 Priaznivci, z angl. Promoters (skóre 9 ‒ 10) ‒ sú lojálni nadšenci, ktorí budú 
pokračovať v nakupovaní alebo využívaní služieb, referujú ostatným a generujú 
rast; 

 Pasívni, z angl. Passives (skóre 7 ‒ 8) ‒ sú to spokojní zákazníci, ale nie sú 
nadšení, pričom je u nich pravdepodobnosť využitia konkurenčných služieb 
alebo produktov; 

 Odporcovia, z angl. Detractors (skóre 0 ‒ 6) ‒ sú to nespokojní zákazníci, ktorí 
v rámci negatívnych ohlasov môžu poškodiť predajcu a brániť tak rastu. 

Medzi základné prednosti NPS jednoznačne patria jednoduchosť implementácie a 
priama väzba nameraných hodnôt na schopnosť spoločnosti udržať si dôležitých profi-
tabilných zákazníkov a rovnako tak aj získavať nových. NPS ďalej predstavuje pomerne 
jednoduchú väzbu na rast spoločnosti. Reichheld (2006) sa drží myšlienky, že koncept 
lojality implikuje silné hodnoty a tie sú najčastejšie aplikované na rodiny, priateľov alebo 
krajinu. Ľudia môžu byť verní (a lojálni), ale často to môžu nazývať inými slovami. Ak 
sú ľudia spokojní s firmou, ktorá produkuje ich obľúbené produkty, potom je kľúčová 
otázka, aké je ich momentálne správanie. Aby sa zákazník správal ako "advokát" firmy, 
musí veriť, že firma ponúka najlepšiu hodnotu: najlepšiu cenu, najlepšie vlastnosti kon-
krétneho produktu, najlepšiu kvalitu, funkcionalitu, jednoduchosť použitia a iné prak-
tické veci. 

Net-Promoter programy nie sú obyčajné metódy na meranie spokojnosti zákazní-
kov, pretože obyčajné merania nevedú k úspechu a odstráneniu nedostatkov. Pre riade-
nie lojality zákazníkov a zvýšenie zisku je potrebné disciplinovane a cielene používať 
získanú spätnú väzbu od zákazníkov k nepretržitému zlepšovaniu. Nevýhodou či slabinou 
tohto nástroja je, že predmetom merania sú skôr postoje k zámeru odporučiť ako sa-
motný akt nákupného správania. Aby mohli byť výsledky získané týmto nástrojom 
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správne a hlavne efektívne využité, mali by na ne organizácie správne zareagovať ako 
napr.: 

 spýtať sa, či môžu zákazníkov kontaktovať aj v budúcnosti, 
 automaticky rozdeliť týchto zákazníkov na zoznamy (skupiny) "priaznivcov", 

"kritikov" a "pasívnych", 
 opakovane vykonávať dopytovanie v rámci týchto skupín, 
 určiť, prečo zákazníci odpovedajú tak, ako odpovedajú, 
 sledovať zmeny v čase, 
 napraviť problematické miesta (procesy, činnosti, zdroje), 
 budovať zmysluplný vzťah so zákazníkmi v rámci všetkých troch skupín a vy-

lepšiť ich očakávania. 

 
 
2.2 Matica Walker 

 
Spoločnosť Walker Information Global Network (WIGN) patrí medzi popredné sve-

tové spoločnosti zaoberajúce sa meraním zákazníckej spokojnosti a lojality. Spoločnosť 
WIGN tvorí viac ako dvadsať výskumných spoločností pôsobiacich vo viac ako 75 štá-
toch. Spoločnosť svojim klientom poskytuje praktické riešenia, ako zlepšiť monitorovanie 
a riadenie vzťahov so zákazníkmi, zamestnancami či investormi. Filozofia spoločnosti je 
založená na myšlienke, že úspech firmy závisí od jej zručnosti vybudovať, udržať a 
ochrániť svoje vzťahy so zákazníkmi. V dnešnom konkurenčnom a dynamickom svete je 
veľmi ťažké plne pochopiť správanie zákazníkov. Spoločnosť WIGN ponúka firmám pre-
pracovaný model, ktorý poskytuje odpovede na viaceré otázky, ale najmä na to: "Aké 
konkrétne prvky najviac ovplyvňujú správanie zákazníkov?" 

Základom matice Walker je rozdelenie zákazníkov do štyroch základných skupín 
takto:  

 Naozaj verní zákazníci majú spoločnosť radi a rozhodujú sa využívať aj na-
ďalej jej služby, sú radi spájaní so spoločnosťou. 

 Získateľní zákazníci majú spoločnosť tiež radi, ale nie sú oddaní zostať aj 
naďalej jej zákazníkmi, je teda nutné využiť príležitosť na získanie ich lojality.  

 Uväznení zákazníci sú nútení spolupracovať so spoločnosťou. Pokiaľ budú 
mať v budúcnosti príležitosť, prejdú k inej spoločnosti.  

 Veľmi rizikoví zákazníci sú veľmi nespokojní a aktívne si hľadajú iné alter-
natívy, nemajú spoločnosť v obľube a nechcú s ňou byť spájaní ani akokoľvek 
v kontakte. 

 

  



Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 40 (2/2018); Roč./Vol.: 11 

252 

Obr. 1  Segmentácia zákazníkov podľa lojality (Matica lojality) 

 

 
Zdroj: upravené podľa: The Walker Loyalty Matrix, www.walkerinfo.com  

 

Matica Walker sa snaží preniknúť do podstaty zákazníckeho správania a identifiko-
vať konkrétne aspekty, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu zákazníckej vernosti. Model 
kvantifikuje lojalitu a spokojnosť, definuje parametre, na ktorých sú tieto dve premenné 
závislé, a ukazuje, ktoré oblasti, naopak, závisia od spokojnosti a lojality. Snaží sa iden-
tifikovať čo najkonkrétnejšie aspekty, ktoré sa podieľajú na formovaní lojality zákazní-
kov, pričom sa model pretvára podľa individuálnych potrieb zadaných spoločnosťou. 
Matica je konštruovaná tak, že v jej dolnej časti je uvedená oblasť vyjadrená ako "Sprá-
vanie", kam patria všetky oblasti, s ktorými sa zákazník stretáva pri kontakte s firmou 
(skúsenosti). Na každú oblasť sú naviazané čiastkové aspekty, ktoré ju ovplyvňujú.  

Druhú časť tvoria "Postoje", ktoré má respondent už k spoločnosti vytvorené. Ide 
o postoje k cenám, kvalite, hodnote spoločnosti a k imidžu, ktorým sa spoločnosť pre-
zentuje. Dôležitou súčasťou postojov sú otázky na vernosť a budúce zotrvanie v spoloč-
nosti. Všetky tieto "Postoje" vytvárajú lojalitu respondentov vyjadrenú spoločnosti. Lo-
jalita sa kvantifikuje a podľa zistených závislostí sa zisťuje, ktoré konkrétne skúsenosti 
respondentov majú na jej utváranie vplyv.  

Posledná časť modelu ukazuje, čo môže ovplyvňovať lojalita, čo je od lojality zá-
vislé, či odporúčania spokojných zákazníkov ďalším potenciálnym klientom, pokračova-
nie vo využívaní služieb spoločnosti existujúcimi klientmi alebo, naopak, nárast využíva-
nia služieb spoločnosti.  

Z premennej "lojalita" sa vytvára matica, ktorá segmentuje zákazníkov do štyroch 
kategórií, ako bolo znázornené. V modeli Walker sa využívajú korelačné koeficienty, reg-
resná analýza, kauzálne modely a faktorová analýza. 

 
 



Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 40 (2/2018); Roč./Vol.: 11 

253 

2.3 Model vernosti založený na dôvere (Trust-based Commitment model) 

 
Hess a Story (2005) poukázali na to, že významnou odlišnosťou medzi skupinou 

spokojných zákazníkov, ktorí sa správajú odlišne, je dôvera v značku. V modeli vernosti 
založenom na dôvere vedie spokojnosť primárne k funkčnému prepojeniu medzi zákaz-
níkom a značkami, ktoré prispievajú k dôvere. Kombinácia funkčných a osobných vzťa-
hov vedie k oddanému vzťahu. "Z toho dôvodu zákazníci v oddaných vzťahoch so znač-
kou predstavujú podmnožinu spokojných zákazníkov. Pritom nielen spokojní zákazníci 
môžu s možnou pravdepodobnosťou zmeniť nákupné správanie alebo dokonca odda-
nosť značke. U spokojných zákazníkov, ktorí sú tiež v oddanom vzťahu značke, je oveľa 
pravdepodobnejšie, že budú aj naďalej vyjadrovať svoje lojálne správanie." (Hess, 
Story, 2005). Vernosť založená na dôvere podporuje najmenej dve dimenzie lojálneho 
správania: behaviorálnu lojalitu, ktorá sa zvyčajne meria v rámci trhu, a subjektívnu 
lojalitu, ktorá je zložená z názorov, pocitov a zámerov smerom k značke (Oliver, 1999). 
Kým spokojnosť môže byť dostatočná pre behaviorálnu lojalitu, tí zákazníci, ktorí sú "len 
spokojní", predstavujú spravodlivú hru pre konkurenciu. Definovanie lojality ako mera-
teľného správania vedie k meraniu obmedzenému na nákupné zámery, činnosti alebo 
minulosť. 

Model vernosti založený na dôvere meria dve dimenzie: účelnú a osobnú. Účelná 
dimenzia sa zameriava na spokojnosť a základný prínos spotreby. Účelný vzťah sa tvorí 
v okamihu, keď potreby sú uspokojené a produkty alebo služby sú dodávané podľa 
očakávania. Osobný vzťah na druhej strane vychádza z názorov a pocitov, ktoré idú nad 
rámec základného produktu a funkcie služby. V rámci metódy tiež prebieha kategorizácia 
klientov do štyroch segmentov, v závislosti od hodnotenia oboch dimenzií súčasne. 

V priebehu merania ich lojality by mali byť použité štandardné techniky dopytova-
nia v podobe dotazníka. Pritom predmetom skúmania je sedem faktorov lojálneho sprá-
vania a intencií, ktoré sú merané v priebehu rovnakého časového úseku, ako: 

 ochota zaplatiť za značku viac peňazí, 
 suma peňazí utratená v priebehu minulého mesiaca,  
 predajná propagácia v rámci kategórie značky,  
 návštevy v priebehu časového obdobia,  
 pravdepodobnosť odporúčania,  
 ochota odísť ku konkurencii,  
 ochota nákupu cez internet. 

 
 
2.4 Multidimenzionálny model (Multidimensional Model) 

 
Model lojality zákazníka od autorov Dick a Basu (1994) je konceptualizáciou kom-

binovaných efektov postojov a správania. Odborníci poukazujú na to, že lojalita je vý-
sledok interakcie medzi relatívnym postojom zákazníka k značke alebo obchodu a opa-
kovaným nákupným správaním k tejto značke alebo nákupným aktom v tomto obchode 
(Garland, Gendall, 2004).  

Dick a Basu (1994) ďalej implikujú typológiu zákazníkov. Táto typológia rozdeľuje 
zákazníkov do štyroch skupín podľa stupňa lojality. Popisovaní ako zákazníci s vysokou 
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subjektívnou a behaviorálnou lojalitou sú "skutočne lojálni", zákazníci s vysokou behavi-
orálnou lojalitou, ale nízkou subjektívnou lojalitou sú "falošne lojálni", zákazníci s vyso-
kou subjektívnou lojalitou, ale nízkou behaviorálnou lojalitou sú "skryte lojálni", a na 
koniec zákazníci s nízkou subjektívnou a behaviorálnou lojalitou sú "nelojálni".  

Tento model je založený na domnienke, že klasifikácia zákazníkov do štyroch skupín 
podľa lojality na základe relatívneho postoja a priazne zákazníka umožňuje predikciu 
iného merania lojality, ako je udržanie (retention) a prechody (defection). Úsilie zamerať 
sa na meranie lojality zákazníka prostredníctvom segmentačného procesu, meranie be-
haviorálnej a subjektívnej lojality by malo byť definované v presne zostavenom dotaz-
níku.  

Je nutné poznamenať, že multidimenzionálny model zákazníckej lojality je modifi-
kovateľný a rôzni autori, pri rešpektovaní hlavnej koncepcie modelu (Dick, Basu, 1994), 
používajú pri realizácii dopytovania rôzne nástroje. Niektorí z nich kladú dôraz na dotaz-
níky, iní na telefonické dopytovania. Výber tiež často závisí od typu trhu, na ktorom sa 
firma pohybuje, od typu produktu, ktorý firma vyrába, a informácií, ktoré produkuje. 

 
 
Záver 

 
Poznanie zákazníkov využívajúcich služby či produkty spoločnosti patrí medzi naj-

dôležitejšie oblasti marketingového výskumu, lebo sú to práve spokojní a lojálni zákaz-
níci, ktorí sa vracajú, nakupujú pravidelne alebo vo veľkom rozsahu, podávajú referencie 
o svojich skúsenostiach ďalším prípadným zákazníkom a sú ochotní tolerovať vyššiu 
cenu v prípade, že predávajúcemu a jeho produktom veria (Kozel a kol., 2011). Už z 
vyššie predložených faktov je zrejmé, že sledovanie zákazníckej lojality je veľmi dôležité 
pre budúcnosť každého predávajúceho a jeho schopnosť prežiť vo vysoko konkurenč-
nom prostredí. Sledovanie a meranie lojality prostredníctvom vyššie spomínaných mo-
delov a metód môže pomôcť manažmentu v ich rozhodovaní o smere, ktorým sa vydať 
pri zlepšovaní výkonnosti procesov. 
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Abstract 

This paper analyses provisions of a Limited Liability Company under the Slovak Com-
mercial Code, mainly conditions governing the process of foundation and incorporation 
of the company and the structure of company bodies. Legal provisions of the Limited 
Liability Company are primarily compared with Private Limited Company by Shares es-
tablished according the Companies Act 2006 and secondarily with proposal for a Di-
rective of the European Parliament and of the Council on single-member Private Limited 
Liability Companies. The result of the research is a comparison of the Slovak and the 
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Introduction 

 
A Limited Liability Company is the most popular business company in the Slovak 

republic. According to the statistics of the number of newly established business com-
panies in Slovakia in 2017, 92 % of newly established companies have the form of 
Limited Liability Company, only 1% of these companies have the form of Joint Stock 
Company. (Finstat.sk, 2018) One of the main advantages is liability of participants limi-
ted to the outstanding part of their pledged contributions registered in the Commercial 
Register, the amount of the participant’s contribution must be at least 750 EUR. A com-
pany with full legal capacity is liable for any breach of its obligation with its entire pro-
perty. (§ 106 CC) The minimum amount of the company’s registered capital is 5000 
EUR. (§108 (2) CC) 

English law provides two main types of organisation for those who wish to associate 
i to carry on business for profit, partnerships and companies. Historically, the word com-
pany was applied to both, but the modern lawyer regards companies and company law 
as distinct from partnerships and partnership law. The Companies Act have long pro-
vided a form of the company which may be regarded as particularly suitable for compa-
nies which carry on a no profit activities. This is the Company Limited by Guarantee, as 
opposed to the Company Limited by Shares, the latter being the form normally used for 
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profit-making activities and by far the more common one. The Company Limited by 
Guarantee is widely used by charitable and quasi-charitable organisations (such as 
schools, colleges) since incorporation with limited liability is often more convenient and 
less risky than a trust. The distinction between public and private companies is embodied 
in the Companies Act. A private company must not offer to the public any of its securi-
ties. However, unlike in many continental European countries, there is no separate leg-
islation for public and private companies. (Davies, Worthington, 2012)  

Private Limited Company by Shares under the Companies Act 2006 are widely ex-
tended in European area due to the informal way and speed of incorporation and low 
capital, a highly stable legal environment of the United Kingdom, a sophisticated system 
of electronic filling and tax returns, including a developed network of double taxation 
treaties. (Pala, 2004, CEVE.cz, 2013) Aforementioned advantages made Private Com-
pany Limited by Shares one of the most preferred form of companies with limited liability 
in the European Union, which must have registered office in the United Kingdom, but 
business activities can be carried out in any member state of the European Union (Málek, 
2018) 

The main reason why we choose the most common business company in the Slovak 
republic and one of the most frequent used company in the European region is that 
results of this comparison would probably show possible improvements and suggestions 
to the Slovak legislation. 

In 2014 came up European Commission with proposal for Directive of the European 
Parliament and of the Council on single-member Private Limited Liability Companies 
(thereinafter only “proposal”). The overall objective of the proposal, which provides an 
alternative approach to the 2008 proposal for a European Private Company Statute (SPE) 
is to make it easier for any potential company founder and  for small and medium-sized 
enterprises (SMEs), to set up companies abroad. The proposal would facilitate cross-
border activities of companies by asking member states to provide in their legal system 
for a national company form that would have an EU-wide abbreviation – SUP (Societas 
unius personae) and would be formed and operate in compliance with the harmonised 
rules in all member states. 

The Commission in its Work Programme 2018 announced that the proposal will be 
withdrawn, which it formally did on 3 July 2018. (De Grandes Pascual, 2018) According 
to this comparison with the proposal will be just informative and marginal. The main 
interest of this paper is concentrated on comparison of Limited Liability Companies ac-
cording to the Commercial Code with Private Limited Companies by Shares under the 
2006 Companies Act. 

 
 
1 Literature review 

 
Limited Liability Company is the most frequently used form of business companies 

in the Slovak republic. Therefore there are a lot of sources concerning the process of 
foundation and incorporation of the company and the structure of company bodies, for 
example Patakyová, 2016, Suchoža, 2016, Ovečková, 2012. The literature of Czech au-
thors can be used, due to the fact that the Slovak Commercial Code and the Czech 
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Commercial Code were similar until the Business Corporations Act 2012 has been 
adopted, for example Eliáš, Pokorná, Dvořák, 2010 or Pelikánová, Černá, 2006. 

Detailed comparison between Limited Liability Company and Private Limited Com-
pany by Shares can be found in the journal paper of Baňouch, 2001. This comparison is 
based on the Companies Act 1985 meanwhile the Companies Act 2006 has been 
adopted. British company law is detailed for instance in Hannigan, 2016, Davies and 
Worthington, 2012, Dignam and Lowry, 2014 and European corporate law in Dorrestein, 
Monteiro, Teichman and Werlauff, 2009. The process of establishment and incorporation 
of Private Limited Companies is also contained on the website GOV.UK, 2018, to the fact 
that Private Limited Companies can be registered with the Companies House online. This 
website concerns actual and substantial information and template of Memorandum of 
Association and Articles of Association, too. 

 
 
2 Methodology 

 
The aim of this paper is to compare Limited Liability Company under the Commer-

cial Code and Private Limited Company according to the 2006 Companies Act. The com-
parison concerns conditions of foundation and incorporation of the company and the 
structure of company bodies. Proposal for a directive of the European Parliament and 
the Council for one-single member Private Limited Liability Company (SUP) will be just 
supplementary.  

The main objects of the paper are Limited Liability Companies and Private Limited 
Companies. There are two types of Private Limited Companies in the United Kingdom – 
Private Companies Limited by Guarantee and Private Company Limited by Shares. Only 
the second one will be the object of our research. 

The main methods of scientific research used in this paper are method of analysis 
and comparative method. Supplementary scientific methods applied in the paper are 
method of deduction, method of induction and method of synthesis. 

 We will analyse conditions and the process of foundation and incorporation of the 
companies and company bodies. Afterwards we will compare both objects of research. 

 The proposal of single-member Limited Liability Companies will be compared, too. 
We will also try to predict a future direction of Limited Liability Companies in the Euro-
pean Union.  

 
 
3 Results and discussion 

 
3.1 Foundation and incorporation 

 
Limited Liability Company may be established by one person, a natural person or 

legal entity, maximum numbers of shareholders is 50. The minimum shareholder’s con-
tribution is 750 EUR and the minimum company’s registered capital is 5000 EUR. (§ 108, 
109 CC) Before filling the application for the company’s registration in the Commercial 



Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 40 (2/2018); Roč./Vol.: 11 

259 

Register every pledged contribution must be paid up by no less than 30%. The paid-up 
contributions in cash together with the value of the contribution in kind which have been 
handed over to the company must create at least 50% of the minimum amount of the 
company’s registered capital. (§ 111 (1) CC) 

If there is only one founder of the company, registered capital must be fully paid 
before its registration. (§ 111 (2) CC) Single-member Limited Liability Company may not 
be the only founder or the only participant of another company. A natural person may 
be the only participant in three partnerships or companies at the most. (§ 105a CC)  

Private Limited Company by Shares registered in the United Kingdom must have at 
least one shareholder, maximum number of shareholders is not specified. The price of 
individual share can be interesting for shareholders and they can choose low share value, 
for example 1£ to limit their liability. (GOV.UK, 2018) The minimum capital requirement 
for the Private Company Limited by Shares is 1£, usually 100£ is recommended. 
(Ltdcompany.co.uk, 2018) Statement of capital and initial shareholdings must state the 
total number of shares and the aggregate nominal value of the shares to be taken on 
formation by the subscribers to the memorandum, the aggregate amount, if any, to be 
unpaid on those shares, for each class of shares prescribed particulars of the rights 
attached to them, the total number of shares of that class and the aggregate nominal 
value of those shares. (Hannigen, 2016) The statement of capital is a useful innovation 
in the CA 2006 which provides important information as to the structure of the company. 
The share structure is important in terms of establishing how much share capital has 
been raised and how much is paid and unpaid and identifying the rights attached to the 
shares where there are classes of shares. Most companies have only one type of share, 
an ordinary share, such as the 1£ share and class rights are irrelevant in such a company. 
(Hannigen, 2016) 

Here is the fundamental difference between Limited Liability Company and Private 
Limited Company by Shares. Shares of the Limited Companies (private or public) are of 
the same nature, there should be various classes of them. The business share (owner-
ship interest) in the Limited Liability Company is set percentage and one shareholder 
may own only one business share (See Tab. 1), which represents the rights and duties 
of each shareholder and his participation in the company. The shares of the Limited 
Companies in the United Kingdom are not transferrable by the deal.  The director issues 
a share certificate, what is a confirmation about holding the shares. (Baňouch, 2001, 
IPodnikatel.cz, 2013)  

The numeric value of capital is the minimum at which company should have a 
property which guarantees that third parties claim will be repaid. The registered capital 
must be maintained throughout the life of the corporation. (Eliáš, Pokorná, Dvořák, 
2010) Registered capital, unlike business property, is essentially an accounting variable 
that is largely unrelated to the real asset situation. The actual value of business assets 
depends on the results of its management. It can be higher or lower than the registered 
capital. (Ovečková, 2012) 

The shared capital in the United Kingdom has special character. A capital written 
in the Memorandum of Association is called nominal capital. It concerns issued or sub-
scribed share capital and unissued capital. Issued capital consists of paid up capital and 
unpaid or uncalled capital. When Private Limited Company enters the process of liqui-
dation, there is still amount of unpaid capital, which is also named reserve capital. The 
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unissued capital entitles company to raise issued or subscribed capital of the company 
to the amount of nominal capital. Synonym of issued or subscribed capital is our regis-
tered capital. (Baňouch, 2001) 

The capital requirements in some European Union countries are less rigid in com-
parison with public companies. The United Kingdom traditionally follows a liberal ap-
proach, according to which no minimum capital is required to incorporate a private com-
pany. For example, in France minimum capital as a requirement to form a SARL (société 
à responsabilité limitée) was abolished in 2003. In Germany there is a variation of the 
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) without minimum capital (25 000 EUR) 
called Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) or UG (haftungsbeschränkt) which 
has considerable restrictions imposed on the distribution of the profits in order to enable 
the company to progressively accumulate the minimum nominal capital required for 
a normal GmbH. The capital required to form a private company varies from zero, which 
applies to the Ltd, the SARL and the UG (haftungsbeschränkt) up to 25 000 EUR for the 
GmbH. (Dorrestein, Monteiro, Teichman, Werlauff 2009) In our opinion the development 
of private companies with limited liability in European area is progressively moving to-
wards reducing the minimum amount of registered/shared capital. The trend can be 
explained by the fear that businesses seem to prefer incorporating abroad where they 
would find less restrictive requirements than the ones they would have to comply with 
in their own jurisdiction. (Dorrestein, Monteiro, Teichman, Werlauff 2009)  

Since 1st January 2017 a new form of business companies under the Commercial 
Code, Simple Joint Stock Company, can be established in the Slovak republic. Simple 
Joint Stock Company is ideal form for start-ups. Advantages of a hybrid form of Joint 
Stock Company and Limited Liability Company are low capital requirement (1 EURO), 
possibility of foundation single-member (individual or legal entity) company (§ 220t (1,2 
CC), no obligation to form Supervisory Board (§ 220ze CC), option to issue specific clas-
ses of shares such as the right to a larger share of the profit (§ 220i (3) CC) and to enter 
into agreements among shareholders regarding their rights and obligations for instance 
tag-along right or drag-along right (§ 220w CC). In the first year of its existence only 54 
Simple Joint Stock companies were founded. (Finstat. sk, 2018) 

Before the incorporation of the Limited Liability Company, Memorandum of Associ-
ation must be written. According to the provisions of § 110 (1) CC it contains business 
name and the registered office of the company, identification of the shareholders, scope 
of the business (activities), amount of the registered capital, amount of contribution of 
each shareholder and the manner and period for the payment of the pledged contribu-
tions, identification of the company’s first executives and the manner in which they will 
represent the company, identification of the members of the first Supervisory Board, if 
established, name of the custodian of the contributions, amount of the Reserve Fund, if 
it is formed upon its establishment, planned costs related to the foundation and the 
incorporation of the company, advantages to the persons participating in the foundation 
of the company and other data, if stipulated by law. Limited Liability Company may issue 
Articles of Association which deals with company’s internal organization and matters 
included in Memorandum of Association more detailed. (§ 110 (2) CC) In single-member 
Limited Liability Companies a Founding Agreement must be written. It must contain the 
same essential parts as the Memorandum of Association. (§ 57 (3) CC) 

The application for registration in the United Kingdom must state the company’s 
proposed name, whether the registered office will be situated in England and Wales, 
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Wales, Scotland or Northern Ireland, whether the member’s liability is to be limited and 
if so, whether by shares or by guarantee and whether the company is to be a public or 
a private company. Application for association of a company must contain a statement 
of capital and initial shareholdings (if a company limited by shares), a statement of the 
company’s proposed officers, including the proposed company secretary (if the company 
is a public company or where a private company chooses to have a company secretary), 
a statement of initial significant control (it must state whether there will be anyone who 
will count for purposes of register of people with significant control over company as 
a person whose particulars would be required to be entered in the company’s PSC reg-
ister), a statement of the intended address of the company’s registered office and a copy 
of any proposed Articles of Association unless the intention is to rely on the model default 
articles. (Hannigen, 2016) 

An application for registration must be accompanied by a Memorandum of Associ-
ation, which is a document stating that the subscribers wish to form a company under 
the Companies Act 2006 and agree to become members of the company and to take at 
least one share each. Previously the memorandum of association was an important ex-
ternal/facing document telling the outside world the key facts about the company. Now 
the memorandum simply records the identity of the original founders of the company 
and indicates how many shares they took on formation. In many cases, the original 
founders will be formation agents and so the document will have no continuing rele-
vance. (Hannigen, 2016) Articles of Association are written rules about running the com-
pany agreed by the shareholders and the directors or the company secretary. Both doc-
uments are necessary to register the company with the Companies House. (GOV.UK, 
2018) 

The Limited Liability Company is established when the Memorandum of Association 
is signed by all shareholders. Signatures of the founders must be officially authenticated. 
The Articles of Association are possible but not compulsory. For the registration of the 
Private Limited Company with Companies House both Memorandum of Association and 
Articles of Association to be written. By the online registration standard Articles of Asso-
ciation are used. There is no obligation to officially verify a single signature, everything 
is based on the principle of “good faith”. There is also no Trade Licencing Office in the 
Great Britain, subjects of business are registered with the Companies House as they are 
in the Articles of Association. (IPodnikatel.cz, 2013) 

Private Limited Company in the United Kingdom can be registered by post, which 
takes from 8 to 10 days and registration fee is 40 £. Faster registration by post in one 
day is also possible, if the costs 100 £ are paid and application gets to the Companies 
House by 3 pm. Private Limited Company by Shares can be incorporated online by using 
standard Articles of Association (model articles). Online registration costs only 12 £ and 
company is usually registered within 24 hours (GOV.UK, 2018), 2 working days are max-
imum (Ltdcompany.co.uk, 2018). 

The court fee for the registration of the Limited Liability Company in the Commer-
cial Register is 300 EUR (Scale of Court Fees, Slovak National County Act No. 71/1992 
Coll. on Court Fees and the Court Fee for a Copy from the Criminal Record, as amended). 
If the company is registered electronically court fee is reduced by half. The Register 
Court makes an entry within 2 working days of receiving the application for registration 
(§ 8 (1) Act No. 530/2003 Coll. Commercial Register Act, as amended) 
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We may notice that registration fees of the Private Limited Company are signifi-
cantly lower than registration fees of the Limited Liability Company. The time of online 
registration with Companies House is very similar to the time of registration in the Com-
mercial Register. When comparing the time and amount of the registration fee, the 
online registration of Private Liability Companies is the most advantageous (See Tab. 1). 

The proposal contained harmonised process of the company’s registration via a 
registration template and facultative online registration connected with unit template of 
Articles of Association. Registration should take 3 days, if the company would be newly 
established. The minimum shared capital should be 1 EUR, or equivalent of 1 unit of 
currency of the member state, where euro isn’t national currency. There was no obliga-
tion to build up legal reserves, but it was possible to build voluntary reserves in accord-
ance with Articles of Association. Protection of the creditors should be ensured by obli-
gation of the SUP directors (or the SUP single founder) to provide distributions. The 
main intention of the proposal was to diminish set-up and operational costs of the com-
pany. (Eur - lex.europa.eu, 2014) 

The Limited Liability Company is obligated to establish a reserve fund which can be 
used to cover company’s losses unless otherwise stipulated by law. The purpose of the 
reserve fund is to save certain parts of the profits at a time when the company is suc-
cessful in business as to cover future losses through its less successful business. It is a 
certain reserve, which together with the registered capital provides certainty to creditors. 
There must be some proportionality between the value of the registered capital and the 
amount of the reserve fund. (Ovečková, 2012) If the reserve fund is not established 
upon the registration of the company in the Commercial Register, the company is obli-
gated to establish it from net profits reported in ordinary financial statements for the 
year in which it shall produce profits for the first time, at the amount equal to at least 
5% of net profits, but not more than 10% of the registered capital. (§ 124 CC) 

There is no obligation to form reserve fund in Private Liability Company by Shares 
nor in the single – member Private Limited Liability Company. In our opinion the general 
trend is a company with limited liability of the shareholders, with low registered/shared 
capital and informal setting-up process without the obligation to create reserves (reserve 
fund). No obligation to establish the reserve fund in combination with low shared capital 
was the proposal on single-member Private Limited Liability Companies was rejected by 
the European Economic and Social Committee. 

 
 
3.2 Company Bodies 

 
The supreme body of the Limited Liability Company is a General Meeting consisting 

of all shareholders. (§ 125 (1) CC) The statutory body is constituted of one or more 
executives acting on behalf of the company. If there are more executives, each of them 
is entitled to act individually on behalf of the company, unless the Memorandum of 
Association stipulates otherwise. The executives are appointed by the General Meeting 
from shareholders or other individuals. Hold the office of executive of the company may 
only individuals. (§ 133 CC) Althought shareholders are only legal entities, the manager, 
can only be a natural person, who has reached the age of 18, who has a full legal 
capacity and is irreproachable. (Suchoža, 2016) The register court at the registration of 



Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 40 (2/2018); Roč./Vol.: 11 

263 

the first executives doesn’t examine legal capacity of the executives or their integrity. 
The examination of these assumptions is ensured by the law for example in obtaining a 
Certificate of Trade Authorisation. (Patakyová, 2016) Individuals also may not be dis-
qualified by the court from being a member of the statutory body or a supervisory body. 
(§ 13a CC) A Supervisory Board, which is not obligatory body of the company, must 
have no less than 3 members elected by the General Meeting. Executives can’t hold the 
office of member of the Supervisory Board. (§§ 137, 138 CC) 

Decisions of Private Limited Company in the United Kingdom are also made at 
General Meetings, where shareholders or other entitled persons exercise their right to 
vote and right to speak. The chairman of the meeting is appointed by directors, when 
he is not  not present, the meeting must appoint the chairman, which will be the first 
business of the meeting. No business other than the appointment of the chairman is to 
be transacted at the General Meeting if the persons attending it don’t constitute 
a quorum. A management body, Board of Directors, consists of one or more directors, 
at least one director must be a natural person, who must be over 16 and cannot be 
disqualified from being a director under Company Directors Disqualification Act 1986. 
(Baňouch, 2001, Patakyová, 2016, GOV.UK, 2018) A company secretary is not more 
obligatory (unlike the Public Limited Companies). It can be used to take on some of the 
director’s (chairman’s) responsibilities. Directors are taken decisions collectively. Any de-
cision of the directors must be either a majority decision or a unanimous decision. If the 
company has only one director, general rules about decision-making don’t apply. 
(GOV.UK, 2014) The responsibilities at the head of the company are divided between 
the chairman of the board who is responsible for leadership of the board and the chief 
executive with responsibility for running of the business. These roles should not be ex-
ercise by the same individual and the chief executive of the company should not move 
up to become chairman. The division of responsibility between them should be clearly 
established, set out in writing and agreed by the board. (Hannigen, 2016) 

If there is only one shareholder in the Limited Liability Company in the Slovak re-
public, he exercises the scope of powers of the General Meeting. Unless the Commercial 
Code stipulate otherwise, decisions of the only member during the exercise of functions 
of the General Meeting must be in writing and must be signed by the only member. (§ 
132 CC) In decisions with more serious legal consequences such as increasing or reduc-
tion of the registered capital, appointing and recalling executives, changing of the legal 
form of the company, winding-up of the company, must be shareholder’s signature of-
ficially authenticated. If the only shareholder is executive of the company at the same 
time, agreements made between this shareholder and the company must be in writing. 
(Čurila, 2017) 

According to the proposal decisions of the single member executing powers of the 
General Meeting should be recorded in writing, records of taken decisions should be 
kept for 5 years, agreements between single member and the company should be also 
recorded in writing. Member states might decide not to apply stated to contracts con-
cluded under market conditions in the ordinary course of business which were not det-
rimental to the single-member company. (Eur - lex.europa.eu, 2014) Management body 
of the SUP consisted of one or more directors. Directors should be natural persons or 
legal persons, where allowed by applicable national law. A natural person who is dis-
qualified by either the law or a judicial or administrative decision of the member state 
of registration could not act as a director. The single member might become a director.  
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Directors might exercise all the powers of the SUP that are not exercised by the 
single member or, where applicable, by the Supervisory Board. Directors might represent 
the SUP individually, including entering into agreements with third parties and in legal 
proceedings, unless the Articles of Association provide for joint representation. (Eur - 
lex.europa.eu, 2014) 

A Supervisory Board is not compulsory body of the Limited Liability Company. Alt-
hough the Companies Act 2006 does not categorise directors into executive and non-
executive directors, modern corporate practice, in the light of corporate governance 
reforms, recognises the division between two types of directors. Executive directors are 
generally full-time officers of the company. The Articles typically give extensive man-
agement powers to them and they will usually have separate service contracts with the 
company. Non-executive directors are appointed to the boards of larger companies to 
act as monitors of the executive management and they are typically part-time appoint-
ments. (Dignam, Lowry, 2014) At least half the board, excluding the chairman, should 
be independent non-executive directors while smaller companies should have at least 
two independent non-executive directors. (Hannigen, 2016) 

 The proposal just mentioned powers of the Supervisory Board of the member 
states where it is created. The difference is that members of the statutory body of the 
Limited Liability Company may be only individuals, in Private Limited Company at least 
one member must be a natural person, in SUPs nature of the statutory body depends 
on legislation of the member state (See Tab. 1). Executives of Limited Liability Company 
acts individually unless the Articles of Association stipulates otherwise. The directors of 
the Private Limited Company take decisions collectively (majority or unanimous deci-
sions). Decisions of single-member companies should be in writing, agreements between 
the single member and the executive (director) at the same time and the company must 
be in writing, too. In addition, in more serious decisions of the single member executing 
powers of the General Meeting must be signature of the single-member officially verified 
under the Commercial Code. 

 
Tab. 1  The comparison between Limited Liability Company, Private Limited Company 

by Shares and Societas Unius Personae (SUP) 

 

 
Limited Liability 
Company 

Private Limited 
Company  

Societas Unius 
Personae (SUP) 

Minimum number of 
shareholders 1 1 1 

Nature of shareholders 
natural person/  
legal entity 

natural person/  
legal entity 

natural person/ 
legal entity 

Maximum number of 
shareholders 

50 not stated - 

Minimum 
registered/shared 
capital  

5000 EUR any value (1£) 1 EUR/1 unit of 
currency of the 
member state 
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Source: Own processing according to H. Baňouch, 2001, p. 375 

 
Conclusion 

 
Private Company Limited by Shares and Limited Liability Company are both sepa-

rate entities with full legal capacity. They have similar features such as relatively low 

Minimum shareholder’s 
contribution/price of 
individual share/single-
share 

750 EUR any value (1£) 
1 EUR/1 unit of 
currency of the 
member state 

Number of business 
share/shares for one 
shareholder 

1 Unlimited 1 

Classification of shares the unified nature 
of the share 

types (classes) of 
shares single share 

Split of the share share can be split share can’t be split share can’t be split 

Statutory body one or more 
executives 

one or more 
directors 

one or more 
directors 

Nature of the statutory 
body only individuals 

at least one director 
must be a natural 
person 

individual or legal 
person (depends 
on the member 
state’s legislation) 

The supreme body General Meeting General Meeting 

single-member is 
executing powers 
of the General 
Meeting 

Supervisory Board facultative 

non-executive 
members of the 
Board of Directors 
monitor executives 
members  

facultative, 
depends on the 
member state’s 
legislation 

Reserve fund compulsory - Facultative 

Online registration facultative Facultative Facultative 

Registration costs 300 EUR 40 £, 100 £  
registration by post 

depends on the 
member state 

Advantages of online 
registration 

½ of registration 
costs 

12£  (online 
registration) 
significantly shorter 
time of registration  

set-up costs 
reduction 

Time for registration of 
the company 2 working days 

8 – 10 days, 1day 
(by post) 
24 hours – 2 working 
days (online 
registration) 

3 days 



Studia commercialia Bratislavensia Číslo/No.: 40 (2/2018); Roč./Vol.: 11 

266 

registered/shared capital (5000 EUR/1EUR), simple structure of company bodies (at 
least one executive/director and General Meeting, Supervisory Board is not compulsory 
under the Commercial Code/in the United Kingdom system of non-executives and exec-
utives is developed) and possibility of foundation of single-member companies (by nat-
ural person or legal entity). Also single-member Private Limited Liability Company (SUP) 
under the proposal used combination of these characteristics (shared capital it the 
amount of 1 EUR or one unit of currency of the member state, the only shareholder 
exercises powers of the General Meeting, creation of the Supervisory Board depends on 
the legislation of the member state).  

The reserve fund is obligatory only in the Limited Liability Company, there is no 
notice about the reserve fund in the provisions of Private Limited Company by Shares. 
The establishment of the reserve fund in SUPs was only facultative, protection of the 
creditors was secured via obligations of directors in profit distributions. 

Online registration is/was facultative and usually connected with unit template of 
Articles of Association (Private Company/SUP), significant reduction of registration costs 
(Limited Liability Company, Private Limited Company) in combination with short time of 
registration (Private Limited Company) (For more details see Tab. 1).  

Another attractive side of the Private Limited Company by Shares and Limited Lia-
bility Company as well as single-member Private Limited Liability Company is/was that 
registered office and the principal place of business don’t need to be in the same member 
state according to the EU legislation. 

The European Economic and Social Committee (thereinafter only “EESC”) which 
rejected the proposal had criticized minimum reserved/shared capital in the amount of 
1 EUR together with no obligation to create reserves in SUPs. Verification of the identity 
of the founder should be required by online registration. Further the EESC suggested 
the unification of registered office and principal place of business to provide unify rules 
for SUPs including rights of employees to co-decision. According to the EESC SUPs should 
be multinational companies and the target groups of the proposal would be only small 
and middle enterprises with cross-border activities. 

In our opinion fast, simple and inexpensive online registration involving unit tem-
plate of registration and Articles of Association, low registered or shared capital, foun-
dation of single-member companies with limited liability, where only member is also 
director or executive of the company is not only the presence, but also the future of 
companies with limited liability. The question is: “What about creditors, consumers and 
providers? Is registered/shared capital 1 EUR without obligation to make reserves 
enough to protect them? From our point of view not high amount of registered capital 
together with obligation to make reserves is optimal. The Mini-GmbH in Germany needs 
only minimum registered capital, but there is obligation to create reserves in the amount 
of 25% of profits. The inspiration from the British legislation to us should be mainly 
informal and not expensive way of incorporation of Private Limited Companies by Shares. 
It is the reason why they are so popular. The proposal of European Parliament and 
Council for Directive on single-member Private Limited Liability Companies was with-
drawing, we expect that legislation of Private Limited Companies will be governed by 
national law and that “regulation competition” on the side of legislators and “company 
law shopping” on the side of businessmen will continue. 
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Abstract  

In relation with vacation we are able to meet the terms of timesharing or timeshare. To 
the definition there is necessary to state that their nature rests in time limitation (time) 
and sharing (share) of using a thing. The timesharing contract was introduced to Slovak 
legal order by amendment of Civil Code by the Act No. 150/2004 of the Coll. as a con-
sumer contract on right to use of building or its part in certain time periods. Original 
legal regulation of timesharing was however later abolished by the Act No. 161/2011 of 
the Coll. on Protection of the Consumer in Case of Providing of Certain Tourism Services 
and on Change and Amendments of Other Acts. This paper provides look into evolution 
of legal regulation of timesharing in Slovakia and further analyses of valid legal regula-
tion of timesharing contract and other contracts related thereto. The Author furthermore 
inform on using of the mentioned regulation in practice. 
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Introduction 

 
Timesharing in today’s term emerged in 60’s of the last century in France. Original 

idea of timesharing was based on principle of joint stock company in which the share-
holder buys the stocks/shares. In legal area, such timesharing company provided points 
for which the shareholder could have spent the vacation in facility owned by the com-
pany instead of dividends. The value of the points was dependent on season and place 
of facility (Duláková et al., 2012, p. 666). The idea of timesharing was spreading mainly 
in Europe and the USA. In our parts of Europe we were able to meet the timesharing no 
sooner than 90’s of the last century when it was generally common that the dealers 
invited married couples by phone to the meetings under the pretext win a trip, where 
the unsuspecting “winners” obtained advantageous offer to conclude the contract on 
the ground of which they were able to “buy” the apartment for example on Canary 
Islands. Contract on such “purchase” could be concluded only during that particular 
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2 JUDr. Ján Mišura, PhD., University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Department of Trade 
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event and could not be cancelled. Many of addressed by this way did not have a clue 
that it was all about the sale of right to use the real estate in exactly specified time of 
the year in certain area valid for longer time, for example 20 years (Vozár, 1997, p. 24). 
Unfortunately, in relation to timesharing there occurred many unfair entrepreneurs in 
those times. There did not exist special legal regulation of such sales in Slovak legal 
order in 90’s of the last century. Timesharing contract was introduced to our legal order 
together with the Act No. 150/2004 of the Coll. that amended the Civil Code in wording 
of previous amendments as a consumer contract on right to use the building or its part 
in specified time periods. By adoption the Act No. 150/2004 of the Coll. there was im-
plemented into the Slovak legal order directive of European Parliament and the Council 
94/47/ES dated 26th of October 1994 on the protection of purchasers in respect of 
certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable pro-
perties on a timeshare basis. The right to use the building or its part in one or more time 
periods in the year was to be concluded in form of consumer contract on right to use 
the building or its part in certain time periods that was regulated in provisions of §§ 55 
to 60 of the Civil Code. These periods could not be however shorter than week (Vojčík, 
2008, p. 17). The Directive from 1994 was replaced by the directive of the European 
Parliament and the Council on the protection of consumers in respect of certain aspects 
of timeshare, long-term holiday product, resale and exchange contracts dated 14th of 
January 2009. This directive was implemented into Slovak legal order by adopting the 
Act No. 161/2011 of the Coll on Consumer Protection at Providing of Certain Tourism 
Services and on change and amendments of certain acts in wording of changes and 
amendments (thereinafter only as “Act on consumer protection in providing certain tou-
rism services” or “Act. No. 161/2011 of the Coll.”). This act came into force on 1st of 
July 2011 and simultaneously derogated the provisions of §§ 55 to 60 of the Civil Code.  

 
 
1 Methodology 

 
The main goal of this paper is to get closer to the evolution of legal regulation of 

the timesharing contract and to the analysis of valid legal regulation of the timesharing 
contract and other contracts related thereto. The authors set also the goal to discover 
how is the aforementioned legal regulation being used in practice. In order to achieve 
set goals of the paper there are being used various methods of scientific research at the 
process of drafting the paper. Firstly, the methods of analysis and synthesis. In order to 
separate the relevant information from non-relevant ones there served the method of 
abstraction. The conclusion was formulated through the methods of synthesis and in-
duction. The information are sorted in the article in way to form one logical unit.  
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2 Results and Discussion 

 
2.1 Consumer protection at providing of certain services in tourism 

 
Act No. 161/2011 of the Coll. regulates rights of the consumer and duties of the 

seller related to timeshare using of accommodation facilities, providing long-term recre-
ation services, its exchange and intermediation of its further selling, requirements of 
these consumer contracts and competence of the authorities of supervision at inspection 
of abiding the rules in this act.  

Legal regulation is related exclusively to relations between consumer and entrepre-
neur, that is being named by the law as the seller. Under the term of consumer there is 
necessary to understand the consumer in meaning as specified in the Act on Consumer 
Protection No. 250/2007 of the Coll. in wording of changes and amendments. The same 
shall be applied in case of the seller. 

For legal relations regulated by the Act No. 161/2011 of the Coll there shall be 
applied special legal acts, mainly Civil Code and Act on Consumer Protection.  

Under contracts on providing certain services in tourism there shall be understood: 

 Contract on timeshare using of the accommodation facility  
 Contract on providing of long-term recreation services, 
 Contract on participation on exchange system and 
 Contract on reselling mediation. 

 
Providing the  information before contract conclusion  

The seller is obliged in sufficient time before conclusion of the contract to provide 
the consumer clearly, certainly and free of charge with certain and correct information 
via form as specified in attachments No. 1 to 4 of the Act depending on type of the 
contract. This information must be in state language of the member state of European 
Union while the language per selection of the consumer may be the language of the 
state in which the consumer does have the permanent or temporal residence or which 
citizenship he bears. The information shall be provided in written form or on other per-
manent media that must easily accessible by the consumer. The filled form is inseparable 
part of concluded contract while the consumer confirms that he is familiar with the in-
formation form by special signature at relevant information form. The data filled in form 
before conclusion of the contract may be changed only exceptionally.  

The act orders the seller to inform the consumer also in case of advertisement, 
presentation or other propagation event. 

Before conclusion of the contract the seller is obliged to expressly instruct the con-
sumer on right to withdraw from the contract, on period for withdrawal and on prohibi-
tion of provisional execution of rights of the seller.  
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Ad individual contracts on providing of certain services in tourism 

In contract on timesharing of accommodation facilities the seller obliges to provide 
the consumer with one or more accommodation facilities for using with possibility of 
night’s lodging for time longer than one accommodation period and the consumer 
obliges to pay agreed sum. The contract is being concluded for period longer than one 
year. Act No. 161/2011 defines accommodation facility as a building, premises, or space, 
in which there is being provided temporal accommodation to the consumer for price and 
services related thereto. There is not important whether accommodation facility is real 
estate, crucial is the fact that it allows overnight sleeping (Lazar, 2014, p.209). 

The contract on providing the long-term recreation services the seller obliges to 
provide the consumer with discounts or other advantages at accommodation inde-
pendently or in connection travel services or other services, and the consumer obliges 
to pay the agreed price. Contract on providing the long-term recreation services is con-
cluded for period longer than one year. The definition includes products like holiday 
clubs providing discounts. The ground is that the consumer obtains the right to get the 
discounts or other advantages at accommodation in combination with travel or other 
possibilities or without it. It relates to the contracts, where the right is obtained for price  
(Duláková at al, 2012, p. 742). 

In case of contract on timesharing (so called timesharing contract) and in case of 
contract on providing long-term recreation services there is possible to notice common 
attributes – in both cases the contract must be concluded for period longer than one 
year and in both cases the subject matter relates to accommodation. The difference is 
in the fact that in case of timesharing the consumer obtains “right to use” one or more 
accommodation facilities, while in case of long-term holiday product the consumer gets 
“right for discount or other advantage” at accommodation.  

With the contract on participation on exchange system the seller obliges to provide 
the consumer with possibility to participate on exchange system, and the consumer 
obliges to pay the agreed price. The contract is about inclusion of the consumer for the 
price into the exchange programme that allows the consumer the access to overnight 
accommodation or to other services for allowing other persons to have temporal access 
to advantages that results from the contract on timesharing or accommodation facility 
(Duláková at al., 2012, p. 743). The consumer may therefore use other holiday destina-
tions.  

With the contract on resale mediation the seller obliges to provide the consumer 
with the possibility to conclude the contract on timesharing of accommodation facility or 
the contract on providing the long-term recreation services and the consumer obliges to 
pay the agreed price, if the seller mediated the resale. The mentioned regulation there 
shall be covered the brokerage contracts concluded between consumer that have the 
interest to sell or buy time-bound using of the real estate and other property or long-
term holiday product, and relevant seller that mediates the sale. The provision is not 
related to products when timesharing product is being sold by the consumer to other 
consumer nor to the situation when the entrepreneur buys from the consumer the sub-
ject matter of the contract reselling it to another consumer (Duláková at al., 2012, p. 
744).  
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Any of these contracts must contain at minimum following data about the consumer 
and the seller:  

Name, surname, date of birth, and the residence address of the consumer, Com-
mercial name, registered seat, identification number, legal form, if the seller is  the legal 
entity, 

Commercial name, place of enterprising, identification number, if applicable, in case 
the seller if the natural person, 

Date and place of conclusion of the contract. 

The seller is obliged in time of concluding of the contract to provide the consumer 
with the original of the contract in written or on other permanent media that is easily 
accessible to the consumer in state language of the member state of European Union 
while in case of the consumer with permanent of temporal residence in other member 
state or with the citizenship of other member state this language can be the language 
of this member state according to preference of the consumer. If it is the case of the 
contract on timesharing of accommodation facilities, where the subject matter is the 
using of the only one real estate, the seller is obliged to provide the consumer with the 
official translation of the contract into state language or to one of official languages of 
the member state of European union, where the real estate is taking place, if the lan-
guage is the official language of European Union.  

The inseparable part of the contract is the form about the withdrawal from the 
contract. The seller is obliged to fill it in and to submit it to the consumer.  

 
Withdraval from the Contract 

The consumer is entitled to withdraw from the contract without reason in period of 
14 days from the date of conclusion of the contract or contract on future contract, or 
from the date of its delivery or from the personal receiving of the contract by the con-
sumer in case that the contract or the contract on future contract is submitted to the 
consumer later than the date of conclusion.  

The Act allows prolongation of the period for withdrawal from the contract to the 
consumer in case:  

1. If the seller fails to fulfil the obligation to attach the form about withdrawal 
from the contract, the period for withdrawal is prolonged to 1 year and 14 
days, 

2. If the seller fails to fulfil the obligation to provide the consumer with filled 
information form in sufficient advance, the period for withdrawal is prolonged 
to 3 months and 14 days. 

The consumer may execute the right for withdrawal from the contract against seller 
in written form or in other form on durable media as well as by form for withdrawal from 
the contract in period for withdrawal while the period is procedural period i.e. it is suffi-
cient to submit the delivery at the post on last day of the period.  

By withdrawal from the contract there cease to exist any claims of the seller for 
compensation of costs related to fulfilment of the contract.  
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If the seller withdraws from the contract on timesharing of the accommodation 
facilities or from the contract on providing of long-term recreation services, there is also 
terminated from the beginning any other contract on the ground of which the consumer 
obtains the services related to subject matter of the contract on timesharing of accom-
modation facilities or on the ground of the contract on providing long-term recreation 
services that are being provided by the seller or by third party on the ground of the 
agreement with the seller. The same applies also to the contract on participation on 
exchange system that is bound to the contract on timesharing of accommodation facili-
ties or to contract on long-term recreation services.  

Before the period for withdrawal from the contract passed the seller or third party 
must not require the fulfilment on the ground of contract on timesharing of accommo-
dation facilities, contract on providing the long-term recreation services or on the ground 
of contract on participation on exchange system that is mainly advance payment, pay-
ment agreed in the contract, providing the guarantee, blocking of financial resources on 
accounts in bank or branches of foreign bank, express acknowledgement of debt or any 
other counter value for seller of third person. On the ground of the contract on resale 
mediation there is not possible to require fulfilment from the consumer sooner than the 
mediation is provided or sooner than the contract is terminated on the ground of other 
reason. 

 
Supervision over compliance with the law  

The supervision body according to Act No. 161/2011 of the Coll is Slovak Trade 
Inspection (Slovenská obchodná inšpekcia) that may fine the seller up to 30.000,- EUR 
in case of findings of breaches of duties set by the Act in case of breaching the same 
duty or in case that breach of the duty may endanger rights of two or more consumers.  

 
 
Conclusions 

 
The legal regulation of timesharing contract was introduced to Slovak legal order 

in 2004 in relation to requirement for harmonization of the Slovak legal order with the 
legal order of European Union. Originally the regulation was contained in general part 
of Civil Code of § 55 to 60 where there was regulated consumer contract on right to use 
the building or its part in time periods. Before introducing the legal regulation, the Slovak 
consumer was protected in situations related to timesharing via various provisions that 
were contained in private law regulation as well as in public law, for example in Act on 
Consumer Protection, Civil Code, Commercial Code and in Act on Advertisement. Using 
of timesharing in practice proved that legal regulation contained in § 55 to 60 of the Civil 
Code, does not cover all situation, that occurred at the market, therefore there was 
necessary to adopt wider legal regulation. On 17th of May 2011 National Council of the 
Slovak Republic adopted the Act No. 161/2011 of the Coll, that derogated aforemen-
tioned legal regulation in Civil Code and instead of this regulation there are being regu-
lated four contracts on providing of certain services in tourism: contract on timesharing 
of accommodation facility, contract on providing long-term recreation services, contract 
on participation on exchange system and contract on resale mediation. These contracts 
are focused on surrendering the accommodation facility for using, however they are 
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following also other goals Providing the long-term recreation (for example using of wel-
lness or other advantage in case of accommodation), participation on exchange system 
(i.e. some kind of trading with participation in system where the advantage is gained for 
providing other advantage) and for resale mediation. The Act on Consumer Protection 
in Case of Providing Certain Services in Tourism introduced the obligation of seller to 
provide the consumer with information via filled information form in sufficient advance 
before contract conclusion. The Seller is also obliged to instruct consumer on right to 
withdraw from the contract, on period for withdrawal from the contract and on prohibi-
tion of provisional execution of rights of the seller. In contrast with previous legal regu-
lation in Civil Code supervision in this area is entrusted by the law to Slovak Trade In-
spection. Since timesharing is currently in Slovak Republic not very popular among 
consumers in practice we are able to encounter the timesharing contract as well as other 
contracts on providing the services in tourism relatively rarely.  
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Generácia Y a zdravý životný štýl1 
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Generation Y and healthy lifestyle 
Abstract 

Literature describes generation Y in various ways. Some authors characterize it as self-
confident, technically literate with multitasking capacities. Others describe them as en-
vironmentally conscious who exercise more, eat smarter and smoke less than previous 
generations. 
The aim of this paper is to present survey done by the author. Survey focused on the 
opinion and behaviour of university students towards healthy lifestyle. The results show 
that even they wish to be healthy their actual behaviour doesn´t match in some way 
this idea. Common part of their life is alcohol which they don´t often have under control. 
Most of them have already tried marihuana, but it was mainly a onetime experience. 
Even though most of them don´t usually check their health, if there was a suitable 
application, they would try it. They prefer an application that would monitor them, rather 
than an application which would give them advice about nutrition and exercise. 
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Úvod 

 
Ľudia narodení v rovnakom časovom období mávajú zvyčajne podobné postoje 

a uznávajú podobné hodnoty vďaka tomu, že spoločne prežili špecifické udalosti vo svo-
jom živote a zároveň sa vďaka tomu líšia od ľudí narodených v inom časovom období. 
Generácia ľudí, ktorí sú v podobnom veku a spoločne prechádzali podobným udalos-
ťami, tvorí tzv. vekovú kohortu majúcu podobné spomienky alebo kultúrnych hrdinov  
(Richterová a kol., 2015).  

Existujú dva kľúčové prvky, ktoré definujú generáciu, a to životné skúsenosti danej 
vekovej skupiny počas procesu socializácie a prežitie významných historických udalostí, 
ktoré mali vplyv na ďalší historický vývoj (Cordeiro a de Albuquerque, 2017). Tieto dva 
prvky predurčujú danú generáciu na získanie určitých skúseností, ktoré následne vyústia 
do formovania jej hodnôt, názorov, postojov a spôsobu myslenia. Životné skúsenosti 
ovplyvnia to, kým sú a čo si cenia. Aj keď sa v priebehu života názory ľudí menia, mnoho 
hodnôt a postojov, ktoré sa vytvorili v určitom kontexte, ostáva nemenných (Cutler, 
2015). 

                                                
1 VEGA č. 1/0637/17 Konštrukcia modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva 

zameraná na identifikáciu atribútov ovplyvniteľných marketingovým inštrumentáriom. 
2 Ing. Dana Vokounová, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra marketingu, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, e-mail: dana.vokounova@euba.sk 
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Cieľom tohto príspevku je charakterizovať Generáciu Y a priblížiť životný štýl našich 
mladých ľudí s dôrazom na zdravie. 

Generácia Y, často zvaná aj Millennials, je tvorená ľuďmi narodenými v období 
1980 až 1995, prípadne 2000 (nie je stanovené presné obdobie). Existujúce štúdie opi-
sujú túto generáciu z rôznych aspektov, pričom v niektorých sa zhodujú, no prinášajú aj 
rozdielne až protichodné charakteristiky. 

Príslušníci Generácie Y sú jedinci, ktorí sú kontroverzní, flexibilní, snažiaci sa 
o vlastnú autonómiu a rýchly kariérny rast (Cordeiro a de Albuquerque, 2017). Sú seba-
vedomí, optimistickí a schopní riešiť viac vecí súčasne vďaka svojej rýchlosti a vitalite 
(Israfilzade, 2017) a sú viac zameraní na hedonistické než spoločenské hodnoty (Dlačič 
a Kadič-Maglajlič, 2013). Je prvou generáciou narodenou v digitálnej ére a vždy pripo-
jenou (Gewald a kol., 2017). Lynn Lancaster (2004) charakterizovala Generáciu Y ako 
digitálnu, žijúcu globálne, ktorá všetko vyskúša a ktorá je kyberneticky, mediálne aj 
technologicky zručná, uznáva diverzitu a očakáva to aj od druhých, zaujíma sa o stav 
životného prostredia. McGovern (2015) zdôrazňuje, že ak chcete, aby vás akceptovali, 
musíte byť autentickí. 

Čo sa týka zdravia, táto generácia sa stravuje rozumnejšie, menej fajčí a viac sa 
hýbe než predchádzajúce generácie, pričom využíva rôzne aplikácie z oblasti športu 
a cvičenia (Goldman Sachs). Výsledky prieskumu, ktorý uskutočnila prieskumná agen-
túra Nielsen (2015) v 60 krajinách, ukázali, že zo všetkých generácií práve Generácia Y 
kladie pri rozhodovaní o nákupe najväčší dôraz na zdravie. Zároveň sa ukázalo, že ochota 
zaplatiť vyššiu cenu za „zdravšie“ produkty s vekom klesá. Príslušníci Generácie Z (na-
rodení po roku 1995, prípadne 2000) a Generácie Y sú ochotní zaplatiť vyššiu cenu za 
funkčné produkty, ktoré znižujú nejaké riziko alebo sú zdravé alebo sú spoločensky/en-
vironmentálne zodpovedné.  

Štatistický portál USA (Statista) uvádza, že v roku 2016  viac ako tretina príslušní-
kov Generácie Y  cvičí v priemere 2 až 3-krát týždenne a štvrtina fajčí.  Najčastejšie 
mávajú diagnostikovanú depresiu, nadváhu a úzkostnú poruchu. Prieskum, ktorý spo-
ločne realizovali Nielsen (2014) a Natural Marketing Institute, zisťoval čo potrebujú 
rôzne generácie z hľadiska svojho zdravia. Generácia Y je v porovnaní s ostatnými otvo-
renejšia alternatívnej medicíne, ochotnejšia využívať akupunktúru, bylinky alebo masáž 
a na druhej strane viac odmieta lieky na predpis. 

Na Slovensku sú pre Generáciu Y (TNS Slovakia, 2014) v oblasti technológií  v kurze 
smartphone, nakupovanie cez internet a sociálne siete. Nepopulárne sú mobilné geolo-
kačné služby, domáce konzolové videohry  alebo online hry pre jedného hráča. V oblasti 
zdravia je populárne cvičenie a nepopulárne sú plastické operácie, vegetariánstvo a pre 
štvrtinu aj diéty. Celkovo možno povedať, že pre slovenských príslušníkov Generácie Y 
je dôležité zdravo jesť, nebrať drogy a starať sa o životné prostredie. 

 
 
1 Metodika práce 

 
V decembri 2017 sme realizovali online prieskum medzi študentmi Obchodnej fa-

kulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí reprezentovali Generáciu Y. Cieľom bolo 
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zistiť, čo je pre mladých ľudí dôležité, aké majú názory a ako sa správajú v oblasti zdra-
via. Získali sme 188 riadne vyplnených dotazníkov. Študenti boli vo veku 20 až 26 rokov, 
ich priemerný vek bol 22,3 a ženy tvorili 77,7%.  

Pri skúmaní dôležitosti alebo úrovne spokojnosti sme použili 7- stupňové škály tak, 
že nižšia hodnota predstavovala vyššiu dôležitosť alebo spokojnosť. Na analýzu údajov 
boli použité kontingenčné tabuľky s 2- testom dobrej zhody a na porovnávanie prieme-
rov boli použité t-test alebo Kruskal-Wallisov test.  

 
 
2 Výsledky a diskusia 

 
V úvodnej časti dotazníka sme zisťovali, čo je pre mladých ľudí v ich živote dôležité 

a ako sú spokojní s niektorými jeho oblasťami. Snažili sme sa vytvoriť rebríček tak, aby 
odrážal len štatisticky významné rozdiely v poradí medzi skúmanými. Z tabuľky 1 vidíme, 
že na prvom mieste sa umiestnili veci súvisiace s určitou pohodou (well-being) a na 
druhom mieste sú skôr veci týkajúce sa úspešného života bez problémov.  Môžeme si 
všimnúť nekonzistenciu v oblasti zdravia, pretože byť zdravý je pre nich to najdôležitej-
šie, ale žiť zdravo nepovažujú až tak za veľmi dôležité. 

 
Tab. 1  Dôležitosť vybratých oblastí v živote 

Poradie  Priemer 
1 Byť zdravý 1,31 

 byť šťastný 1,34 

 Byť múdry 2,00 

2 byť úspešný 2,10 

 prežiť pokojný život 2,10 

3 Mať dostatok času pre seba 2,31 

 žiť zdravo 2,31 

4 Dožiť sa vysokého veku 2,81 

 byť atraktívny 2,83 

Zdroj: výsledky prieskumu. 
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Graf 1  Porovnanie dôležitosti vybratých oblastí podľa pohlavia 

 
Zdroj: výsledky prieskumu. 

 

Zisťovali sme, či existujú významné rozdiely medzi mužmi a ženami v poradí dôle-
žitosti. Aj keď sa poradie mužov a žien celkom nezhoduje (graf 1), štatisticky významný 
rozdiel bol len v oblasti “byť zdravý”. Byť zdravý je dôležitejšie pre ženy než mužov 
(p=0,00). 

Okrem dôležitosti vybratých oblastí života sme sa zamerali aj na spokojnosť s rôz-
nymi aspektmi, ktoré sú súčasťou života Generácie Y (tab. 2). 

 

Tab. 2  Spokojnosť s rôznymi aspektmi života ‒ priemer 

 muži ženy 

S dosiahnutím úspechov 2,0 2,2 

S uznávaním medzi kamarátmi 2,0 2,2 

S uznávaním v rodine 2,3 2,1 

So zdravím 2,5 2,5 

So životom 2,5 2,5 

S výzorom 2,6 3,1 

  Zdroj: výsledky prieskumu. 

 

Najspokojnejší sú mladí ľudia s tým, čo dosiahli a ako ich uznáva ich okolie. Menej 
spokojní sú so svojím zdravím a celkovo so životom. Najmenej spokojní sú s výzorom, 
pričom ženy sú významne nespokojnejšie než muži (p=0,01). S výzorom úzko súvisí 
hmotnosť, preto sme zisťovali aj ich spokojnosť so svojou hmotnosťou (tab. 3).  
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Tab. 3  Spokojnosť so svojou hmotnosťou ‒ % 

 muži ženy 

Spokojný 38,1 37,0 

Trochu nespokojný 42,9 54,8 

Veľmi nespokojný 9,5 6,8 

Nezaoberám sa svojou hmotnosťou 9,5 1,4 

  Zdroj: výsledky prieskumu. 

 

Najväčší podiel mladých ľudí je trochu nespokojný so svojou hmotnosťou, pričom 
podiel nespokojných žien je väčší než u mužov (p=0,05). Takmer dve pätiny sú spokojné 
a nízky podiel je veľmi nespokojných alebo sa svojou hmotnosťou nezaoberá. 

Zisťovali sme, či majú mladí ľudia nejaké skúsenosti s prostriedkami na úpravu 
hmotnosti (tab. 4). 

 

Tab. 4  Skúsenosť s prípravkami na úpravu hmotnosti ‒ % 

 muži ženy 

Áno a dobré skúsenosti 23,8 6,8 

Áno a nie dobré skúsenosti  6,8 

Nie, ale mám v pláne vyskúšať  6,8 

Nie a ani nemám v pláne, aj keď by sa mi to 
hodilo 47,6 41,1 

Nie a ani nemám v pláne, lebo nepotrebujem 
upraviť hmotnosť 28,6 38,4 

  Zdroj: výsledky prieskumu. 

 

Skúsenosť s prípravkami na úpravu hmotnosti majú skôr muži než ženy (p=0,01), 
pričom všetci muži majú len pozitívnu skúsenosť, no zo žien ju má len polovica. U mužov 
ide o prípravky, ktoré pomáhajú naberať svalovú hmotu, a teda zvyšovať celkový objem 
a hmotnosť a u žien  ide o znižovanie hmotnosti. Viac ako dve pätiny mladých ľudí majú 
pocit, že potrebujú upraviť svoju hmotnosť, no nechcú si pomáhať prípravkami, ktoré 
sú na trhu dostupné. Svoju hmotnosť nepotrebuje korigovať viac ako štvrtina mužov a 
takmer dve pätiny žien. 

S hmotnosťou úzko súvisia stravovacie návyky a tak sme zisťovali, ako často 
zvyknú denne jesť a či vynechávajú niektoré z hlavných jedál počas dňa (graf 2). Mladí 
ľudia zvyknú jesť v priemere štyrikrát za deň, pričom muži častejšie, v priemere 4,5x 
a ženy 3,9x. 
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Graf 2  Vynechanie jedla počas dňa ‒ % 

 
  Zdroj: výsledky prieskumu. 

 

Mladá generácia nezvykne vynechávať hlavné jedlá, pretože väčšina ich nevynechá 
nikdy alebo vynechá len výnimočne. No vynechávanie raňajok nie je až tak neobvyklé, 
pretože ich často vynecháva tretina a vždy 7,4% respondentov. 

Štatisticky významné rozdiely medzi mužmi a ženami sú len pri vynechaní večere 
(p=0,047), keď nikdy ju nevynechá viac ako polovica (52,4%) mužov a zo žien len tre-
tina (32,9%), čo znamená, že skôr ženy sú naklonené ju vynechať. 

Skúmali sme tiež, čo považujú za dôležité v rámci zloženia stravy (tab. 5). Najdô-
ležitejšie, na prvom mieste, je pre mladých ľudí piť dostatok tekutín a najmenej dôležité 
obmedziť príjem cukru, tuku a soli. Na druhom mieste je dostatok čerstvej zeleniny 
a ovocia,  vyhýbanie sa sladeným nápojom, zdravá strava a pravidelné jedenie. Porov-
nanie odpovedí podľa pohlavia ukázalo, že ženy považujú za dôležitejšie než muži kon-
zumovať dostatok čerstvej zeleniny, vyhýbať sa sladeným nápojom a obmedziť cukry 
a tuky. 

Tab. 5  Dôležitosť skladby stravy – priemer 

Poradie Dôležitosť Mean 

Všetci  Všetci Muži Ženy 

1 Piť dostatok tekutín 1,85 1,76 1,88 

 Dostatok čerstvej zeleniny 2,36 2,71* 2,26* 

 Dostatok čerstvého ovocia 2,44 2,62 2,38 

2 Vyhnúť sa sladeným nápojom 2,46 2,76* 2,37* 

 Zdravá strava 2,51 2,38 2,55 

 Pravidelne jedli  2,52 2,48 2,53 

3 Nahrádzanie sladkostí zdravšou alternatívou 2,90 2,76 2,95 

4 Obmedziť cukor 3,52 4,19** 3,33** 

5 Obmedziť tuk 3,87 4,71** 3,63** 
 Obmedziť soľ  3,88 4,14 3,81 

**p=0,01; *p=0,05  Zdroj: výsledky prieskumu. 
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Nevynechali sme ani oblasť fajčenia, alkoholu a drog. Tri štvrtiny (75,3%) mladých 
ľudí nefajčia, pričom je to z mužov 71,4% a zo žien 76,4%. Fajčiari vyfajčia denne prie-
merne 7 cigariet, muži o niečo viac (aj keď nie štatisticky významne), a to 8,5 a ženy 
6,5. 

Tab. 6  Frekvencia pitia rôznych druhov alkoholu – % 

 Tvrdý  
alkohol 

Slabší  
alkohol Víno Pivo Miešané  

nápoje 

 Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy 

Každý deň 1,4   
Viackrát 

Za týždeň 2,7 10,0 13,7 33,3 8,2   

Viackrát       
za mesiac 47,6 13,7 38,1 23,4 20,2 45,2 42,9 31,5 4,8 5,5 

Výnimočne 38,1 61,6 42,9 52,3 49,6 32,9 4,8 23,3 52,4 68,5 

Vôbec 14,3 24,7 19,0 20,6 20,2 8,2 19,0 35,6 42,9 26,0 

      

P 0,01  0,01 0,01  

  Zdroj: výsledky prieskumu. 

 

Pitie alkoholu je súčasťou života Generácie Y, pričom existujú významné rozdiely 
medzi mužmi a ženami vo frekvencii pitia rôznych druhov alkoholu (tab. 6). U mužov je 
najobľúbenejšie pivo a tvrdý alkohol s viac ako 40 stupňami, no radi konzumujú aj slabší 
alkohol alebo víno. Ženy najčastejšie pijú víno, no rady si dajú aj pivo, prípadne slabší 
alkohol. Miešané alkoholické nápoje pijú mladí ľudia len výnimočne. Žiadny alkohol nikdy 
nepilo len 5,32% respondentov. 

Zaujímalo nás, či majú mladí ľudia pitie alkoholu pod kontrolou, preto sme sa spý-
tali tých, čo majú skúsenosť s alkoholom, či už boli niekedy opití (graf 3).  

 
 

Graf 3  Niekedy opití – % 

 
Zdroj: výsledky prieskumu. 
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Absolútna väčšina z mladých ľudí, ktorí skúsili alkohol, už bola opitá, pričom z mu-
žov to boli všetci. Alarmujúce je, že viac ako štvrtina mužov sa opije skoro vždy a zo žien 
je to nad 10%. Občas sa opijú takmer dve pätiny a často takmer štvrtina. Výnimočne sa 
to stáva menej ako pätine žien a nad 10% mužov. 

Dotkli sme sa aj citlivejšej témy, a to drog. Chceli sme vedieť, či má mladá gene-
rácia skúsenosti s drogami (graf 4) a ak, tak s ktorými (graf 5). Zistili sme, že s drogami 
majú väčšiu skúsenosť muži než ženy (p=0,01). V súčasnosti však užíva nejaké drogy 
nad 10% mužov a veľmi malý podiel žien. 

 
Graf 4  Skúsenosť s drogami – % 

 
  Zdroj: výsledky prieskumu. 

 

 Graf 5  Druh drog – % 

 
  Zdroj: výsledky prieskumu. 
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Takmer všetci majú skúsenosť s marihuanou a nikto nevyskúšal heroín. Viac ako 
10% mužov vyskúšalo extázu a kokaín a žiadny z nich pervitín. Ostatné drogy vyskúšalo 
menej ako 10% žien. 

Spýtali sme sa, či si nejakým spôsobom kontrolujú svoj zdravotný alebo fyzický 
stav. Dve tretiny (64,9%) si nijako nekontrolujú svoj stav. U tých, ktorí si ho kontrolujú, 
ide hlavne o váženie (45,5%) a meranie tlaku (33,3%). Nejakú chorobu má pätina res-
pondentov, pričom až pätina z nich má problémy so srdcom. Ostatní majú problémy 
napríklad so štítnou žľazou alebo trávením. 

Respondentom sme opísali situáciu, že by si mohli prostredníctvom aplikácie alebo 
iných zariadení monitorovať svoj zdravotný alebo fyzický stav a spýtali sme sa, s akou 
pravdepodobnosťou by využili takúto možnosť monitorovania. Muži by ju využili na 
55,6% a ženy na 65,9%.  

Ďalej sme ich požiadali, aby si predstavili, že by prostredníctvom aplikácie dostávali 
rady týkajúce sa starostlivosti o zdravie, stravovania alebo cvičenia. Takúto aplikáciu by 
muži využili s pravdepodobnosťou 47,5% a ženy s 56,6%. 

Na základe t-testu môžeme konštatovať, že monitorovanie by mladí ľudia využili 
s väčšou pravdepodobnosťou (p=0,01) než aplikáciu, ktorá dáva rady. 

Na záver sme sa spýtali, či počuli o takýchto aplikáciách, ktoré poskytujú rady. Muži 
majú väčší prehľad (p=0,01), lebo takmer tri pätiny (57,1%) z nich už o nich počuli, no 
zo žien je to len tretina (32,9%). Ide hlavne o aplikácie zamerané na správne cvičenie 
a stravovanie.  

 
 
Záver 

 
Prieskum ukázal, že Generácia Y je spokojná s tým, čo dosiahla a ako ju uznáva 

okolie. Výzor je pre ňu dôležitý a možno preto väčšina nie je s ním dosť spokojná a nie-
ktorí z nich siahajú aj po prípravkoch na úpravu hmotnosti. Mladí ľudia sa stravujú viac-
krát za deň, no stáva sa, že deň začnú bez raňajok. Je pre nich dôležité, aby boli zdraví 
a šťastní, no nie vždy sa podľa toho správajú. Bežnou súčasťou ich života je alkohol, 
ktorý často nemajú pod kontrolou. Väčšina z nich vyskúšala marihuanu, ale išlo skôr 
o jednorazovú skúsenosť.  

Väčšina z nich si síce nezvykne kontrolovať svoj zdravotný alebo fyzický stav, no 
ak by bola dostupná vhodná aplikácia, tak by ju celkom radi vyskúšali. Monitorovaniu 
dávajú prednosť pred aplikáciou, ktorá by im dávala rady ohľadne stravovania alebo 
cvičenia. 
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