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Zoznam skratiek 
 

BF: z angl. „brownfield“, na hnedej lúke. 

D/R: diaľnica, alebo rýchlostná cesta. 

EIA: z angl. „Environmental Impact Assessment“, proces posudzovania vplyvov na životné 

prostredie. 

EIP: „Eco-Industry Park“ (Eko-priemyselný park). 

FIAS: z angl. „Foreign Investment Advisory Service“. 

GEC: z angl. „Global Environment Centre Foundation“. 

GF: z angl. „greenfield“, na zelenej lúke. 

KaHR: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 

MEN: miera evidovanej nezamestnanosti. 

MH SR: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

MV SR: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

NFP: nenávratný finančný príspevok. 

NKÚ: Najvyšší kontrolný úrad. 

NR SR: Národná rada Slovenskej republiky. 

PNMMZ: priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca. 

PP: priemyselný park. 

PPP: z angl. „Public Private Partnership“, verejno-súkromné partnerstvo. 

PZI: priame zahraničné investície. 

RHDP: regionálny hrubý domáci produkt. 

SARIO: Slovenská Agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. 

SAŽP: Slovenská agentúra životného prostredia. 

SOP PS: Sektorový operačný program Priemysel a služby. 

SR: Slovenská republika. 

ŠEZ: špeciálna ekonomická zóna. 

ŠHZ: špeciálna hospodárska zóna. 

ŠÚSR: Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

URBION: Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania. 

UoZ: uchádzači o zamestnanie. 

ÚPSVaR: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

VÚC: vyšší územný celok. 

WB: z angl. „World Bank“, Svetová banka. 

ZHZ: zvláštna hospodárska zóna.  
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Úvod 

Pojem priemyselný park v Slovenskej republike sa začal používať od 60-tych až 70-tych rokov 

20. storočia. Do tejto doby boli viac používané pojmy ako priemyselná, alebo výrobná zóna. 

Dôležitou osobnosťou v rozvoji priemyselných zón (parkov) bol Tomáš Baťa, ktorý ich zakladal 

na zelenej lúke („tzv. greenfield“) a v mnohých vlastnostiach boli podobné súčasným. 

Výraznejšie používanie pojmu priemyselný park možno sledovať od začiatku súčasného 

milénia. Uznesením vlády SR č. 1039  zo dňa 13. decembra 2000 bolo uložené ministrovi 

životného prostredia zabezpečiť v spolupráci s ďalšími ministrami a inštitúciami vypracovanie 

štúdie o umiestnení priemyselných parkov na území SR s návrhom lokalít. Na základe štúdie 

a následného environmentálneho zhodnotenia, bolo navrhnutých 66 lokalít pre vybudovanie 

priemyselných parkov v Slovenskej republike. 

V nasledujúcom období bolo možné využiť pri budovaní a obsadzovaní priemyselných parkov 

pomoc prostredníctvom finančných nástrojov štátu, ako aj zo zdrojov Európskej únie. Takouto 

podporou bol napríklad Sektorový operačný program Priemysel a služby, Opatrenie 1.2 

Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry – projekty verejného sektora a Operačný 

program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007 – 2013).  

Cieľom predloženého materiálu je prostredníctvom analýzy dát zhodnotiť prínos 

priemyselných parkov na zamestnanosť a to prostredníctvom analýzy rôznych faktorov, ktoré 

ju ovplyvňujú. Kvantitatívna analýza určuje a skúma parametre, ktoré majú najvýznamnejší 

vplyv na obsadenosť priemyselných parkov zamestnancami v podnikoch sídliacich 

v priemyselnom parku. 

Na základe údajov spoločností MH Invest II a Slovenskej Agentúry pre rozvoj investícií  

a obchodu („SARIO“) bola vytvorená databáza priemyselných parkov v Slovenskej republike 

s jednotlivými ukazovateľmi o ich lokalizácii, vlastníctve, rozlohe, obsadenosti, úspešnosti 

v tvorbe pracovných miest, poskytnutej finančnej pomoci, dopravnej infraštruktúre a pod. 

Databáza je aktuálna k 30.06.2017 a obsahuje informácie  celkovo o 74 priemyselných 

parkoch. Databáza je využitá na opis priemyselných parkov v Slovenskej republike ako celku, 

ale aj podľa jednotlivých krajov, kde sú charakterizované parky podľa ich typu, rozlohy, 

úspešnosti obsadenosti investormi, vzdialenosti od diaľnice alebo rýchlostnej cesty, podielu 

skutočne vytvorených pracovných miest voči plánovaným pracovným miestam 

v priemyselných parkoch a pod. Údaje o lokalizácii priemyselných parkov (GPS súradnice)  

sú využité aj na vytvorenie máp s priemyselnými parkami. Jednotlivé ukazovatele neboli 

skúmané v čase, ale ich stav bol skúmaný k dátumu 30.06.2017. 
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Využitím ekonometrických modelov bol opísaný vplyv premenných na tvorbu pracovných 

miest. Skúmané premenné boli  ekonomicky aktívne obyvateľstvo, miera evidovanej 

nezamestnanosti, priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca, regionálny hrubý 

domáci produkt na obyvateľa, vzdialenosť od centra (krajského mesta) a informácia, či bola 

priemyselnému parku poskytnutá finančná pomoc. 

Analýzu je do budúcnosti možné v prípade dostupnosti údajov rozšíriť napr. o nové 

priemyselné parky alebo premenné, ako sú jednotliví investori v parkoch, ich oblasť podnikania 

(výroby), vplyv tvorby pracovných miest v priemyselnom parku na zamestnanosť v okrese ako 

i okolitých okresoch, prípadne v celom územnosprávnom kraji, poskytnuté dotácie jednotlivým 

investorom v parku a pod. Rovnako je možné rozšíriť analýzu aj o časový aspekt a skúmať 

vývoj priemyselných parkov v čase (použitím časových radov pre konkrétny priemyselný park). 
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1. Teoretické východiská 

1.1.  Definícia priemyselného parku 

Pojem priemyselný park sa vo svete začal objavovať koncom 20. storočia. Priemyselný park 

v základnom ponímaní možno charakterizovať ako veľký komplex, v ktorom sú sústredené 

výrobné haly na manipuláciu, skladovanie a distribúciu výrobkov a tovarov aj skladovacie 

a logistické priestory. Priemyselné parky môžu byť následne doplnené o ústavy a centrá vedy 

a výskumu, vzdelávacie zariadenia, zóny oddychu, športoviská a prípadne aj o obytnú zónu. 

Tieto dodatočne poskytované služby a priestory môžu parku pridať na atraktívnosti, a tým 

prilákať ďalších investorov, park vďaka ním môže získať konkurenčnú výhodu. Priemyselný 

park je založený na myšlienke spojenia rôznych funkcií do jedného celku. Územie 

priemyselného parku by malo byť vybavené základnou technickou infraštruktúrou, ako je 

dopravná infraštruktúra, elektrická energia, plyn, voda, kanalizačný systém, telekomunikačné 

siete a pod. Územie by malo byť zároveň aj majetkovo a právne vyporiadané. 

Vo svete sa možno stretnúť okrem pojmu priemyselný park často aj s pojmami priemyselná 

zóna (z angl. „industrial zone“), alebo špeciálna ekonomická zóna (z angl. „special economic 

zone“, skrátene „SEZ“). „priemyselný park“1 (v ponímaní špeciálnej ekonomickej zóny)  

sa vyznačuje zásadami, ktoré ho odlišujú od bežných priemyselných zón. „Parky“ (v ponímaní 

špeciálnej ekonomickej zóny) sa vyznačujú jednotnou koncepciou, osobitným usporiadaním, 

vegetačnými úpravami, voľbou výrobných jednotiek a všestrannou starostlivosťou  

o stanovište. (MŽP SR, Štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach 

Slovenskej republiky) 

V Slovenskej republike je priemyselný park definovaný v legislatíve2 §2 zákona č. 542/2004 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných 

parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých 

opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení 

zákona č. 156/2003 Z. z. a o doplnení zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach 

týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 133/2004 Z. z. definuje priemyselný park nasledovne: „Priemyselným parkom je územie 

                                                
1 SAŽP, Štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach Slovenskej republiky, 
dostupné online: http://www.minzp.sk/files/postupy-a-ziadosti/posudzovanie-vplyvov-na-zp/dokumenty/ 
9-sprava_kap_1 _az_8.pdf 
2 Zákon č. 542/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie 
priemyselných parkov, dostupné online: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2004/542/ZZ_2004_542_ 
20041101.pdf 
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vymedzené územným plánom obce alebo územným plánom zóny, na ktorom sa vykonáva 

alebo má vykonávať priemyselná výroba alebo služby jedného podnikateľa alebo viacerých 

podnikateľov. Priemyselný park zriaďuje obec na svojom území. Ak sa zriaďuje priemyselný 

park na území dvoch alebo viacerých obcí, obce môžu uzatvoriť zmluvu na tento účel podľa 

osobitných predpisov.“ 

Agentúra SARIO definovala v dokumente „Podpora budovania priemyselných parkov v SR3“ 

základné charakteristiky priemyselného parku, ktoré sú využité ako základné charakteristické 

prvky priemyselného parku pre účely tejto analýzy:  

o Má regionálny prípadne nadregionálny charakter.  

o Rozloha parku umožňuje umiestnenie viacerých investorov.  

o Pozemky sú právne vyporiadané a technicky presne definované. 

o Správa parku – hospodárska činnosť.  

o Vybavenosť technickou infraštruktúrou.  

o Plná podpora zo strany obce, mesta, VÚC. 

o Podpora inovácií, rastu exportu. 

o Služby: ekonomické, ubytovanie, voľný čas.  

 

1.2.  Typy priemyselných parkov 

Priemyselné parky možno vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch základných skupín, podľa toho 

na akom území vznikajú, a to „priemyselný park na zelenej lúke“ a „hnedý priemyselný park“. 

Literatúra, štúdie a analýzy týkajúce sa priemyselných parkov neudávajú jednoznačnú 

definíciu pre jednotlivé typy parkov. Na účely tejto analýzy sú „greenfield“ a „brownfield“ 

priemyselné parky definované nasledovne: 

o Priemyselný park na zelenej lúke (z angl. „greenfield“): priemyselný park  vybudovaný 

na nezastavanej ploche („zelenej lúke“), ktorá nebola doteraz využívaná  

na priemyselné účely. Na účely tejto analýzy môže park „na zelenej lúke“ obsahovať 

základné infraštruktúrne napojenia a cestnú infraštruktúru.  

                                                
3 SARIO, Podpora budovania priemyselných parkov v SR, dostupné online: http://www.stavebne-
forum.sk/events2008/prezentacie/wiedermann_0923.pdf 
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o Hnedý priemyselný park (z angl. „brownfield“): priemyselný park  vybudovaný na už 

zastavanej a využívanej ploche na priemyselné účely. Park vzniká investovaním 

finančných zdrojov do už existujúcich budov a stavieb, ktoré sú v súčasnosti  

už nevyužívané, alebo opustené. Uvedené budovy a stavby sú mnohokrát napojené  

na inžinierske siete, avšak často sú v rôznej miere poškodené, alebo zničené. Náklady 

na odstránenie takýchto budov a stavieb sú často vysoké, pretože sa v značnej miere 

jedná o celé komplexy budov a objektov.  

Okrem priemyselných parkov rozoznávame aj iné parky podľa ich zamerania a predmetu 

činností do nasledovných skupín: 

o Agro park:  park  zameraný na podporu a rozvoj potravinárskej výroby a výrobných 

služieb spojených s poľnohospodárstvom. 

o Technologický park: územie (park) vytvorené na podporu inovácií a spolupráce medzi 

univerzitou, priemyslom a štátom (vládou). Technologický park má za cieľ prenášať  

a rozvíjať vedomosti a poznatky a podporovať technologický a hospodársky rozvoj. 

Častokrát je vybudovaný v blízkosti výskumných a rozvojových centier a orientuje  

sa na špecifické cieľové skupiny.  

o Vedecko-technologický park: Vedecko-technologický park4 je založený na podpore 

komerčnej realizácie výsledkov výskumu a vývoja formou malých a stredných firiem. 

Je funkčne a ekonomicky založený na rozvoji nehnuteľností (pozemkov, budov, sietí). 

Je veľmi úzko prepojený s jednou alebo viacerými vedecko-výskumnými inštitúciami 

(univerzity, akadémia, a ďalšie organizácie výskumu a vývoja štátneho sektora). 

(SARIO) 

o Logistický park/centrum: Dodávateľsko-odberateľský uzol  poskytuje svojim 

zákazníkom dopravné, skladové a manipulačné služby spojené so všestranným 

zabezpečením výroby a predaja výrobkov. (SAŽP) 

Ďalej možno rozdeliť priemyselné parky podľa regionálneho významu: 

o Priemyselný park celoštátno-medzinárodného významu: park v ktorom spolupracujú 

viaceré krajiny. Je vhodný na obsadenie medzinárodnými spoločnosťami vďaka 

sústredeniu a vzájomnému dopĺňaniu hospodárskych aktivít spojených so špičkovými 

technológiami. (Kiseľáková, Kiseľák) 

                                                
4 SARIO, Vedecko-technologický park, dostupné online: http://www.sario.sk/sk/investujte-na-slovensku/ 
nehnutelnosti/vedecko-technologicke-parky 
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o Priemyselný park regionálneho až nadregionálneho významu: park vybudovaný  

so zámerom podpory a rozvoja malých a stredných regionálnych podnikov. Využíva 

dostupnú pracovnú silu v regióne.  

o Priemyselný park lokálneho až regionálneho významu: park vytvorený zväčša  

na rozvoj lokálneho malého a stredného podnikania a na využitie miestnej pracovnej 

sily.  

 

1.3.  Špeciálne ekonomické zóny 

Pojmy priemyselný park, priemyselná zóna a špeciálna ekonomická zónu sú si príbuzné, 

avšak existujú medzi nimi rozdiely. Aj keď neexistuje presná a všeobecne uznávaná definícia, 

špeciálne ekonomické zóny5 možno podľa Svetovej Banky definovať ako určitý vyšší stupeň 

priemyselných zón. Špeciálne ekonomické zóny sú často označované aj ako voľné zóny  

(z angl. „free zones“) a predstavujú ohraničené geografické oblasti v rámci ekonomiky, kde 

podlieha podnikateľská činnosť odlišným pravidlám ako tým, ktoré prevládajú vo zvyšku 

ekonomiky. (Farole, 2011) 

Špeciálne ekonomické zóny6 môžu byť vytvorené z rôznych hospodárskych a ekonomických 

cieľov rôznych politík (hospodárska politika, priemyselná politika, poľnohospodárska politika, 

inovačná politika, atď.). Najčastejšie sa vo svete vytvárajú s cieľom prilákať priame zahraničné 

investície (ďalej len „PZI“) ako prostriedok podpory exportu, prepojenia na globálne hodnotové 

reťazce a/alebo na štrukturálnu transformáciu ekonomiky. V krajinách s vysokou mierou 

nezamestnanosti boli tieto zóny použité na zvýšenie tvorby pracovných miest prilákaním 

investícii do priemyslu s vysokou potrebou pracovnej sily. (FIAS, 2008) 

Rovnako neexistuje jednotná a všeobecne akceptovaná klasifikácia špeciálnych 

ekonomických zón7, avšak možno ich rozdeliť podľa kľúčových faktorov, ako sú napr. ich ciele 

rozvoja, lokalizácia a typ činností, ktoré sa v nich vykonávajú. Svetová banka načrtla 

                                                
5 Farole, T., Akinci, G., Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges, and Future 
Directions, dostupné online: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2341/ 
638440PUB0Exto 00Box0361527B0PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
6 FIAS, Svetová banka: Special Economic Zones, performance, lessons learned and implications for 
zone development, dostupné online: http://documents.worldbank.org/curated/en/3439014683309775 
33/pdf/ 458690WP0Box331s0April200801PUBLIC1.pdf 
7 FIAS, Svetová banka: Special Economic Zones, performance, lessons learned and implications for 
zone development, dostupné online: http://documents.worldbank.org/curated/en/34390146833 
0977533/pdf/458690WP0Box331s0April200801PUBLIC1.pdf 
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rozdelenie a klasifikáciu na 7 špeciálnych ekonomických zón, ktoré sa nachádzajú v prílohe 

v tabuľke 17. (FIAS, 2008) 

Lokalizácia špeciálnych ekonomických zón závisí od účelu, na ktorý boli vytvorené. Špeciálne 

ekonomické zóny s úmyslom prilákať investície a podporovať priemyselnú výrobu 

v konkrétnom geografickom regióne sa zvyčajne nachádzajú blízko hlavných dopravných 

koridorov (vrátane prístavov a letísk), veľkých miest, blízko univerzít alebo vhodných 

odborných škôl, alebo na miestach, kde už v minulosti existovala priemyselná činnosť. 

V prípade ak hlavnou úlohou špeciálnej ekonomickej zóny je podporiť ekonomickú aktivitu 

v menej rozvinutých regiónoch, tak by sa tieto zóny mali umiestniť v odľahlých a menej dobre 

infraštruktúrne prepojených oblastiach. 

Jednou z kľúčových vlastností odlíšenia špeciálnych ekonomických zón od zvyšku ekonomiky 

sú špeciálne stimuly, ktoré sú poskytované spoločnostiam pôsobiacim na území zóny. Možno 

ich rozdeliť na dve hlavné skupiny, a to daňové a nedaňové stimuly.  

Rozdiel medzi špeciálnou ekonomickou zónou a priemyselným parkom je ťažké a niekedy až 

nemožné definovať, pretože priemyselné parky môžu byť založené v rámci rozvojových zón, 

alebo celé rozvojové (špeciálne) zóny môžu byť vytvorené na základe konceptu priemyselného 

parku a obe môžu mať spoločné charakteristiky. 

 

1.4. Eko-priemyselné parky 

Eko-priemyselné parky (z angl. „Eco-industrial parks“, ďalej len „EIP“) možno chápať ako určité 

ďalšie vývojové štádium priemyselných parkov so zreteľom na ekológiu, udržateľnosť 

a zodpovednosť. Vo svete neexistuje všeobecne uznávaná a jednotná definícia EIP. Svetová 

banka spracovala v roku 2016 analýzu8 na základe ktorej je možné definovať určité spoločné 

črty EIP a zhodnotiť ich súčasný stav. Koncept EIP sa začal rozvíjať hlavne v Severnej Európe 

(Dánsko, Fínsko) v 60. rokoch 20. storočia a rozvinul sa až smerom k viac plánovaným 

modelom, ako napr. v Číne a Kórejskej republike na začiatku 21. storočia. V súčasnosti sa 

vďaka iniciatívam Svetovej Banky, Organizácii Spojených národov pre priemyselný rozvoj 

a ďalším medzinárodným inštitúciám v rozvojových krajinách zaznamenal zvýšený záujem 

o budovanie takýchto parkov.  

                                                
8 Svetová banka, Eko-priemyselné parky, http://documents.worldbank.org/curated/en/965391469 
043801584/pdf/107006-REVISED-PUBLIC-World-Bank-Mainstreaming-EIP-2016-Final.pdf 
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Budovanie EIP umožňuje developerom a manažérom poskytovať svojim nájomníkom služby 

s pridanou hodnotou vďaka ekológii a udržateľnosti do budúcnosti. Existujú rôzne prístupy  

v rámci budovania EIP, ide napr. o: 

o Zóny alebo priemyselné parky s nižšími uhlíkovými stopami. 

o Eko-priemyselné zóny alebo parky s ekologickými zlepšeniami v redukovaní odpadu. 

o Tzv „zelené zóny“: zníženie použitia zdrojov v rámci infraštruktúry a nájomných firiem, 

investície do „zelenej“ výroby a služieb.  

o Udržateľné priemyselné oblasti. 

o Eko-mestá9: zahŕňajú nové prístupy v oblasti mestského plánovania a ochrany 

životného prostredia, v ktorom priemyselné odvetvia nachádzajúce sa vo vymedzenej 

oblasti využívajú synergiu pri využívaní zdrojov, pri nakladaní s odpadmi, pri ochrane 

životného prostredia, pri efektívnom využívaní zdrojov v rámci svojich výrobných 

procesov a medzi priemyselnými odvetviami a pri podpore priemyselného  

a hospodárskeho rozvoja. (GEC, 2005) 

o Zóny obehového hospodárstva (alebo obehová transformácia priemyselných parkov): 

zameriavajú sa na podporu efektívneho využívania zdrojov, odpadové hospodárstvo  

a kontrolu emisií vo firmách, zónach a regiónoch prostredníctvom obehového 

hospodárskeho modelu. 

Vyššie spomínaný výskum Svetovej banky v roku 2016 identifikoval 254 eko-priemyselných 

parkov alebo zón, z nich je 77 % v prevádzke, 5 % vo výstavbe, 15 % je v štádiu plánu a 3 %  

sú zrušené projekty. (Svetová banka, Eko-priemyselné parky, 2016)  

  

                                                
9 GEC, Eco-Towns in Japan: Implications and Lessons for Developing Countries and Cities. 
http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/spc/Eco_Towns_in_Japan.pdf 
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Graf 1: Eko-priemyselné parky/zóny podľa Svetovej banky 

 

Zdroj: Svetová banka. 

 

1.5.  Klastre 

Definíciu klastrov ponúka napríklad autor Michael Eugene Porter vo svojom diele "Clusters 

and the New Economics of Competition"10. Tvrdí, že klastre sú geografické koncentrácie 

prepojených spoločností a inštitúcii v určitom odbore. Klastre obsahujú rad prepojených 

odvetví a iných subjektov dôležitých pre hospodársku súťaž. Obsahujú napríklad dodávateľov 

špecializovaných vstupov (napr. komponentov, strojov a služieb) a poskytovateľov 

špecializovanej infraštruktúry. Klastre sa často rozširujú smerom nadol ku zákazníkom 

a horizontálnym smerom k výrobcom doplnkových výrobkov a k spoločnostiam v odvetviach 

súvisiacich s ich zručnosťami, technológiami alebo spoločnými vstupmi. Napokon, mnohé 

klastre zahŕňajú vládne a iné inštitúcie, ako sú univerzity, agentúry na vytváranie noriem, think-

tanky, poskytovatelia odborného vzdelávania a obchodné združenia, ktoré poskytujú 

špecializovaný výcvik, vzdelávanie, informácie, výskum a technickú podporu. (Porter, M.E. 

"Clusters and the New Economics of Competition" Harvard Business Review, November-

December, 1998.) 

Klastrom sa venuje aj uznávaný ekonomický časopis The Economist, ktorého niektoré závery 

a tvrdenia11 sú zhrnuté v nasledovnej časti. Konkurencieschopnosť metropolitných regiónov 

sa čoraz viac opiera o rozvoj priemyselných klastrov alebo o geografickú koncentráciu 

                                                
10 Porter, M.E.: Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, November-
December, dostupné online: http://clustermapping.us/sites/default/files/files/resource/Clusters_and_ 
the_New_Economics_of_Competition.pdf 
11 The Economist, Clustering, dostupné online: http://www.economist.com/node/14292202 

77%

15%

5% 3%

V prevádzke Plánované Vo výstavbe Zrušené
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podnikov a inštitúcií v súvisiacich odvetviach hospodárstva. Fyzická blízkosť týchto hráčov 

podporuje interakciu a výmenu názorov, myšlienok a odborných znalostí. Z pohľadu 

úspešných ekonomík sa tiež zdôrazňuje dôležitosť rozvoja inovatívnych priemyselných 

zoskupení, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou vzájomného pôsobenia medzi firmami, čo im 

umožňuje ako skupine získať informácie o meniacich sa ekonomických podmienkach, 

prispôsobovať sa im a využívať ich. Interaktívna povaha zoskupení stimuluje inovácie  

a ekonomické vzdelávanie. 

Klastre stimulujú regionálnu konkurencieschopnosť tromi spôsobmi: 

1. zvýšením produktivity podnikov, 

2. posilnením inovačnej kapacity, ktorá podporuje budúce zvýšenie produktivity, 

3. stimulovaním vytvárania nových podnikov, ktoré rozširujú a posilňujú klaster. 

Zhlukovanie do klastrov možno vysvetliť ako prostriedok pre malé podniky, aby mohli využívať 

úspory z rozsahu, ktoré sú zvyčajne vyhradené najmä pre veľké podniky. Izolovaná poloha 

podniku „na zelenej lúke“ v menej rozvinutom regióne s mnohými štátnymi dotáciami môže 

priniesť novovzniknutým spoločnostiam okamžité výhody. Z dlhodobého hľadiska však môže 

byť pre novú spoločnosť lepšie, keď sa bude lokalizovať v drahšej lokalite mestských 

nehnuteľností v tesnej blízkosti významného počtu svojich konkurentov. Moderné high-tech 

klastre sa často zhromažďujú okolo prestížnych univerzít, z ktorých výskumu môžu čerpať. 

Napríklad Silicon Valley sa nachádza blízko Stanfordskej univerzity a podobné high-tech 

klastre sa zhromažďujú okolo MIT blízko Bostonu v Spojených štátoch a okolo Cambridge 

Univerzity v Británii. (Clustering, The Economist)  

Obrázok 1: Grafické znázornenie klastra v ekonomike 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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2. Analytická časť 

2.1. Analýza priemyselných parkov v SR a základné štatistické 

ukazovatele 

2.1.1. Finančná podpora rozvoja priemyselných parkov v Slovenskej 

republike 

Podporu budovania priemyselných parkov v Slovenskej republike možno rozdeliť podľa formy 

podpory nasledovne: 

1. Štátna podpora a pomoc: štátna podpora Slovenskej republiky v zmysle zákona  

je v tomto prípade štátna dotácia. Štátna dotácia sú verejné domáce zdroje zo štátneho 

rozpočtu. Štátnu pomoc je možné poskytnúť vo forme investičných stimulov a vo forme 

regionálnej investičnej pomoci. Jednou z foriem podpory bol aj napr. zákon č. 71/2013 

Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky. 

2. Zdroje a podpora z Európskej únie: z finančných zdrojov EÚ boli priemyselné parky 

podporené z nasledovných programov:  

a) Sektorový operačný program Priemysel a služby, Opatrenie 1.2 Podpora 

budovania a rekonštrukcie infraštruktúry – projekty verejného sektora. 

b) Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007 – 2013). 

V rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (2004 - 2006) a Operačného 

programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007 - 2013)  bol poskytnutý nenávratný 

finančný príspevok (NFP) v celkovej sume viac ako 110 mil. EUR na výstavbu 24 

priemyselných parkov.  

Na základe údajov MH SR a MH Invest II celkovo 63 priemyselným parkom, zo 74, bola 

poskytnutá finančná podpora, 11 priemyselným parkom nebola poskytnutá žiadna podpora. 

Parky, ktorým bola poskytnutá finančná podpora vytvorili súhrnne 41 979 pracovných miest 

(52,37 % z plánovaných), čo je 96,04 % všetkých vytvorených pracovných miest, s priemernou 

obsadenosťou 56,86 %. Z uvedeného vyplýva, že parky, ktorým boli poskytnuté finančné 

podpory sú úspešnejšie v napĺňaní ukazovateľa úspešnosti vytvárania pracovných miest 

a dosahujú aj vyššiu priemernú obsadenosť investormi na základe obsadenej plochy. 

Úspešnosť nedotovaných parkov je teda oveľa nižšia ako tých, ktorým bola poskytnutá 
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finančná podpora. Efektívnosť poskytnutých finančných dotácii pri tvorbe pracovných miest  

je oproti plánovaným hodnotám v súčasnej dobe značne nižšia. 

Tabuľka 1: Priemyselné parky - finančné ukazovatele 

Kraj 
Počet priemyselných 
parkov bez podpory 

Počet podporených 
priemyselných parkov 

Bratislavský 0 0 

Trnavský 2 13 

Trenčiansky 0 4 

Nitriansky 0 10 

Žilinský 0 3 

Banskobystrický 5 11 

Prešovský 1 13 

Košický 3 9 

Spolu / priemer 11 63 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 2: Priemyselné parky – porovnanie ukazovateľov na základe finančnej podpory 

 
Počet 

priemyselných 
parkov 

Počet 
vytvorených 
pracovných 

miest12 

Podiel vytvorených 
pracovných miest 

z pôvodne plánovaných 
pracovných miest 

Obsadenosť13 
priemyselných 

parkov 

Bez finančnej 
podpory 

11 1 731 30,47 % 25,66 % 

S finančnou 
podporou 

63 41 979 52,37 % 56,86 % 

Spolu 74 43 710   

Zdroj: vlastné spracovanie. 

a) Sektorový operačný program Priemysel a služby (2004 – 2006, Opatrenie 1.2) 

Cieľom opatrenia „1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry“ SOP PS bolo 

umožniť verejnému sektoru zabezpečiť rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb, 

zvýšenie zamestnanosti a kvality života v menej rozvinutých regiónoch. Snahou bolo tiež 

obnoviť pomocou verejného sektora podnikateľskú činnosť, v rámci rovnomerného 

regionálneho rozvoja vrátane revitalizácie minulých priemyselných a podnikateľských areálov. 

Jednalo sa o podporu investícií efektívnejšieho využitia priemyselných objektov a lokalít  

s vybudovanou, resp. čiastočne vybudovanou infraštruktúrou a profesné využitie ľudského 

potenciálu. Išlo najmä o likvidáciu neperspektívnych-nevyužívaných výrobných komplexov, 

odstránenie následkov z bývalých výrobných celkov, vrátene obnovenia a dobudovania 

infraštruktúry nevyhnutnej pre zriadenie nových podnikateľských aktivít. Cieľom bolo vytvoriť 

priaznivé podmienky pre podnikateľské aktivity v oblasti priemyslu a služieb súvisiacich  

s priemyslom a to podporou budovania priemyselných parkov a inkubátorov. 

V rámci opatrenia 1.2 SOP PS bolo 15 priemyselným parkom v Slovenskej republike  

na podporu budovania a rekonštrukcie infraštruktúry poskytnutá finančná pomoc s plánom 

vytvoriť súhrnne 3 587 pracovných miest. 

Na základe údajov MH SR o sledovaní plnenia stanovených indikátorov pri poskytnutí NFP 

bolo k 31.12.2017 v rámci 1.2 SOP PS vytvorených v 15 podporených priemyselných parkoch 

3 628 pracovných miest, teda 101,14 % z pôvodne plánovaných pracovných miest. 

Najúspešnejší priemyselný park je Poprad - Matejovce (1 172 vytvorených pracovných miest, 

čo predstavuje 706 % z pôvodne plánovaných pracovných miest) a Myjava (906 vytvorených 

pracovných miest, teda 368 % z pôvodne plánovaných). 

 

                                                
12 Údaje k 30.06.2017 
13 Výpočet: (obsadená plocha v m² / využiteľná plocha v m²) * 100% 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

Centrum pre hospodárske otázky 
 

Tabuľka 3: Ukazovatele o podporených PP v rámci opatrenia 1.2 SOP PS 

Priemyselný park 

Počet 
plánovaných 
pracovných miest 
zo zmluvy o NFP 

Skutočne 
vytvorené PM 
k 31.12.2017 

Podiel skutočných 
voči plánovaným 
pracovným 
miestam 

Diakovce 321  19  5,92 % 

Galanta 316  430  136,08 % 

Hurbanovo 100  7  7,00 % 

Myjava 246  906  368,29 % 

Lučenec - Juh, II. etapa 252  30  11,90 % 

Hnúšťa 45  46  102,22 % 

Vígľaš 245  2  0,82 % 

Detva 538  570  105,95 % 

Poprad - Matejovce 166  1 172  706,02 % 

Lipany 136  71  52,21 % 

Jaklovce 230  208  96,96 % 

Píla - Kojšov 62  16  25,81 % 

Vranov nad Topľou - Ferovo 560  4  0,71 % 

Snina 120  141  117,50 % 

Trebišov 250  6  2,40 % 

Spolu: 15 PP 3 587  3 628  101,14 % 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov MH Invest II. 
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Graf 2: Porovnanie úspešnosti priemyselných parkov podporených v rámci 1.2 SOP PS14 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov MH Invest II. 

b) Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007-2013) 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci OP KaHR 2007-2013 a opatrenia „1.2 

Podpora spoločných služieb pre podnikateľov, Podpora budovania hnedých a zelených 

priemyselných parkov“ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok s cieľom poskytnutia pomoci a podpory verejného sektora pri budovaní 

infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom revitalizácie 

bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít s pozitívnym dopadom na tvorbu nových 

pracovných príležitostí a podnikateľských aktivít v regiónoch, ako aj podpora budovania 

zelených priemyselných parkov. 

V rámci tejto výzvy boli oprávnené aktivity zamerané na výstavbu a revitalizáciu infraštruktúry 

hnedých priemyselných parkov (rekonštrukcia a modernizácia, prípadne rozšírenie bývalých 

priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu  

a obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie) a výstavbu zelených priemyselných 

parkov. 

                                                
14 Priemyselný park Poprad – Matejovce bol vyňatý z grafu kvôli lepšej prehľadnosti, priemyselný park 
má obsadenosť plochy investormi 100% a podiel skutočných voči plánovaným pracovným miestam vo 
výške 706,02%. 
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Indikatívna výška finančných prostriedkov pre výzvu KaHR-12VS-0801 bola stanovená  

na 1 400 000 000 Sk (46 471 486,42 EUR15) a pre výzvu KaHR-12VS-0901 na 50 000 000 

EUR. Na podporu zelených priemyselných parkov bol stanovený limit maximálne 40 % 

alokácie výzvy, t. j. 20 mil. EUR. Finančná pomoc bola poskytovaná formou NFP. NFP sa 

poskytovala formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie. Pomoc sa 

poskytovala na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov. 

NFP boli poskytnuté 9 priemyselným parkom s plánom vytvoriť 2 227 pracovných miest. 

Tabuľka 4: Ukazovatele o podporených PP v rámci OP KaHR 

Priemyselný 
park 

Počet plánovaných 
pracovných miest 
zo zmluvy o NFP 

Vytvorené pracovné 
miesta k 31.12.2017 

Podiel vytvorených voči 
plánovaným pracovným 
miestam 

Gelnica 241  48  19,92 % 

Stropkov 62  38  61,29 % 

Tornaľa 240  258  107,50 % 

Trnava 450  264  58,67 % 

Levice 122  147  120,49 % 

Levoča 500  91  18,20 % 

Bardejov 250  457  182,80 % 

Palárikovo 240  180  75,00 % 

Krompachy 122  0  0,00 % 

Spolu 2 227  1483  66,59 % 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov MH Invest II. 

  

                                                
15 Prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK 
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Graf 3: Porovnanie úspešnosti priemyselných parkov podporených v rámci OP KaHR 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov MH Invest II. 

Na základe údajov MH SR o sledovaní plnenia stanovených indikátorov pri poskytnutí NFP 

bolo k 31.12.2017 v rámci OP KaHR vytvorených v 9 podporených PP súhrnne 1 483 

pracovných miest, čo predstavuje 66,59 % z plánovaného počtu pracovných miest. Najviac 

miest bolo vytvorených v PP Bardejov (457, čo je 182,80 % z plánovaných pracovných miest) 

a v PP v Trnave (264 pracovných miest, teda 58,67 % z plánovaných pracovných miest). PP 

Bardejov je zároveň v rámci podpory KaHR aj najúspešnejším parkom na základe plnenia 

indikátora vytvorených pracovných miest voči plánovaným pracovným miestam. 

V prípade porovnávania plánovaných a skutočne vytvorených pracovných miest 

v priemyselných parkoch v rámci podpory 1.2 SOP PS a KaHR je možné sledovať rastúci trend 

vývoja skutočne vytvorených pracovných miest v čase. K 31.12.2017 bolo skutočne 

vytvorených 87,91 % pracovných miest z pôvodne plánovaných miest. 
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Graf 4: Porovnanie skutočne vytvorených a plánovaných pracovných miest 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov MH Invest II. 

 

c) Finančná podpora Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (2006-2012)  

Ministerstvo hospodárstva poskytlo za roky 2006 – 2012 obciam a mestám finančnú podporu 

na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s ich regionálnym rozvojom  

pri príprave priemyselnej zóny. 

2.1.2. Dopravná infraštruktúra 

2.1.2.1. Cestná sieť v Slovenskej republike 

Jedným z možných faktorov lokalizácie priemyselného parku je aj dopravná infraštruktúra. 

Slovenská správa ciest eviduje na základe „Prehľadu údajov o sieti cestných komunikácii  

na území Slovenskej republiky16“ k 1.1.2018 celkovo 482,27 km diaľnic, 282,40 km 

rýchlostných ciest, 3 310,94 km ciest I. triedy, 3 610,05 km ciest II. triedy a 10 357,22 km ciest 

III. triedy. Najdlhšie úseky diaľnic sú v Prešovskom (110 km) a Bratislavskom (110 km) kraji. 

V Banskobystrickom a Nitrianskom kraji nie je vybudovaná diaľnica, avšak vedie tadiaľto 

rýchlostná cesta. Najdlhší úsek rýchlostnej cesty (127 km) je v Banskobystrickom kraji. 

Najhustejšia dopravná sieť je Banskobystrickom kraji (4,9 km/1000 obyvateľov). 

                                                
16 Prehľad údajov o sieti cestných komunikácii na území Slovenskej republiky, Slovenská správa ciest, 
http://www.cdb.sk/files/documents/cestna-databanka/vystupy-cdb/2018/kniha_ck_kraj-okres_2018-01-
01.pdf 
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2.1.2.2. Dopravné terminály v Slovenskej republike 

Pojem „terminál“17 je možné charakterizovať ako zariadenie, ktoré sa nachádza na koridore 

nákladnej dopravy a ktoré je špeciálne upravené na účely nakladania tovaru na nákladné vlaky 

a/alebo vykladania tovaru z nákladných vlakov, na účely integrácie železničnej nákladnej 

dopravy s cestnou, námornou, riečnou a leteckou dopravou a na účely zostavovania alebo 

zmeny zostavy nákladných vlakov; a v prípade potreby na účely výkonu bežných postupov  

na hraniciach s tretími európskymi krajinami. 

Terminály kombinovanej dopravy v SR sú na nasledovných miestach: Bratislava, 

Sládkovičovo, Dunajská Streda, Žilina, Košice, Dobrá, Trstená (dočasne mimo prevádzky), 

Ružomberok – Kraľovany (dočasne mimo prevádzky). 

 

Obrázok 2: Mapa SR – terminály kombinovanej dopravy 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, mapový podklad: mapy spoločnosti Google. 

Vodnú dopravu je možné využiť v nasledovných prístavoch a prekladiskách: Prístav 

Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo, Prekladisko Šaľa a Prekladisko Ladmovce. 

                                                
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej 
železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu, čl. 2, ods. 2, písm. c.), dostupné online: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0913&from=SK 
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Obrázok 3: Mapa SR – prístavy a prekladiská 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, mapový podklad: mapy spoločnosti Google. 

Letisko do 1 hodiny cesty autom ako požiadavku investorov na lokalizáciu pri rozhodovaní 

o lokalizácii investície uviedlo približne 16 % investorov. V Slovenskej republike je 

evidovaných 8 medzinárodných letísk18. Tri letiská sú schengenského druhu (Bratislava, 

Košice, Poprad) a päť letísk je malého druhu (Piešťany, Sliač, Žilina – Dolný Hričov, Prievidza 

a Nitra). (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 

  

                                                
18 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, dostupné online: http://www.minv.sk/?letisko 
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Obrázok 4: Mapa SR – medzinárodné letiská 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, mapový podklad: mapy spoločnosti Google. 

Spoločná mapa dopravnej infraštruktúry týkajúcej sa priemyselných parkov zobrazuje 

medzinárodné letiská, prístavy a prekladiská a terminály kombinovanej dopravy. 

 

Obrázok 5: Mapa SR – spoločná mapa dopravnej infraštruktúry 

 

Letisko  Prístav a prekladisko  Terminály kombinovanej dopravy 

Zdroj: vlastné spracovanie, mapový podklad: mapy spoločnosti Google. 
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Obrázok 6: Mapa SR – dopravná infraštruktúra a lokalizácia PP 

 

Priemyselný park Letisko  Prístav a prekladisko  Terminály kombinovanej 

dopravy   

Zdroj: vlastné spracovanie, mapový podklad: mapy spoločnosti Google.  

Dopravná infraštruktúra využiteľná aj pre priemyselné parky nie je rozmiestnená rovnomerne 

po celom území Slovenskej republiky, ale sústreďuje sa najmä v západnej časti krajiny. V tejto 

oblasti vidíme aj veľmi husté lokalizovanie priemyselných parkov a blízka dostupnosť 

rôznorodej dopravnej infraštruktúry môže byť okrem iných faktorov jedným z dôvodov tejto 

hustej lokalizácie. V severnej časti Slovenska je aj napriek dostupnej infraštruktúre (letisko, 

terminál kombinovanej dopravy) veľmi málo lokalizovaných priemyselných parkov. Najviac 

priemyselných parkov je umiestnených okrem západnej časti Slovenska aj na juhu Stredného 

Slovenska a na Východnom Slovensku. 

 

2.2.  Základné štatistiky o priemyselných parkoch 

Databáza priemyselných parkov vytvorená na základe údajov MH Invest II a SARIO obsahuje 

74 priemyselných parkov (ekonometrická analýza obsahuje 71 priemyselných parkov: Senica 

GF a BF park, Spišská Nová Ves Podskala a Drevárska 2 boli zlúčené do jedného spoločného 

parku na základe toho, že niektoré údaje boli vykázané spoločne za oba PP a nie oddelene 

a Košice IMMOPARK bol vyradený z dôvodu neúplnosti všetkých potrebných údajov). Zoznam 

priemyselných parkov sa nachádza v prílohe v tabuľke 19. 
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Graf 5: Histogram – typy priemyselných parkov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Najviac priemyselných parkov je lokalizovaných na Západnom (29) a Východnom (26) 

Slovensku. Prevažujú najmä parky typu greenfield (okrem Košického kraja).  

Tabuľka 5: Počet priemyselných parkov podľa jednotlivých typov a krajov 

Kraj / Počet priemyselných parkov GF BF GF/BF Spolu 

Bratislavský 0 0 0 0 

Trnavský 9 5 1 15 

Trenčiansky 4 0 0 4 

Nitriansky 9 1 0 10 

Žilinský 2 0 1 3 

Banskobystrický 9 6 1 16 

Prešovský 10 4 0 14 

Košický 4 8 0 12 

Spolu 47 24 3 74 

Zdroj: vlastné spracovanie: 

Z celkových 74 priemyselných parkov je najviac (47) typu „greenfield“ (GF), 24 typu 

„Brownfield“ (BF) a 3 priemyselné parky sú zmiešaného typu GF/BF. 15 priemyselných parkov 

je investormi plne obsadených, z nich 8 je typu GF a 7 typu BF. 59 parkov má obsadenosť 

nižšiu ako 100 %, z nich 39 parkov je typu GF, 17 parkov je typu BF a 3 sú zmiešaného typu 

GF/BF.  
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Na základe údajov agentúry SARIO, ktorá spracovala podklady k požiadavkám investorov  

na lokalizáciu a infraštruktúru pri rozhodovaní o lokalizácií investície, na Západnom Slovensku 

najväčší podiel investorov nemá preferencie medzi typom GF a BF. V súčasnosti je  

na Západnom Slovensku vysoký počet plne nevyužitých (tzn. s obsadenosťou nižšou  

ako 100 %) parkov typu GF, konkrétne 16 (priemerná obsadenosť je 55 %), 3 voľné parky sú 

typu BF (priemerná obsadenosť má hodnotu 62 %) a 2 parky zmiešaného typu (priemerná 

obsadenosť je 67 %).  

Na Strednom Slovensku je nadpolovičná väčšina investorov rovnako indiferentná voči tejto 

voľbe, zvyšní investori preferujú viac typ GF. Tejto situácii vyhovuje momentálny stav 

obsadenosti parkov v tejto oblasti, keďže z celkových 16 dostupných parkov s možnosťou 

obsadenia investormi je 10 parkov typu GF (majú priemernú obsadenosť 35 %).  

Na Východnom Slovensku najviac investorov preferuje voľbu parku typu GF. Z celkových 22 

voľných parkov je v tejto oblasti 12 parkov typu GF, čo je v súlade s požiadavkami investorov 

(ich priemerná obsadenosť je 35 %). 

Súhrnná rozloha všetkých 74 priemyselných parkov je 2 858,41 ha. Priemerná rozloha 1 parku 

je 38,63 ha. Rozlohou najväčší priemyselný park je PP Kechnec – 332 ha (Košice) a najmenší 

priemyselný park je v meste Gelnica – 0,19 ha. 18 priemyselných parkov je evidovaných 

s rozlohou pod 5 ha, 28 priemyselných parkov s rozlohou od 5 do 20 ha, 13 priemyselných 

parkov s rozlohou v rozmedzí od 20 do 50 ha a 15 priemyselných parkov s rozlohou nad 50 

ha (graf 6). Približne dve tretiny investorov na základe podkladov SARIO preferuje rovnako  

na Západnom, Strednom aj Východnom Slovensku pozemky s výmerou do 5 ha. Najviac 

pozemkov s výmerou 5-10 ha chcú investori na Východnom Slovensku. O pozemky s výmerou 

nad 10 ha má záujem necelá pätina investorov na Západnom Slovensku, v ostatných 

oblastiach Slovenska je len veľmi malý záujem o tieto typy pozemkov. 

  



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

Centrum pre hospodárske otázky 
 

Graf 6: Histogram – rozloha priemyselných parkov (v ha) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Celková využiteľná plocha všetkých PP (74) je 23,11 mil. m2 (2311 ha), priemerne na 1 park 

pripadá využiteľná plocha 312,3 tis. m2 (31,23 ha). Z celkovej výmery pozemkov je možné  

pre investorov využiť približne 81 % plochy. Zvyšnú časť tvoria vnútroareálové komunikácie 

a ostatné plochy. Najvyššia využiteľná plocha je v Nitrianskom kraji, v ktorom len 5,70 % 

plochy tvoria vnútroareálové komunikácie a ostatné plochy. Naopak najnižší podiel využiteľnej 

plochy je v Trnavskom kraji, až 29,25 %.  

Tabuľka 6: Podiel využiteľnej plochy v priemyselných parkoch podľa krajov 

Kraj 
Využiteľná plocha ako percentuálne vyjadrenie celkovej 

plochy 

Bratislavský  - 

Trnavský  70,75 % 

Trenčiansky  88,89 % 

Nitriansky  94,30 % 

Žilinský  76,04 % 

Banskobystrický  88,77 % 

Prešovský  79,71 % 

Košický  84,65 % 

Spolu 81,01 % 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Z celkovej využiteľnej plochy je na Slovensku k dátum 30.06.2017 48,02 % (11,10 mil. m2) 

voľných a 51,98 % (12,01 mil. m2) je obsadených.  
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Tabuľka 7: Ukazovatele o obsadenosti plochy v priemyselných parkoch podľa krajov 

Kraj 
Počet 
priem. 
parkov 

Využiteľná 
plocha parku (m²) 

Voľné miesto v 
parku (m²) 

Obsadená 
plocha parku 

(m²) 

Obsadenosť v  
%19  

Bratislavský  0 0,00  0,00  0,00  0 % 

Trnavský  15 8 200 808,90  3 659 085,00  4 541 723,90  55,38 % 

Trenčiansky  4 1 650 668,00  470 311,00  1 180 357,00  71,51 % 

Nitriansky  10 4 636 605,00  1 736 457,00  2 900 148,00  62,55 % 

Žilinský  3 276 598,00  15 527,00  261 071,00  94,39 % 

Banskobystrický  16 2 487 831,00  1 588 113,00  899 718,00  36,16 % 

Prešovský  14 1 037 340,00  658 354,00  378 986,00  36,53 % 

Košický  12 4 819 504,00  2 970 125,00  1 849 379,00  38,37 % 

Spolu 74 23 109 354,90  11 097 972,00  12 011 382,90  51,98 % 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Obsadenosť využiteľnej plochy investormi vo všetkých sledovaných priemyselných parkoch 

predstavuje 51,98 %. 7 priemyselných parkov nie je vôbec obsadených investormi, 23 parkov 

je obsadených na menej ako 50 % a 44 parkov je obsadených nad 50 %.  

Graf 7: Histogram – obsadenosť priemyselných parkov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Celkovo 32 priemyselných parkov je možné dodatočne rozšíriť v prípadné potreby. Najviac 

priemyselných parkov je situovaných v Banskobystrickom kraji (16) a Trnavskom kraji (15). 

Banskobystrický kraj má viac parkov, avšak majú násobne menšiu priemernú rozlohu a teda 

aj menšiu využiteľnú plochu ako v prípade Trnavského kraja. Najväčšiu využiteľnú plochu má 

                                                
19 Výpočet: (obsadená plocha v m² / využiteľná plocha v m²) * 100 % 
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práve Trnavský kraj, z ktorej je 55 % obsadených a 45 % plochy je voľných pre prípadných 

investorov. Najmenšia využiteľná plocha je v Žilinskom kraji, avšak 94 % tejto plochy je už 

obsadenej investormi. Táto plocha je teda využitá efektívne. Najmenšia obsadenosť 

využiteľnej plochy investormi je v Banskobystrickom kraji, len 36 %, napriek najväčšiemu počtu 

priemyselných parkov v tomto kraji.  

Tabuľka 8: Ukazovatele o rozlohy priemyselných parkov podľa krajov 

Kraj 
Celková 

rozloha (ha) 
Podiel na celkovej 

rozlohe v % 
Priemerná rozloha pripadajúca na 

1 priemyselný park v kraji (ha) 

Bratislavský  0,0 0,0 % 0,0 

Trnavský  1 159,26 40,56 % 77,28 

Trenčiansky  194,70 6,81 % 48,68 

Nitriansky  491,61 17,20 % 49,16 

Žilinský  36,34 1,27 % 12,11 

Banskobystrický  277,24 9,70 % 17,33 

Prešovský  129,95 4,55 % 9,28 

Košický  569,30 19,92 % 47,44 

Spolu 2 858,41 100,00 % 38,63 

Zdroj: vlastné spracovanie.  

Priamy prístup na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu (do 10 km) ako dôležitý prvok lokalizácie 

investície podľa údajov agentúry SARIO požaduje polovica investorov na Západnom 

Slovensku a túto podmienku spĺňa 10 z 29 priemyselných parkov. Veľká väčšina zvyšných 

priemyselných parkov má diaľnicu alebo rýchlostnú cestu vo vzdialenosti do 50 km. Na 

Strednom a Východnom Slovensku tento prvok lokalizácie potvrdilo ako dôležitý 40 % 

investorov. Na Strednom Slovensku sa investori môžu iba na základe splnenia tejto 

požiadavky lokalizovať v 7 z 19 parkov a na Východnom Slovensku v 8 z 26 parkov. 

Strednému a Východnému Slovensku chýba väčšie napojenie priemyselných parkov  

na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu. V týchto oblastiach je viac ako polovica zo zvyšných 

priemyselných parkov so vzdialenosťou viac ako 50 km od diaľnice alebo rýchlostnej cesty,  

čo môže byť vzhľadom na skutočnosť, že 40 % potenciálnych investorov vyžaduje v týchto 

oblastiach priamy prístup jednou z prekážok pre ich obsadenie. Toto tvrdenie nepodporuje 

súčasný stav. Stredné Slovensko má vyšší podiel parkov so vzdialenosťou nad 50 km  

od diaľnice alebo rýchlostnej cesty ako Východné Slovensko, avšak priemerná obsadenosť 

priemyselných parkov v tejto oblasti je vyššia ako na Východnom Slovensku. Celkovo  

má priamy prístup na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu (do 10 km) približne len tretina všetkých 

priemyselných parkov. Priemerná obsadenosť parkov s priamym napojením je len mierne (4 

%) vyššia ako u parkov, ktoré majú diaľnicu alebo rýchlostnú cestu vo vzdialenosti viac ako 10 
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km od priemyselného parku. Vyplýva z toho, že podstatné pre obsadenosť priemyselného 

parku nie je len samotný prístup ku kvalitnej komunikácií vo forme diaľnice alebo rýchlostnej 

cesty, ale i geografická lokalizácia v rámci Slovenska a pravdepodobne aj iné faktory 

(napríklad sociálna infraštruktúra). 

Tabuľka 9: Počet priemyselných parkov na základe vzdialenosti od diaľnice alebo rýchlostnej 

cesty 

Kraj Do 10 km Do 20 km Do 50 km Viac ako 50 km 

Bratislavský  0 0 0 0 

Trnavský  7 2 6 0 

Trenčiansky  1 1 1 1 

Nitriansky  2 3 4 1 

Žilinský  1 1 1 0 

Banskobystrický  6 1 2 7 

Prešovský  4 1 3 6 

Košický  4 2 3 3 

Spolu 25 11 20 18 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Vo všetkých PP (74) bolo súhrnne naplánovaných vytvoriť približne 86 tisíc pracovných miest. 

Skutočne v nich bolo vytvorených k 30.06.2017 približne 44 tisíc pracovných miest, čo je 51 % 

z plánovaného počtu pracovných miest. Najvyšší počet miest bol naplánovaný pre PP 

Kechnec20, avšak skutočne bolo vytvorených pracovných miest len 18 % z pôvodne 

plánovaných.  

Najvyšší počet zamestnancov je evidovaných v PP Skalica – 2 (5 300, 94 % z plánovaných  

5 650 pracovných miest). V 11 zo 72 PP je evidovaných 0 zamestnancov. 20 parkov má podiel 

vytvorených pracovných miest voči plánovaným v rozpätí 1-49 %, 29 parkov má podiel od 50-

100 % a 11 PP má podiel skutočne vytvorených vyšší ako plánovaných, teda nad 100 %. 

  

                                                
20 Pre priemyselný park Kechnec bolo plánované vytvoriť 20 tisíc pracovných miest, avšak na základe 
súčasných údajov MH Invest II máme k dispozícii informáciu o 8805 pracovných miestach. Tento údaj 
následne ovplyvňuje ďalšie údaje a prepočty pre Košický kraj. 
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Tabuľka 10: Ukazovatele o pracovných miestach v priemyselných parkoch 

Kraj Plánované pracovné miesta Vytvorené pracovné miesta 
Podiel vytvorených  
pracovných miest21 

Bratislavský  - - - 

Trnavský  23 303 16 000 68,66 % 

Trenčiansky  4 553 2 072 45,51 % 

Nitriansky  16 475 10 083 61,20 % 

Žilinský  1 905 1 590 83,46 % 

Banskobystrický  10 049 5 117 50,92 % 

Prešovský  4 294 3 780 88,03 % 

Košický  25 265 5 068 20,06 % 

Spolu 85 844 43 710 50,92 % 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Graf 8: Histogram – podiel vytvorených pracovných miest v priemyselných parkoch z pôvodne 

plánovaných pracovných miest 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

                                                
21 Výpočet: (počet pracovných miest k 31.6.2017 / počet plánovaných pracovných miest) * 100 % 
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2.2.1. Ceny pozemkov 

Na základe spracovaných podkladov agentúry SARIO k požiadavkám investorov na lokalizáciu 

a infraštruktúru pri rozhodovaní o lokalizácií investície existuje nesúlad medzi dopytom 

a ponukou ceny za 1 m2 kompletne pripraveného pozemku. Tento nesúlad je evidentný hlavne 

na Východnom Slovensku, kde sú investori ochotní vynaložiť 20 – 25 € za 1 m2 kompletne 

pripraveného pozemku, avšak ponuka takéhoto 1 m2 začína na 35 a končí na približne 55 €. 

Vzhľadom na obsadenosť parkov na Východnom Slovensku, ktorá dosahuje približne 38 % 

môže byť nesúlad medzi dopytom a ponukou ceny jednou z príčin, prečo sa investor rozhodne 

lokalizovať v iných častiach Slovenska a priemyselné parky tu ostávajú nedostatočne 

obsadené.  Pre porovnanie v ostatných častiach Slovenska sa ponuka a dopyt aspoň 

minimálne prelínajú. Na Západnom Slovensku žiadajú investori pozemky s cenou 15 – 25 € 

za 1 m2 a ponuka pozemkov je na úrovni 20 – 55 €, obsadených je približne 60 % plochy.  

Na Strednom Slovensku ponuky pozemkov začínajú na hodnote 15 – 40 € za 1 m2 a investori 

žiadajú ceny na úrovni 20 – 25 € za 1 m2 kompletne pripraveného pozemku, existuje  

tu prekrytie dopytu a ponuky. Obsadenosť plochy priemyselných parkov na Strednom 

Slovensku dosahuje  necelých 42 % 

2.3.  Štatistická a ekonometrická analýza 

2.3.1. Metodológia 

V analýze na popísanie závislostí využívame OLS lineárnu regresiu (OLS model, skrátene  

z angl. „Ordinary Least Squares regression“). V prípade modelu s „p“ vysvetľujúcimi 

premennými má OLS regresia nasledovný zápis: Y = β0 + Σj=1..p βjXj + ε , kde Y je závislá 

premenná, β0 je konštanta modelu, Xj zodpovedá j-tej vysvetľujúcej premennej modelu (j = 1 

až p), a ε je náhodná chyba s predpovedanou (očakávanou) hodnotou 0 rozptylom σ².  

V prípade „n“ pozorovaní je odhad predpokladanej hodnoty závislej premennej Y pre i-té 

pozorovanie daný rovnicou: yi = β0 + Σj=1..p βjXij 

OLS metóda zodpovedá minimalizácii súčtu štvorcových odchýlok medzi pozorovanými  

a predpovedanými hodnotami. Čím nižší je tento súčet, tým vyššia je predpovedacia vlastnosť 

(kvalita) modelu. 

Základná rovnica s 1 premennou má tvar „𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 +  𝜀“.  

Z tejto rovnice je následne odvodený aj jej logaritmický tvar: 𝑙𝑛_𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑙𝑛_𝑥1 +  𝜀 
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Interpretácia modelu v prípade absolútnych čísel je nasledovná: ak zmeníme „x1“ o 1 jednotku, 

tak očakávame, že sa zmení „y“ o „β1“ jednotiek. V prípade zlogaritmovaných hodnôt:  

ak zmeníme „x1“ o 1 %, tak očakávame, že sa „y“ zmení o „β1“ percent. 

Parky neskúmame v čase, ale ku konkrétnemu dátumu, t.j. databáza je aktuálna k 30.6.2017. 

Na popis a charakteristiku priemyselných parkov sme využili základné štatistické ukazovatele 

a výpočty. 

Štatistická a ekonometrická analýza priemyselných parkov v Slovenskej republike vychádza 

z rovnakej databázy 74 sledovaných priemyselných parkov, avšak Košice IMMOPARK bol  

z tejto analýzy vylúčený, kvôli neúplným informáciám o ukazovateľoch, priemyselné parky 

Senica GF a Senica BF boli zlúčené do jedného parku a to Senica GF+BF rovnako  

ako priemyselné parky Spišská Nová Ves - Podskala a Spišská Nová Ves - Drevárska 2 

vzhľadom na vykazovanie niektorých údajov spoločne. Databáza po týchto úpravách obsahuje 

údaje o 71 priemyselných parkoch.  

2.3.2. Základný model – všeobecný tvar 

Vplyv zmeny premenných na počet skutočne vytvorených pracovných miest možno skúmať 

ekonometrickou analýzou. Na popísanie vplyvov bola využitá lineárna regresia (OLS regresia), 

ktorej všeobecný a logaritmický tvar je uvedený v rovnici [0].  

[0] 

𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 +  𝜀 

𝑙𝑛_𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑙𝑛_𝑥1 +  𝜀 

 

2.3.2.1. Predpoklady modelov 

 Parky neskúmame v čase, ale ku konkrétnemu dátumu, t. j. k 30.6.2017.  

 Skúmame 71 parkov. 

 Košice IMMOPARK bol z tejto analýzy vylúčený, kvôli neúplným informáciám 

o ukazovateľoch. 

 Rozloha v ha nie je úplne totožná s celkovou výmerou v m2, rozdiely sú vďaka 

zaokrúhľovaniu a parku Senica GF+BF. 

 Vnútroareálové komunikácie a ostatné plochy + využiteľná plocha tvoria spolu približne 

celkovú výmeru v m2. 
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 Obsadenosť PP tvorí podiel obsadenej plochy v priemyselnom parku voči využiteľnej 

ploche v m2. Udávané v percentách. 

 Plánované pracovné miesta tvorí suma plánovaného počtu pracovných miest  

v priemyselnom parku zo zmlúv o poskytnutí finančných pomocí. 

 Skutočné pracovné miesta tvorí celkový počet skutočne vytvorených pracovných miest 

v priemyselnom parku. Stav je k 30.06.2017. 

 Skutočné pracovné miesta v % sú vypočítané ako podiel skutočne vytvorených 

pracovných miest v priemyselnom parku k sume plánovaného počtu vytvorených 

pracovných miest.  

 Infraštruktúru tvorí elektrická energia, voda, plyn, splašková kanalizácia, dažďová 

kanalizácia, telekomunikácie 

 Počet uchádzačov o zamestnanie v okrese, ekonomicky aktívneho obyvateľstva  

v okrese, disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okrese a stav voľných 

pracovných miest je aktuálny k júnu 2017. Zdrojom údajov je Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 Miera evidovanej nezamestnanosti v okrese je aktuálna k júnu 2017 a zdrojom údajov 

je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (v eur) zistená pracoviskovou 

metódou v danom okrese, v ktorom sa nachádza priemyselný park je za rok 2016 

vzhľadom na nedostupnosť aktuálnejších údajov. Zdrojom údajov je Štatistický úrad 

Slovenskej republiky. 

 Regionálny hrubý domáci produkt (v bežných cenách, v mil. eur) v danom kraji,  

v ktorom sa nachádza priemyselný park je aktuálny za rok 2015. Zdrojom údajov je 

Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 Cesta D/R, I., II., III. triedy je udávaná ako najbližšia cesta k priemyselnému parku.  

Ak je do 10 km od priemyselného parku cesta vyššieho typu, akou je priamy prístup  

do priemyselného parku, v databáze je k parku priradená cesta vyššieho typu. 
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2.3.3. Modely 

Na vytvorenie základného modelu boli využité údaje z vytvorenej databázy od MH Invest II 

a SARIO, ktorá obsahuje 71 priemyselných parkov. Na popísanie základnej závislosti boli 

vybrané premenné o ekonomickej aktivite obyvateľstva, miere evidovanej nezamestnanosti, 

priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca, regionálnom hrubom domácom 

produkte, minútovej vzdialenosti od centra a o informácii, či bola parku poskytnutá finančná 

pomoc. Tieto premenné sú bližšie popísané a zdôvodnené v časti 2.3.3.1 až 2.3.3.6. Na 

základe vytvoreného modelu sa snažíme vysvetľujúcimi premennými vysvetliť variabilitu 

závislej premennej (jej zmeny).  

Za závislú (vysvetľovanú, v rovnici [0] je to hodnota y) premennú bol vybraný počet 

novovytvorených pracovných miest v priemyselnom parku ako ukazovateľ tvorby pracovných 

miest. Premenná je označená ako „Nove_PM“. Pre možné percentuálne vyjadrenie bola táto 

premenná zlogaritmovaná. Pre možnosť výpočtu logaritmu v prípade nulovej hodnoty bolo  

ku každej hodnote o počte vytvorených pracovných miest v jednotlivých priemyselných 

parkoch pripočítané číslo 1. V analýze je táto premenná označená ako „l_Nove_PM_plus1“. 

Hodnoty premenných sú uvedené v prílohe v tabuľke 22. Údaje pochádzajú z vytvorenej 

databázy, ktorá je aktuálna k 30.06.2017 a sú uvádzané v osobách. 

Celkovo bolo vytvorených 71 rovníc (za každý priemyselný park) s premennými prislúchajúcimi 

k danému priemyselnému parku. 

Tabuľka 20 v prílohe zobrazuje výsledné hodnoty koeficientov základného modelu 1 a 2 

s použitím absolútnych čísel a s použitím ich logaritmov. Z výsledkov vyplýva,  

že čo sa týka absolútnych čísel, tak ani jedna premenná nie je štatisticky významná  

(to znamená, že môžeme s určitou mierou spoľahlivosti tvrdiť, že je odlišná od nuly). Variabilita 

modelu je danými premennými vysvetlená na približne 16,8 % (R2). Na základe výsledkov 

modelu je možné tvrdiť, že na počet vytvorených pracovných miest v jednotlivých parkoch 

musia mať väčší vplyv iné premenné (ukazovatele) ako nami skúmané v modeli. 

V prípade zlogaritmovaných hodnôt je štatisticky významný len parameter o poskytnutí 

finančnej pomoci (áno alebo nie). Na základe modelu (zlogaritmované hodnoty) je možné 

povedať, že poskytnutie finančnej pomoci parku má za následok zvýšenie počtu pracovných 

miest v parku pri ostatných nezmenených parametroch. Variabilita modelu je v tomto prípade 

vysvetlená na približne 38,7 % (R2). Korelácie medzi jednotlivými premennými sú uvedené 

v prílohe v korelačnej matici (obrázok 7). 
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Tabuľka 11: Výsledné koeficienty z modelu 1 

Závislá premenná: Nove_PM 

  

 Koeficient 

const −2891 

EAO_okres 0,006365 

MEN_okres 2540 

PNMMZ_okres_2016 1,586 

RHDPpc_eur_2015_kraj 0,1140 

Vzd_centrum_min_najrychl -0,04798 

Financna_pomoc_AN 381,2 

R2 0,1682 

  

Zdroj: vlastné spracovanie použitím programu Gretl. 

Tabuľka 12: Výsledné koeficienty z modelu 2 

Závislá premenná: l_Nove_PM_plus1 

  

 Koeficient 

const -14,75 

l_EAO_okres 0,7456 

l_MEN_okres -0,5094 

l_PNMMZ_okres_2016 -2,577 

l_RHDPpc_eur_2015_kraj 2,817 

l_Vzd_centrum_min_najrychl -0,2501 

Financna_pomoc_AN 2,779** 

R2 0,3886 

Zdroj: vlastné spracovanie použitím programu Gretl. 

 

2.3.3.1. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

Prvou vysvetľujúcou premennou použitou v základnom modeli je počet ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva v okrese, v ktorom sa nachádza priemyselný park. Premenná má názov 

„EAO_okres“ a je udávaná v osobách. Jej zlogaritmovaná hodnota má názov „l_EAO_okres“. 

Počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva do základného modelu bol vybraný kvôli 

otestovaniu spojitosti medzi zmenou ekonomicky aktívneho obyvateľstva a novými 

pracovnými miestami. Údaje pochádzajú zo štatistík vydávaných Úradom práce, sociálnych 
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vecí a rodiny Slovenskej republiky a sú aktuálne k júnu 2017. Hodnoty tejto premennej sú 

uvedené v prílohe v tabuľke 23. Predpokladáme, že zvýšením hodnoty EAO sa zvýši aj počet 

pracovných miest (zamestnaných ľudí) v priemyselnom parku. 

Na základe výsledkov modelu [3a] a [3b] uvedeného v prílohe (tabuľka 27) možno konštatovať, 

že existuje pozitívna závislosť medzi počtom EAO v okrese a novými pracovnými miestami 

v PP v okrese. Zvýšenie EAO v okrese o 100 osôb (alebo 1 %) má za následok zvýšenie 

pracovných miest o 1,3 osoby (alebo 1,6 %). Predpoklad sa potvrdil. 

 

[3a]  𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐸𝐴𝑂_𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 +  𝜀 

[3b]  𝑙𝑛_𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ ln _𝐸𝐴𝑂_𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 +  𝜀 

 

2.3.3.2. Miera evidovanej nezamestnanosti 

Ako druhá vysvetľujúca premenná bola vybraná miera evidovanej nezamestnanosti v okrese. 

Premenná je v analýze označená ako „MEN_okres“ a po vynásobení hodnotou 100  

je udávaná v percentách. Rovnako bola využitá aj jej zlogaritmovaná hodnota s názvom 

„l_MEN_okres“. Údaje pochádzajú zo štatistík vydávaných Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky a sú aktuálne k júnu 2017. Táto premenná bola použitá kvôli 

skúmaniu vzťahu medzi výškou MEN v okrese a počtu vytvorených pracovných miest 

v okrese. Predpokladáme, že čím je MEN v okrese vyššia, tým je vytvorených menej 

pracovných miest v priemyselnom parku daného okresu. Hodnoty premenných sú uvedené 

v prílohe v tabuľke 23. 

Z výsledkov modelu [4b] uvedeného v prílohe vyplýva (tabuľka 28), že existuje vzťah medzi 

mierou evidovanej nezamestnanosti v okrese a počtom vytvorených pracovných miest. 

Zvýšenie súčasného stavu MEN v okrese o 1 % má za následok zníženie pracovných miest 

o 1,5 %. Medzi premennými je nepriama úmera. Predpoklad sa potvrdil.  

[4a]  𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑀𝐸𝑁_𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 +  𝜀 

[4b]  𝑙𝑛_𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ ln _𝑀𝐸𝑁_𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 +  𝜀 

Vzťah počtu vytvorených pracovných miest v PP (k 30.06.2017) a miery evidovanej 

nezamestnanosti (k júnu 2017) znázorňuje graf 9. Priemerná evidovaná nezamestnanosť  

za Slovenskú republiku dosahovala k júnu 2017 podľa údajov ÚPSVaR hodnotu 6,90 %. 
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Z grafu vyplýva, že čím vyššia je MEN v okrese, tým bolo menej vytvorených pracovných 

miest. Väčšina parkov (62 PP, t. j. 87 %) vytvorila 1000 a menej miest. 

Graf 9: Závislosť medzi novými pracovnými miestami a MEN 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ÚPSVaR. 

72 % všetkých vytvorených pracovných miest v PP je v okresoch, kde miera evidovanej 

nezamestnanosti podľa ÚPSVaR dosahuje do 100 % priemeru MEN v Slovenskej republike 

a len necelých 7 % pracovných miest bolo vytvorených v PP v okresoch, kde MEN dosahuje 

viac ako dvojnásobok priemernej MEN v Slovenskej republike.  

Tabuľka 13: Vytvorené pracovné miesta podľa vzťahu k priemernej MEN v SR 

 

Počet 
vytvorených 
pracovných 

miest 

Počet 
priemyselných 

parkov 

Podiel obsadenej 
plochy investormi 

Do 100 % MEN v SR 31 497 33 60,40 % 

101 – 150 % MEN v SR 3 624 13 30,71 % 

151 – 200 % MEN v SR 5 636 12 49,77 % 

Nad 201 % MEN v SR 2 953 13 17,86 % 

Spolu 43 710 71  

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Graf 10: Závislosť medzi novými pracovnými miestami a MEN – rozdelené podľa vzťahu k 

priemernej MEN v SR 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ÚPSVaR. 

Graf 20 v prílohe zobrazuje zmenu miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom  

je situovaný jednotlivý priemyselný park medzi rokmi 2008 a 2017.  

Vo väčšine okresov (67 priemyselných parkov = 94 % zo 71 priemyselných parkov), v ktorých 

je situovaný PP došlo medzi rokmi 2017 a 2008 k poklesu MEN priemerne o 2,8 p.b. V týchto 

parkoch, kde nastal pokles MEN, bolo vytvorených spolu 41 575 pracovných miest (95,1 % 

všetkých).  

V prípade okresu, kde je situovaný PP a došlo k nárastu MEN medzi rokmi 2017 a 2008 bol 

tento nárast priemerne 0,6 p. b. V týchto parkoch, kde nastal v okresoch v ktorých sú situované 

nárast MEN bolo vytvorených 2 135 pracovných miest (4,9 %). 
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Graf 11: Závislosť medzi novými pracovnými miestami a MEN – rozdelené podľa poskytnutej 

finančnej pomoci (áno alebo nie) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ÚPSVaR. 

Z grafu 11 vyplýva, že vo finančne podporených priemyselných parkoch je miera evidovanej 

nezamestnanosti v priemere približne o 2 p.b. nižšia (8,23 %) ako v okresoch, v ktorých  

sú finančne nepodporené priemyselné parky (10,31 %). 

Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch, v ktorých sú parky typu „greenfield“ 

bola k júnu 2017 vo výške 7,59 %, typu „brownfield“ dosahovala hodnotu 11,03 % 

a v zmiešanom type bola vo výške 5,19 %. Parky typu „greenfield“ sú v okresoch v priemere 

s nižšou mierou evidovanej nezamestnanosti ako parky typu „brownfield“.  
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Graf 12: Závislosť medzi novými pracovnými miestami a MEN – rozdelené podľa typu parku 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ÚPSVaR. 

V 52 priemyselných parkoch s vybudovanou kompletnou infraštruktúrou bolo vytvorených 

spolu 39 428 pracovných miest (90 % všetkých). Priemerná evidovaná nezamestnanosť podľa 

ÚPSVaR v týchto parkoch dosahovala k júnu 2017 hodnotu 9,15 %. V parkoch s čiastočnou 

infraštruktúrou (15 PP) bola priemerná MEN vo výške 6,21 %. Väčšina parkov s čiastočnou 

infraštruktúrou je v západnej časti Slovenska. Parky bez vybudovanej infraštruktúry  

sa nachádzajú v Poltári, Skalici a Žarnovici (2). 
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Graf 13: Závislosť medzi novými pracovnými miestami a MEN – rozdelené podľa 

vybudovanej infraštruktúry 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ÚPSVaR. 

 

2.3.3.3. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca 

Vysvetľujúca premenná priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v okrese  

má v modeli označenie „PNMMZ_okres_2016“ a jej zlogaritmovaná hodnota označenie 

„l_PNMMZ_okres_2016“. Hodnoty premennej PNMMZ sú udávané ako priemerná hodnota 

v okrese a sú udávané v eurách na zamestnanca za kalendárny mesiac. Táto premenná bola 

využitá vzhľadom na dôležitosť výšky priemernej mzdy v okrese pri tvorbe pracovných miest 

zamestnávateľmi. Očakávame, že čím nižšia je PNNMZ v okrese (bude lákať investorov), tým 

viac bude vytvorených pracovných miest. Údaje o premennej sú za rok 2016 (posledné 

dostupné), pochádzajú zo Štatistického úradu Slovenskej republiky a ich hodnoty sú uvedené 

v prílohe v tabuľke 23.  

Zvýšenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v okrese o 100 EUR  

(resp. 1 %) má za následok zvýšenie pracovných miest v PP v tomto okrese o 294,7 osôb 
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(resp. 5,6 %). Predpoklad nebol potvrdený. Výsledky modelov [5a] a [5b] sú uvedené v prílohe 

v tabuľke 29. 

[5a]  𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑁𝑀𝑀𝑍_𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠_2016 +  𝜀 

[5b]  𝑙𝑛_𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ ln _𝑃𝑁𝑀𝑀𝑍_𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠_2016 +  𝜀 

Graf 14 následne zobrazuje vzťah22 medzi priemernou nominálnou mesačnou mzdou 

zamestnanca (PNMMZ) v EUR v okrese, v ktorom sa nachádza priemyselný park a počet 

pracovných miest v priemyselnom parku na základe modelu [5a]. Priemerná mesačná 

nominálna mzda zamestnanca za rok 2016 v Slovenskej republike bola vo výške 103423 EUR.  

Celkovo bolo vo všetkých sledovaných PP (z databázy) k júnu 2017 vytvorených spolu 43 710 

pracovných miest. Najviac pracovných miest bolo vytvorených v okrese Nitra (8116) a skoro 

polovica (40 %) všetkých pracovných miest bolo vytvorených v 3 okresoch: Nitra (8116), 

Skalica (5300) a Košice – okolie (4401). 

Veľká väčšina24 vytvorených pracovných miest (95 %, červená a zelená farba) je v okresoch, 

kde je priemerná mzda za rok 2016 nižšia (alebo rovná) ako priemer v Slovenskej republike 

a z toho väčšina (83 %, zelená farba) vytvorených pracovných miest je v okresoch 

s priemernou mzdou od 75-100 % priemeru Slovenskej republiky. 5 % vytvorených pracovných 

miest v PP je v okresoch, kde je PNMMZ nad priemerom SR za rok 2016 (modrá farba). 

Úspešným príkladom tvorby veľkého počtu pracovných miest (5300) za nadpriemernú mzdu 

v SR je priemyselný park Skalica – 2 a Nitra Sever – Mlynárce (5000) so mzdou blížiacou  

sa priemeru SR. 

  

                                                
22 Korelácia medzi premennými má hodnotu 0,31. 
23 ŠÚ SR, DataCube, indikátor „Mzdy podľa ekonomickej činnosti zistené pracoviskovou metódou 
[np3110rr]“, dostupné online: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/np3110rr/Mzdy% 
20pod%C4%BEa%20ekonomickej%20%C4%8Dinnosti%20zisten%C3%A9%20pracoviskovou%20me
t%C3%B3dou%20%5Bnp3110rr%5D 
24 Rozsahy: Premenná „Do 75% PNMMZ v SR“ obsahuje hodnoty s pomerom menším ako 76 %, 
premenná „76-100% PNMMZ v SR“ obsahuje hodnoty s pomerom väčším (alebo rovným) ako 76 % 
a menším ako 101 %,  
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Graf 14: Vzťah PNMMZ a počtu vytvorených pracovných miest 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Model [5c] zobrazuje rozšírenie modelu [5b] o tzv. „dummy“25 premenné, ktoré skúmajú 

dodatočný vplyv kvalitatívnych znakov premennej, v tomto prípade pomer priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v okrese k priemernej mesačnej mzde zamestnanca v SR  

za rovnaké obdobie. Výsledky modelu [5c] sú uvedené v prílohe v tabuľke 30. 

[5c]  

l_Nove_PM_plus1̂ =  −53,4 + 8,37 ∗ 𝑙_𝑃𝑁𝑀𝑀𝑍_𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠_2016 + 2,21 ∗

𝑃𝑁𝑀𝑀𝑍_𝑝𝑜𝑚𝑒𝑟_𝑑𝑜75 + 1,61 ∗ 𝑃𝑁𝑀𝑀𝑍_𝑝𝑜𝑚𝑒𝑟_76_100 +  𝜀  

Takmer všetky nové pracovné miesta (96 %) boli vytvorené v priemyselných parkoch, ktoré 

boli finančne podporené (modrá farba). Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca  

v okresoch, v ktorých sú situované dané priemyselné parky dosahovala (rok 2016) 869,3 EUR. 

Vo zvyšných finančne nepodporených priemyselných parkoch (červená farba) dosahovala 

                                                
25 „Dummy“ premenná: premenná, ktorá dosahuje hodnoty 1 ak je tvrdenie pravda a 0 ak nie je, tzn. 
napr. ak bola poskytnutá finančná podpora, premenná má hodnotu 1, v prípade že nebola poskytnutá, 
tak hodnotu 0. 
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priemerná mzda v týchto okresoch (rok 2016) 840,6 EUR. V okresoch s podporenými 

priemyselnými parkami dosahovala mzda vyššiu hodnotu ako v tých, v ktorých  

sú nepodporené priemyselné parky. 

Graf 15: Vzťah PNMMZ a počtu vytvorených pracovných miest spolu s finančnou pomocou 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Pridaním kvalitatívnej premennej o poskytnutí finančnej pomoci parku (premenná 

„Financna_pomoc_AN“) do modelu [5b] môžeme merať dodatočný vplyv poskytnutia finančnej 

podpory v tomto modeli. Výsledný vplyv opisuje rovnica [5d]. Poskytnutie finančnej podpory 

pridáva pracovné miesta. Výsledky modelu sú uvedené v prílohe v tabuľke 31. 

[5d] 

 l_Nove_PM_plus1̂ =  −29,8 + 4,7 ∗ 𝑙_𝑃𝑁𝑀𝑀𝑍_𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠_2016 +  3,24 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑛𝑎_𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐_𝐴𝑁 + 𝜀 
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Graf 16: Vzťah PNMMZ a počtu vytvorených pracovných miest spolu s typom parku 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

68 % PM (29 540) bolo vytvorených v GF parkoch (45 parkov) a priemerná nominálna 

mesačná mzda zamestnanca v okresoch, v ktorých sú parky typu GF bola na úrovni (rok 2016) 

876,2 EUR. 

17 % PM (7541) bolo vytvorených v BF parkoch (22 parkov) a priemerná nominálna mesačná 

mzda zamestnanca v okresoch, v ktorých sú parky typu GF/BF bola na úrovni (rok 2016) 835,8 

EUR. 

15 % PM (6629) bolo vytvorených v GF/BF parkoch (4 parky) a priemerná nominálna mesačná 

mzda zamestnanca v okresoch, v ktorých sú parky typu GF/BF bola na úrovni (rok 2016) 905,3 

EUR. 
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Graf 17: Vzťah PNMMZ a počtu vytvorených pracovných miest spolu s infraštruktúrou 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Priemyselné parky s úplnou infraštruktúrou vytvorili 90 % všetkých pracovných miest a bola  

v nich priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (rok 2016) vo výške 856,6 EUR 

Priemyselné parky s čiastočnou infraštruktúrou vytvorili 10 % všetkých pracovných miest  

a bola v nich priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (rok 2016) vo výške 894,7 

EUR 

Priemyselné parky bez infraštruktúry nevytvorili žiadne pracovné miesta a bola v nich 

priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (rok 2016) vo výške 868,3 EUR.  

[5e] 

 𝑁𝑜𝑣𝑒_𝑃𝑀_2016_2009 =  −2093 + 12,71 ∗ 𝑃𝑁𝑀𝑀𝑍_2016_2009 + 𝜀 

Rovnica [5e] vyjadruje závislosť medzi novými vytvorenými pracovnými miestami 

v priemyselných parkoch vytvorených medzi rokmi 2009 a 2016 (možno rozumieť ako nárast 

pracovných miest medzi danými rokmi) a zmenou priemernej nominálnej mesačnej mzdy 

zamestnanca v okrese tohto parku. Počet vytvorených pracovných miest v priemyselných 
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parkoch vytvorených medzi rokmi 2009 až 201626 z takmer tretiny závisel od zmeny priemernej 

nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v danom okrese. Kladné zvýšenie tejto zmeny o 1 

euro by za inak nezmenených podmienok vytvorilo približne 12,7 pracovných miest. Danú 

závislosť zobrazuje tabuľka 31 v prílohe. 

 

2.3.3.4. Regionálny HDP na osobu 

Štvrtou vysvetľujúcou premennou je výška regionálneho hrubého domáceho produktu  

na osobu (per capita) s názvom „RHDPpc_eur_2015“. Premenná je udávaná ako priemerná 

hodnota na osobu v kraji za rok v mene EUR. Využitá zlogaritmovaná premenná má v modeli 

názov „l_RHDPpc_eur_2015“. Hodnoty premenných sú uvedené v prílohe v tabuľke 24. Táto 

premenná bola vybraná na popísanie závislosti kvôli zisteniu vzťahu úrovne vyspelosti regiónu 

meranej pomocou HDP na osobu a vytvorenými pracovnými miestami. Údaje pochádzajú  

zo Štatistického úradu Slovenskej republiky. Predpokladáme, že čím vyššie je HDP na osobu 

v kraji, tým viac pracovných miest bude vytvorených v priemyselnom parku v tomto kraji. 

Z výsledkov modelu [6a] a [6b] uvedeného v prílohe (tabuľka 32) je možné pozorovať,  

že zvýšenie regionálneho HDP na osobu v kraji o 100 EUR (alebo 1 %) znamená zvýšenie 

pracovných miest v priemyselnom parku v tomto kraji o 13,7 osôb (alebo 4,5 %). Predpoklad 

bol potvrdený.  

[6a]  𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑅𝐻𝐷𝑃𝑝𝑐_𝑒𝑢𝑟_2015 +  𝜀 

[6b]  𝑙𝑛_𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ ln _𝑅𝐻𝐷𝑃𝑝𝑐_𝑒𝑢𝑟_2015 +  𝜀 

Výsledné tvrdenie však môže byť neúplné. Medzi premennými existuje korelácia, ktorá však 

nie je vysoká (0,31). V prípade zamenenia premenných možno konštatovať, že zvýšenie 

pracovných miest o 1 % má za následok zvýšenie regionálneho HDP o 0,2 % (parameter  

je štatisticky významný na 1 % hladine významnosti). Zároveň model môže ovplyvňovať aj 

fakt, že údaj o regionálnom HDP je dostupný len za rok 2015. 

  

                                                
26 Spolu 19 544 pracovných miest 
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Graf 18: Histogram – počet priemyselných parkov podľa HDP na osobu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

2.3.3.5. Vzdialenosť parku od centra 

Ako premenná na možné popísanie vzťahu medzi vzdialenosťou priemyselného parku  

od centra regiónu (krajského mesta) bola vybraná premenná s názvom 

„Vzd_centrum_min_najrychl“. Táto premenná vyjadruje minútovú vzdialenosť najrýchlejšieho 

cestného spojenia medzi priemyselným parkom a krajským mestom. Na vytvorenie premennej 

boli použité GPS27 súradnice priemyselného parku a centra krajského mesta a pomocou 

služby Google Maps zmeraná najrýchlejšia cestná minútová vzdialenosť medzi týmito dvoma 

bodmi. Najviac priemyselných parkov je vo vzdialenosti od 30 do 60 minút od centra (krajského 

mesta). 

  

                                                
27 GPS, z angl. „Global Positioning System“, Globálny systém určenia polohy 
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Graf 19: Histogram – počet priemyselných parkov podľa minútovej vzdialenosti od centra 

krajského mesta 

 

Zdroj: vlastné spracovanie použitím služby Mapy od spoločnosti Google. 

Zlogaritmovaná premenná má názov „l_Vzd_centrum_min_najrychl“. Hodnoty sú uvedené 

v prílohe v tabuľke 24. Očakávame, že čím vyššia je vzdialenosť od centra, tým menej bude 

vytvorených pracovných miest.  

Na základe výsledkov modelu [7a] a [7b] uvedeného v prílohe (tabuľka 33) možno konštatovať, 

že existuje nepriama úmera medzi vzdialenosťou priemyselného parku od krajského mesta 

a novými pracovnými miestami v PP. Zvýšenie tejto vzdialenosti o 1 minútu (alebo 1 %) má za 

následok zníženie pracovných miest o 9,5 osôb (alebo 1,1 %). Predpoklad sa potvrdil. 

[7a]   𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑉𝑧𝑑_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚_𝑚𝑖𝑛_𝑛𝑎𝑗𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙 +  𝜀 

[7b]  𝑙𝑛_𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ ln _𝑉𝑧𝑑_𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚_𝑚𝑖𝑛_𝑛𝑎𝑗𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙 +  𝜀 

Tabuľka 35 v prílohe porovnáva vplyv zmeny najkratšej vzdialenosti priemyselného parku od 

centra (v tomto prípade bolo ako centrum brané centrum krajského mesta, v ktorom sa 

nachádza priemyselný park) v kilometroch (premenná „Vzd_centrum_km_najkrat“) 

a v minútach (premenná „Vzd_centrum_min_najkrat“). Z výsledkov vyplýva, že zmena tejto 

vzdialenosti o minútu má väčší vplyv ako zmena o kilometer, čo môže znamenať, že je 

dôležitejšie, aby táto vzdialenosť bola minútovo kratšia (tzn. cesty, po ktorých je možné ísť 

rýchlejšie) ako kilometrovo kratšia.  
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2.3.3.6. Finančná pomoc 

Vysvetľujúcou premennou v základnom modeli je informácia, či bola priemyselnému parku 

poskytnutá finančná pomoc s označením „Financna_pomoc_AN“. Premenná je udávaná ako 

dummy premenná a nadobúda hodnoty 1 (áno) a 0 (nie). Pre možnosť výpočtu logaritmu v 

prípade nulovej hodnoty bolo ku každej hodnote o počte pracovných miest v jednotlivých 

priemyselných parkoch pripočítané číslo 1.  

[8a]     𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑛𝑎_𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐_𝐴𝑁 +  𝜀 

[8b]  𝑙𝑛_𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑛𝑎_𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐_𝐴𝑁 +  𝜀 

Na základe výsledkov modelu [8a] nie je možné vyvodiť závery, keďže parameter o poskytnutí 

finančnej pomoci priemyselnému parku nie je štatisticky signifikantný. V prípade 

zlogaritmovania hodnôt o počte vytvorených pracovných miest je možné vyvodiť záver, že 

poskytnutie finančnej pomoci pridáva pracovné miesta (parameter je štatisticky signifikantný). 

Výsledky modelov sú uvedené v prílohe v tabuľke 34. 

 

2.3.3.7. Doplňujúce premenné 

Viac pracovných miest sa vytvorí, ak je vlastníkom priemyselného parku obec a aj súkromný 

investor, alebo súkromní investori (22 parkov). Ak je vlastníkom obec (31 parkov), vytvorí  

sa značne menej pracovných miest. Všetky testované nezávislé premenné v modeloch boli 

vytvorené ako „dummy“ premenné, teda nadobúdali hodnotu 1, ak spĺňali dané kritérium a 0 

ak ho nespĺňali. 

Na vysvetlenie vplyvu kvality cestnej infraštruktúry na počet vytvorených pracovných miest 

v priemyselnom parku sme využili „dummy“ premenné reprezentujúce typ cesty v blízkosti 

priemyselného parku a cestnú vzdialenosť priemyselného parku od najbližšej diaľnice, alebo 

rýchlostnej cesty. V prípade kvality cestnej infraštruktúry nemožno vyvodiť z výsledkov záver, 

ktorý typ cesty pomohol vytvoriť najviac pracovných miest, pretože ani v jednom modeli 

neexistuje štatisticky významná závislosť. Na základe výsledkov však možno konštatovať,  

že priemyselný park do 50 km od najbližšej diaľnice alebo rýchlostnej cesty vytvára viac 

pracovných miest ako park, ktorý je ďalej ako 50 km. 
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2.4. Najúspešnejšie priemyselné parky 

2.4.1. Obsadená plocha 

Na vyobrazenie príkladu dobrého priemyselného parku môže existovať viacero kritérií. 

V prípade obsadenej plochy sme zvolili ako kritérium parky so 100 % obsadenosťou 

využiteľnej plochy investormi. Takýchto parkov je v Slovenskej republike podľa našej databázy 

celkovo 15 a vytvorili spolu 9 956 pracovných miest.  

Tabuľka 14: Najlepšie PP z hľadiska obsadenej plochy 

Priemyselný park (abecedne) Obsadenosť 
využiteľnej plochy 

Počet vytvorených 
pracovných miest 

Detva - PPS 100 % 453 

Dolný Kubín - Mokraď 100 % 505 

Fiľakovo - ul. Tehelná 100 % 50 

Galanta 100 % 388 

Hlohovec 100 % 785 

Myjava 100 % 745 

Myslina - Humenné 100 % 215 

Nitra Juh - Dolné Krškany 100 % 134 

Piešťany 100 % 2 111 

Poprad - Matejovce 100 % 1 502 

Senica BF 100 % 100 

Snina 100 % 140 

Spišská Nová Ves - Drevárska 2 100 % 328 

Vlčany 100 % 300 

Vráble 100 % 2 200 

Počet: 15  9 956 

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje MH Invest II. 

 

2.4.2. Podiel a počet skutočne vytvorených pracovných miest 

Z dostupných údajov z databázy sme vybrali kritérium podielu vytvorených pracovných miest 

voči plánovaným pracovným miestam v priemyselnom parku a kritérium celkového počtu 

skutočne vytvorených pracovných miest. Najvyšší podiel skutočne vytvorených voči 

plánovaným pracovným miestam je v priemyselnom parku Poprad – Matejovce, až 904,8 % 

a nasleduje ho priemyselný park v Myjave a v Leviciach. Celkovo 15 priemyselných parkov má 

tento podiel rovný, alebo vyšší ako 100 %, teda sa im podarilo naplniť plánované pracovné 

miesta. Týchto 15 parkov spolu vytvorilo 12 454 pracovných miest. 
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Tabuľka 15: Najlepšie PP z hľadiska podielu vytvorených pracovných miest 

Priemyselný park  Počet vytvorených PM Podiel vytvorených 
PM voči plánovaným 

Poprad - Matejovce 1 502 904,8 % 

Myjava 745 302,8 % 

Levice 825 275,0 % 

Humenné - Guttmanovo 516 215,0 % 

Kežmarok - Pradiareň 536 178,7 % 

Voderady (Zeleneč, Majcichov) 2 000 166,7 % 

Piešťany 2 111 149,2 % 

Galanta 388 122,8 % 

Vígľaš 300 122,4 % 

Snina 140 116,7 % 

Tornaľa 252 105,0 % 

Dolný Kubín - Mokraď 505 100,0 % 

Nitra Juh - Dolné Krškany 134 100,0 % 

Vlčany 300 100,0 % 

Vráble 2 200 100,0 % 

Počet: 15 12 454  

Zdroj: vlastné spracovanie, údaje MH Invest II. 

Z hľadiska celkového počtu skutočne vytvorených pracovných miest sú najúspešnejšími 

priemyselnými parkami Skalica – 2 s 5 300 pracovnými miestami a park Nitra Sever – Mlynárce 

s 5 000 pracovnými miestami. Oba parky sa nachádzajú v západnej časti Slovenska. Tretí 

najúspešnejší park z hľadiska vytvorených pracovných miest je park Kechnec (3 600 

pracovných miest).  

Dva z týchto troch priemyselných parkov sú typu GF a jeden je zmiešaného typu GF/BF, 

vlastnia ich obce a súkromní vlastníci alebo súkromní vlastníci, majú kompletnú infraštruktúru, 

rozlohu nad 50 ha, bola im poskytnutá finančná pomoc a sú v blízkosti (do 10 km) od diaľnice/ 

rýchlostnej cesty, alebo cesty I. triedy. Parky sú situované v okresoch, v ktorých je miera 

evidovanej nezamestnanosti nižšia ako priemer SR (Skalica – 2 a Nitra Sever – Mlynárce), 

alebo do dvojnásobku priemeru SR (Kechnec). 

Väčšina z priemyselných parkov, ktoré vytvorili nad 1000 pracovných miest, sa nachádza  

na západnom Slovensku.   
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Záver 

Materiál „Analýza priemyselných parkov v Slovenskej republike“ sme vypracovali na základe 

úlohy č. 74 z Rozpracovania programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2016 – 

2020 za Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky schváleného Poradou vedenia MH 

SR dňa 16.06.2016.  

Materiál je vhodným nástrojom na opis súčasného stavu priemyselných parkov v Slovenskej 

republike vďaka dôkladnému rozpracovaniu jednotlivých ukazovateľov o úspešnosti 

priemyselného parku, vplyvom iných makroekonomických veličín a geografickej polohy  

na úspešnosť parku. Zároveň materiál prostredníctvom analýzy dát hodnotí prínos 

priemyselných parkov na vytvorené pracovné miesta a poskytnutie finančnej pomoci  

pri obsadenosti a tvorbe pracovných miest v priemyselných parkoch.  

Materiál sa skladá z teoretickej a analytickej časti. Teoretická časť definuje pojem priemyselný 

park a jednotlivé typy parkov, približuje podobnosti a rozdiely so špeciálnymi ekonomickými 

zónami, predstavuje nový typ eko-priemyselných parkov a súvislosť s klastrami. Analytická 

časť obsahuje základné štatistické ukazovatele o priemyselných parkoch v Slovenskej 

republike, súvisiacej dopravnej infraštruktúre a vplyvu ceny pozemkov. Štatistická 

a ekonometrická časť predstavuje použitú metodológiu, základný model využívaný pre výpočty 

a jednotlivé modely s premennými. Z materiálu vzišli nasledovné zistenia: 

1. Celkovo bolo vo všetkých sledovaných PP k júnu 2017 vytvorených spolu 43 710 

pracovných miest. Najviac pracovných miest bolo vytvorených v okrese Nitra (8 116)  

a skoro polovica (40 %) všetkých pracovných miest bolo vytvorených v 3 okresoch: 

Nitra (8 116), Skalica (5 300) a Košice – okolie (4 401). 

2. 68 % pracovných miest bolo vytvorených v GF parkoch, 17 % pracovných miest v BF 

parkoch a 15 % pracovných miest v parkoch zmiešaného typu GF/BF. 

3. Priemyselné parky s plne vybudovanou infraštruktúrou vytvorili 90 % všetkých 

pracovných miest. 

4. Priemerná rozloha jedného parku je 38,63 ha. Z celkovej výmery pozemkov je možné 

pre investorov využiť približne 81 % plochy. 

5. Obsadenosť využiteľnej plochy investormi vo všetkých sledovaných priemyselných 

parkoch predstavuje 52 %. 7 priemyselných parkov nie je vôbec obsadených 

investormi, 23 parkov je obsadených na menej ako 50 % a 44 parkov je obsadených 

nad 50 %.  
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6. Najviac priemyselných parkov je situovaných v Banskobystrickom kraji (16)  

a Trnavskom kraji (15). Banskobystrický kraj má viac parkov, avšak majú približne 

štvornásobne menšiu priemernú rozlohu a teda aj menšiu využiteľnú plochu ako  

v prípade Trnavského kraja. 

7. Dopravná infraštruktúra využiteľná aj pre priemyselné parky nie je rozmiestnená 

rovnomerne po celom území Slovenskej republiky, ale sústreďuje sa najmä v západnej 

časti krajiny. 

8. Nesúlad medzi dopytom a ponukou ceny za 1 m2 kompletne pripraveného pozemku 

na Východnom Slovensku môže byť jednou z príčin, prečo sa investor rozhodne 

lokalizovať v iných častiach Slovenska. 

9. V súhrnnom modeli je štatisticky významnou premennou o vytvorených pracovných 

miestach len finančná pomoc (áno alebo nie). 

10. Možno konštatovať, že existuje pozitívna závislosť medzi počtom ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva v okrese a novovytvorenými pracovnými miestami  

v priemyselnom parku v okrese. 

11. Existuje nepriama úmera medzi mierou evidovanej nezamestnanosti v okrese  

a počtom vytvorených pracovných miest. Čím vyššia je miera evidovanej 

nezamestnanosti v okrese, tým menej je vytvorených pracovných miest. 

12. 72 % všetkých vytvorených pracovných miest v priemyselných parkoch je v okresoch, 

kde miera evidovanej nezamestnanosti podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky dosahuje do 100 % priemeru miery evidovanej nezamestnanosti 

v Slovenskej republike a len necelých 7 % pracovných miest bolo vytvorených  

v priemyselných parkoch v okresoch, kde miera evidovanej nezamestnanosti dosahuje 

viac ako dvojnásobok priemeru v Slovenskej republike. 

13. Zvýšenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v okrese má  

za následok zvýšenie tvorby pracovných miest v priemyselnom parku v tomto okrese. 

14. Veľká väčšina vytvorených pracovných miest je v okresoch, kde je priemerná mzda  

za rok 2016 nižšia (alebo rovná) ako priemer v Slovenskej republike, a z toho väčšina 

vytvorených pracovných miest je v okresoch s priemernou mzdou od 75-100 % 

priemeru Slovenskej republiky. 

15. V okresoch s podporenými priemyselnými parkami dosahovala mzda vyššiu hodnotu 

ako v tých, v ktorých sú nepodporené priemyselné parky. 
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16. Poskytnutie finančnej podpory priemyselnému parku vo vzťahu s priemernou 

nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca pridáva pracovné miesta. 

17. Takmer všetky nové pracovné miesta (96 %) boli vytvorené v priemyselných parkoch, 

ktoré boli finančne podporené. Priemyselné parky, ktorým boli poskytnuté finančné 

podpory sú úspešnejšie v napĺňaní ukazovateľa úspešnosti vytvárania pracovných 

miest a dosahujú aj vyššiu priemernú obsadenosť investormi. Úspešnosť 

nedotovaných parkov je teda oveľa nižšia ako tých, ktorým bola poskytnutá finančná 

podpora.  

18. V hrubom prepočte súhrnných finančných podpôr priemyselným parkom na 1 

vytvorené pracovné miesto bola k 30.06.2017 najvyššia suma vynaložená  

v Trenčianskom samosprávnom kraji a Prešovskom samosprávnom kraji.  

19. Najviac priemyselných parkov je vo vzdialenosti do 60 minút od centra (krajského 

mesta). 

20. Existuje nepriama úmera medzi vzdialenosťou priemyselného parku od krajského 

mesta a novými pracovnými miestami v priemyselnom parku. Zvýšenie tejto 

vzdialenosti má za následok zníženie pracovných miest. Z výsledkov vyplýva, že 

zmena tejto vzdialenosti o minútu má väčší vplyv ako zmena o kilometer, čo môže 

znamenať, že je dôležitejšie, aby táto vzdialenosť bola minútovo kratšia (tzn. kvalita 

dopravného spojenia) ako kilometrovo kratšia. 

21. Zvýšenie finančnej podpory priemyselnému parku má za následok zvýšenie počtu 

pracovných miest.  

22. Viac pracovných miest sa vytvorí, ak je vlastníkom priemyselného parku obec a aj 

súkromný investor, alebo súkromní investori (22 parkov). Ak je vlastníkom obec (31 

parkov), vytvorí sa značne menej pracovných miest. 

23. Možno konštatovať, že priemyselný park do 50 km od najbližšej diaľnice alebo 

rýchlostnej cesty vytvára viac pracovných miest ako park, ktorý je vzdialený viac ako 

50 km. 

Zistenia boli vyvodené na základe vytvorenej databázy, ktorá obsahuje údaje a informácie 

získané od spoločnosti MH Invest II, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu 

(SARIO), Štatistického úradu Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

a z vlastných údajov a zistení Ministerstva hospodárstva SR. Databáza je aktuálna 

k 30.06.2017 a obsahuje informácie o 74 priemyselných parkoch. Databáza a ukazovatele sú 
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rozdelené podľa krajského a okresného členenia pre lepšie skúmanie z hľadiska 

geografického umiestnenia.  

Z predmetných zistení sme naformulovali nasledovné závery:  

1. poskytnutie finančnej pomoci priemyselnému parku zvyšuje zamestnanosť v danom 

priemyselnom parku,  

2. lokalizácia priemyselného parku do 50 km od diaľnice alebo rýchlostnej cesty pozitívne 

ovplyvňuje tvorbu pracovných miest, to platí aj pre blízkosť (v zmysle časovej 

dostupnosti) od centra krajského mesta, 

3. zvýšenie priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca zvyšuje zamestnanosť 

v priemyselnom parku,  

4. spoločné obecné a súkromné alebo čisto súkromné vlastníctvo priemyselného parku 

znamená vyššiu zamestnanosť,  

5. pre ďalší rozvoj a pre investorov je prioritou pri obsadzovaní voľnej plochy kompletne 

vybudovaná infraštruktúra v priemyselnom parku. 

Analytický materiál je do budúcnosti možné v prípade dostupnosti dát rozšíriť o nové 

priemyselné parky alebo premenné, ktoré môžu vplývať na obsadenosť priemyselného parku, 

ako je aktivita samosprávy pri samotnom získavaní investorov a úroveň služieb a rozvoja 

miest, pri ktorých sú parky umiestnené, o údaje, ktoré presne určia či konkrétne pracovné 

miesta v danom regióne skutočne vznikli (nový alebo expandujúci investor), alebo o 

kvalitatívny prieskum formou rozhovorov s investormi. Rovnako je možné rozšíriť analýzu aj 

o časový aspekt a skúmať vývoj priemyselných parkov v čase (použitím časových radov pre 

konkrétny priemyselný park). 
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Tabuľka 16: Typy zón 

Typ zóny Rozvojový cieľ Popis Trhy 

Zóna voľného 
obchodu 

Podpora obchodu 

Známe aj ako komerčné zóny voľného 
obchodu, jasne vymedzené oblasti 
(oplotené, bez ciel), ponúkajú skladové 
priestory a iné služby na podporu importu a 
exportu.  

Domáce, re-
export 

Zóna na podporu 
exportu („Export 
processing zones 
(EPZ)“) 

Export a 
priemysel 

Priemyselné klustre ponúkajúce stimuly a 
zjednodušujú výrobné a iné aktivity, ktoré 
sú prevažne orientované na export.  

Zväčša 
exportné 

Hybridné zóny na 
podporu exportu 

Export a 
priemysel 

Rozdelené zóny s jednou otvorenou časťou 
pre všetky priemyselné odvetvia bez 
ohľadu na ich orientáciu exportu a druhou 
časťou špecificky vytvorenou na 
spoločnosti orientované na export. 

Exportné, 
domáce trhy 

„Freeport“ 
Integrovaný 
rozvoj 

Veľké územia zahŕňajúce všetky typy aktivít 
poskytujúce široké spektrum stimulov a 
benefitov. Môže zahŕňať taktiež aj 
obyvateľov v zóne.  

Domáce, 
interné a 
exportné 

trhy 

Podnikové 
(„enterprise“) zóny  

Mestská 
revitalizácia 

Zameriava sa na revitalizáciu 
problémových mestských a vidieckych 
oblastí v, pričom rozvinuté iny väčšinou 
rozvíjajú podnikové/enterprise zóny, sú 
charakterizované poskytovaním daňových 
stimulov a finančných grantov. 

Domáce 

Jednodpodniková 
zóna na podporu 
exportu („Single 
factory EPZ“) 

Výroba na export 
Stimuly sa poskytujú priamo špecifickým 
podnikom miesto celým geografickým 
oblastiam. 

Exportné 
trhy 

Špecializované zóny Rôzne 

Zóny orientované na špecifické oblasti, 
napr. vedecké/technologické parky, 
petrochemické parky, zóny finančných 
služieb, IT zóny, turistické zóny, logistické 
parky, letiskové parky, atď. 

Domáce 
trhy, 

exportné 
trhy, re-
export 

Zdroj: Svetová banka. 
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História a vývoj priemyselných parkov v Slovenskej republike vrátane súvisiacej 

legislatívnej úpravy 

História a vývoj priemyselných parkov a zón v Slovenskej republike bola spracovaná  

Slovenskou agentúrou životného prostredia v dokumente „Štúdia pre umiestnenie 

priemyselných parkov vo vybraných oblastiach Slovenskej republiky28“, ktorý sme využili ako 

podkladový materiál na opis v tejto časti.  V histórii Slovenska (Československa) sa zo začiatku 

možno stretnúť skôr s pojmom priemyselná, alebo výrobná zóna ako priemyselný park. 

Dôležitou osobnosťou v zakladaní priemyselných zón (parkov) bol Tomáš Baťa, ktorý ich 

zakladal na zelenej lúke („greenfield“) a v mnohých vlastnostiach boli podobné súčasným 

priemyselným parkom. Tomáš Baťa vychádzal z územného plánovania a kládol dôraz na 

priemyselný urbanizmus a vývoj štruktúry osídlenia a zásahy do krajiny a životného prostredia.   

Následne sa s týmito pojmami môžeme stretnúť v územno-plánovacej a urbanistickej praxi od 

60-tych a 70-tych rokov 20. storočia. Priemyselná zóna bola podobná súčasnému konceptu 

priemyselného parku. Výskumný ústav výstavby a architektúry v Brne v spolupráci s 

URBIONOM, Štátnym inštitútom urbanizmu a územného rozvoja vydal v roku 1983 prácu 

„Zásady a pravidla územního plánování“, v ktorej sa jedna časť venuje špeciálne priemyselnej 

výrobe. Uvažovalo sa maximálne s 20 000- 25 000 pracovníkmi. Priemyselné alebo výrobné 

zóny boli podľa tohto materiálu rozdelené na základe veľkosti do nasledovných skupín: 

 výrobná skupina: do 2 ha, 

 výrobný okrsok: 2-30 ha, 

 priemyselný obvod vnútromestský: 50-100 ha, 

 priemyselný obvod okrajový: 80-200 ha, 

 priemyselný obvod mimomestský: do 1000 ha. 

Koncom 80-tych rokov bol URBION-om spracovaný dokument „Zásady urbanistického 

projektovania územno-výrobných zoskupení“. Od tohto obdobia nebola venovaná špecifická 

pozornosť problematike priemyselných zón a parkov. V roku 1998 boli vládou Slovenskej 

republiky schválené spracovania krajských územných plánov VÚC, kde boli navrhnuté 

rozvojové plochy pre umiestnenie priemyslu a v niektorých prípadoch aj priemyselné alebo 

technologické parky (priemyselné inkubátory) so zámerom prilákať kapitál do ekonomiky. 

                                                
28 SAŽP, Štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach Slovenskej republiky, 
dostupné online: http://www.minzp.sk/files/postupy-a-ziadosti/posudzovanie-vplyvov-na-zp/dokumenty/ 
9-sprava_kap_1_ az_8.pdf 



 

60 
 

 

 

 

 

 

 

Centrum pre hospodárske otázky 
 

Výraznejšie používanie pojmu priemyselný park možno sledovať od začiatku súčasného 

milénia vďaka zvýšenému prílevu priamych  zahraničných investícii, keďže dovtedy poväčšine 

prichádzali zahraniční investori na Slovensko vstupom do spoločného podniku alebo formou 

odkúpenia existujúceho podniku. Aj v tejto dobe však existovali prípady, keď si zahraničný 

investor prenajal určitú časť nevyužívaného areálu na svoju podnikateľskú činnosť. Prílevom 

zahraničných investorov za zvýšil dopyt po vybudovaní nových výrobných areálov, ktoré sú 

majetkovo a právne vyporiadané, majú vybudovanú potrebnú infraštruktúru a siete a v ktorých 

si potenciálny investor mohol odkúpiť, alebo prenajať plochu. 

V súvislosti s prípravou zákona NR SR č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných 

parkov bolo uznesením vlády SR č. 103929 zo dňa 13. decembra 2000 uložené ministrovi 

životného prostredia zabezpečiť v spolupráci s ďalšími ministrami a inštitúciami vypracovanie 

štúdie o umiestnení priemyselných parkov na území SR s návrhom lokalít. Na základe tejto 

štúdie a environmentálneho zhodnotenia sa v Slovenskej republike navrhlo vybudovať 

priemyselné parky v 66 lokalitách (zoznam je uvedený v tabuľke 18 v prílohe), z toho: 

Bratislavský kraj 5, Trnavský kraj 6, Nitriansky kraj 8, Trenčiansky kraj 7, Žilinský kraj 8, 

Banskobystrický kraj 12, Košický kraj 13, a Prešovský kraj 7. Zároveň bolo podpredsedovi 

vlády a ministrovi hospodárstva uložené vypracovať návrh novely zákona č. 193/2001 Z.z. o 

podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o 

niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov 

v zmysle  odporúčaní štúdie a predložiť na rokovanie vlády. Štúdia analyzovala a posudzovala 

možnú lokalizáciu priemyselných parkov (zón) na tzv. zelenej lúke („greenfield“), ale aj na už 

kedysi priemyselne využívaných územiach („brownfield“) a ich kombináciu. 

Do tejto doby nebolo vytvorené vhodné inštitucionálne a legislatívne prostredie na budovanie 

priemyselných parkov. Na základe týchto nových opatrení sa očakávalo, že lokality, kde budú 

umiestnené a budú fungovať priemyselné parky vytvoria nové pracovné miesta pre obyvateľov 

regiónu. Priemyselné parky mali následne pomôcť zvýšiť hospodársky rast, byť iniciátormi 

vedecko-technických zmien a zlepšiť sociálny stav, predovšetkým v regiónoch s vysokou 

nezamestnanosťou. Základom tohto rozvoja mali byť zahraniční, ale aj domáci investori 

situovaní v parkoch. 

  

                                                
29 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1039 zo dňa 13. decembra 2000, dostupné online: 
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-1971?prefixFile=m_ 
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Legislatíva týkajúca sa alebo súvisiaca s priemyselnými parkami v Slovenskej 

republike (chronologické usporiadanie) 

Zákon 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona 391/2000: 

o Právne predpisy v oblasti životného prostredia a príbuzné právne predpisy musia byť 

detailne vyhodnotené podľa zákona NR SR č. 127/1994 Zb. a jeho novelizácie. 

Zákon 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 

Zákon 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. 

Zákon 175/1999 Z. z. o krokoch potrebných pre prípravu nových dôležitých investícii. 

Zákon 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov: 

o pokračuje a dopĺňa zákon č. 180, tento zákon bol následne novelizovaný v roku 2004. 

Zákon sa týka najmä finančného a pozemkového práva a nadobudol účinnosť 1. júna 

2001. Je to základný zákon o priemyselných parkoch v Slovenskej republike, 

podporuje ich budovanie. Zákon stanovuje okrem iného podmienky poskytovania 

dotácie na zriadenie priemyselných parkov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy 

pri poskytovaní a kontrole použitia tejto dotácie. V zmysle zákona možno obci alebo 

vyššiemu územnému celku (VÚC) poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na 

nasledujúce účely:  

 na technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie 

priemyselného parku, 

 na náhradu za vyvlastnenie pozemkov určených na zriadenie priemyselného 

parku, 

 na úhradu nákladov na kúpu alebo iný prevod, nájom alebo zámenu 

pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku, alebo na zriadenie 

vecného bremena na pozemkoch určených na zriadenie priemyselného parku 

vrátane úhrady nákladov na prevod pozemkov, s ktorými Slovenský 

pozemkový fond (fond) nakladá, 

 úhradu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu a odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu. 

o Zákon definuje priemyselný park ako „územie vymedzené územným plánom obce 

alebo územným plánom zóny, na ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať 
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priemyselná výroba alebo služby jedného podnikateľa alebo viacerých podnikateľov“. 

Podľa tohto zákona „priemyselný park zriaďuje obec na svojom území“. 

Zákon 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

novelizovaný zákonom č. 561/2007 Z. z. 

Zákon 156/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie 

priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. 

z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 

predpisov 

Zákon 203/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v 

znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov. 

Zákon 542/2004 Z. z. – ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na 

zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 

neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z. a o doplnení zákona č. 175/1999 Z. z. 

o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z. 

Zákon 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov: 

o Úloha zákonu je včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného 

prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a 

schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného 

rozvoja. 

o Zároveň zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného 

strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

Smernica 8/2006 ktorou sa mení smernica č. 13/2004 Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky na poskytovanie dotácie na zriaďovanie priemyselných parkov a na elimináciu rizík 

v oblasti procesu poskytovania finančných prostriedkov na priemyselné parky v súlade so 

zákonom č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov v znení neskorších 

predpisov. 
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Inštitucionálne zabezpečenie priemyselných parkov v Slovenskej republike 

Pôsobnosť MH SR (oblasť priemyselných parkov): 

o Ministerstvo pôsobí na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 

organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 

o Čl. 4: Hlavné úlohy ministerstva: písmeno e) v oblasti stratégie tvorby podnikateľského 

prostredia a podpory podnikateľského prostredia, číslo 15: koordinuje, iniciuje, 

metodicky usmerňuje a zabezpečuje úlohy súvisiace s rozvojom priemyselných parkov 

v Slovenskej republike; po schválení vládou vydáva rozhodnutie o poskytnutí podpory 

na zriadenie priemyselného parku a následne uzavrie s obcou zmluvu o poskytnutí 

rozpočtových prostriedkov. 

o Čl. 9: Ministerstvo pri realizácii vzťahov k ministerstvám a k ostatným ústredným 

orgánom štátnej správy spolupracuje najmä s: c) Ministerstvom pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky pri investičnej výstavbe veľkých energetických projektov a 

priemyselných parkov, pri hodnotení projektov a žiadostí o podporu na zriadenie 

priemyselných parkov. 

MH INVEST II:  

o Uznesením vlády SR č. 1027/2006 zo dňa 6. decembra 2006 bola založená spoločnosť 

MH Invest, s.r.o., ktorá sa stala dňa 13. decembra 2006 uznesením vlády SR č. 

1070/2006 dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva SR. Jediným a úplným 

vlastníkom spoločnosti je MHSR. MH Invest, s.r.o. bola vytvorená ako spoločnosť pre 

stavebnú a inžiniersku činnosť spätú s výstavbou priemyselných zón za účelom 

podpory, rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov Slovenska, k napomáhaniu 

zlepšenia podnikateľského prostredia a zvyšovaniu zamestnanosti. 

o Metodickým pokynom Ministerstva hospodárstva SR č. 5/2007 zo dňa 8. novembra 

2007, v znení neskorších úprav, bola spoločnosť poverená realizáciou a dohľadom nad 

výstavbou priemyselných zón pre vyššie územné celky, mestá a obce, ktorým bola 

pridelená dotácia na regionálny rozvoj vo výške viac ako 1,327 mil. Eur. Účelom je 

zaviesť jednotné štandardy a metódy postupov pri nakladaní s verejnými zdrojmi, 

predísť a zabrániť prípadnému neefektívnemu a nehospodárnemu nakladaniu s 

verejnými zdrojmi, ako aj uľahčiť kontrolovateľnosť hospodárnosti sústredením 

vybraných činností do pôsobnosti spoločnosti MH Invest, s.r.o. 
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o Minister hospodárstva SR uznesením zo dňa 27. 9. 2012 poveril mandátom štatutárov 

spoločnosti MH Invest, s.r.o. kontrolou vybudovaných priemyselných parkov a zón, 

ktorým bola poskytnutá dotácia z MHSR a Nenávratných finančných prostriedkov EÚ.  

o MH Invest, s.r.o. monitoruje aj fyzicky obhliada existujúce priemyselné zóny a parky na 

území SR. Podrobne preveruje veľkosť parkov, dostupnosť, pripravenosť všetkých 

inžinierskych sietí podľa kategorizácie miery nezamestnanosti v jednotlivých 

regiónoch. Pripravenosť Priemyselných zón a parkov ako aj aktuálne informácie pre 

investorov sú zverejnené v pravidelne aktualizovanej databáze. 

SARIO: 

o Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou 

organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov 

štátneho rozpočtu.  

o Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na 

zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri 

premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu. 

o Víziou agentúry je pomáhať transformovať Slovensko na technologické – inovačné - 

talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich 

investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky 

merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu. 

o Častokrát prvým subjektom, ktorý investor pri svojom vstupe na Slovenský trh osloví. 

Pri zriaďovaní priemyselných parkov vystupovala ako kontaktná inštitúcia medzi 

správcom priemyselného parku a potenciálnymi investormi.  

Stavebný proces priemyselného parku v Slovenskej republike (SARIO) 

V súčasnej dobe projekt výstavby musí byť vo všeobecnosti schválený kompetentnými 

orgánmi a to v nasledovných krokoch: 

1. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA (zákon č. 24/2006 Z. z.).    

2. Územné rozhodnutie. 

3. Odňatie poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske využitie. 

4. Stavebné povolenie (inžinierske siete, hala, technológia). 

5. Kolaudácia (inžinierske siete, hala, technológia). 
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Tabuľka 17: Zoznam lokalít  odporučených v „Štúdii pre umiestnenie priemyselných parkov na 

území Slovenskej republiky“ a posúdených z hľadiska vplyvu na životné prostredie, v ktorých 

je možné umiestniť priemyselné parky 

 P.č. Okres Obec Názov lokality - PP 
Výmera  

v ha 

1 2 3 4 5 6 

Banskobystrický 

1 
Banská Bystrica Badín  

Badín – Sielnica 
134 

Zvolen Sielnica 81 

2 Žarnovica Nová Baňa Nová Baňa – Horné Lúky 25 

3 Žiar nad Hronom Hliník nad Hronom Hliník nad Hronom – Za Šiancom 24 

4 Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica Majer – Šálkova 89 

5 Brezno Polomka Polomka – Hámor 13 

6 Detva Kriváň Kriváň – Dolné Tále 25 

7 Poltár Poltár Poltár – Jelšoviny 23 

8 Revúca Tornaľa Tornaľa – Červenice 20 

9 Detva Detva Detva  Trstená 13 

10 Detva Detva Areál PPS Detva 44 

11 Veľký Krtíš Malý Krtíš PP Malý Krtíš 23 

12 Lučenec Lučenec PP Lučenec – juh 11 

Bratislavský 

13 Bratislava II Bratislava Bratislava-Pálenisko 197 

14 Malacky 

Malacky – sever 

PP Záhorie 

235 

Malacky juh 72 

Malacky –Vasková pod MR 320 

Lozorno  74 

Zohor 47 

Jablonove  107 

15 Malacky Vysoká pri Morave PP Vysoká pri Morave 16 

16 Bratislava IV BA-Devínska Nová Ves PP Devínska Nová Ves 31 

17 Malacky Lozorno – Bažantnica 
PP pre automobilovú výrobu 
Záhorie (vybudovaný) 

29 

Košický 

18 Košice – okolie Valaliky Valaliky 96 

19 Košice – okolie Ďurkov 
EKO-TERM-
TURIST,Ďurkov,Olšovany, Svinica 

136 

20 Košice okolie Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou . 66 

21 Gelnica Gelnica Gelnica 42 

22 Trebišov Trebišov Trebišov – Severovýchod 27 

23 Trebišov Dobrá Dobrá 31 

24 Trebišov Královský Chlmec Královský Chlmec – Cerovo 42 

25 Sobrance Sobrance Sobrance – Západ 20 

   26 Košice IV Košice - Pereš PP Košice-Pereš-Letisko 190 

27 Michalovce Michalovce PP Michalovce 18 

28 Košice—okolie Kechnec PP Kechnec 395 
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29 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves PP drevospracujúceho priemyslu 4 

30 Rožňava Rožňava-Nadabula PP Rožňava-Nadabula   

Nitriansky 

31 Nitra Nitra – Dražovce Nitra –Dražovce, Mlynárce, Zobor 231 

32 Zlaté Moravce Martin nad Žitavou Martin nad Žitavou 18 

33 Zlaté Moravce Zlaté Moravce Zlaté Moravce - Horné Lúky 24 

34 Levice Levice Levice - Géňa 52 

35 Komárno Komárno Komárno - okolie Hydrostavu 33 

36 Nové Zámky Nové Zámky Nové Zámky - Pri Bajčianskej ceste 47 

37 Nové Zámky Štúrovo Štúrovo 49 

38 Topoľčany Topoľčany Topoľčany P 2- Jazerná 29 

Prešovský 

39 Bardejov 
Bardejov- Bardejovská  N. 
Ves 

Bardejov – Východ 72 

40 Poprad 
Poprad-Matejovce, Sp. 
Sobota 

Poprad -  Matejovce 19 

41 Prešov Prešov – Nižná Šebastová Prešov – Grófske 205 

42 Sabinov Sabinov – Orkucany Sabinov – Orkucany 42 

43 Svidník Svidník Svidník – Juh 13 

44 
Vranov nad 
Topľou 

Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou – Ferovo 18 

45 Humenné Humenné-Gutmanovo PP Humenné-Gutmanovo 5 

Trenčiansky 

46 Trenčín Nemšová Nemšová - Predná Sihoť 20 

47 Ilava Slávnica, Sedmerovce Slávnica - Farské 24 

48 Nové Mesto n/V.  Stará Turá 
Stará Turá - Predná zóna - Chirana 
Prema 

20 

49 Partizánske Partizánske -  Malé Bielice Partizánske - Podlužie, Luh 58 

50 Prievidza Handlová Handlová - Banícka kolónia 24 

51 Trenčín Trenčín – Záblatie Trenčín – Bratislavská ulica 45 

52 Púchov Beluša, Dolné Kočkovce 
Beluša - Pod Zábreh D. Kočkovce - 
Predsigoť 

45 

Trnavský 

53 
Hlohovec Madunice 

Madunice - Veľké Kostoľany  163 
Piešťany Veľké Kostoľany 

54 Galanta Sládkovičovo Sládkovičovo - Západ 77 

55 Dunajská Streda Dunajská Streda Dunajská Streda mesto 13 

56 Dunajská Streda Gabčíkovo 
Gabčíkovo Dunajský industriálny 
park  

161 

57 Senica Senica Senica - Kaplínské pole 36 

58 Skalica Skalica - mesto 
Skalica - Dieliky v jazernom poli, 
Polišiny 

23 

Žilinský 

59 Kysucké N. Mesto Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 67 

60 Čadca Krásno nad Kysucou Krásno nad Kysucou 85 

61 Žilina Varín Varín 57 

62 Námestovo Námestovo Námestovo 58 

63 Liptovský Mikuláš 
Lipt. Mikuláš, Závažná 
Poruba 

Liptovský Mikuláš - Liptov 150 

64 Bytča Bytča Bytča - Horné Pole 37 

65 Martin Martin PP Martin – východ  181 

66 Martin Priekopa, Sučany Martin – východný PP 70 

Zdroj: uznesenie vlády č. 1039 z dňa 13. decembra 2000. 
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Tabuľka 18: Zoznam 74 priemyselných parkov využitých v analýze so základnými údajmi 

Č. Lokalita PP  Okres 
Typ 

parku 
Rozloha 

(ha) 

Obsadená 
plocha ( 

%) 

Úspešnosť 
zamestnanosti 

( %) 

1 
Banská 
Bystrica - 
Šálková 

Banskobystrický Banská Bystrica GF 36,40 65,25 % 10,00 % 

2 Bardejov Prešovský Bardejov BF 1,18 16,38 % 20,00 % 

3 Čab Nitriansky Nitra GF 74,13 38,58 % 46,00 % 

4 Detva - PPS Banskobystrický Detva BF 3,00 100,00 % 84,20 % 

5 
Detva - 
Trstená 

Banskobystrický Detva GF 11,00 8,39 % 1,00 % 

6 Diakovce Nitriansky Šaľa GF 8,28 60,87 % 26,48 % 

7 Dobrá Voda Trnavský Trnava BF 2,80 18,61 % 20,41 % 

8 
Dolný Kubín - 
Mokraď 

Žilinský Dolný Kubín GF 7,70 100,00 % 100,00 % 

9 
Fiľakovo - ul. 
Biskupská 

Banskobystrický Lučenec GF 3,34 0,00 % 0,00 % 

10 
Fiľakovo - ul. 
Tehelná 

Banskobystrický Lučenec BF 1,37 100,00 % 83,33 % 

11 Galanta Trnavský Galanta GF 12,50 100,00 % 122,78 % 

12 Gelnica Košický Gelnica BF 0,19 54,58 % 35,68 % 

13 Hlohovec Trnavský Hlohovec GF 25,00 100,00 % 98,13 % 

14 Hnúšťa Banskobystrický Rimavská Sobota BF 6,40 62,54 % 62,83 % 

15 
Humenné - 
Guttmanovo 

Prešovský Humenné  GF 5,40 66,39 % 215,00 % 

16 Hurbanovo Nitriansky Komárno GF 15,00 87,79 % 82,33 % 

17 Jaklovce Košický Gelnica BF 3,13 87,24 % 70,00 % 

18 Kechnec Košický Košice - okolie GF 332,00 48,45 % 18,00 % 

19 
Kežmarok - 
Pradiareň 

Prešovský Kežmarok GF 17,60 47,98 % 178,67 % 

20 Kojšov Košický Gelnica BF 0,50 63,10 % 4,84 % 

21 
Kostolné 
Kračany 

Trnavský Dunajská Streda GF 300,00 44,67 % 68,33 % 

22 
Košice - 
IMMOPARK 

Košický Košice IV GF 97,50 26,74 %   

23 Krupina Banskobystrický Krupina GF/BF 22,00 49,48 % 75,40 % 

24 Krompachy Košický 
Spišská Nová 
Ves 

BF 2,10 42,38 % 19,67 % 

25 Levice Nitriansky Levice GF 95,70 77,92 % 275,00 % 

26 Levoča - Juh Prešovský Levoča BF 11,97 9,15 % 4,20 % 

27 Lipany Prešovský Sabinov GF 10,13 74,26 % 55,15 % 

28 Lučenec Banskobystrický Lučenec GF 6,20 47,37 % 13,10 % 

29 Malý Krtíš Banskobystrický Veľký Krtíš GF 23,40 73,35 % 82,35 % 

30 Medzilaborce Prešovský Medzilaborce GF 4,69 20,58 % 0,00 % 

31 Myjava Trenčiansky Myjava GF 14,47 100,00 % 302,85 % 

32 
Myslina - 
Humenné 

Prešovský Humenné GF 1,98 100,00 % 93,48 % 
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33 Nededza Žilinský Žilina GF/BF 2,04 65,93 % 85,00 % 

34 Nesvady Nitriansky Komárno GF 22,00 61,35 % 39,80 % 

35 
Nitra Juh - 
Dolné 
Krškany 

Nitriansky Nitra GF 3,00 100,00 % 100,00 % 

36 
Nitra Sever - 
Mlynárce 

Nitriansky Nitra GF 220,00 56,26 % 50,00 % 

37 Palárikovo Nitriansky Nové Zámky GF 15,00 47,41 % 50,00 % 

38 Petrovany Prešovský Prešov GF 8,53 0,00 % 0,00 % 

39 Piešťany Trnavský Piešťany BF 15,00 100,00 % 149,19 % 

40 
Poltár - 
Jelšoviny 

Banskobystrický Poltár GF 25,70 16,16 % 0,00 % 

41 
Poprad - 
Matejovce 

Prešovský Poprad GF 9,09 100,00 % 904,82 % 

42 
Prešov - 
Záborské 

Prešovský Prešov GF 24,63 71,24 % 66,41 % 

43 
Prievidza - 
Západ I  

Trenčiansky Prievidza GF 49,00 86,11 % 16,67 % 

44 
Rimavská 
Sobota 

Banskobystrický Rimavská Sobota BF 10,00 55,82 % 88,46 % 

45 Rožňava Košický Rožňava BF 13,60 28,51 % 16,67 % 

46 Rudník Trenčiansky Myjava GF 16,23 1,95 % 25,23 % 

47 Senica GF Trnavský Senica GF 160,98 26,06 % 55,06 % 

48 Senica BF Trnavský Senica BF 14,00 100,00 % 55,06 % 

49 
Sereď - 
SEVER 

Trnavský Galanta GF 36,40 73,62 % 45,00 % 

50 Sereď - JUH Trnavský Galanta GF 265,00 40,34 % 4,37 % 

51 Skalica - 1 Trnavský Skalica GF 8,00 4,29 % 0,00 % 

52 Skalica - 2 Trnavský Skalica GF/BF 52,00 95,74 % 93,81 % 

53 
Sládkovičovo 
- JUH 

Trnavský Galanta GF 57,58 63,02 % 75,00 % 

54 
Sládkovičovo 
- ZÁPAD 

Trnavský Galanta BF 77,00 69,66 % 85,00 % 

55 Snina Prešovský Snina BF 0,47 100,00 % 116,67 % 

56 
Sobrance – 
obec 
Bunkovce 

Košický Sobrance GF 73,37 0,00 % 0,00 % 

57 
Spišská Nová 
Ves - 
Podskala 

Košický 
Spišská Nová 
Ves 

BF 6,78 1,03 % 5,00 % 

58 
Spišská Nová 
Ves - 
Drevárska 2 

Košický 
Spišská Nová 
Ves 

BF 1,05 100,00 % 109,33 % 

59 Strečno Žilinský Žilina GF 26,60 94,64 % 76,92 % 

60 
Stropkov - I. 
etapa 

Prešovský Stropkov BF 2,11 20,32 % 66,13 % 

61 

Svidník – 
Juh, II. etapa 
(Petrova 
dolina)  

Prešovský Svidník GF 19,40 0,00 % 0,00 % 

62 Tornaľa Banskobystrický Revúca BF 3,81 58,69 % 105,00 % 
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63 
Trebišov - 
Milhostov 

Košický Trebišov BF 9,06 0,00 % 0,00 % 

64 Trenčín Trenčiansky Trenčín GF 115,00 72,97 % 66,67 % 

65 Trnava Trnavský Trnava BF 3,00 98,63 % 59,11 % 

66 Veľká Ida Košický Košice - okolie GF 30,03 60,49 % 32,04 % 

67 Vígľaš Banskobystrický Detva GF 37,80 34,51 % 122,45 % 

68 Vlčany Nitriansky Šaľa BF 20,50 100,00 % 100,00 % 

69 
Voderady 
(Zeleneč, 
Majcichov) 

Trnavský Trnava GF 130,00 62,83 % 166,67 % 

70 Vráble Nitriansky Nitra GF 18,00 100,00 % 100,00 % 

71 
Vranov 
nad/Topľou - 
Ferovo 

Prešovský 
Vranov nad 
Topľou 

GF 12,78 0,00 % 0,00 % 

72 
Žarnovica - 
Hnedý park 

Banskobystrický Žarnovica BF 15,42 77,09 % 26,89 % 

73 
Žarnovica - 
Pod Hrbom 

Banskobystrický Žarnovica GF 51,60 5,17 % 0,00 % 

74 
Žarnovica - 
PZ Pod Lipou 

Banskobystrický Žarnovica GF 19,80 0,00 % 0,00 % 

Zdroj: MH SR, MH INVEST II, SARIO.  
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Tabuľka 19: Základný model 1 – absolútne hodnoty a zlogaritmované hodnoty 

   

OLS estimates: Model 1 
Dependent variable: Nove_PM 

 OLS estimates: Model 2 
Dependent variable: l_Nove_PM_plus1 

  (1)    (1) 

const -2891    const -14,75   

  (1794)    (25,07) 

EAO_okres 0,006365    l_EAO_okres 0,7456   

  (0,006725)    (0,4848) 

MEN_okres 2540    l_MEN_okres -0,5094   

 (4010)   (0,7308) 

PNMMZ_okres_2016 1,586    l_PNMMZ_okres_2016 -2,577   

 (1,661)   (3,109) 

RHDPpc_eur_2015_ 
kraj 

0,1140   
 

l_RHDPpc_eur_2015_ 2,817   

 (0,07055)  kraj (2,106) 

Vzd_centrum_min_ 
najrychl 

-0,04798   
 

l_Vzd_centrum_min_ 
najrychl 

-0,2501   

 (7,617)   (0,5100) 

Financna_pomoc_AN 381,2    Financna_pomoc_AN 2,779** 

 (347,0)   (0,7515) 

n 71  n 71 

R2 0,1682  R2 0,3886 

         

Štandardné chyby sú v zátvorkách.  Štandardné chyby sú v zátvorkách. 

* štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

 * štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

*** štatisticky významné na 1 % hladine 
významnosti 

 

** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

*** štatisticky významné na 1 % hladine 
významnosti 

 

Zdroj: vlastné spracovanie použitím programu Gretl. 
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Tabuľka 20: Údaje použité v základnom modeli – vysvetľovaná premenná 

Poradové číslo Nove_PM Nove_PM_plus1 l_Nove_PM_plus1 

1 250 251 5,53 

2 50 51 3,93 

3 782 783 6,66 

4 453 454 6,12 

5 5 6 1,79 

6 85 86 4,45 

7 20 21 3,04 

8 505 506 6,23 

9 0 1 0,00 

10 50 51 3,93 

11 388 389 5,96 

12 86 87 4,47 

13 785 786 6,67 

14 840 841 6,73 

15 516 517 6,25 

16 247 248 5,51 

17 161 162 5,09 

18 3600 3601 8,19 

19 536 537 6,29 

20 3 4 1,39 

21 2050 2051 7,63 

22 754 755 6,63 

23 24 25 3,22 

24 825 826 6,72 

25 21 22 3,09 

26 75 76 4,33 

27 33 34 3,53 

28 700 701 6,55 

29 0 1 0,00 

30 745 746 6,61 

31 215 216 5,38 

32 85 86 4,45 

33 390 391 5,97 

34 134 135 4,91 

35 5000 5001 8,52 

36 120 121 4,80 

37 0 1 0,00 

38 2111 2112 7,66 

39 0 1 0,00 

40 1502 1503 7,32 

41 684 685 6,53 

42 500 501 6,22 

43 1150 1151 7,05 
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44 50 51 3,93 

45 27 28 3,33 

46 490 491 6,20 

47 900 901 6,80 

48 240 241 5,48 

49 0 1 0,00 

50 5300 5301 8,58 

51 600 601 6,40 

52 850 851 6,75 

53 140 141 4,95 

54 0 1 0,00 

55 343 344 5,84 

56 1000 1001 6,91 

57 41 42 3,74 

58 0 1 0,00 

59 252 253 5,53 

60 0 1 0,00 

61 800 801 6,69 

62 266 267 5,59 

63 801 802 6,69 

64 300 301 5,71 

65 300 301 5,71 

66 2000 2001 7,60 

67 2200 2201 7,70 

68 0 1 0,00 

69 330 331 5,80 

70 0 1 0,00 

71 0 1 0,00 

  

Súčet 43710 43781  

Priemer 615,63 616,63 4,81 

Smer.odchýlka 1012,63 1012,63 2,52 

Zdroj: MH SR, MH INVEST II, SARIO.  
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Tabuľka 21: Údaje použité v základnom modeli – vysvetľujúce premenné, časť 1 

Porad. 
číslo 

EAO_okr
es 

l_EAO_ok
res 

MEN_ok
res 

l_MEN_ok
res 

PNMMZ_okres_
2016 

l_PNMMZ_okres_
2016 

1 59807 11,00 0,05 -3,05 999 6,91 

2 39688 10,59 0,14 -1,95 658 6,49 

3 82851 11,32 0,04 -3,25 979 6,89 

4 16205 9,69 0,08 -2,50 901 6,80 

5 16205 9,69 0,08 -2,50 901 6,80 

6 26615 10,19 0,04 -3,27 951 6,86 

7 68647 11,14 0,03 -3,65 1129 7,03 

8 19831 9,90 0,07 -2,71 900 6,80 

9 34534 10,45 0,12 -2,16 808 6,69 

10 34534 10,45 0,12 -2,16 808 6,69 

11 50478 10,83 0,02 -3,74 851 6,75 

12 13592 9,52 0,14 -2,00 760 6,63 

13 23737 10,07 0,03 -3,65 978 6,89 

14 39589 10,59 0,22 -1,53 717 6,58 

15 32509 10,39 0,09 -2,40 780 6,66 

16 53307 10,88 0,06 -2,76 819 6,71 

17 13592 9,52 0,14 -2,00 760 6,63 

18 55246 10,92 0,14 -1,99 871 6,77 

19 33076 10,41 0,18 -1,73 718 6,58 

20 13592 9,52 0,14 -2,00 760 6,63 

21 63845 11,06 0,04 -3,32 823 6,71 

22 10557 9,26 0,07 -2,61 727 6,59 

23 42869 10,67 0,10 -2,31 854 6,75 

24 55417 10,92 0,06 -2,79 957 6,86 

25 15709 9,66 0,10 -2,26 812 6,70 

26 27194 10,21 0,14 -1,94 799 6,68 

27 34534 10,45 0,12 -2,16 808 6,69 

28 21133 9,96 0,12 -2,16 735 6,60 

29 5666 8,64 0,15 -1,89 735 6,60 

30 13954 9,54 0,03 -3,38 867 6,77 

31 32509 10,39 0,09 -2,40 780 6,66 

32 79947 11,29 0,05 -3,05 1024 6,93 

33 53307 10,88 0,06 -2,76 819 6,71 

34 82851 11,32 0,04 -3,25 979 6,89 

35 82851 11,32 0,04 -3,25 979 6,89 

36 71528 11,18 0,05 -3,02 827 6,72 

37 83927 11,34 0,09 -2,43 903 6,81 

38 32504 10,39 0,02 -3,73 898 6,80 

39 10410 9,25 0,14 -1,97 695 6,54 

40 53348 10,88 0,07 -2,72 950 6,86 

41 83927 11,34 0,09 -2,43 903 6,81 

42 69780 11,15 0,06 -2,88 915 6,82 

43 39589 10,59 0,22 -1,53 717 6,58 
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44 29254 10,28 0,17 -1,78 886 6,79 

45 13954 9,54 0,03 -3,38 867 6,77 

46 32248 10,38 0,05 -2,96 832 6,72 

47 50478 10,83 0,02 -3,74 851 6,75 

48 50478 10,83 0,02 -3,74 851 6,75 

49 24815 10,12 0,03 -3,36 1038 6,95 

50 24815 10,12 0,03 -3,36 1038 6,95 

51 50478 10,83 0,02 -3,74 851 6,75 

52 50478 10,83 0,02 -3,74 851 6,75 

53 18798 9,84 0,11 -2,23 745 6,61 

54 9990 9,21 0,14 -1,93 831 6,72 

55 42869 10,67 0,10 -2,31 854 6,75 

56 79947 11,29 0,05 -3,05 1024 6,93 

57 10777 9,29 0,11 -2,19 738 6,60 

58 17621 9,78 0,15 -1,88 702 6,55 

59 18530 9,83 0,18 -1,72 788 6,67 

60 48423 10,79 0,14 -1,94 801 6,69 

61 57563 10,96 0,03 -3,49 986 6,89 

62 68647 11,14 0,03 -3,65 1129 7,03 

63 55246 10,92 0,14 -1,99 871 6,77 

64 16205 9,69 0,08 -2,50 901 6,80 

65 26615 10,19 0,04 -3,27 951 6,86 

66 68647 11,14 0,03 -3,65 1129 7,03 

67 82851 11,32 0,04 -3,25 979 6,89 

68 38950 10,57 0,15 -1,91 777 6,66 

69 12845 9,46 0,09 -2,36 870 6,77 

70 12845 9,46 0,09 -2,36 870 6,77 

71 12845 9,46 0,09 -2,36 870 6,77 

              

Súčet 2822203 737,53 6,05 -189,09 61435 479,65 

Priemer 39749,34 10,39 0,09 -2,66 865,28 6,76 

Smer. 
odch. 

23423,20 0,68 0,05 0,67 106,89 0,12 

Zdroj: MH SR, MH INVEST II, SARIO.  

  



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

Centrum pre hospodárske otázky 
 

Tabuľka 22: Údaje použité v základnom modeli – vysvetľujúce premenné, časť 2 

Porad. č. 
RHDPpc_eur_ 
2015_kraj 

l_RHDPpc_eur
_2015_kraj 

Vzd_centrum_
min_najrychl 

l_Vzd_centrum_
min_najrychl 

Financna_ 
pomoc_AN 

1 10520,23 9,26 8 2,08 Áno 

2 8630,81 9,06 48 3,87 Áno 

3 12307,72 9,42 16 2,77 Áno 

4 10520,23 9,26 40 3,69 Áno 

5 10520,23 9,26 42 3,74 Áno 

6 12307,72 9,42 32 3,47 Áno 

7 15551,38 9,65 30 3,40 Áno 

8 12574,57 9,44 56 4,03 Áno 

9 10520,23 9,26 74 4,30 Nie 

10 10520,23 9,26 75 4,32 Áno 

11 15551,38 9,65 22 3,09 Áno 

12 11645,96 9,36 57 4,04 Áno 

13 15551,38 9,65 18 2,89 Áno 

14 10520,23 9,26 77 4,34 Áno 

15 8630,81 9,06 61 4,11 Áno 

16 12307,72 9,42 47 3,85 Áno 

17 11645,96 9,36 55 4,01 Áno 

18 11645,96 9,36 17 2,83 Áno 

19 8630,81 9,06 58 4,06 Áno 

20 11645,96 9,36 59 4,08 Áno 

21 15551,38 9,65 53 3,97 Áno 

22 10520,23 9,26 46 3,83 Áno 

23 11645,96 9,36 60 4,09 Áno 

24 12307,72 9,42 45 3,81 Áno 

25 8630,81 9,06 35 3,56 Áno 

26 8630,81 9,06 28 3,33 Áno 

27 10520,23 9,26 66 4,19 Áno 

28 10520,23 9,26 69 4,23 Áno 

29 8630,81 9,06 72 4,28 Áno 

30 12589,69 9,44 43 3,76 Áno 

31 8630,81 9,06 58 4,06 Áno 

32 12574,57 9,44 12 2,48 Áno 

33 12307,72 9,42 44 3,78 Áno 

34 12307,72 9,42 9 2,20 Áno 

35 12307,72 9,42 6 1,79 Áno 

36 12307,72 9,42 31 3,43 Áno 

37 8630,81 9,06 10 2,30 Áno 

38 15551,38 9,65 25 3,22 Áno 

39 10520,23 9,26 71 4,26 Nie 

40 8630,81 9,06 44 3,78 Áno 

41 8630,81 9,06 10 2,30 Áno 
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42 12589,69 9,44 54 3,99 Áno 

43 10520,23 9,26 84 4,43 Áno 

44 11645,96 9,36 58 4,06 Áno 

45 12589,69 9,44 37 3,61 Áno 

46 15551,38 9,65 39 3,66 Áno 

47 15551,38 9,65 13 2,56 Áno 

48 15551,38 9,65 15 2,71 Áno 

49 15551,38 9,65 64 4,16 Nie 

50 15551,38 9,65 64 4,16 Áno 

51 15551,38 9,65 23 3,14 Nie 

52 15551,38 9,65 25 3,22 Áno 

53 8630,81 9,06 82 4,41 Áno 

54 11645,96 9,36 71 4,26 Nie 

55 11645,96 9,36 71 4,26 Áno 

56 12574,57 9,44 11 2,40 Áno 

57 8630,81 9,06 45 3,81 Áno 

58 8630,81 9,06 49 3,89 Nie 

59 10520,23 9,26 103 4,63 Áno 

60 11645,96 9,36 42 3,74 Áno 

61 12589,69 9,44 7 1,95 Áno 

62 15551,38 9,65 5 1,61 Áno 

63 11645,96 9,36 15 2,71 Nie 

64 10520,23 9,26 34 3,53 Áno 

65 12307,72 9,42 41 3,71 Áno 

66 15551,38 9,65 11 2,40 Áno 

67 12307,72 9,42 7 1,95 Áno 

68 8630,81 9,06 43 3,76 Áno 

69 10520,23 9,26 35 3,56 Nie 

70 10520,23 9,26 38 3,64 Nie 

71 10520,23 9,26 46 3,83 Nie 

           

Súčet 834493,61   2961    

Priemer 11753,43 9,35 41,70 3,51  

Smer. 
odch. 2301,53 0,19 23,12 0,75  

Zdroj: MH SR, MH INVEST II, SARIO.  
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Obrázok 7: Korelačná matica premenných použitých v základnom modeli – zlogaritmované 

hodnoty 

 

Zdroj: vlastné spracovanie použitím programu Gretl. 
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Tabuľka 23: Základná popisná štatistika k modelu [1] 

Súhrnné štatistiky, počet pozorovaní: 71 

Premenná Stredná 

hodnota 

Medián Štandardná 

odchýlka 

Minimum Maximum 

Nove_PM 615,60 266,00 1013,00 0,000 5300,00 

Nove_PM_plus1 616,60 267,00 1013,00 1,00 5301,00 

PNMMZ_okres_2016 865,30 854,00 106,90 658,00 1129,00 

l_Nove_PM_plus1 4,81 5,59 2,52 0,000 8,58 

l_PNMMZ_okres_2016 6,76 6,75 0,12 6,49 7,03 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Tabuľka 24: Súhrnné štatistiky – dummy premenné 

 Počet pozorovaní 

Ukazovateľ 1 0 

PNMMZ_pomer_do75 17 54 

PNMMZ_pomer_76_100 51 20 

PNMMZ_pomer_101viac 3 68 

Financna_pomoc_AN 61 10 

Typ_PP_GF 45 26 

Typ_PP_BF 22 49 

Typ_PP_GFBF 4 67 

Infras_vsetko 52 19 

Infras_ciast 15 56 

Infras_nic 4 67 

MEN_pomer_do100 33 38 

MEN_pomer_101_150 13 58 

MEN_pomer_151_200 12 59 

MEN_pomer_201viac 13 58 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 25: Výsledky modelu [3a] – EAO a modelu [3b] – l_EAO 

OLS estimates: [3a]  OLS estimates: [3b] 

Dependent variable: Nove_PM  Dependent variable: l_Nove_PM_plus1 

  (1)    (1) 

const 113,3  const -11,61** 

  (229,2)    (4,207) 

EAO_okres 0,01264**  l_EAO_okres 1,581** 

  (0,004977)    (0,4041) 

n 71  n 71 

R2 0,0855  R2 0,1815 

         

Štandardné chyby sú v zátvorkách.  Štandardné chyby sú v zátvorkách. 

* štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

 * štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

 ** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Tabuľka 26: Výsledky modelu [4a] - MEN a modelu [4b] – l_MEN 

OLS estimates: [4a]  OLS estimates: [4b] 

Dependent variable: Nove_PM  Dependent variable: l_Nove_PM_plus1 

  (1)    (1) 

const 1027**  const 0,7596   

  (229,4)    (1,145) 

MEN_okres -4823**  l_MEN_okres -1,519** 

  (2313)    (0,4172) 

n 71  n 71 

R2 0,0593  R2 0,1612 

         

Štandardné chyby sú v zátvorkách.  Štandardné chyby sú v zátvorkách. 

* štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

 * štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

 ** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie.  
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Tabuľka 27: Výsledky modelu [5a] - PNMMZ a modelu [5b] – l_PNMMZ 

OLS estimates: [5a]  OLS estimates: [5b] 

Dependent variable: Nove_PM  Dependent variable: l_Nove_PM_plus1 

  (1)    (1) 

const -1934**  const -32,78** 

  (944,9)    (16,20) 

PNMMZ_okres_2016 2,947**  l_PNMMZ_okres_2016 5,564** 

  (1,084)    (2,398) 

n 71  n 71 

R2 0,0967  R2 0,0724 

         

Štandardné chyby sú v zátvorkách.  Štandardné chyby sú v zátvorkách. 

* štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

 * štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

 ** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Tabuľka 28: Výsledky modelu [5c] skúmajúceho závislosť medzi PNMMZ v okrese a počtom 

pracovných miest v PP (logaritmy hodnôt) s „dummy“ premennými reprezentujúcimi vzťah 

PNMMZ v okrese k priemeru SR 

Model [5c]: OLS, using observations 1-71 
Dependent variable: l_Nove_PM_plus1 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −53,3996 29,9642 −1,782 0,0793 * 
l_PNMMZ_okres_2016 8,36675 4,25808 1,965 0,0536 * 
PNMMZ_okr_pomer_do75 2,20741 2,39273 0,9225 0,3596  
PNMMZ_okr_pomer_76_100 1,60646 1,77916 0,9029 0,3698  

 
Mean dependent var  4,806022  S.D. dependent var  2,519304 
Sum squared resid  406,8053  S.E. of regression  2,464086 
R-squared  0,084355  Adjusted R-squared  0,043356 
F(3, 67)  2,057476  P-value(F)  0,114172 
Log-likelihood −162,7154  Akaike criterion  333,4308 
Schwarz criterion  342,4815  Hannan-Quinn  337,0300 

 

Zdroj: vlastné spracovanie použitím programu Gretl. 
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Tabuľka 29: Výsledky modelu [5d] a modelu [5e] 

OLS estimates: [5d]  OLS estimates: [5e] 

Dependent variable: l_Nove_PM_plus1  Dependent variable: Nove_PM_2016_2009 

  (1)    (1) 

const -29,76**  const -2093** 

  (14,45)    -771,4 

l_PNMMZ_okres_2016 4,705**  PNMMZ_2016_2009 12,71** 

  (2,145)    -3,523 

Financna_pomoc_AN 3,245**    

 (0,746)    

n 71  n 31 

R2 0,2743  R2 0,31 

         

Štandardné chyby sú v zátvorkách.  Štandardné chyby sú v zátvorkách. 

* štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

 * štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

 ** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Tabuľka 30: Výsledky modelu [6a] - RHDPpc a modelu [6b] – l_RHDPpc 

OLS estimates: [6a]  OLS estimates: [6b] 

Dependent variable: Nove_PM  Dependent variable: l_Nove_PM_plus1 

  (1)    (1) 

const -992,6    const -37,52** 

  (602,8)    (13,64) 

RHDPpc_eur_2015_kraj 0,1368**  l_RHDPpc_eur_2015_kraj 4,526** 

  (0,05034)    (1,458) 

n 71  n 71 

R2 0,0967  R2 0,1226 

         

Štandardné chyby sú v zátvorkách.  Štandardné chyby sú v zátvorkách. 

* štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

 * štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

 ** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 31: Výsledky modelu [7a] – Vzd_centrum a modelu [7b] – l_Vzd_centrum 

OLS estimates: [7a]  OLS estimates: [7b] 

Dependent variable: Nove_PM  Dependent variable: l_Nove_PM_plus1 

  (1)    (1) 

const 1012**  const 8,574** 

  (245,1)    (1,379) 

Vzd_centrum_min_najrychl -9,516*   l_Vzd_centrum_min_najrychl -1,073** 

  (5,148)    
(0,3840

) 

n 71  n 71 

R2 0,0472  R2 0,1016 

         

Štandardné chyby sú v zátvorkách.  Štandardné chyby sú v zátvorkách. 

* štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

 * štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

 ** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Tabuľka 32: Výsledky modelu [8a] a [8b] – Financna_pomoc_AN  

OLS estimates: [8a]  OLS estimates: [8b] 

Dependent variable: Nove_PM  Dependent variable: l_Nove_PM_plus1 

  (1)    (1) 

const 173,1  const 1,889** 

  (317,4)    (0,7073) 

Financna_pomoc_AN 515,1    Financna_pomoc_AN 3,395** 

  (342,4)    (0,7631) 

n 71  n 71 

R2 0,0318  R2 0,2230 

         

Štandardné chyby sú v zátvorkách.  Štandardné chyby sú v zátvorkách. 

* štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

 * štatisticky významné na 10 % hladine 
významnosti 

** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

*** štatisticky významné na 1 % hladine 
významnosti 

 

** štatisticky významné na 5 % hladine 
významnosti 

*** štatisticky významné na 1 % hladine 
významnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 33: Výsledky modelu porovnávajúce vplyv kilometrovej (Vzd_centrum_km_najkrat) 

a minútovej (Vzd_centrum_min_najrychl) vzdialenosti od centra 

OLS estimates 

Dependent variable: Nove_PM 

  (1) (2) 

const 966,5** 1012** 

  (228,2) (245,1) 

  [0,0001] [0,0001] 

Vzd_centrum_km_najkrat -7,129*    

  (3,964)   

  [0,0764]   

Vzd_centrum_min_najrychl   -9,516*  

   -5,148 

    [0,0688] 

n 71 71 

R2 0,0448 0,0472 

lnL -590 -589,9 

     

Štandardné chyby sú v zátvorkách. 

p-values in brackets 

* štatisticky významné na 10 % hladine významnosti 

** štatisticky významné na 5 % hladine významnosti 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

Tabuľka 34: Kvalita/typy ciest - „dummy“ premenné 

Ukazovateľ Počet PP Počet vytvorených 
pracovných miest 1 (Áno) 0 (Nie) 

Diaľnica, alebo rýchlostná cesta do 10 km od PP 23 48 19 897 

Cesta I. triedy do 10 km od PP 35 36 21 532 

Cesta II. triedy do 10 km od PP 11 60 2 278 

Cesta III. triedy do 10 km od PP 2 69 3 

Diaľnica, alebo rýchlostná cesta do 10 km od PP 23 48 19 897 

Diaľnica, alebo rýchlostná cesta od 10 do 20 km od PP 11 60 7 205 

Diaľnica, alebo rýchlostná cesta od 20 do 50 km od PP 19 52 11 764 

Diaľnica, alebo rýchlostná cesta so vzdialenosťou nad 50 
km od PP 

18 53 4 844 

Diaľnica, alebo rýchlostná cesta so vzdialenosťou do 50 
km od PP 

53 18 38 866 

Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Graf 20: Porovnanie MEN v okresoch, v ktorých je situovaný priemyselný park medzi rokmi 2008 a 2017 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov ÚPSVaR. 
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Tabuľka 35: Porovnanie najlepších priemyselných parkov z hľadiska celkového počtu vytvorených pracovných miest 

Priemyselný park Typ Vlastník Infraštruktúra Rozloha 
Poskytnutá finančná 
pomoc 

Skalica - 2 GF/BF Súkr. Kompletná 50 ha a viac Áno 

Nitra Sever - Mlynárce GF Obec / súkr. Kompletná 50 ha a viac Áno 

Kechnec GF Obec / súkr. Kompletná 50 ha a viac Áno 

      

Priemyselný park 
Cesta 
v blízkosti PP 

Vzdialenosť 
od centra 

MEN PNMMZ RHDP p. c. 

Skalica - 2 I. triedy 64 min do 100 % priemeru SR 101 % viac priemeru SR 101 % viac priemeru SR 

Nitra Sever - Mlynárce D/R 6 min do 100 % priemeru SR 76-100 % priemeru SR 76-100 % priemeru SR 

Kechnec D/R 17 min 151-200 % priemeru SR 76-100 % priemeru SR 76-100 % priemeru SR 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa databázy MH SR, MH INVEST II, SARIO. 
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Obrázok 8: Priemyselné parky v Slovenskej republike na základe dostupných údajov 

Priemyselný park 
Zdroj: vlastné spracovanie, mapový podklad: mapy spoločnosti Google.  
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Obrázok 9: Priemyselné parky na základe obsadenej plochy v % 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, mapový podklad: mapy spoločnosti Google. 
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Obrázok 10: Priemyselné parky na základe plochy 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, mapový podklad: mapy spoločnosti Google. 

 



 

89 
 

 

 

 

 

 

 

Centrum pre hospodárske otázky 
  

 

Obrázok 11: Priemyselné parky na základe úspešnosti naplnenia plánovaného počtu zamestnaných osôb 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, mapový podklad: mapy spoločnosti Google. 
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Obrázok 12: Priemyselné parky na základe počtu zamestnaných osôb k 30.6.2017 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, mapový podklad: mapy spoločnosti Google.   


