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PRIPOMIENKY: 

Pripomienka 

sa vzťahuje 

k (strana, 

odsek): 

Text pripomienky*3 Odôvodnenie pripomienky Vysporiadanie sa 

s pripomienkou*4  

s.2 Navrhujem preformulovať 

odporúčanie č.2 na „Podpora 

sektora služieb v exporte...“ 

Precizovanie textu. Pre služby ako 

súbor viacerých odvetví je zaužívaný 

termín sektor.  

Akceptované. 

Odporúčanie 

preformulované. 

    

s.3, ods.1 Navrhujem vynechať vo vete 

„Hodnota exportu tovarov 

a služieb z krajiny tvorila v roku 

2018 až 97,3% hodnoty hrubého 

domáceho produktu.“ slovo 

„tvorila“ a nahradiť ho niečím 

vhodnejším, napr. „dosiahla 

výšku“ 

Precizovanie textu. Pôvodná 

formulácia zvádza k myšlienke, že 

zvyšok ekonomiky tvoril iba 2,7% 

HDP.  

Akceptované. Text 

upravený v zmysle 

pripomienky. 

s.9, ods.2 Navrhujem dať do súladu 

nasledovnú vetu „Slovensko je 

malá a veľmi otvorená krajina 

(93,5 % v roku 2016)...“ 

s tvrdením v prvom odseku na 

2. strane. 

Pôsobí zmätočne, ak sa raz uvádza 

pomer exportu 97,3 % HDP z roku 

2018 a inokedy pomer 93,5 % HDP 

z roku 2016.  

Akceptované. Text 

zosúladený s tvrdením na 

strane 2. 

Všeobecne  Navrhujem nahradiť formulácie 

typu podiel exportu na HDP 

formuláciou pomer exportu k HDP. 

Precizovanie textu. Pôvodná 

formulácia zvádza k myšlienke, že 

zvyšok ekonomiky tvorí 

zanedbateľný podiel na HDP. 

V prípade hodnotenia otvorenosti 

Akceptované. Text 

v dokumente upravený 

v zmysle pripomienky. 

                                                           
1 Podľa parametrov analytických výstupov opísaných v materiáli Recenzný postup. 
2 Podľa materiálu Recenzný postup. 
3 Do tabuľky značiť pripomienky zásadného metodologického a obsahového charakteru (nie štylistické či gramatické opravy). 
4 Pripomienka bola akceptovaná / pripomienka nebola akceptovaná a zdôvodnenie/ pripomienka bola čiastočne akceptovaná 
a zdôvodnenie. 
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ekonomiky ide o pomerový, nie 

podielový ukazovateľ. 

s.9, ods.2 Navrhujem doplniť kontext. Namiesto formulácie „Naopak krajiny 

nachádzajúce sa pod čiarou, ktoré nie sú otvorené v tak výraznej 

miere, ako napr. USA, Japonsko, Austrália, majú nižší podiel 

zahraničnej PH v hrubom exporte krajiny.“ navrhujem povedať niečo 

v tom zmysle, že pozícia pod čiarou môže byť vyjadrením vysokej 

konkurencieschopnosti v podobe exportu produktov s vysokým podielom 

PH, ale aj vyjadrením štruktúry exportu (napr. vysoký podiel nerastných 

surovín alebo služieb znižuje podiel zahraničnej PH). 

Akceptované. Doplnený 

kontext k tvrdeniu. 

s.10, ods.2 Navrhujem opraviť odvetvie 

poľnohospodárstva na 

priemyselnú výrobu v prvej vete. 

Pravdepodobne preklep. Akceptované. Text 

upravený. 

Graf 1 Navrhujem skrátiť popisky 

jednotlivých odvetví 

Príliš dlhé popisky sa do grafu 

nezmestia a stávajú sa 

nečitateľnými. 

Čiastočne akceptované. 

Upravené boli popisky 

odvetví, ktoré je možné 

skrátiť bez toho, aby bolo 

jasné, o aké odvetvie ide. 

Záver  Navrhujem dať do súladu záver 

s textom komentára. 

V záveroch (a podobne aj v prvom 

odseku na str. 8) sa tvrdí, že 

priemyselná výroba nedosahuje 

vysokú pridanú hodnotu kvôli 

zapojeniu dozadu v hodnotových 

reťazcoch. V druhom odseku na 

str.8 sa však píše, že odvetvia, ktoré 

najviac ťahajú zapojenie dozadu ako 

automobilový a elektrotechnický 

priemysel majú výrazne vyššiu 

pridanú hodnotu ako priemer 

v ekonomike. 

Akceptované. Záver a text 

boli zosúladené v zmysle 

pripomienky. 

Záver Navrhujem viac rozvinúť alebo 

potom úplne vynechať tvrdenie: 

„Najväčším odvetvím 

priemyslu z hľadiska hodnoty 

celkovej produkcie ekonomiky 

je výroba dopravných 

prostriedkov.“ 

V súčasnom znení ide o opakovanie 

všeobecne známeho štatistického 

údaju. V záveroch by sa mali 

nachádzať nové zistenia alebo 

policy odporúčania. 

Akceptované. Záver bol 

doplnený a upravený. 

 

CELKOVÉ HODNOTENIE: 

Komentár reaguje na aktuálnu tému postavenia Slovenska v globálnych hodnotových reťazcoch. Ponúka 

analýzu súčasného stavu, ako aj jasne zdôvodnené odporúčania. Po zapracovaní pripomienok 

odporúčam na publikáciu. 

 

 

  



RECENZNÉ KONANIE  PRIPOMIENKOVACÍ HÁROK 

 

SCHVÁLIŤ*5:       odporúčam 

     neodporúčam 

 

----------------- 

podpis recenzenta 

 

Súhlasím* s uvedením svojho mena ako mena recenzenta v recenzovanej publikácii: 

 ÁNO    

 NIE 

 

Súhlasím* so zverejnením tohto pripomienkovacieho hárka:  

 ÁNO    

 NIE 

 

                                                           
5 Hodiace sa označte krížikom. 

 


