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ÚVOD 

Posledná dekáda 20. storočia až po súčasnosť je poznačená kumuláciou procesov, ktoré 
výrazne predznamenali dynamiku a charakter premien spoločensko-politických, hospodár-
skych, sociálnych, sociálno-kultúrnych s celou škálou pozitívnych ale aj problémových dopa-
dov na spoločnosť i jednotlivé spoločenstvá na Slovensku. Významné sú nadnárodné súvis-
losti prebiehajúcich procesov, keďže sa netýkajú len jednej krajiny, ale sú súčasťou priesto-
rovo širších premien, ktoré majú významné, prinajmenšom európske súvislosti. Premieta sa 
to, resp. odráža v európskych integračných procesoch, v hľadaní podôb štátnych i spoloč-
ných euroúnijných postupov, pri riešení problémov, pri usmerňovaní vývojových procesov, pri 
hľadaní spoločných či koordinovaných politík. 
 

• Regionálny rozmer v týchto procesoch sa jednoznačne dostáva do popredia, a to tak 
vo vnútroštátnom ako i nadštátnom pohľade. Ukazuje sa, že pri identifikácii problémov, 
odkrývaní ich príčin a hľadaní možných a efektívnych spôsobov riešenia treba „zostupovať 
nižšie“ ako sú úrovne oficiálnych admnistratívno-správnych (samosprávnych) jednotiek rôz-
nych úrovní. (Pozri Memorandum... Príloha č. 2.) Dovoľuje to odhaliť na jednej strane vnú-
tornú územnú diferencovanosť problému a súčasne na druhej strane − keďže problémy sa 
neriadia územným administratívno-správnym členením, prestupujú ich hranice − umožňuje 
identifikovať hranice územného vymedzenia problémovosti. 

   Významný je faktor časopriestoru, ktorý v sebe skrýva históriu zlomových udalostí 
a procesov, ktoré formovali a menili územie, pričiňovali sa k zmenám administratívno-správ-
nym, ale aj k zmenám znakov sociálnej, sociálno-kultúrnej, sociálno-politickej ako aj sociál-
no-ekonomickej „fixácie“ k územiu ako fyzickému priestoru. Už to signalizuje, že územie, 
ktoré si človek dajakým spôsobom osvojil alebo osvojuje sa stáva nositeľom rôznych dimen-
zií vzťahov k sociálnemu i fyzickému priestoru. 
   Spoločenské procesy v čase a priestore vo svojej prirodzenosti majú v sebe zakompono-
vaný „regionálne diferencujúci náboj“, preto je dôležité poznať, ktoré jeho faktory a akým 
spôsobom tento regionálny rozvoj podmieňujú, čo je spôsobované kvalitou, či „nekvalitou“ 
vnútroregionálnych zdrojov a potenciálov (sociálnymi počnúc a krajinno-ekologických kon-
čiac), a čo naopak je podmienené „vonkajšími“ faktormi. 
 

• Regionálna diferenciácia, hlavne v jej sociálno-priestorovom priemete, ktorá je javom 
prirodzeným, vyvoláva večné otázky. Do akej miery je akcelerátorom vývoja, a do akej miery 
dezintegrujúcou záťažou? Akým spôsobom riešiť sociálno-priestorovú integritu tak, aby roz-
dielnosti nepôsobili deštruktívne, ale skôr komplementárne, resp. komplementárno-integ-
račne. Zdá sa, že je to veľká výzva pre rozbiehajúce sa 21. storočie. 
 

Pár slov o projekte 
  Predkladané zistenia v tejto publikácii vychádzajú z prvých troch etáp riešenia projektu 
„Regionálna diferenciácia, regionálny rozvoj v Slovenskej republike v kontexte integračných 
dosahov“ (doba riešenia 2003 – 2005). Jedná sa o projekt, ktorý je multidimenzionálny. 
Sledujú sa tieto dimenzie: verejnosprávna a inštitucionálno-politická, hospodárska, sociálna, 
infraštruktúrna, krajinno-ekologická a sídelno-priestorová. Používa sa multidisciplinárny 
princíp na ktorom participujú predstavitelia vedných disciplín: sociológia, humánna geografia, 
ekonómia, politológia, etnológia, do spolupráce sú prizvaní i experti z regiónov. Územie Slo-
venska sa analyzuje a vyhodnocuje z hľadiska jednotlivých dimenzií. Riešitelia pokladajú za 
dôležité upozorniť, že pre potreby tohto projektu sa používajú okresy ako východiskové 
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územné štatistické jednotky s ich údajovými informáciami (a nie ako územno-správne 
jednotky). V tomto význame označujeme okresy ako východiskové regionálne (priesto-
rové) jednotky regionalizácie území Slovenska. 

 Dôvodom k takémuto prístupu bola skutočnosť, že základné štatistické databázy 
z pohľadu územných celkov, sú na najnižšej úrovni realizované v rovine okresov. V prvej 
etape bola analyzovaná situácia do roku 1989, pričom sa pozornosť sústredila na tie pro-
cesy, ktoré svojim charakterom a dosahom ovplyvňovali regionálnu situáciu aj v období 90-
tych rokov až po súčasnosť. 

Druhá etapa analyzovala situáciu v regiónoch v transformačnom období, pričom sa sna-
žila zohľadniť dopady predchádzajúceho vývoja, rovnako ako faktory nové, ktoré sú spojené 
s transformačnými premenami. 

Tretia etapa smerovala ku konštrukcii územných (regionálnych) typov z pohľadu jednotli-
vých sledovaných dimenzií, aby sa následne pristúpilo k formulovaniu syntetickej typológie 
regiónov Slovenska. Práve v rovine syntetickej typológie na báze matematicko-štatistických 
vyhodnotení, sa dospelo k vytvoreniu 8 typov, od typu s najlepšími celkovými charakteristi-
kami sledovaných parametrov (Typ 1), až po typ najproblémovejší, s kumuláciou negatív-
nych charakteristík sledovaných parametrov (Typ 8).  

 

Prečo táto publikácia 
 Cieľom tejto publikácie je – napriek pokračovaniu projektu – dať v skrátenej podobe čo 
najkomplexnejší pohľad na situáciu v regiónoch Slovenska z pohľadu porovnateľných ukazo-
vateľov. Uvedená publikácia, za zmienené etapy a v tejto skrátenej podobe, dáva prehľad 
stavu situácie, umožňuje urobiť si obraz a podobách problémovej diferencovanosti území. 
V tejto etape si nedáva za cieľ analyzovať regionálnu situáciu na úrovni Vyšších územných 
celkov, nadštátne kontexty a formulovať možné spôsoby riešení problémov (čo bude úlohou 
nasledujúcich etáp riešenia v r. 2005) 
 
 Pre koho v tejto podobe 
 Uvedený materiál by mal poslúžiť predovšetkým rozhodovacím orgánom, ktoré majú 
zodpovedajúce kompetencie pri riešení v regiónoch vystupujúcich problémov a pri formovaní 
regionálnych politík. Preto je zámerom tento materiál posunúť tak zodpovedajúcim štátnym 
orgánom, samosprávam VÚC, príslušným parlamentným výborom, ako i parlamentným poli-
tickým klubom a europoslancom zastupujúcich Slovenskú republiku v Európskom parla-
mente a jeho komisiách. Súčasne by však tento materiál mal slúžiť i pre širšiu „občiansku 
sféru“ ako „diagnóza stavu“, ktorá by mala cez poznanie pomôcť k ešte väčšej občianskej 
aktivizácii riešenia regionálnych problémov.
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I. Kontext regionálneho rozvoja pred rokom 19891

 
 

• Obdobie prvej Československej republiky. V počiatočnom období I. ČSR hlavnou re-
gionálnou administratívno-správnou inštitúciou na Slovensku boli župy. Z bývalej uhorskej 
správy zostalo 10 územne kompletných žúp a nové hranice medzi ČSR a Maďarskom rozde-
lili ďalších osem žúp. V rokoch 1918-1922 bolo Slovensko administratívne rozdelené na 16 
žúp (Abovsko-turnianska, Bratislavská, Gemersko-malohontská, Hontianska, Komárňanská, 
Liptovská, Nitrianska, Novohradská, Oravská, Spišská, Šarišská, Tekovská, Trenčianska, 
Turčianska, Zemplínska a Zvolenská), ktoré podliehali československej vláde, konkrétne 
Ministerstvu vnútra v Prahe. Župan bol štátnym úradníkom. Nadobudol právomoc rozpustiť 
obecné orgány a vymenovať nové, čo znamenalo dočasnú likvidáciu obecnej správy.  
 

• Volebný systém a regióny. Ústava z roku 1920 zaviedla pomerný volebný systém do 
oboch komôr Národného zhromaždenia. Aby politická strana vstúpila do parlamentu, musela 
prinajmenšom v jednom volebnom kraji získať priamy mandát. Šancu uspieť tak mali poli-
tické strany, ktoré disponovali voličským potenciálom s regionálnou zakotvenosťou. 
 

• Okresy a municipálne mestá. Správu na Slovensku vykonávali až do roku 1923 aj 
okresy a mestá: celkove fungovalo 94 slúžnovských okresov na čele s hlavným slúžnym, 
4 municipálne mestá (Bratislava, Košice, Komárno a Banská Štiavnica) a 30 miest so zriade-
ným magistrátom. Municipálne mestá nepatrili pod správu žúp, ale boli samosprávnymi 
celkami. 
 

• Poštátnenie územnej správy. V období rokov 1923 až 1928 sa postupne zlikvidovali 
samosprávne funkcie administratívy a prišlo k poštátneniu správy legislatívnymi úpravami. 
Táto reorganizácia bola zdôvodnená potrebou vytvorenia jednotnej správy na území celého 
štátu. Župy boli integrované do šiestich veľžúp: Bratislavskej, Košickej, Nitrianskej, Pod-
tatranskej, Považskej a Zvolenskej. Vzniklo tiež 79, neskôr 77 okresov. Municipálnu správu 
nahradila okresná správa, ktorú uhorský systém vôbec nepoznal. Volení úradníci ako mešťa-
nosta, vrchný notár, vrchný sudca prestali existovať. V Bratislave a v Košiciach bola formálne 
zachovaná volená mestská samospráva, ale reálne „právo veta“ mal štátny úradník – notár. 
 

• Okresné zriadenie. Okresné zriadenie malo niektoré špecifiká. Okresy si vytvárali 
vlastné rozpočty. Disponovali v nich s príspevkami zo žúp a s daňovými príspevkami, ktoré 
vyberali sami od občanov. Mali pôsobnosť hospodársku, pomocnú a poradnú vo vzťahu 
k obciam. 
 

• Zánik žúp. V roku 1928 prebehla nová územná administratívno-správna reforma, v dô-
sledku ktorej župné členenie zaniklo, vzniklo členenie krajinské, pričom počet okresov sa 
zachoval. Spolu so župami zaniklo ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska. ČSR 
sa rozdelila na štyri krajiny (zeme), medzi nimi aj na Krajinu slovenskú. Tým bol v podstate 
prijatý rakúsky predvojnový systém rozdelenia štátu na väčšie administratívno-teritoriálne 
jednotky, pričom sa zachovalo centrálne riadenie všetkých oblastí. Vznikla celoslovenská 
štátna administratívna inštitúcia − krajinský úrad na čele s krajinským prezidentom, ktorého 
menoval prezident republiky na odporúčanie ministerstva vnútra. V prvých voľbách do krajin-
ského zastupiteľstva v roku 1928 si voliči na Slovensku zvolili 36 krajinských poslancov 

                                                 
1 Táto kapitola využíva analýzy a syntézy podkladových štúdií týchto autorov: Moniky Čambálikovej 
a kol., Petra Gajdoša a kol., Vladimíra Iru a kol., Ľudmily Malíkovej a kol., Ruženy Spáčilovej a kol., 
Jozefa Tvrdoňa a kol. Kapitolu spracoval Vladimír Krivý. 
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a ministerstvo vnútra k nim ešte menovalo 18 odborníkov. Rozhodnutia Krajinského zastu-
piteľstva však boli platné iba vtedy, keď ich odobrilo ministerstvo vnútra.  
 Vznik a rozvoj novej štátnej administratívy bol jedným z hlavných impulzov premeny slo-
venských miest. Príkladom takéhoto priameho vplyvu štátnej správy na rozvoj miest bola 
Bratislava.  
 

• Obdobie 1938 – 1945. Ešte v roku 1938 po Viedenskej arbitráži vznikli niektoré nové 
okresy. Od roku 1940 sa potom obnovilo župné členenie a zreorganizovala sa dvojstupňová 
miestna štátna správa.  
 V šiestich novovytvorených župách bolo 59 okresov. Územné členenie bolo podobné 
župám z obdobia 1923 – 1928, ale štruktúra a právomoci župných orgánov zodpovedali 
novým nedemokratickým pomerom. Na jeseň 1944 sa na povstaleckom území rešpektovalo 
obecné a okresné členenie Slovenského štátu. Vznikli správne orgány na miestnom a okres-
nom stupni, nie na župnom. Revolučné národné výbory, ktoré najprv vznikli a neskôr boli 
potlačené, sa opäť ujímali moci po prechode frontu, koncom roku 1944 a začiatkom roka 
1945. Na jar 1945 sa začala obnovovať československá správa, úplne sa jej však nepodarilo 
nadviazať na stav spred roka 1938, napríklad krajinské zriadenie sa síce oficiálne nepovažo-
valo za zrušené, ale jeho organizačné zložky obnovené neboli. (Sokolovský, 1993, 1994)2 
V roku 1945 boli župy opäť zrušené a zostali len okresy. 
 

• Zmeny verejnej správy po roku 1948. K radikálnej zmene systému verejnej správy 
došlo po februári 1948. Od roku 1949 bolo na Slovensku zriadených 6 krajov a 89 okresov. 
Slovensko bolo rozdelené na šesť krajov: Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, 
Prešovský a Košický kraj. Toto členenie vydržalo do roku 1960. Krajské národné výbory mali 
zohrať hlavnú úlohu v oblasti hospodárskeho plánovania rozvoja kraja a organizácii nových 
územných celkov. 
 

• Posilňovanie centralizácie štátu. Od roku 1960 nastúpila vlna ďalšej centralizácie 
štátu, keď vedenie KSČ predložilo návrh na nové územno-správne rozdelenie krajov a počet 
krajov na Slovensku bol zredukovaný na tri (Západoslovenský, Stredoslovenský a Výcho-
doslovenský), počet okresov na 33. V roku 1968 pribudli ešte 4 okresy. V polovici roka 1969 
boli zrušené kraje a počet okresov sa zväčšil o 1, čiže celkove ich v tom čase bolo 38. Avšak 
v roku 1970 sa opäť obnovili pôvodné 3 kraje, pričom počet okresov zostal nezmenený. 
V roku 1972 fungovali 4 krajské národné výbory, 39 okresných národných výborov a 77 stre-
diskových obcí „obvodného významu“ v spádových oblastiach. V roku 1986 už bolo na Slo-
vensku celkove 165 strediskových obcí.3 V roku 1990 zanikli kraje a zostalo iba 38 okresov. 
Len do roku 1996... 
 

• Štát ako direktívny príkazca a kontrolór regionálneho rozvoja. Z hľadiska riadenia 
regiónov prakticky dominovala trojstupňová sústava orgánov štátnej správy. To znamená, že 
sa udomácnila štruktúra krajského (župného), okresného a obecného (mestského, či muni-
cipálneho) zriadenia. Slovensko po roku 1918 prakticky nepoznalo model regionálnej samo-
správy, ktorý sa presadil v niektorých západoeurópskych krajinách. Župy ani kraje nemali 
reálny vplyv na tvorbu koncepcie regionálneho rozvoja, hoci sa uplatňovala istá forma 
samosprávy na úrovni miest a obcí. 

                                                 
2  SOKOLOVKSÝ, L. (1993, 1994): História verejnej správy na Slovensku. In: Snopko, L. (ed.): Práva 
miest a ich ochrana. (Decentralizácia Slovenska). Nadácia Friedricha Naumanna, Klub primátorov 
miest SR, Nadácia 21. storočia, Košice, Bratislava, s 101–106. 
3 Pamätníci neustále spomínajú lobovanie u predstaviteľov vyšších štátnych alebo straníckych orgá-
nov. Bol to logický dôsledok centrálne riadnej štátnej správy. Metóda známostí sa hlboko vžila v sys-
téme miestnych orgánov štátnej správy ako istý vzorec organizačného správania. 
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 Po II. svetovej vojne a nástupe KSČ k moci sa centralistický model uplatnil na území 
Slovenska v tom najplnšom slova zmysle, keď národné výbory boli podriadené direktívnemu 
riadeniu nielen zo strany vlády, ale najmä KSČ ako vedúcej politickej sily spoločnosti. 
 Regionálne dopady činnosti národných výborov na Slovensku neboli úplne bezvýznamné, 
ostatne, v jednom období hospodárili s prostriedkami viac ako tretiny štátneho rozpočtu. Ich 
samosprávnosť ale bola výrazne obmedzená. Napríklad svoje volebné programy predkladali 
obyvateľom sídla až po schválení programov nadriadeným orgánom. Podľa zákona bola 
v kompetencii národných výborov aj koordinácia hospodársko-ekonomickej činnosti v spra-
vovanom území. Táto funkcia národných výborov sa však v praxi nenapĺňala. Volebné 
programy neboli skoordinované s rozvojovými programami hospodárskych organizácií, ktoré 
na území sídla pôsobili.  

 
*   *   * 

 
• Premena slovenskej spoločnosti z rurálnej na prevažne urbánnu spoločnosť. 

Slovenská spoločnosť obdobia počiatku 20. stor. predstavovala typ ranoindustriálnej (rurál-
nej) spoločnosti prevažne ešte s tradičnou sociálnou štruktúrou založenou na poľnohos-
podárstve a s rurálnym spôsobom života. V prvej polovici 20. storočia nevznikol významnejší 
ekonomický základ pre intenzívnejšiu industrializáciu, ani pre rýchlejšiu urbanizáciu. V ob-
dobí 1930 − 1940 žilo v mestách menej ako štvrtina obyvateľov Slovenska, v roku 1950 iba 
o málo viac. Nízkej ekonomickej úrovni zodpovedal aj nízky stupeň urbanizácie spoločnosti. 
 
Tabuľka č. 1: Podiel mestského a vidieckeho obyvateľstva v období 1869 − 1991 (v %) 
Obyvateľstvo  1869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1991

Mestské 11,9 12,7 13,6 16 18,3 18 22,6 24,5 26,2 29,8 37 50,2 56,1

Vidiecke 88,1 87,3 86,4 84,5 81,7 82 77,4 75,5 73,8 70,2 63 49,8 43,9

Zdroj: Gajdoš, P., Pašiak, J.: Vývoj sociálno-ekologickej situácie slovenskej spoločnosti. Bratislava, 
VEDA 1995. 

 
 Hoci zmena slovenskej spoločnosti na industriálnu spoločnosť bola v podstate uskutoč-
nená na prelome 60. a 70. rokov, rurálny charakter spoločnosti pretrvával. Mocne však 
v tomto období pôsobila sekundárna (nepriama) urbanizácia. Transformácia spoločnosti na 
prevažne urbánnu spoločnosť sa na Slovensku oneskorovala za industrializáciou asi o 20 
rokov, došlo k nej až v 80. rokoch (v roku 1980 podiel mestského obyvateľstva prekročil 
50%). 
 

• Stredisková sústava osídlenia ako radikálny nástroj koncentrácie a zlučovania 
obcí. Mocným nástrojom presadzovania koncentračných zámerov v sídelnej štruktúre sa 
stala – počnúc 70. rokmi − stredisková sústava osídlenia. Predpokladalo sa, že v roku 2000 
bude v mestských sídlach nad 5 000 obyvateľov trvale bývať asi 50% všetkého obyvateľstva 
Slovenska. To sa ale v skutočnosti dosiahlo už v 80. rokoch!  
 Proklamovaným cieľom bolo odstránenie protikladov medzi mestom a dedinou. Tento cieľ 
sa napriek proklamovaným výsledkom nikdy nepodarilo dosiahnuť. Riadená a centrálne plá-
novaná socialistická urbanizácia predstavovala direktívny mechanizmus utopického sociál-
neho inžinierstva projektujúceho spoločnosť ako celok, bez zohľadňovania lokálnych a regio-
nálnych špecifík. Po roku 1989 sa časť zlúčených obcí osamostatnila a získala opäť svoju 
právnu, administratívnu a politickú svojbytnosť. Z násilného spájania sídiel vznikol odpor voči 
združovaniu obcí, ktorý v nemalej miere pretrváva dodnes.  
 

• Industriálna urbanizácia. Základný stupeň urbanizácie a industrializácia sa do roku 
1950 vyvíjali takmer súbežne a až po tomto roku sa pozoruje prudký rast industrializácie. Od 
polovice sedemdesiatych rokov zasa urbanizácia na strednom stupni výrazne predstihovala 
industrializáciu.  
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 V období 1970 − 1985 došlo k najvýraznejšiemu urbánnemu rastu, ktorý sa postupne 
čoraz viac dosahoval už nie prostredníctvom priemyslu, ale predovšetkým významným 
rastom terciárneho sektora. Obdobie druhej polovice 80. rokov predstavuje relatívne krátke 
obdobie akéhosi urbanizačného „upokojenia“ resp. zmiernenia urbánneho rastu. To potom 
bolo razantne ukončené zmenou spoločenských podmienok v roku 1989. Skončila sa indus-
triálna urbanizácia koncentračno-centralizačného typu, keď vyčerpala svoje rozvojové 
možnosti. 
 Urbánny charakter slovenskej spoločnosti bol v 80. rokoch už skutočnosťou − väčšina 
obyvateľstva Slovenska už sídlila v mestách. Bol ale potlačený princíp historickej, kultúrnej 
i spoločenskej kontinuity v sídelných i teritoriálnych spoločenstvách. Boli narušené priro-
dzené formy osídlenia (regióny), prehĺbili sa rozdiely medzi sídelnými typmi i rozdiely v rámci 
typov, narušilo sa sociálne, kultúrne, historické, environmentálne i právne vedomie obyvate-
ľov.  
 Urbanizácia prebiehala najvýraznejšie na západnom Slovensku, za ktorým sa stredné a 
najmä východné Slovensko oneskorovali – približne o 15 − 20 rokov. 
 

• Sídelná migrácia z dedín do miest. Intenzívny migračný pohyb obyvateľstva bol štruk-
túrne vyvolaný tým, že už koncom 60. rokov 60% pracovných príležitostí bolo lokalizovaných 
v sídlach mestského typu – pritom v nich vtedy žilo necelých 30% obyvateľstva. Podobne 
v roku 1980 vidiecke osídlenie poskytovalo len 25% pracovných príležitostí, hoci v ňom žilo 
skoro 50% obyvateľstva. 
 Prejavila sa vysoká sídelná migrácia. V 70. rokoch prevládala vysoká orientácia sídelnej 
migrácie do Bratislavy a Košíc. V tomto období teda išlo hlavne o vidiecko-mestskú sídelnú 
migráciu. Pod jej vplyvom sa väčšina dedín demograficky vyčerpala a to bol začiatok ich 
celkového regresu. Oveľa závažnejšie ako kvantitatívna redukcia počtu obyvateľov bolo, že 
tento proces odčerpával z vidieka práve najproduktívnejší ľudský potenciál. 
 

• Zmeny vidieckych obcí. V období 1950 – 1991 prešli mohutnými zmenami aj vidiecke 
obce. Slovensko vstupovalo do tohoto obdobia ako výrazne rurálna krajina s viac ako 70% 
podielom obyvateľov žijúcich vo vidieckych obciach, s pozitívnym ročným tempom rastu 
vidieckeho obyvateľstva vo všetkých veľkostných kategóriách a skončila ako krajina s viac 
ako 50% podielom obyvateľov žijúcich v mestských obciach a s priemerným ročným 
poklesom počtu obyvateľov vo všetkých veľkostných kategóriách vidieckych obcí na počiatku 
90. rokov.  
 

• Zmeny v bývaní. Obdobie intenzívnej industriálnej urbanizácie bolo obdobím vnútor-
ného paradoxu v oblasti bývania. Charakterizuje ho jednak intenzívna bytová výstavba, ale 
zároveň rástol počet i podiel neobývaných bytov. V roku 1971 predstavoval neobývaný 
bytový fond 3,2% z celkového počtu bytov, k roku 1991 sa tento podiel zvýšil na 9,3%. Viac 
ako 95% neobývaných bytov tvorili rodinné domy, viac ako dve tretiny z nich boli situované 
na dedine. Regionálne išlo najmä o južné okresy stredného Slovenska. 
 

• Vyľudňovanie dedín a problémy s mestskou infraštruktúrou. Kríza sa rôznym 
spôsobom prejavila na oboch póloch sídelnej štruktúry. Na vidieckom póle sa prejavila vyľud-
ňovaním dedín, rýchlym starnutím ich populácie, nedostatkom miestnej elity, ako aj nedos-
tatočnosťou technickej a sociálnej infraštruktúry. Na póle väčších miest bola poddimenzo-
vaná sociálna a technická infraštruktúra, zdevastované životné prostredie, schátraný domový 
fond a málo rozvinuté služby. Rástol aj počet problémových regiónov a sídiel, navyše aj 
s nepriaznivými predpokladmi ďalšieho rozvoja. S dôsledkami tohto vývinu sa väčšina sídiel 
a regiónov nevie vysporiadať dodnes. 
 

• Regionálny vývoj obyvateľstva v období do roku 1989. Dlhodobejšie porovnanie 
ukazuje, že medzi okresmi s najsilnejším populačným rastom v období šiestich až siedmich 
desaťročí (1930 – 1991, resp. 1930 – 2001) je mnoho okresov s neskoršími veľkými 
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mestskými centrami a je tam tiež mnoho východoslovenských okresov (východné Slovensko 
malo najvyššiu natalitu). Najrýchlejšie rástol počet obyvateľov v Bratislavskom regióne – 
zdvojnásobil sa, vo veľkej miere migráciou. Iba o málo menší rast sa udial na východnom 
Slovensku, a to v dôsledku vysokej pôrodnosti. V oblastiach západného a stredného Sloven-
ska sa počet obyvateľov zväčšil 1,5-násobne. Naopak, medzi populačne upadajúcimi 
územiami nachádzame najmä marginalizované územia z južného, etnicky zmiešaného pásu. 
 Výrazným časovým zlomom v intenzite tempa rastu obyvateľov regionálnych zoskupení 
boli 70. roky. Vyprofilovala sa polaritná pozícia severného pohraničia, ktoré sa v tomto 
období stalo najdynamickejšie sa rozvíjajúcou populačnou oblasťou Slovenska, a južného 
pohraničia, ktorého zaostávanie za ostatnými oblasťami sa v ďalšom období stále prehlbo-
valo.  
 
Tabuľka č. 2: Podiel regionálnych zoskupení na zmenách v počte obyvateľov SR  
Oblasť 1961-70 1970-80 1980-91 
Západné pohraničie  17,7 17,3 16,9 
Východné pohraničie  3,4  4,9  5,2 
Južné pohraničie  10,1 12,3  3,4 
Severné pohraničie  17,9  20,5  28,2 
Vnútorné regióny  51,0  44,9  46,1 
Spolu 100 100 100 

 
 V období komunistického socializmu došlo k prudkej akcelerácii demografického vývoja 
v 70. rokoch. Prejavila sa najmä vo zvýšení pôrodnosti (ale aj potratovosti, sobášnosti 
a rozvodovosti) a viedla k dynamickému rastu počtu obyvateľov, ako aj k omladzovaniu 
vekovej štruktúry vo všetkých vtedajších okresoch i krajoch. Výraznejšie sa to prejavilo na 
východe krajiny a v niektorých územných jednotkách na severe Slovenska, s menšou inten-
zitou na juhu a juhozápade, posledné s výnimkou rýchlo rastúcej Bratislavy. 

 
• Migrácia a regionálny rozvoj. Dynamika vnútornej migrácie na Slovensku zazname-

nala v povojnovom období výrazné zmeny. Môžeme rozlíšiť niekoľko vývinových trendov. 
Najprv došlo k veľkému nárastu migračných pohybov súvisiacich s budovaním centrálne 
plánovanej ekonomiky a industrializáciou v rokoch 1950 – 1980. V 80. rokoch migrácia 
poklesla v dôsledku spomalenia investičnej aktivity, výstavby bytov a ustálením regionálnej 
produkčnej štruktúry.  
 V období 60. a 70. rokov sa vytvorili niektoré špecifické znaky mobility pracovnej sily, ktoré 
na Slovensku pretrvávajú dodnes. Závislosť na verejnej doprave a silný vzťah k vybudova-
nému domu sa stali prekážkou v neskoršom období ekonomickej transformácie, keď sa 
zmenilo regionálne rozloženie produkčných aktivít a žiadala sa výraznejšia mobilita pracov-
nej sily do nových ekonomických centier. 
 Z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva odchádzalo za prácou v roku 1960 
až 53% osôb. Tento podiel postupne klesol na 43% v roku 1970, v roku 1980 vzrástol na 
46% a v roku 1991 klesol na 37%. V roku 1991 odchádzka za prácou predstavovala 928 tisíc 
osôb. Rastom obyvateľstva v mestských sídlach sa obyvateľstvo priestorovo priblížilo k pra-
covným príležitostiam. Zo samotných 77 centier odchádzalo za prácou len 13% ekonomicky 
aktívnych ľudí. Na druhej strane z ekonomicky aktívneho obyvateľstva usídleného vo vidiec-
kych sídlach za prácou odchádzalo v roku 1991 až 60%. V rade tzv. pracoviskových okrskov 
počet odchádzajúcich prekročil dokonca 70%.V bilancii migrácie s Českou republikou najviac 
obyvateľov strácal Východoslovenský kraj, ktorého pasívne saldo dosahovalo výšku až okolo 
2 tisíc osôb ročne. Do ČR chodili za prácou predovšetkým obyvatelia Východoslovenského 
kraja a ich odchádzka za prácou sa často menila na vysťahovanie. Výška pasívneho salda 
Stredoslovenského kraja dosahovala zhruba polovicu salda Východoslovenského kraja a 
výška pasívneho salda Západoslovenského kraja zasa zhruba polovicu salda Stredosloven-
ského kraja. 
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 Okresy s vysokými úbytkami obyvateľstva tvorili dva výrazné regióny. Jeden pokrýval naj-
východnejšiu časť krajiny a časť juhu stredného Slovenska. Tvorili ho okresy Svidník, 
Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov a Košice – vidiek, Rožňava a Rimavská 
Sobota. Druhý región s migračnými úbytkami sa vyformoval na juhu krajiny a tvorili ho okresy 
Komárno, Nové Zámky, ďalej Žiar nad Hronom, Nitra a Topoľčany. Na severe Slovenska sa 
v tomto zmysle vyformovali ďalšie dva samostatne stojace okresy − Dolný Kubín a Stará 
Ľubovňa. 
 Vo vnútornom sťahovaní medzi krajmi existoval iba jeden imigračný priestor, a to Brati-
slava. Ostatné kraje, teda Západoslovenský, Stredoslovenský i Východoslovenský boli ako 
celky migračne stratové. Pôsobila teda najmä príťažlivá sila Bratislavy a potom sa uplatňoval 
„susedský efekt“. Zo Západoslovenského kraja smerovalo približne 50 – 60% vysťahovaných 
do Bratislavy, okolo 10% do Východoslovenského kraja a zbytok pripadal na Stredosloven-
ský kraj. Zo Stredoslovenského kraja asi polovica vysťahovaných smerovala do Západoslo-
venského kraja a do Bratislavy smerovala pätina až štvrtina vysťahovaných. 
 Z Východoslovenského kraja asi polovica vysťahovaných smerovala do Stredosloven-
ského kraja, do Bratislavy pätina až štvrtina.  
 V 70. a obzvlášť v 80. rokoch vysoká sídelná atraktivita Bratislavy miernila pokles podielu 
západného Slovenska na počte obyvateľov SR. V tomto období sa z ostatného územia 
Slovenska prisťahovalo do Bratislavy až 132 tisíc osôb, naopak, z Bratislavy sa na územie 
ostatného Slovenska vysťahovalo necelých 50 tisíc osôb. 
 

• Neformálne sociálne siete. Neskôr – v období ekonomickej transformácie – poklesla 
miera vnútornej migrácie na Slovensku veľmi výrazne. V tranzitívnych ekonomikách pretrvávajú 
silné neformálne sociálne siete, keďže tie umožňujú prežitie aj v regiónoch s nízkou mierou 
ekonomického rozvoja. Pretrhanie neformálnych sociálnych sietí je v tradičných spoločnos-
tiach relatívne nebezpečným krokom do neznáma a nie každý potenciálny migrant je ochotný 
vymeniť tieto väzby za potenciálne vyšší príjem. Majorita migrantov sa preto sťahovala 
v rámci svojho okresu, kde mohli väčšinu svojich sociálnych väzieb zachovať. 
 

• Robotníci a zamestnanci. Po robotníkoch boli v roku 1991 druhou najväčšou vykazo-
vanou sociálnou skupinou zamestnanci. V sociologickom pohľade možno zamestnancov 
považovať za „novú strednú triedu“. A ich rast a početnosť sa dá chápať ako prejav pokra-
čujúcej modernizácie slovenskej spoločnosti. Pravdepodobne práve veľká skupina zamest-
nancov bola najlepšie pripravená na zmenu po roku 1989. 
 

• Rómovia a ich priestorové rozmiestnenie. V roku 1980 bolo na Slovensku 2 725 obcí. 
V 209 obciach žilo viac ako 20% Rómov. Takmer 55% rómskeho obyvateľstva žilo v bývalom 
Východoslovenskom kraji, necelá štvrtina na strednom Slovensku a okolo 20% na západnom 
Slovensku. Najväčší podiel z obyvateľstva okresu tvorili Rómovia v okrese Rimavská Sobota, 
a to 18,6%, v okrese Rožňava 15,0%. Viac ako 12% predstavovali v okresoch Spišská Nová 
Ves a Vranov nad Topľou; v okresoch Lučenec, Košice-vidiek, Poprad a Trebišov nad 11%.  
 
Tabuľka č. 3: Rómske obyvateľstvo na Slovensku v rokoch 1970 a 1980 

Počet Prírastok 1970 − 1980 Podiel na celkovom 
počte obyvateľov (%)Územie 

1970 1980 Abs. % 1970 1980 
Bratislava 2 349 3 910 1 561 66,5 0,8 1,0 
Západoslovenský kraj 37 158 43 373 6 215 16,7 2,4 2,6 
Stredoslovenský kraj 36 089 44 214 8 125 22,5 2,6 2,9 
Východoslovenský kraj 83 679 108 356 24 677 29,5 6,7 7,7 
SR 159 275 199 853 40 578 25,5 3,5 4,0 
Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov 1980 
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 Pôrodnosť u Rómov bola v roku 1980 približne dvakrát vyššia ako u ostatnej populácie a 
v kategórii 15 − 19 ročných dokonca až 7 krát vyššia, takže v priestoroch ich najväčšej kon-
centrácie podstatne ovplyvňovala celkový populačný vývoj a vekovú štruktúru.  
 

• Hospodárska teritoriálna diferenciácia. Použitím typológie okresov si možno vytvoriť 
komparatívnu predstavu o hospodárskej teritoriálnej diferenciácii českých krajín a Slovenska 
na konci 60. rokov. 

 
Tabuľka č. 4: Rok 1969 − teritoriálna diferenciácia českých a slovenských okresov 

podľa hospodárskych kritérií (údaje s výnimkou posledného riadku sú v %) 
Okresy Rozvojové typy okresov 

české slovenské 
intenzívne rozvinuté priemyselné okresy  33,4 9,1 
stredne rozvinuté priemyselné okresy 22,7 21,2 
stredne rozvinuté zmiešané okresy 20,0 9,1 
menej rozvinuté zmiešané okresy 17,3 18,2 
menej rozvinuté poľnohospodárske okresy 6,6 42,4 
spolu 100 100 
spolu okresy absolútne 75 33 
Zdroj: Machonin, 1969, s. 559−561 
  
 Porovnanie ukazuje podstatné rozdiely medzi krajinami čo do teritoriálnej diferenciácie 
v hospodárskej oblasti. 
 V 70. a 80. rokoch sa medziokresné rozdiely o niečo zmenšili, aj v dôsledku riadenej 
socialistickej urbanizácie. Ich vplyv sa ale naplno prejavil po roku 1989, na miestnej úrovni 
pri obnovovaní samosprávy obcí v roku 1990 a neskôr. 
 

• Rozmiestňovanie pracovných príležitostí. Hlavným kritériom v rozhodovaní o lokali-
zácii priemyselných podnikov boli disponibilné zdroje pracovných síl, ktoré okrem prirodze-
ného prírastku produktívneho obyvateľstva tvorili aj pracovné sily v masovom merítku uvoľ-
ňované z poľnohospodárstva. Pracovný potenciál bol v duchu industrializmu chápaný predo-
všetkým extenzívne. V tomto zmysle bol v jednotlivých obdobiach pozitívne ovplyvňovaný 
priaznivou demografickou štruktúrou a relatívne vysokým zapojením produktívneho obyva-
teľstva do pracovného procesu. 
 Po roku 1970 sa postupovalo rozvojom vybraných 77 centrálnych miest – stredísk obvod-
ného významu – v rámci „strediskovej sústavy osídlenia“. V roku 1991 v uvedených 77 mes-
tských centrách bolo skoncentrovaných 72,8% (absolútne 1,8 milióna) pracovných príleži-
tostí. 
 Z hľadiska rozmiestnenia priemyslu sa socialistická industrializácia vyznačovala niekoľ-
kými osobitnými črtami. „Regionálnym dôsledkom“ orientácie ČSSR na Sovietsky zväz bola 
hospodárska aktivizácia východného Slovenska. 
 Hypertrofia centralizácie viedla k absolutizácii vertikálnych a k nedoceňovaniu horizon-
tálnych sídelných štruktúr a medzisídelných vzťahov, k nedoceňovaniu procesov samoor-
ganizácie sídelných systémov. S postupujúcim centralizmom a rezortizmom v riadení spo-
ločnosti sa priestor pre lokálne a regionálne špecifiká radikálne redukoval, pretože uplatňo-
vanie týchto záujmov prinášalo nežiaduce riziko pluralizácie. Tento tlak však vyvolával na 
druhej strane zo strany obcí „obrannú reakciu“. K obrane sa využívali tak formálne, ako 
aj neformálne spôsoby, pričom jedným z nich bolo i využívanie rodákov „na vplyvných mies-
tach“ ako špecifický a tradičný prejav lokálpatriotizmu.  

• Priestorová periférnosť a sociálna problémovosť. Cieľ vyrovnať zásadné rozdiely 
v úrovni i v podmienkach sociálno-ekonomického rozvoja jednotlivých regiónov či oblastí 
Slovenska sa podarilo realizovať iba čiastočne. Regióny a ich rozvojové predpoklady sa po-
larizovali najmä podľa urbanizačných osí a pásov. Priestorová periférnosť sa postupne 
spájala i so sociálnou problémovosťou. 
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• Regióny postavené na jednom podniku. V procese socialistickej industrializácie bola 

uprednostňovaná lokalizácia podnikov v blízkosti východnej hranice. V mnohých prípadoch 
vznikali priemyselné štruktúry s nízkou pridanou hodnotou, nízkou mierou finalizácie a rela-
tívne vysokými nárokmi na dobudovanie infraštruktúry. Mnohé industriálne centrá sa stali 
základom hospodárstva celého regiónu, čo sa prejavovalo veľkou zraniteľnosťou takýchto 
regiónov a nízkym adaptačným potenciálom.  
 

• Systémové príčiny. V podmienkach ekonomického mechanizmu fungujúceho bez dô-
razu na ekonomickú efektívnosť sa podarilo v mnohom znížiť medziregionálne disparity 
a zvýšiť zamestnanosť. Časom sa ale zväčšovali negatívne dôsledky: nízka výkonnosť eko-
nomiky, nízka kvalita produkcie, relatívne zaostávanie dôchodkov, ale aj obrovské preroz-
deľovacie procesy, neinovačné prostredie, technologické zaostávanie a znehodnocovanie 
životného prostredia. 
 Absencia hodnotových nástrojov (ktorá viedla k strate orientácie podnikov na racionálne 
využívanie hmotných a finančných zdrojov), absencia vnútroregionálneho trhového prostre-
dia (čo viedlo k nedostatočnej previazanosti jednotiek ekonomickej aktivity v regiónoch), 
potlačená horizontálna koordinácia, ako aj skutočnosť, že centralisticko-administratívna 
regulácia regionálnych rozvojových procesov zabránila rozvinúť demokratické inštitúcie 
riadenia na lokálnej i regionálnej úrovni – to všetko svojimi dôsledkami ovplyvňovalo formo-
vanie priestorovej štruktúry ekonomiky regiónov Slovenska aj v období po roku 1989. 
 

• Socialistická industrializácia a životné prostredie. V období socialistickej industria-
lizácie silne vzrástla energetická náročnosť tvorby HDP. Porovnanie z roku 1990 ukazuje, 
že slovenská hodnota ukazovateľa (25 MJ/USD) niekoľkonásobne prekračovala hodnoty 
vo vyspelých štátoch Európy. 
 Prakticky na celom území štátu v priebehu 60. a 70. rokov začalo dochádzať k deštrukcii 
všetkých zložiek životného prostredia. Priemyselnými exhalátmi bolo postihnuté najmä 
ovzdušie, ale postupným vymývaním ovzdušia a znečisťovaním odpadovými vodami prie-
myslu i povrchové vody a pôda.  
 Prírodné podmienky neboli v období 50. – 60. rokov 20. storočia pri lokalizácii priemysel-
ných prevádzok a urbanizácii dostatočne zohľadňované. Väčšina podnikov bola lokalizovaná 
v kotlinách, kde bolo treba vytvoriť pracovné príležitosti, ale kde zároveň účinok znečisťujú-
cich látok v ovzduší bol najväčší. 
 

• Diferencovaná zmena hustoty obyvateľstva. V rokoch 1950 – 1980 vzrástla hustota 
obyvateľstva v kotlinách o 71,4%, v nížinách o 35,5% a v pohoriach o 29,5%.  
 

• Klasifikácia regiónov. Podľa kritérií hygienickej, krajinárskej a urbanistickej vhodnosti 
bolo územie Slovenska rozčlenené do týchto tried: 

I. trieda – prostredie vysokej úrovne. Tam bolo zaradených cca 32,5% územia Slovenska. 
(Stredoslovenský kraj – 36,9% celkovej výmery, Východoslovenský kraj – 34,1%, Západo-
slovenský – 25,5%, územie Bratislavy – 19,2%).  

II. trieda – vyhovujúce prostredie. Predstavovalo cca 53,5% územia Slovenska (55,9% 
územia Západoslovenského kraja, 54,4% Stredoslovenského, 50,8% Východoslovenského 
kraja, z Bratislavy 30,1%). 

III. trieda − prostredie rozporné. Vyskytovalo sa na 7,7% územia Slovenska (11,5% plochy 
Východoslovenského kraja, 9,1% plochy Západoslovenského kraja, 6,9% územia Bratislavy 
a 3,1% územia Stredoslovenského kraja). 

IV. trieda – prostredie narušené. Týkalo sa 4,7% územia Slovenska (30,8% územia Brati-
slavy, 6,9% územia Západoslovenského, 3,9% Stredoslovenského a 2,8% Východosloven-
ského kraja). 

V. trieda – prostredie silne narušené. Vyskytovalo sa na 1,8 % územia Slovenska 
(na území Bratislavy 13,0%, v Západoslovenskom kraji 2,5%, v Stredoslovenskom kraji 1,7% 
a vo Východoslovenskom kraji 0,9% plochy územia). 
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• Nedoceňovanie krajinno-ekologických faktorov. Kým v predošlých storočiach (až 

do obdobia socialistickej industrializácie) zohrávali reliéf, klimatické podmienky a dostupnosť 
prírodných zdrojov dôležitú (aj limitujúcu) úlohu pri rozvoji sídiel i širších priľahlých regiónov, 
v období socialistickej industrializácie a urbanizácie krajinno-ekologické faktory neboli dosta-
točne doceňované. Lokalizácia priemyselných prevádzok nezohľadňovala prírodné pod-
mienky územia, prebiehala viac-menej na podklade politických rozhodnutí, väčšmi hľadiacich 
na branno-bezpečnostné, sociálne a v špecifickom zmysle aj ekonomické kritériá. Medzi 
relevantné dôvody patrila snaha o rozvoj ekonomicky i kultúrne zaostalých regiónov východ-
ného Slovenska, úsilie proletarizovať vidiecke obyvateľstvo stredoslovenských kotlín, sprie-
myselniť poľnohospodársky juh, úsilie znižovať ekonomické, sociálne i názorové rozdiely 
medzi obyvateľstvom jednotlivých regiónov.  
 V roku 1990 vo vyhovujúcom prostredí žilo 45% obyvateľov SR, v prostredí narušenom 
14%, v silne narušenom 20% a v extrémne narušenom 15%. 
 
 
Záver 
 
Vo vývoji regionálnych subjektov na Slovensku v 20. storočí dochádzalo k silnému narúšaniu 
historicky vyvinutej integrity a identity regionálneho členenia územia Slovenska − tak v rovine 
sídelno-inštitucionálnej, ako aj infraštruktúrnej, funkčne-priestorovej a sociálno-priestorovej. 
Historické regióny postupne naberali znaky „reliktných regiónov“. Množstvo zmien v admi-
nistratívno-správnom členení územia nevytváralo a nevytvára dobré podmienky pre regio-
nálnu identitu. V povojnovom období regionálnu identitu zasiahlo najmä územno-správne 
členenie prijaté v roku 1960, ktoré zásadným spôsobom rozrušilo historicky vyprofilované 
socio-kultúrne regióny. 
 Vďaka historicky odlišnému politickému usporiadaniu Uhorska a Rakúska boli na Sloven-
sku vytvorené vcelku dobré predpoklady pre úspech miestnych samosprávnych orgánov. 
Čoskoro po roku 1918 sa však legislatívna právomoc miestnych snemov preniesla na cen-
trálnu moc. Neskôr sa zaviedlo zemské zriadenie neprimerané slovenskej tradícii spravova-
nia a toto bolo platné až do konca existencie I. ČSR. Presadzovanie štátnej správy na úkor 
samospráv je prejavom tradičného paternalistického ponímania úlohy štátu. Žiadny štát, 
ktorý je národnostne zmiešaný a ktorý má ambíciu pretvoriť sa na štát na národnom princípe, 
nebude otvorený voči samospráve menších území. 
 Štát si prakticky vo všetkých režimoch od roku 1918 zachovával svoju funkciu centrálneho 
tvorcu a kontrolóra politiky regionálneho rozvoja. Hlavnú iniciatívu pri prestavbe a výstavbe 
regiónov mali prevažne centrálne orgány moci, ktoré určovali pravidlá a používali regionálnu 
štruktúru orgánov moci ako výkonný mechanizmus svojej stratégie. Režimy v obdobiach 
1939 – 1945 a 1948 – 1989 k tomu ešte pridali inštitucionalizovanú vládu jednej strany. Proti 
územnej demokracii pôsobilo aj jednostranné vyzdvihnutie celku: celého národa, celého 
štátu, všetkého ľudu. 
 Po roku 1948 sa nerešpektovali regionálne špecifiká ani pri sídelnom rozvoji. Riadená 
a centrálne plánovaná socialistická urbanizácia predstavovala mechanizmus utopického 
sociálneho inžinierstva projektujúceho spoločnosť ako celok, bez zohľadňovania lokálnych 
a regionálnych špecifík.  
 Realitou boli riadené zásahy do regiónov, ktoré im určovali ich existenčné i vývojové 
dimenzie v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, civilizačnej a ekologickej. Postupne sa 
kládol stále väčší dôraz na región už iba ako administratívno-plánovaciu jednotku.  
 V 70. rokoch dochádzalo k silnej diferenciácii medzi regiónmi. Koncentrácia ekonomic-
kých aktivít a následne i obyvateľstva mala výrazne selektívny charakter. Získavali priemy-
selné regióny a tiež väčšie mestá. Regióny sa tak polarizovali najmä podľa urbanizačných 
osí a pásov. Marginalizovali sa neurbanizované priestory regiónov, ale najmä prihraničné 
okresy na juhu a severe Slovenska, ako aj niektoré okresy východného Slovenska. Už vtedy 
sa najmä na juhu Slovenska vytváral ucelený pás problémových okresov, ktorého marginalita 
sa neskôr ešte prehĺbila. 
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 V dôsledku centralizovaného riadenia ekonomiky nemali regióny vlastnú rozhodovaciu 
právomoc, preto zmierňovanie regionálnych diferencií bolo v rukách centrálnej vlády a re-
gióny boli „prijímateľmi“ opatrení a zásahov. Do budúcnosti si potom odniesli aj akúsi 
„naučenú regionálnu bezmocnosť“. 
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II. Analýza dopadov systémových zmien (po roku 1989) 
na regionálne disponibility4  

 

Úvod 

Vplyvom predvstupového procesu a najmä členstvom v EÚ sa v ekonomike Slovenska 
výrazne dostala do popredia otázka regionálnych egalizačných a rastových problémov.  

Zameranie štrukturálnej politiky Európskej únie, ktorá bude mať výrazný vplyv na re-
gionálny rozvoj v členských krajinách bude v budúcom plánovacom období zamerané na 
zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónov tak, ako ju ponímajú kohézne reporty EÚ 
a faktory rastu konkurencieschopnosti regiónov, k akým dospeli relevantné teoretické 
koncepcie regionálneho rozvoja.  

Konkurencieschopnosť je podľa Európskej komisie definovaná ako schopnosť podnikov, 
priemyselných odvetví, regiónov, krajín a nadnárodných regiónov – vystavených medziná-
rodnej súťaži – generovať relatívne vysoký dôchodok a úroveň zamestnanosti. 

Štyri faktory – regionálna štruktúra, inovačná aktivita, regionálna dostupnosť a kvalifikácia 
pracovných síl – v štatistickom meraní vysvetľujú dve tretiny variácií v HDP/obyv. medzi 
regiónmi EÚ. V analytických štúdiách EÚ sa kladie nový dôraz na menej viditeľné, ťažko 
kvantifikovateľné faktory (najmä z hľadiska efektívnosti):  

• efektívne fungovanie verejnej správy,  
• rozsah a efektívnosť produkčných služieb, 
• dostupnosť sociálnych zariadení, 
• dominujúca podnikateľská kultúra, 
• a iné aspekty inštitucionálnej štruktúry, ktoré tvoria priaznivé prostredie pre zmeny 

v hmatateľných faktoroch 
Vzhľadom na špecifické podmienky rozvoja jednotlivých regiónov v ekonomike Slovenska 

ich konkurencieschopnosť bude v zmysle teoretických predpokladov formovaná predovšet-
kým: 

1. Rozvojom osídlenia a kultiváciou ľudského potenciálu a efektívneho využitia zdrojov 
pracovných síl.  

2. Využitím, reštrukturalizáciou a rozvojom produkčného potenciálu regiónov.  
3. Zvyšovaním inovačnej kapacity regiónov.  
4. Zlepšením dostupnosti regiónov a dovybavením ich územia infraštruktúrou.  
Vzhľadom na dôležitosť „nehmotných“ faktorov všeobecne a dôležitosť budovania admi-

nistratívnych kapacít pre realizáciu národnej regionálnej politiky a fungovania verejnej správy 
v predvstupovom a povstupovom období na Slovensku zvlášť, rozoberáme aj túto otázku. 

 

                                                 
4 Pozri Zoznam podkladových a prípadových štúdií, syntetických analýz vypracovaných pre potreby 
projektu. 
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1. Základné kontextuálne súvislosti sociálno-priestorového vývoja Slovenska 
v transformačnom období 

• Základné charakteristiky transformácie slovenskej spoločnosti. Pri analýze trans-
formačného obdobia vychádzame jednak zo špecifických podmienok transformačného 
procesu do ktorých vstúpila spoločnosť SR ako i zo stavu modernizačného procesu, 
z ktorého transformačné procesy vychádzajú, a ktorým sú ovplyvňované. Intenzita moder-
nizačných procesov na Slovensku bola značná, ale i neúplná. Niektoré zložky a procesy 
modernizácie sa začali rozvíjať síce už počiatkom 20. storočia, niektoré však oveľa neskôr, a 
niektoré až v poslednom období. Niektoré zásadné spoločensko-ekonomické priestorové 
procesy prebiehali u nás asynchrónne (urbanizácia, industrializácia, modernizácia), regio-
nálne diferencovane a niektoré tieto trendy alebo aspoň ich dôsledky stále pretrvávajú.  
 Pri modernizácii slovenskej spoločnosti sa roztvorila výrazná medzera medzi technickými 
a hospodárskymi stránkami modernizácie na jednej strane a kultúrnymi a sociálnymi pro-
cesmi modernizácie na druhej strane. Rýchlosť, s ktorou technická a hospodárska moder-
nizácia Slovenska prebehla a skutočnosť, že sociálne a kultúrne stránky spoločnosti sa tak 
rýchle nemenili vytvorili napätie a nesúlad medzi jednotlivými subsystémami, ktoré tvoria 
štruktúru slovenskej spoločnosti. 
  Špecifikom tejto situácie je skutočnosť, že sa tu prelínajú viaceré procesy prináležiace 
k rôznej civilizačnej orientácii (dobiehajúca modernizácia, nastupujúce procesy globalizácie) 
pričom územné spoločenstvá a územia rôznych regionálnych a sídelných typov sa nachá-
dzajú v rôznych fázach modernizácie, s rôznymi dispozíciami k rozvoju ako i rôznou mierou 
zaostávania. 
  Na druhej strane za významný proces možno považovať rozširujúci sa proces sociálno-
priestorového otvárania sa slovenskej spoločnosti počnúc sídlami, regiónmi a končiac 
slovenskou spoločnosťou ako celkom. Tento proces je mnohorozmerný, jeho obsahom sú 
nielen teritoriálne spoločenstvá miest, dedín a regiónov, ale aj spoločenstvá etnické, rasové, 
konfesijné, civilizačné.  
 

 Všetky procesy spoločenskej transformácie po r. 1989 majú svoje sociálno-priestorové 
dimenzie. Z tohto hľadiska za najvýznamnejšie možno pokladať procesy spojené s vytvore-
ním samostatnej SR a s tým súvisiace zmeny v geopolitickom postavení Slovenska. Ďalej 
išlo o vytvorenie územnej samosprávy, samosprávnej demokracie, samosprávnych sídelných 
celkov, decentralizáciu verejnej správy, rozvoj lokalizmu a regionalizmu ako občianskych 
iniciatív, o obnovenie sociálnej, politickej, právnej identity obcí, o demokratizáciu sídelnej 
sústavy. Došlo tiež ku zmenám v individuálnych vlastníckych vzťahoch a vlastníckych vzťa-
hov obcí, k vytváraniu verejného sektoru, zvlášť jeho priestorovo zameraných inštitúcií, ku 
zmenám v priestorovom plánovaní atď. Každá táto dimenzia sa mení z dôsledku transfor-
mačných procesov na dôležitú aktívnu zložku sociálno-priestorovej transformácie slovenskej 
spoločnosti. Ak na jednej strane spoločenská transformácia má svoje sociálno-priestorové 
dimenzie, na druhej strane sociálno-priestorová situácia ovplyvňuje spoločenskú transformá-
ciu svojimi diferencovanými sociálno-priestorovými štruktúrami. Tieto môžu vytvárať priaz-
nivé, alebo nepriaznivé transformačné podmienky, môžu spomaľovať, alebo urýchľovať 
transformačné procesy. 

 
• Zmeny vo verejnej správe. V priebehu desiatich rokov sa uskutočnili tri zásadné reor-

ganizácie v štruktúre štátnej správy i samosprávy. (1990, 1996, 1999 – 2000) (Zákony boli 
permanentne novelizované.) Zmeny zasiahli najmä do organizačných vzťahov oveľa menej 
do zefektívnenia verejnej správy. Pritom enormne narástla nákladovosť na reformu verejnej 
správy, mieru efektívnosti týchto krokov posúdi budúcnosť.  
 V celom období po roku 1989 až do roku 2002 hlavným politickým aktérom a výhradným 
gestorom regionálneho rozvoja na Slovensku bola centrálna štátna správa. V rokoch 1989 –
1998 neboli na samosprávy obcí presunuté žiadne rozhodujúce kompetencie regionálneho 
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rozvoja a preto sa činnosť obcí mohla prejavovať nanajvýš v rámci miestnej ekonomiky. 
Po roku 2000 sa síce pokračovalo v presune kompetencií avšak bez reformy verejných 
financií. Samosprávy zostali napojené na štátny rozpočet.  
 Vytvorením samosprávy vyššieho územného celku, odovzdaním viacerých kompetencií 
v regionálnom rozvoji a prijatím zákonov o podpore regionálneho rozvoja, o podpore vý-
stavby priemyselných parkov a iných, sa definovali nové inštitúcie a nové podmienky pre 
participáciu územnej samosprávy na regionálnom rozvoji.  
 Prvé regionálne voľby 2001 priniesli novú volebnú skúsenosť pre občanov regiónov. 
Voľby do VÚC sa stali súčasťou volieb do samosprávnych orgánov v krajine (parlamentných, 
regionálnych a komunálnych). Zatiaľ ukázali, že na Slovensku je silné regionálne dedičstvo 
autoritárskych politických strán. Tým sa najlepšie darí v etnicky slovenskom, rímsko-kato-
líckom a vidieckom prostredí.  
 Podmienky financovania obcí sa neustále menili v ich neprospech. Klesali príjmy obcí 
z daní a dotácií a obce riešili svoju finančnú situáciu predajom resp. založením majetku 
a zadlžovaním. Silnejšie obce investovali do regionálneho rozvoja, mnohokrát nad zákonom 
stanovený rámec, podľa ktorého má územná samospráva v prvom rade zveľaďovať svoj 
majetok a nie majetok iných, teda štátu, ktorý si neplnil svoje povinnosti Objem týchto in-
vestícii bol ročne niekoľko miliárd a týkali sa infraštruktúry (vodovod, odkanalizovanie, plyno-
fikácia), školstva, sociálnych vecí, ciest, a pod. Následne štát časť týchto investícií obciam 
vrátil (plynofikácia,...) 
 Na Slovensku sa ako najväčší nedostatok javí absencia legislatívy a plánovacích nástro-
jov na sídelnej úrovni, na ktorej neexistuje inštitucionálna infraštruktúra, ani plánovacie 
a finančné nástroje, hoci je to najdôležitejšia úroveň pre formovanie kvality života občanov. 
Na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy síce existujú plánovacie nástroje pre regio-
nálny rozvoj, ale neexistujú finančné nástroje pre ich realizáciu. Regionálny rozvoj je skôr 
chápaný ako šikovnosť aktérov na miestnej a regionálnej úrovni ako sa dokážu dostať 
k jednotlivým sektorovým zdrojom a ako ich dokážu skombinovať.  
 Budovanie regionálnych rozvojových inštitúcií rozšírilo sieť aktérov zúčastnených na 
tvorbe regionálnych rozvojových programov. Vznikli prakticky na všetkých úrovniach správ-
neho systému.  
 Na miestnej úrovni vznikli manažmenty vidieckych mikroregionálnych partnerstiev zame-
rané na miestny rozvoj a rozvoj vidieka. 
 Na sídelnej úrovni boli zriadené spoločné úradovne sídelného a regionálneho rozvoja 
(prípadne lokálne rozvojové agentúry so zverenými kompetenciami obcí) – úplné kompeten-
cie miestnej samosprávy v územnom a socio-ekonomickom rozvoji. 
 Na regionálnej úrovni vznikli regionálne rozvojové agentúry, zamerané na prípravu spo-
ločných projektov regionálneho rozvoja pre viacero subjektov rôznych sektoroch. 
 Krajská úroveň získala výkon kompetencií samosprávneho kraja v partnerstve s relevan-
tnými subjektami pre jednotlivé sektorové oblasti. 
 Chýbajú dostatočné stimulačné nástroje, aby sa tieto procesy partnerských vzťahov mohli 
rozvíjať a byť postupne trvalo udržateľnými. Podporné nástroje vlády výrazne zaostávajú za 
prirodzeným vývojom a potrebami v regiónoch. Efektívnu komunikáciu a zosúlaďovanie 
rozvojových dokumentov a nástrojov bude možné zabezpečiť práve so sídelnou úrovňou, 
teda komplexnou jednotkou, schopnou plne realizovať kompetencie miestnej samosprávy. 
Vytvorenie týchto štruktúr a ich nástrojov, nie je kryté legislatívou a ani podpornými ná-
strojmi. Prísun zdrojov na rozvojové programy po vstupe do EÚ bude viac menej viazaný len 
na vypracovanie úspešných projektov.  
 Hoci sa vládne programy zhodovali v základnom smerovaní reformy, proces tvorby 
politiky decentralizácie bol zaťažený snahou realizovať parciálne záujmy politických subjek-
tov pred záujmami verejnými, a to tak na národnej ako aj regionálnej úrovni moci. Príkladom 
môže byť snaha vyriešiť problém vyšších územných celkov podľa voličského zázemia 
jednotlivých vládnych strán, udržať a zakonzervovať stranícky vplyv v nových orgánoch štát-
nej správy a pod. Častá výmena vládnych koalícií ako aj nezmieriteľnosť dominantných stra-
níckych zoskupení zaťažovala štátny rozpočet o nové a nové výdavky na rekonštrukciu 
organizačných vzťahov a deľbu kompetencií. (Za obdobie rokov 1990-2003 boli zrušené 
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a znovu vytvorené krajské orgány moci, zrušené a znovu vytvorené orgány špecializovanej 
štátnej správy, zmenené sídla úradov a ich agendy...) 
 Volené orgány obcí a vyšších územných celkov majú iba obmedzené možnosti ovplyv-
ňovať zásadné rozhodnutia centrálnej vlády, ktoré musia v území realizovať. Majú minimálny 
vplyv na tvorbu zákonov, na valorizáciu podielu na štátnych daniach, na rôzne dohody 
centrálnej úrovne a záujmových skupín, ktorých následky musia znášať. Centrálna vláda 
a jednotlivé ministerstvá si vytvárajú svoje spôsoby komunikácie (príkladom je rokovanie 
najvyšších politických predstaviteľov volených orgánov samosprávy s úradníkmi na minis-
terstvách) a svojim spôsobom nútia predstaviteľov volených orgánov súhlasiť s ich návrhmi. 
V ojedinelých prípadoch a v obmedzenom rozsahu sa darí predstaviteľom územnej samo-
správy (v tomto prípade iba vďaka existencii ZMOS) presadiť v NR SR určité zmeny oproti 
vládnym návrhom (rozpočet, normatívy,...). Dá sa konštatovať, že naďalej je celé rozhodo-
vanie v rukách vládnej exekutívy a občanmi priamo volení predstavitelia na miestnej úrovni 
(obec, VÚC) nie sú rešpektovaní a nemajú dostatočné nástroje k tomu, aby sme mohli 
konštatovať, že sú politicky autonómni vo svojich rozhodnutiach. 
 Vo vzťahu štátna správa – územná samospráva sa dopady rozhodnutí štátu na rozpočty 
obcí, napriek povinnosti, nekalkulujú, resp. kalkulujú nedokonale (viď proces presunu kompe-
tencií, alebo kritériá prerozdeľovania daní).  
 

• Sídelný a regionálny vývoj. Sídelný a regionálny vývoj SR v 90-tych rokoch bol 
významnou mierou determinovaný procesom transformácie (prechod na trhovú ekonomiku, 
na samosprávu sídiel a regiónov atď.). Transformačné procesy, ktoré sa stali nositeľmi novej 
systémovej zmeny, vytvorili nielen novú politickú, ale hlavne hospodársku a správnu situáciu 
ovplyvňujúcu sídelný a regionálny rozvoj. 
  Toto obdobie charakterizuje mnohostranná spoločenská transformácia, kde sa na jednej 
strane prejavujú sociálne a politické dôsledky industriálnej urbanizácie predchádzajúceho 
socialistického obdobia, ktoré sa v transformácii buď prehĺbili či modifikovali, na druhej strane 
sa objavujú niektoré problémy sociálno-priestorovej situácie slovenskej spoločnosti, ktoré sa 
plne prejavili až v spoločensko-politickej transformácii po roku 1989, ale i problémy ktoré sa 
novo vyprofilovali. 
  Významnou skutočnosťou pre sídelný a regionálny rozvoj sa stalo naštartovanie reformy 
verejnej správy (na úrovni sídiel a neskôr i regiónov). Reforma verejnej správy je ešte 
neukončená a priniesla zatiaľ hlavne decentralizáciu, posilňovanie kompetencií a uplatňova-
nie finančných nástrojov, sa zatiaľ realizuje zložito a nejasne. Iba v malej miere sa podarila 
orientácia na posilnenie princípu subsidiarity a medzisídelnej a medziregionálnej solidarity. 
Táto iniciatíva „zdola” zatiaľ iba čiastočne prispela k mobilizovaniu vnútorných a získavanie 
vonkajších zdrojov k zakladaniu trvalejších rozvojových trendov obcí i regiónov.  
  V tomto období došlo i k výraznému spomaleniu kvantitatívne orientovanej urbanizácie, čo 
vytvára vhodné predpoklady pre intenzívnejší kvalitatívne orientovaný rozvoj sídiel, vytvárajú 
sa niektoré predpoklady pre rozvoj environmentálne priaznivejšej priestorovej štruktúry 
najmä miest a účelnejšie a komplexnejšie využitie funkčných štruktúr v mestách, ale i na 
vidieku.  
 

• Prehlbovanie rozdielov (disparít) medzi regiónmi. Na druhej strane ekonomické 
štrukturálne zmeny, spojené so zvýrazňovaním rozdielov vo vybavenosti technickou a so-
ciálnou infraštruktúrou, podporené i špecifickými geografickými podmienkami SR prispievajú 
k prehlbovaniu medziregionálnych rozdielov a k jasnému profilovaniu marginálnych a roz-
víjajúcich sa regiónov. Uvedené disparity však nezáviseli len od „adaptačných schopností“ 
existujúcich, resp. transformujúcich sa hospodárskych subjektov, ale do značnej miery aj od 
lokalizačných faktorov pre nové investície, od kvalitatívnych charakteristík a adaptačných 
schopností ľudského potenciálu, ale predovšetkým od infraštruktúrneho zázemia, ktorým 
disponuje sídlo, resp. región. 
  Uvedené vývojové zmeny sa premietli do sociálno-priestorovej situácie SR, kde došlo ku 
značnému narušeniu jej rovnováhy, k prehĺbeniu regionálnych disparít a ku koncentrácii 
sociálnych a ekonomických problémov v určitých regiónoch. To v súčasnosti sťažuje dyna-
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miku transformačných procesov, nepriaznivo ovplyvňuje efektívnejšie vstupy do sociálno-
priestorovej organizácie spoločnosti s cieľom jej rovnomernejšieho rozvoja, ako i riešenia 
priestorovo (regionálne) skoncentrovaných nerovnováh. Premieta sa to do podmienok 
hospodárskeho rozvoja, do investičnej atraktivity, ale tiež i do značne rozdielnych dispozícií 
regiónov a ich spoločenstiev z hľadiska reálnych životných podmienok, schopností adaptovať 
sa na nové rozvojové trendy, ako i aktivizovať a efektívne využívať svoje potenciály na 
zabezpečovanie komplexnosti sociálno-ekonomického rozvoja. Pozadia týchto disparít boli 
indikované tak v ekonomickej, sociálnej a infraštruktúrnej oblasti.  
 

• Podmienky a nástroje riešenia regionálnych problémov. Špecifická súčasnej so-
ciálno-priestorovej situácie na regionálnej úrovni sú do značnej miery dané celkovými 
legislatívnymi, organizačnými a systémovými podmienkami, ktoré vytvára štát a jeho inštitú-
cie. Práve v tomto kontextuálnom rámci pretrváva viacero problémov. Ide hlavne o chýbajúci 
rozmer strategického plánovania a strategickej vízie rozvoja spoločnosti, preferuje sa skôr 
krátkodobý časový horizont riešenia akútnych problémov, často bez rešpektovania dlho-
dobých a trvalých priorít spoločnosti (TUR, vyvážený sociálno-ekonomický rozvoj, kvalita 
života ...) čo má i územné priemety a dopady. 
  Nekoncepčnosť a pomalosť sa prejavujú v riešení regionálnych problémov. Pretrváva stav 
nevyjasnenosti kompetencií medzi štátnou správou a verejnou správou, a posilňovanie úlohy 
štátu na úkor územnej a sídelnej samosprávy atď. Absencia komplexnejšej a systémovej 
koncepcie regionálneho rozvoja SR, ale aj systematickejšej analýzy reálneho stavu rozvojo-
vých dispozícii regiónov, má dopady na prehlbovanie medziregionálnych disparít, prehlbova-
nie rozdielov medzi oblasťami štátu (západ a východ, v istých aspektoch aj sever a juh) atď.  
  Dochádza k prehlbovaniu fragmentácie a polarizácie slovenskej spoločnosti (i na územ-
nom, sídelnom i sociálno-ekonomickom princípe), čo sa premieta i do diferenciácie možností 
dosahovania vyváženého a trvalo udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja regiónov a 
sídiel. Profiluje sa tu celý rad problémov v rôznych priestorových úrovniach i sociálnych 
segmentoch spoločnosti, čo vychyľuje sociálno-priestorovú situáciu spoločnosti a komplikuje 
zachovávanie jej stability. Základnými líniami polarizácie spoločnosti sú jednak horizontálna 
sociálno-priestorová diferenciácia, jednak vertikálna sociálno-ekonomická polarizácia. Zlo-
žitosť súčasnej situácie spočíva v tom, že obe tieto problémové dimenzie sa stretávajú spra-
vidla v tých istých regiónoch a územiach. 
 

2. Vývoj osídlenia  

Premeny po roku 1990 znamenali obrat aj vo vývoji kvality samotnej sídelnej štruktúry. 
Prehĺbila sa konkurencia nielen podnikateľských subjektov, ale i municipalít a regiónov, 
predovšetkým vo vzťahu k ich vlastným ekonomickým aktivitám a vo vzťahu ku atrakcii 
ekonomických aktivít na svoje územie. Táto integrácia znamenala urýchlenie procesov kva-
litatívneho vývoja systému osídlenia, predovšetkým polarizácie a profilácie na lokálnej 
i regionálnej úrovni, čo na jednej strane posilnilo intraregionálne a interregionálne väzby 
v rámci sietí sídiel, potrebu vzájomnej kooperácie a integrácie s využitím spoločných pláno-
vacích aktivít, na druhej strane to viedlo k prehĺbeniu disparít na úrovni regiónov a ich častí 
premietajúcich sa do prehĺbenia sociálnych disparít. Ich dôsledky sú zvýraznené obmedze-
nými ekonomickými možnosťami štátu a obcí aktívne a hlavne preventívne pôsobiť v tejto 
oblasti.  
 

• Selektívna reurbanizácia. Na Slovensku dochádza k osobitému vývoju, ktorý možno 
charakterizovať ako selektívna reurbanizácia. Dynamika vývoja obyvateľstva sa prudko 
zastavuje a tento obrat sa dotýka predovšetkým mestského obyvateľstva. Tento vývoj sa 
premietol do zastavenia procesov prudkého poklesu najmenších obcí do 500 obyvateľov 
a prudkého nárastu miest nad 20 000 obyvateľov. Pri celkovej stabilizácii počtu obyvateľov 
sa zminimalizoval rast miest s počtom obyvateľov nad 20 000, zastavil pokles obcí s počtom 
10 000 až 20 000 a mierne narástlo obyvateľstvo v obciach od 500 do 10 000 obyvateľov. 
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 Aktuálny vývoj sídelných a priestorových štruktúr v SR je výraznou mierou ovplyvňovaný 
transformačnými procesmi od industriálnej k postindustriálnej spoločnosti. Tieto procesy sú 
čoraz viac spojené so zmenu kvality v disponibilite rozhodujúcich ekonomických zdrojov a ich 
prístupnosti. Týmito zdrojmi sa stávajú informácie a ich distribúcia nie je viazaná na fyzické 
štruktúry a polohové charakteristiky zdroja a užívateľa. Znamená to sprístupnenie rozhodu-
júceho zdroja ekonomického rozvoja nezávislé na polohe v priestore avšak závislé na rozvoji 
príslušnej infraštruktúry a gramotnosti, ktoré sú priamo viazané na realizáciu cieľavedomých 
plánovacích aktivít. Obmedzenosť aktívnych regulačných možností obcí a štátu v procese 
takejto globálnej spoločenskej transformácie môže viesť k presadeniu už dnes prejavujúcich 
sa trendov sociálnej segregácie so všetkými dôsledkami od neúnosnej migrácie, cez so-
ciálnu izoláciu istých skupín obyvateľstva, kriminalitu, až po devastáciu prostredia.  
 

2.1 Základné vývojové tendencie osídlenia 

• Prehlbovanie rozdielov medzi urbánnym a rurálnym prostredím. Sídelný vývoj 
v transformačnom období celkove charakterizujú zmeny v mestských a vidieckych sídlach, 
v ich ľudských potenciáloch, v ich hospodárskej základni, vo vnútorných štruktúrach, vo vzá-
jomných vzťahoch mesta a dediny, v nových podmienkach rozvoja na vidieku atď. Napriek 
tomu si oba sídelné typy zachovávajú isté špecifiká a odlišnosti, ktoré sa v transformačnom 
období prehlbujú.  
 Vývoj viedol k prehlbovaniu rozdielov medzi urbánnym a rurálnym prostredím vo väčšine 
oblastí, najmä pokiaľ ide o kvality ľudských potenciálov (demografická, spoločensko-kultúrna, 
hospodárska, ekonomická oblasť) a jeho životné podmienky. To následne vyvoláva prehlbo-
vanie aj medziregionálnych rozdielov, profilujú jadrové a periférne regióny, jasne sa vyformo-
vali problémové regióny.  
 

• Trendy suburbanizácie a decentralizácie. Vo vývoji mestskej sídelnej siete, ktorá je 
počtom sídiel i vývoja počtu obyvateľov pomerne stabilizovaná, možno sledovať dve zá-
kladné vývojové tendencie. Prvou je zjavné zintenzívnenie dezurbanizačného procesu 
(zastavenie rastu počtu obyvateľov miest a zastavenie poklesu, prípadne rast vidieckych 
obcí), má však značne selektívny charakter5. Výraznejší nástup suburbanizačného a decen-
tralizačného procesu a pokles počtu obyvateľstva v stredných a väčších mestách je dôsled-
kom hlavne sťahovania sa z miest, avšak mestám značne poklesli i prirodzené prírastky, 
zredukovali sa tak efekty ešte donedávna priaznivých demografických zdrojov, ktorými mestá 
disponovali. Pokles podielu obyvateľov žijúcich v mestských obciach sa týka polovice 
okresov Slovenska.  
 Na druhej strane dochádza k istému dobiehaniu urbanizácie koncentračného charakteru 
(v zmysle koncentrácie obyvateľov v mestách). Táto tendencia sa výraznejšie prejavila 
najmä v dôsledku nového územno-správneho usporiadania SR po r. 1996 a týka sa hlavne 
menších nových okresných miest v novozaložených okresoch. Na raste počtu obyvateľov 
týchto miest sa podieľa hlavne sťahovanie. Ide najmä o okresy Snina, Stropkov, Sobrance, 
Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Poltár a Ilava. 
 

• Stabilizácia mestského osídlenia. Dochádza k istej stabilizácii v oblasti ľudského 
potenciálu miest. Kvantitatívny rast miest, ktorý bol intenzívny v predtransformačnom období 

                                                 
5 Zmeny po r. 1990 sa realizovali hlavne dvomi spôsobmi: Ako odčlenenie sa vidieckej obce od mesta. 
Týmto spôsobom vzniklo v období 1990 − 1999 až 93 nových obcí z toho 48 už v r. 1990. Týmto sa 
menil počet obcí až v 31 okresoch. Najviac sa ich odčlenilo od mesta Topoľčany (7), Žilina (6) 
a Banská Bystrica (5). Rozdelením sa vidieckej obce. Toto bol najčastejší spôsob dezintegračných 
tendencií – v období 1990-99 takto vzniklo 133 nových obcí. Týkalo sa to najmä Trenčianskeho (35), 
Trnavského (25) a Nitrianskeho kraja (24 obcí). Z okresov to boli najmä Považská Bystrica (10), 
Trnava, Dunajská Streda, Rimavská Sobota a Topoľčany (po 8). 
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sa spomalil a v niektorých oblastiach úplne zastavil alebo prešiel do opačnej tendencie. 
Od roku 1991 sa podiel obyvateľov žijúcich v mestských obciach mierne znížil a znížila sa 
i priemerná veľkosť mestských obcí. Mierne sa znížil podiel obyvateľov žijúcich vo všetkých 
veľkostných kategóriách mestských obcí nad 10tis. obyvateľov. Najvýraznejší pokles bol 
v mestských obciach do100 tisíc obyvateľov. Naopak malé mestá do 10 tisíc obyvateľov 
zaznamenali mierny nárast počtu obyvateľov.  
 

• Vnútrosídelné diferenciačné procesy. V súčasnosti v hraniciach miest – hlavne tých 
väčších a významnejších z hľadiska administratívno-správnych funkcií – zaznamenávame 
celý rad vnútorných diferencujúcich procesov sociálneho a sociálno-priestorového, či funk-
čného charakteru. Zaznamenávame sociálno-priestorové tlaky segregačného charakteru, 
ako aj nové prehodnocovanie funkčnosti jednotlivých mestských priestorov, v mnohých 
prípadoch pod tlakom zvýšenej komercionalizácie.  
 

• Rola inovačných centier. Na mestské sídla sú v súčasnosti kladené nové požiadavky 
− najmä potreba fungovať ako inovačné centrá. Okrem Bratislavy je pre mnohé z miest 
problémom ich nevyprofilovanosť na túto orientáciu. Len postupne sa vytvárajú predpoklady, 
aby aspoň časť miest takúto funkciu dokázala spĺňať (Košice, B. Bystrica a iné). Určité pred-
poklady k napĺňaniu tejto funkcie majú tie mestá, ktoré sú v súčasnosti sídlami vysokých 
škôl, univerzít, resp. sídlami vedecko-výskumných pracovísk. Doposiaľ však chýba väčšie 
prepojenie takýchto centier na subjekty riešiace lokálne, resp. regionálne problémy.  
 

• Reprofilácia hospodárskej bázy vidieka. V transformačnom období sa ďalej rozšírila 
strata väzby vidieckeho priestoru na dominanciu poľnohospodárskej výroby ako ekonomickej 
základne. Tento základ stráca dedina už v predtransformačnom období – zamestnanecká 
štruktúra obyvateľov je ťažiskovo orientovaná na priemysel a služby. Vidiek charakterizuje 
relatívne diverzifikovaná a široká štruktúra profesnej orientácie pracovných síl a relatívne 
nízka väzba ekonomickej bázy vidieka na poľnohospodárske aktivity. 
 

• Skvalitnenie sídelných podmienok. Táto kultivácia vo vidieckych sídlach, a to najmä 
pokiaľ ide o technické infraštruktúry (najmä vodovod, plyn), prispieva k tomu, že tieto sídla 
vytvárajú popri svojich nesporných a neprehliadnuteľných sociálnych kvalitách resp. kvalitách 
svojho sociálneho i ekologického prostredia vhodné dispozície i pre dobré bývanie, rozvoj 
agroturistiky a poznávacej turistiky, ale i podnikanie. Latentné dispozície vidieka sa začínajú 
pomaly aktivizovať najmä v oblasti bývania. Netýka sa to však všetkých vidieckych sídiel, ale 
najmä tých, ktoré sa nachádzajú v zázemí väčších miest, ležiacich na hlavných komunikač-
ných ťahoch, resp. dobre dostupných z miest. Často tu vystupuje i faktor prítomnosti či 
neprítomnosti problémových sociálnych skupín. 
 

• Vyľudňovanie vidieka. Pretrváva proces vyľudňovania vidieka (najmä malých vidiec-
kych obcí) sprevádzaný ďalšími nepriamymi faktormi (demografickými, sociálnymi, hospodár-
skymi, infraštruktúrnymi) a pod. Napriek značnému zlepšovaniu civilizačnej úrovne sídelných 
podmienok pretrváva nedostatočná atraktivita väčšiny vidieckych sídiel (najmä vzdialenejších 
od mestských centier) na čom sa podieľa napr. i nedostatok pracovných príležitostí, súvi-
siace sociálne a ekonomické problémy a premieta sa do prehlbujúcej sa nízkej obývanosti 
bytového fondu na vidieku. Existuje síce vládou schválený Program obnovy dediny, ale na 
jeho naplnenie spravidla chýbajú finančné prostriedky.  
 

• Starnúci ľudský kapitál. Napriek tomu, že v poslednej dekáde sa demografická situá-
cia i rezidenčná migrácia na úrovni dedina − mesto stabilizovala, dokonca v prímestskom 
zázemí väčšiny mestských sídiel sa prejavilo sťahovanie do vidieckych sídel, sociálno-de-
mografická situácia vidieka sa tým však zásadnejšie nezmenila. Starnutie populácie rýchlo 
pokračuje so všetkými sprievodnými znakmi, ktoré oslabujú účasť na riešení vecí verejných a 
problémov týchto komunít (občiansku participáciu). Najvyšší podiel poproduktívneho oby-
vateľstva je v malých sídlach do 500 obyvateľov (26%). Pre nedostatok primeraných pracov-
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ných príležitostí v týchto sídlach a spravidla aj v ich okolí, pokračuje aj rezidenčná emigrácia 
za prácou.  
 

• Stagnujúca úroveň kultúrneho kapitálu. Nepriaznivá veková štruktúra vidieka pod-
mieňuje aj úroveň kultúrneho kapitálu, v ktorom čoraz väčšiu úlohu zohráva dosiahnuté 
vzdelanie a profesijná kvalifikácia. Kultúrny kapitál týchto obcí už dnes nevyhovuje súčasným 
požiadavkám na trhu práce, čoho dôsledkom je vysoká miera nezamestnanosti, pokles 
životnej úrovne a šírenie chudoby. Ak v týchto sídlach žije aj rómske etnikum, situácia 
z hľadiska kultúrneho kapitálu sa stáva ešte zložitejšou. Zvláštnou kapitolou sú rómske 
osady a ich komunity. Bude treba dlhodobejšie vynaložiť veľké úsilie, aby sa tieto komunity 
tak začlenili do kultúrneho potenciálu celého sídla, aby boli jeho prínosom. 
 

• Slabnutie a deformácie sociálneho kapitálu. V súčasnosti veková skladba a klesajúci 
počet obyvateľov na vidieku, vekom obmedzená priestorová mobilita, prípadne zlý stav 
rómskych osád, oslabujú sociálny kapitál vidieka, najmä malých sídel. Tento kapitál je dôle-
žitý pre revitalizáciu a udržateľnosť vidieckych sídiel. Na vidieku je tento sociálny kapitál 
často oslabený resp. deformovaný, čo zhoršuje ich schopnosť aktívne pôsobiť v smere 
udržateľnosti a zlepšovania životných podmienok v rámci sídla. 
 

• Problémy malých obcí. Z hľadiska veľkostnej štruktúry je stále významný podiel 
obcí malých (pod 500 obyvateľov), ktorý tvorí 43,3% z celkového počtu vidieckych obcí 
(2 759 vidieckych obcí). Tieto obce a ich samosprávy trpia viacerými problémami – po-
čnúc personálnymi, cez infraštruktúrne až po ekonomické. Hlavne v súvislosti s ďalšími 
sociálno-demografickými charakteristikami takýchto obcí a s pokračujúcim procesom 
prenosu kompetencií na obce, uvedená rozdrobenosť sídelnej štruktúry so sebou prináša 
rad problémov vo výkone správy, ale aj pri riešení rozvojových otázok obcí.  
 

2.2 Sídelné podmienky  

• Problematika bytového fondu. Vývoj v oblasti sídelných podmienok sa premietol 
nielen do zaostávania výstavby sociálnej a technickej infraštruktúry, kvalite životného pros-
tredia, ale i pretrvávajúceho nedostatku bytov. V roku 1990 pripadalo na Slovensku 307 
bytov na 1000 obyvateľov, avšak vo vyspelých európskych krajinách to bolo 420 − 460 bytov. 
V roku 2000 sa počet bytov na 1000 obyvateľov zvýšil na vyše 340 avšak na 1 931 441 
cenzových domácností pripadalo 1 715 000 bytov, čo znamená disproporciu chýbajúcich cca 
200 000 bytov. 
 Tieto skutočnosti podmieňujú pretrvávajúci tlak na zabezpečenie výstavby bytov a nega-
tívne vplývajú na vývoj trhu bytov a nehnuteľností vôbec. Napätosť trhu s bytmi a ekono-
mická situácia obyvateľstva sa negatívne premieta do mobility obyvateľstva i keď zároveň 
pôsobí stabilizujúco vo vzťahu k štruktúre osídlenia. Aj napriek tomu je možné očakávať 
výrazný tlak na zmenu regionálneho rozdelenia obyvateľstva v dôsledku migrácie smerom do 
hlavných aglomerácií, a preto je možné očakávať ďalšie prehĺbenie disparít vývoja obyva-
teľstva v jednotlivých lokalitách a regiónoch SR. 
 So všeobecne proklamovaným nedostatkom bytov súvisia aj dva významné problémy − 
úbytok bytového fondu spôsobený chátraním bytov, ich zlučovaním alebo zmenou na 
nebytové (napr. komerčné) priestory, a veľký počet neobývaných bytov. Podľa odhadov je 
potrebné na skutočné naplnenie potreby bytov na Slovensku 180-300 tisíc bytov, pričom 
osobitne dôležité je zabezpečenie bývania pre sociálne slabé skupiny obyvateľov a pre 
skupiny so špeciálnymi potrebami (napr. telesne postihnutí). Pokles prírastku populácie 
súvisí s viacerými spoločensko-demografickými faktormi (napríklad meniaci sa životný štýl, 
sociálna a zdravotnícka starostlivosť), avšak medzi najzávažnejšie príčiny poklesu uzatvá-
raných manželstiev (ktoré sú v našej spoločnosti stále hlavným predpokladom narodenia 
detí) patrí neistota získania bytu a zamestnania. Mladí ľudia si nechcú zakladať rodiny, lebo 
nevidia reálnu šancu na získanie primeraného bývania.  
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 Približne polovica bytového fondu na území Slovenska je v rodinných domoch s pomerne 
slušným štandardom veľkosti a vybavenia, druhá polovica sa nachádza v bytových domoch, 
ktorých kvalita je veľmi nerovnomerná a značná časť najmä v dôsledku použitej technológie 
a zanedbávanej údržby chátra. 
 Bytový fond Slovenska je pomerne mladý − v priemere má 36 rokov. Takmer 83% je 
z obdobia rokov 1946 − 1996 (priemer v Európe je okolo 70%). Z hľadiska vybavenosti je 
kvalita bytového fondu pomerne vysoká. Viac ako 75% fondu má ústredné kúrenie a viac ako 
polovica je pripojená na štátnu plynovú sieť. Takmer 90% bytového fondu má kúpeľňu alebo 
sprchu.  
 V bytových domoch postavených hromadnými formami výstavby býva viac ako 50% obča-
nov SR. Sociálna skladba vlastníkov bytov dnes nevytvára dobré predpoklady pre zvládnutie 
náročnejších opráv. Podiel prázdnych neobývaných bytov je viac ako 9%. Tu existujú vý-
razné regionálne a územné rozdiely. Neobývaný BF je situovaný najmä vo vidieckych sídlach 
a zvyčajne aj v problémových regiónoch.  
 Štruktúra bytov nezodpovedá štruktúre domácností. Na jednej strane je tu výrazná 
prevaha väčších bytov (najmä 3 izbových) na druhej strane v štruktúre bytových domácností 
rastie výrazne zastúpenie malých domácností resp. domácností jednotlivcov. 
 

3. Sociálna štruktúra a sociálna mobilita  

3.1 Vývoj obyvateľstva 

 Vývoj obyvateľstva na úrovni NUTS 2 (tab. č. 1) ukazuje, že v období 1930 – 1991 naj-
rýchlejšie rástol počet obyvateľov v Bratislavskom regióne – zdvojnásobil sa, vo veľkej miere 
aj migráciou. Iba o málo menší rast sa udial na východnom Slovensku (s vysokou pôrodnos-
ťou). V oblastiach západného a stredného Slovenska sa počet obyvateľstva zväčšil 1,5-ná-
sobne. Obdobie 1991 – 2001 bolo charakteristické stagnáciou, prípadne malými prírastkami 
počtov obyvateľstva. Pomerne najväčšie prírastky boli na východnom Slovensku, minimálne 
na strednom a západnom Slovensku, zatiaľ čo v oblasti Bratislavy došlo dokonca k poklesu 
počtu obyvateľov s trvalým bydliskom na tomto území. 

 
Tabuľka č. 1: Počet obyvateľov v súčasných NUTS 2, v rokoch 1930 − 2001 (v tis.) 

NUTS 2 Počet obyvateľov (v tis.) 

  1930 1991 2001 

Bratislava 309 631 624 

Západné Slovensko 1227 1818 1828 

Stredné Slovensko 922 1356 1382 

Východné Slovensko 872 1470 1545 

Zdroj: Štatistický lexikón obcí v Republike Československej. Časť III. − krajina Slovenská. Praha, 
Orbis 1936. Praha, FSÚ 1991. Štatistický úrad SR 2001. Vlastné prepočty. 

 

 Plodnosť začala klesať už na konci 70. rokov, jej pokles v 90. rokoch minulého storočia 
a na začiatku nového tisícročia bol neočakávane hlboký. Už len dva okresy v SR – Sabinov 
a Námestovo sa hodnotami úhrnnej plodnosti pohybujú na hranici (alebo tesne pod hranicou) 
rozšírenej reprodukcie. K nim sa približuje niekoľko ďalších okresov na severovýchode SR. 
Naopak, v 10 okresoch SR je už úhrnná plodnosť taká nízka, že sa v nich jednej žene počas 
jej reprodukčného obdobia narodí menej ako jedno dieťa. Sú to prevažne okresy na západ-
nom a južnom Slovensku – Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Komárno, Šaľa, ale aj Banská 
Bystrica a Banská Štiavnica na strednom Slovensku. Počet živonarodených detí sa teda 
výrazne znižuje.  
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 Úmrtnosť zaznamenala v 90. rokoch len mierne zlepšenie a priestorové rozloženie najvy-
šších a najnižších hodnôt sa stále viaže na tie isté regióny. Oblasť najvyšších hodnôt je pri 
južnej hranici SR, najnižšie hodnoty sú prevažne v oblastiach s najvyššou pôrodnosťou na 
severe a východe.  
 

• Krajina s prirodzeným úbytkom obyvateľstva. Slovenská republika sa stala krajinou 
s prirodzeným úbytkom obyvateľstva a jej celkový (i keď len nepatrný) prírastok zabezpečuje 
už len migrácia. Prirodzený prírastok majú v súčasnosti už len Prešovský, Košický a Žilinský 
kraj. Vplyv migrácie sa zvýšil v Trnavskom kraji, kde pri prirodzenom úbytku je zdrojom rastu 
počtu obyvateľov práve migrácia. V ostatných krajoch migrácia nestačí kompenzovať priro-
dzený úbytok obyvateľstva a v Trenčianskom kraji tento úbytok dokonca prehlbuje. 
 

• Zrýchľuje sa proces starnutia. Vo vekovej štruktúre začína mať prevahu obyvateľstvo 
v poproduktívnom veku nad predproduktívnym. Proces starnutia sa zrýchľuje. Najmenšie 
zmeny (v zmysle zmeny modelu reprodukcie) zatiaľ zaznamenávajú kraje na severe 
a východe SR, kde je pôrodnosť vyššia, nižší je vek pri prvom sobáši a prvom pôrode, ale aj 
nižšia potratovosť a rozvodovosť, čo však neplatí v plnej miere vo všetkých oblastiach 
demografického vývoja, napr. o Košickom kraji s vysokou potratovosťou. Proces starnutia je 
v týchto krajoch zatiaľ najmenej intenzívny. Napriek tomu, opatreniam, ako predísť niektorým 
problémom v súvislosti so starnutím populácie v budúcnosti, prípadne ako zmierniť dôsledky 
tohto procesu, treba venovať pozornosť už dnes, najmä v oblasti sociálnej politiky (a ďalších 
príslušných politík). 
 Nová situácia nastane po vstupe Slovenska do Európskej únie, zrejme ovplyvní aj vývoj 
počtu obyvateľstva na našom území, čo sa môže prejaviť v smere prehlbovania regionálnych 
demografických rozdielov. Slovenská republika sa stane ešte viac migračne otvorenou, t. j. 
občania SR budú mať väčšie možnosti pracovať a žiť v zahraničí, ale zároveň SR (podobne 
ako iné krajiny vstupujúce do EÚ) sa stane cieľom pre migrantov z ekonomicky menej pro-
sperujúcich krajín. Zásadám migračnej politiky by bolo treba u nás venovať zvýšenú pozor-
nosť. 

 

3.2  Sociálna štruktúra a sociálna mobilita 

 Sociálna štruktúra na Slovensku bola po roku 1989 ovplyvnená sociálnou mobilitou. 
Zmeny, ktoré sa udiali najmä v ekonomickej a sociálnej oblasti spôsobili vznik viacerých 
nových spoločenských skupín ako vlastníci, podnikatelia, živnostníci, slobodné povolania, či 
nezamestnaní.  
 Z hľadiska sociálnej mobility a jej charakteru v regiónoch možno formulovať nasledovné 
závery: 

 jedným z najdôležitejších momentov bola zmena politického kontextu po roku 1989, 
kde jedným z kľúčových mobilitných procesov bol presun zamestnancov v rámci hos-
podárskych sektorov SR, kedy súkromný sektor postupne získal prevahu nad sektorom 
verejným, a stal sa kľúčovým aktérom–zamestnávateľom na trhu práce, 

 vznik a pôsobenie nových podnikateľských subjektov, najmä fyzických osôb (živnost-
níci, slobodné povolania, samostatne hospodáriaci roľníci) mal v regiónoch odlišnú 
dynamiku, čo spájame s očakávaniami regionálnych rozdielov v úrovni intergeneračnej 
profesijnej mobility,  

 vzdelanie ako dôležitá zložka sociálneho statusu jednotlivcov a jeden z najvýznamnej-
ších mobilitných kanálov podlieha výrazným zmenám. Zvyšuje sa celková úroveň 
kvalifikácie obyvateľstva SR, rastie podiel vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, 
úroveň vzdelanostnej mobility takmer dvojnásobne prevažuje nad stabilitou (nízka 
sebarekrutácia), pričom vzostupná vzdelanostná mobilita prevažuje nad zostupnou. 
Dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch na trhu práce rastie, podiel vysokoškolsky 
vzdelaných pracovných síl na celkovej miere nezamestnanosti je minimálny. 
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 Zvlášť problematická je situácia v okresoch s vysokým podielom Rómov, ktorí sa vyzna-
čujú veľmi nízkou úrovňou vzdelania. A práve rómske osady sa vyznačujú vysokou, často 
takmer 100%-nou nezamestnanosťou. Toto poukazuje nielen na koreláciu medzi výškou 
vzdelania a mierou (ne)zamestnanosti, ale poukazuje to aj na kumuláciu rizikových faktorov 
a marginalizácie u tejto skupiny obyvateľstva. 
 Rast vzdelania, teda faktora rastu mobilitných šancí spájame s vyššou úrovňou sociálnej 
mobility v SR. Rozširovanie možností na získanie vysokoškolského vzdelania, vznik nových 
univerzít a vysokých škôl v regiónoch, rastúci počet vysokoškolákov na školách je preto 
možné vnímať ako pozitívny faktor mobilitných šancí jednotlivcov. 
 Na Slovensku sú veľké regionálne rozdiely v miere chudoby, nezamestnanosti, úrovni 
priemernej mzdy, v ukazovateľoch vzdelanosti i zdravotného stavu. Z tohto pohľadu možno 
medzi najviac postihnuté regióny SR zahrnúť okresy východného a juhovýchodného Sloven-
ska. 

• Chudoba v regiónoch. Za regióny s najvyššou úrovňou chudoby môžeme považovať 
16 okresov, z ktorých desať leží na východe republiky (najmä okresy Kežmarok, Sabinov, 
Vranov nad Topľou, Gelnica, Spišská Nová Ves, Snina a Košice-okolie), ďalej štyri okresy 
južnej časti stredného Slovenska a to Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Krupina. 
Za chudobné možno považovať aj 2 susediace okresy z ktorých jeden − Zlaté Moravce leží 
vo východnej časti západného Slovenska a druhý Žarnovica už v stredoslovenskom kraji. 
Relatívne vysokú mieru chudoby z hľadiska sledovaných ukazovateľov vykazuje i 9 okresov, 
ktoré spolu s už spomínanými 10 najchudobnejšími okresmi (s výnimkou mestských okresov 
Košíc a okresu Poprad) vytvárajú východoslovenský makroregión chudoby. Tento spolu 
s pásom okresov na južnom Slovensku (7), ktorý sa ťahá od Komárna až po Revúcu tvorí 
súvislé územie charakterizované značnou chudobou.  
  Chudobné okresy sa vyznačujú aj nízkou kvalitou sociálnych a infraštrukturálnych poten-
ciálov, civilizačným zaostávaním, dopravnou nedostupnosťou, nepriaznivou polohou. Ich 
polohová marginalita spočíva aj v tom, že sú to buď prihraničné regióny, alebo sa vyznačujú 
periférnou pozíciou voči metropolitným centrám. Táto periférna poloha − okrem iného − 
vplýva aj na nízku mobilitu pracovných síl (najmä v dôsledku zlej, časovo náročnej 
a relatívne drahej dopravnej dostupnosti), čo predovšetkým skupinám ohrozeným kumulo-
vanou marginalizáciu sťažuje dochádzku za prácou, za vzdelaním i za kultúrou – a tak sa 
ich situácia neustále zhoršuje.  
 

3.3 Pracovný potenciál a nezamestnanosť 

 Vývoj zložiek pracovného potenciálu, najmä prudký nárast počtu obyvateľov v produk-
tívnom veku (350 tisíc) oproti predchádzajúcej dekáde (186 tisíc), nemal z hľadiska ekono-
mického rozvoja pozitívne dôsledky. V jednom období sa stretol s dôsledkami transformácie 
ekonomiky na trhové podmienky, ktoré viedlo k zníženiu počtu zamestnaných o viac ako 400 
tisíc osôb. Dôsledkom bol rast nezamestnanosti, ktorá v dobe cenzu 2001 dosiahla vrchol 
s počtom 561 214 nezamestnaných. 
 Z vývoja pohybu obyvateľstva za prácou vyplýva, že dominuje denná dochádzka v rámci 
minulosti vytvorených pracoviskových okrskov.  
 

• Vzdelanostná úroveň. V hodnotenom období sa zlepšila vzdelanostná úroveň pra-
covne aktívneho obyvateľstva nielen za Slovensko ako celok, ale k rastu vysokoškolsky 
a stredoškolsky vzdelaného obyvateľstva došlo v rôznej miere vo všetkých okresoch. U vyso-
koškolsky vzdelaného obyvateľstva pokračuje proces koncentrácie do menšieho počtu 
okresov, prakticky miest s diverzifikovanou ekonomickou základňou a vyššou úrovňou 
trhových i verejných služieb. Tieto koncentračné tendencie môžu v budúcnosti pôsobiť ako 
významný lokalizačný faktor pre investorov. 
 Vzdelanostná štruktúra ekonomicky aktívnych v Bratislavskom kraji je v porovnaní 
s ostatnými krajmi Slovenska výrazne odlišná, skupina kvalifikovaných pracujúcich (najmä 
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vysokoškolsky vzdelaných) je tu oproti ostatným výrazne posilnená. Táto nerovnováha 
vplýva aj na priemer vysokoškolsky vzdelaných ekonomicky aktívnych na Slovensku, ktorý je 
taký vysoký, že okrem Bratislavského kraja ho nie je schopný dosiahnuť žiadny iný z krajov. 
 Priemerná mzda v Bratislavskom kraji dosahuje 130,5% priemeru za SR. Rozdiely medzi 
najbohatšími a najchudobnejšími časťami Slovenska sú výraznejšie ako v iných krajinách 
strednej a východnej Európy. 
 

• Nezamestnanosť. Na Slovensku, ako aj vo všetkých jeho regiónoch existovala počas 
sledovaného obdobia tzv. konjunkturálna nezamestnanosť (Gleave, Palmer, 1980)6, ktorá 
vzniká nedostatočným dopytom po pracovnej sile. Agregovaná ponuka voľnej pracovnej sily 
je na trhu práce v určitom regióne väčšia ako agregovaný dopyt po nej. Na Slovensku aj 
začiatkom tretieho tisícročia stále existuje výrazná priestorová dichotómia medzi západnou, 
ekonomicky rozvinutou, a východnou, ekonomicky menej rozvinutou časťou štátu.  
 Rozdiel v nezamestnanosti na úrovni NUTS 4 dosahuje viac ako 25 percentuálnych 
bodov, keď najnižšia miera je v piatich okresoch Bratislavy (2,7 až 3,6%) a najvyššia 
v okresoch Rimavská Sobota (28,6%) a Revúca (28,4%). (In: Registrovaná nezamestnanosť 
v októbri 2003. Zdroj: NÚP) 
 Z údajov (In: Registrovaná nezamestnanosť. Zdroj: NÚP 1999) vyplýva, že s rastúcou 
dĺžkou zotrvania v nezamestnanosti sa výrazne mení etnická štruktúra nezamestnaných: 
zatiaľ čo v skupine nezamestnaných kratšie ako 6 mesiacov tvorili Rómovia 5%, medzi 
nezamestnanými nad 4 roky bol ich podiel až 52%.  
 Prevažná väčšina nezamestnaných v regiónoch má nižšiu kvalifikáciu (ukončenú ZŠ 
prípadne stredné vzdelanie bez maturity), riziko nezamestnanosti a následnej zostupnej 
mobility je pre menej kvalifikovaných ľudí vyššie. Z hľadiska podielu nízko-kvalifikovanej 
pracovnej sily má najvýhodnejšiu vzdelanostnú štruktúru Bratislavský kraj (mapa č. 1), čo je 
tiež jedným z faktorov nízkej úrovne nezamestnanosti v tomto kraji. 

Mapa č. 1: Nezamestnaní s nižšou kvalifikáciou (ZŠ − aj neukončeným a SŠ bez maturity) 
v krajoch SR 

 
Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 

 

                                                 
6  GLEAVE, D., PALMER, D. (1980): Spatial variations in unemployment problems: a typology. Papers 
of the Regional Science Association, 44, s. 57−71. 
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 Vzhľadom na kvalifikačnú štruktúru nezamestnaných možno pozorovať tendenciu, že na 
Slovensku a v jednotlivých regiónoch možno hovoriť o „prepade" nekvalifikovanej a nízko 
kvalifikovanej práce, keďže práve takto vzdelaní ľudia tvoria najväčšiu skupinu nezamest-
naných. Zamestnávanie nižšie kvalifikovaných pracovníkov je v súčasných podmienkach 
zložité, keďže dopyt po nekvalifikovaných pracovníkoch na pracovnom trhu je nízky. Z hľa-
diska sociálnej mobility je teda najmä táto skupina ľudí najviac vystavená riziku zostupnej 
sociálnej mobility. Analogicky – najhoršie endogénne rozvojové potencie sú v regiónoch, 
v ktorých je vyššia koncentrácia pracovnej sily a pracovných miest s takýmito charakteris-
tikami.  
 Súhrnne môžeme konštatovať, že najmä v priebehu rokov 1997 − 2002 dochádza k pre-
hlbovaniu rozdielov v regionálnych mierach nezamestnanosti, dochádza k výraznejšej regio-
nálnej divergencii. Rast priemernej miery nezamestnanosti (s výnimkou roku 2002, ktorý bol 
ovplyvnený výraznejším uplatňovaním sa verejnoprospešných prác na trhu práce) a rozširo-
vanie regionálnych disparít nasvedčuje tomu, že Slovensko sa počas sledovaného obdobia 
nachádzalo v etape ekonomickej recesie. Očakávaný prechod do obdobia ekonomického 
rozvoja a sprísnené legislatívne pravidlá pre zaradenie do evidencie nezamestnaných by sa 
mali vyznačovať nižšou mierou nezamestnanosti a následne aj poklesom regionálnych 
disparít. Tento proces je pozorovaný v prvých mesiacoch roku 2003. 
 

4. Ekonomická reštrukturalizácia regiónov Slovenska v podmienkach prechodu 
na trhové hospodárstvo 

Vývoj ekonomiky v jednotlivých regiónoch Slovenska v deväťdesiatych rokoch bol význam-
nou mierou determinovaný procesom transformácie slovenskej ekonomiky na štandardnú 
trhovú ekonomiku. 
 Východisková pozícia Slovenska na prahu transformačného procesu (podobne tomu bolo 
aj v ostatných krajinách strednej a východnej Európy) sa z pohľadu rozvoja regiónov vyzna-
čovala celým radom vecných, ako aj systémových rozdielností od pozície krajín s vyspelou 
trhovou ekonomikou.  
 

• Konkurencieschopnosť regiónov. Z vecných rozdielov, ktoré ovplyvňovali stav prie-
storovej štruktúry ekonomiky možno uviesť najmä nízku konkurencieschopnosť regiónov, 
ktorá sa prejavovala najmä: 

 nevýhodnou sektorovou štruktúrou s vysokým podielom zamestnanosti v sekundárnom 
a primárnom a s nízkym podielom zamestnanosti v terciárnom sektore ako i vysokou 
energetickou a materiálovou náročnosťou, 

 nedostatkom inovačnej kapacity regiónov, 
 diferencovanou kvalitou ľudského potenciálu, 
 rozdielnou štruktúrou veľkostných typov výrobných jednotiek, v ktorej dominovali veľké 

jednotky, zakladajúce monoštruktúrnu ekonomickú základňu regiónov, 
 nízkou úrovňou dostupnosti regiónov ako dôsledku nedostatočnej infraštruktúrnej vyba-

venosti regiónov – cestnou, telekomunikačnou a železničnou sieťou, v dôsledku čoho 
sa neuspokojivo realizovala vnútroštátna, transhraničná a medzinárodná spolupráca, 

 absenciou environmentálnych kritérií pri základnej produkčnej štruktúry regiónov. 
Zo systémových rozdielov je treba uviesť najmä: 
 absenciu hodnotových kritérií pri koncipovaní programov rozvoja ekonomiky regiónov 

a následné nekomplexné a neracionálne využívanie vnútroregionálnych zdrojov roz-
voja, 

 absenciu vnútroregionálneho trhového prostredia, s ktorým súvisí nedostatočná previa-
zanosť jednotiek ekonomickej aktivity v regiónoch, 

 centralisticko-administratívna regulácia regionálnych rozvojových procesov neiniciovala 
rozvinutie demokratických inštitúcií riadenia tak na lokálnej, ako aj regionálnej úrovni, 
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 uplatňovaný systém riadenia preferoval v procesoch rozhodovania odvetvové kritériá 
ekonómie a nevytvoril reálne predpoklady pre ich horizontálnu koordináciu.  

 Horeuvedené a ďalšie predpoklady determinovali formovanie priestorovej štruktúry ekono-
miky Slovenska, ktorá bola vnútorne nevyvážená a nevytvárala predpoklady pre efektívny 
regionálny rozvoj. Podmienky, ktoré sa vytvorili v procese transformácie slovenskej ekono-
miky z centrálne plánovanej na trhovú, priestorovú nerovnováhu ďalej prehlbovali.  
 

4.1 Súhrnné hodnotenie sociálno-ekonomickej úrovne regiónov v ekonomike   
Slovenska  

• HDP/obyvateľa. Dosiahnutú hospodársko-sociálnu úroveň v jednotlivých regiónoch 
v rozhodujúcej miere charakterizuje syntetický ukazovateľ regionálneho hrubého domáceho 
produktu7 (ďalej HDP). Hodnotenie úrovne rozvoja regiónov ukazuje, že v HDP/obyvateľa 
v ekonomike Slovenska sa výrazne odlišuje len Bratislavský región. Medzi ostatnými región-
mi nie sú výrazné rozdiely a úroveň tohto ukazovateľa určuje, že SR ako celok v HDP 
/obyvateľa dosahuje 10 724 EUR (v PPS), čo predstavuje 48,1% z priemeru EÚ v roku 2000. 
 Porovnanie dynamiky tvorby HDP/obyvateľa regiónu za obdobie rokov 1996 až 1999 
(tab. č. 2) naznačuje miernu i keď diferencovanú dynamiku vývoja. V súčasnosti možno 
v porovnaní s rokom 1996 pozorovať mierne zvýšenie úrovne HDP na obyvateľa jednak za 
ekonomiku SR, ako i za jednotlivé regióny. Túto úroveň predovšetkým ovplyvňuje Bratislav-
ský kraj, keď v roku 2000 bol v tomto regióne vytvorený HDP/obyvateľa vo výške 22 708 mil. 
PPS, čo je dva krát viac v porovnaní s priemerom Slovenska a v roku 2000 tento index pred-
stavoval 2,12. Tvorba HDP/obyvateľa v Trenčianskom kraji bola za celé skúmané obdobie 
mierne nad úrovňou priemeru Slovenska. Ostatné kraje dosahovali u tohto ukazovateľa za 
celé skúmané obdobie nižšiu úroveň, ako bol priemer za Slovensko. 
 
Tabuľka č. 2: Regionálny hrubý domáci produkt v PPS na obyvateľa regiónu v rokoch 

1996 až 1999 ako podiel z priemeru EÚ 158 9 (v %) 
Kraj 1996 1997 1998 1999 

Bratislavský  92 100 99 95 
Trnavský  51 50 50 52 
Trenčiansky  44 44 44 44 
Nitriansky  37 39 40 40 
Žilinský  38 40 40 40 
Banskobystrický 42 43 43 43 
Prešovský 30 31 31 31 
Košický 44 44 47 47 
Slovensko 46 48 48 48 
Zdroj: http://www.statistics.sk/webdata/ks/reghdp/porrhdp.htm 

                                                 
7 Použitý indikátor je v zmysle metodológie EUROSTAT zostavovaný na úrovni NUTS 2 a NUTS 3 
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Hodnota HDP je za účelom porovnania medzi štátmi 
vyjadrená v parite kúpnej sily (Purchchasing Power Standard − PPS). Berie v úvahu rozdielne úrovne 
kúpnej sily obyvateľstva a nie len výmenné kurzy medzi národnými menami a EURO. Ukazovateľ HDP 
sa na regionálnej úrovni zostavuje v ekonomike Slovenska od roku 1996. 
8 Zdrojom údajov za regionálny hrubý domáci produkt vyjadrený v PPS a EÚ 15 je Eurostat, posledný 
disponibilný údaj časovej rady je rok 1999. 
9 EÚ 15: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, 
Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Veľká Británia, Luxembursko 
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 Ako vyplýva z analýzy hodnotenia stavu regiónov na úrovni krajov na základe súhrnného 
ukazovateľa HDP umožňuje to robiť určité závery, ale je zrejmé, že v rámci jednotlivých 
krajov existujú menšie i väčšie rozdiely v sociálno-ekonomickej úrovni okresov, ktoré ich 
tvoria. Za uvedeným súhrnným hodnotením existujú tiež významné rozdiely v ľudskom 
potenciáli, ako i v sektorovej a odvetvovej štruktúre ekonomiky jednotlivých regiónov 
a ďalších faktorov, ktoré ovplyvňovali rozvoj regiónov v procese transformácie ich ekono-
mickej základne.  

 

4.2  Ekonomická a sociálna dimenzia zmien poľnohospodárstva a vidieka 
a ich regionálny priemet  

 Zmeny, ktoré nastali v priebehu transformácie slovenskej ekonomiky, hlavne v jej počia-
točnom štádiu mali v poľnohospodárstve oveľa výraznejší dopad ako v celom národnom 
hospodárstve. Prejavilo sa to v poklese podielu poľnohospodárstva na produkčnej a ekono-
mickej výkonnosti národného hospodárstva meranej hrubou produkciou, pridanou hodnotou, 
hrubým domácim produktom a tvorbou hrubého fixného kapitálu. Tieto trendy boli sprevá-
dzané poklesom podielu poľnohospodárstva na celkovej zamestnanosti a prehlbovaním 
mzdovej disparity v neprospech zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva. Tieto tendencie 
zmien sa diferencovane prejavili i podľa jednotlivých regiónov. 
 
Tabuľka č. 3: Vývoj hospodárskeho výsledku podľa krajov v Sk na ha p. p. 

 Kraje 
Roky BA TT TN NR ZA BB PO KE 
1997 288 461 2 324 -733 -871 -1 031 -871
1998 -1 037 -1 128 -482 -335 -965 -728 -592 -813
1999 -212 -573 -318 -1 212 -143 -1 000 -902 -1 071
2000 -451 -589 -322 571 104 -892 -703 -269
2001 744 637 841 1 244 49 -354 -354 -24
2002 83 701 95 982 80 98 -146 -487

Rozdiel 
02-97 -205 240 93 658 813 969 885 384

Prameň: CD MPSR, VÚEPP, Informačné listy 
Vypracoval: VÚEPP (Ing. M. Ševčíková, CSc.) 
 
 Ekonomická výkonnosť poľnohospodárstva na regionálnej úrovni je významne ovplyv-
ňovaná štruktúrou prírodných podmienok daných regiónov, pretože smerom k horším výrob-
ným podmienkam klesá ekonomická výkonnosť u väčšiny ukazovateľov. 
 V hospodárskom výsledku pred zdanením v roku 2002 bol dosiahnutý zisk v šiestich 
krajoch − Nitrianskom, Trnavskom, Banskobystrickom, Trenčianskom, Bratislavskom a Žilin-
skom (od 982 Sk do 80 Sk na ha p. p.) a strata v dvoch krajoch: Košický a Prešovský (−487 
Sk a –146 Sk na ha p. p.). S výnimkou Bratislavského kraja sa zlepšil hospodársky výsledok 
v porovnaní s rokom 1997 (tabuľka 3). 
 Z hodnotenia vyplýva, že ekonomická výkonnosť poľnohospodárstva je najvyššia v regió-
noch západného Slovenska s vyšším zastúpením lepších prírodných podmienok a najnižšia 
v regiónoch východného Slovenska. 
 Vo všetkých hodnotených regiónoch sa v priebehu rokov 1996 − 2001 významne znížila 
zamestnanosť. Najvyšší počet zamestnancov v prepočte na 100 ha p. p. mal región Trnav-
ský 5,8, Trenčiansky 5,4, Nitriansky 5,1 a Bratislavský 5,0. Ide prevažne o regióny s vyšším 
stupňom zúrodnenia poľnohospodárskej pôdy a vyššou intenzitou hospodárenia. V týchto 
regiónoch sa dosahovala aj najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy. Napriek tomu, ani 
v jednom z hodnotených regiónoch nemali zamestnanci v poľnohospodárstve vyššiu úroveň 
priemernej mesačnej mzdy ako sa dosiahla v priemere hospodárstva SR. Najviac sa prie-
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mernej úrovni roku 2001 priblížili poľnohospodári Bratislavského (98,7%) a Trnavského kraja 
(90,2%). 
 Zamestnanosť v poľnohospodárstve je z hľadiska posudzovania vplyvu poľnohospodár-
stva na ekonomiku regiónu jedným z dôležitých indikátorov. Z tohto pohľadu má poľnohos-
podárstvo najvyššiu váhu na ekonomickom rozvoji regiónov v Nitrianskom a Trnavskom 
regióne, kde podiel poľnohospodárstva na zamestnanosti je nad 10%. (Graf. č.1). 
 
Graf č.1 
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• Faktory pôsobiace negatívne na poľnohospodárstvo. Na ekonomický a sociálny 
vývoj poľnohospodárstva a jeho vplyvu na regióny v transformačnom období prevládalo 
pôsobenie negatívnych faktorov, ktoré destabilizovali poľnohospodárstvo v prvých rokoch 
transformácie, a ktorých vplyvy sa prenášali aj do ďalšieho vývoja. Išlo hlavne o tieto faktory: 

 radikálna reštrikcia dotácií do poľnohospodárstva, výrazná cenová disparita, ktorú 
spôsobila liberalizácia cien, a ktorú ovplyvnil prebytok produkcie s následnými problé-
mami s jej odbytom pre pokles dopytu a bariéry exportu prebytkov, 

 pokračovanie v úspornosti uplatňovania agrárnej politiky spôsobenej obmedzenými 
rozpočtovými možnosťami,  

 nevýkonnosť a nedokonalosť inštitucionálneho vybavenia (nerozvinutosť a neprehľad-
nosť kapitálových a finančných trhov, nízka účinnosť prijatého mechanizmu pre regulá-
ciu trhu s hlavnými poľnohospodárskymi výrobkami a proexportných opatrení), 

 nedostatočná dotačná podpora vzhľadom na potreby, ale aj málo efektívna pre jej 
roztrieštenosť, časté zmeny v kritériách a tituloch podpory a nedostatočnej kontrole ich 
využívania, 

 nepresadenie účinného a komplexného mechanizmu úverového financovania prevádz-
kových potrieb poľnohospodárskej prvovýroby, hlavne v období vysokej ceny úverov, 
čím by sa zohľadnili špecifiká reprodukčného procesu v poľnohospodárstve, 

 nedostatočné riešenie problémov v počiatočnom štádiu transformácie pri ochrane vnú-
torného trhu proti nadmerným dovozom aj v súvislosti s chýbajúcou legislatívou 
a neskôr problémy s uplatnením prijatých legislatívnych zákonov, 

 značné oneskorenie uplatňovania podporných opatrení na rozvoj obchodných vzťahov 
v celej vertikále výroby potravín a ich odbytu (združovanie výrobcov, koncentrácia 
distribúcie potravín, marketing, trhové informácie, poradenstvo, vzdelávanie a p.), 

 32 



REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA – VÝCHODISKÁ A SÚČASNÝ STAV 

 neúmerne pomalé tempo registrácie vlastníctva k pozemkom a programu pozemko-
vých úprav, 

 nedostatočná motivácia podnikateľskej sféry k efektívnej reštrukturalizácii, realokácii 
a diverzifikácii výroby z hľadiska vhodnosti prírodných podmienok, 

 nedostatočná akceptácia prínosu poľnohospodárstva pri zabezpečovaní nepoľnohos-
podárskych funkcií. 

 
• Faktory pôsobiace pozitívne na poľnohospodárstvo.  Medzi hlavné pozitívne faktory, 

ktoré ovplyvňovali poľnohospodársky rozvoj regiónov patrili hlavne: 
 spomalenie roztvárania cenových nožníc a ich mierne uzatvorenie v roku 2002 s pozi-

tívnym vplyvom na hospodársky výsledok, ktorý čiastočne utlmil negatívny vplyv 
medziročného zníženia dotácií, 

 zbližovanie rovnováhy medzi dopytom a ponukou a prispôsobovanie zamestnanosti 
a investičného majetku potrebám výroby, 

 postupné uplatňovanie niektorých prvkov mechanizmu agrárnej politiky EÚ v oblasti 
komoditných trhových režimov a dotačnej podpory so znížením titulov, sprísnením 
kritérií pre ich čerpanie a kontroly ich účelového použitia, 

 sprístupnenie úverov hlavne použitím mechanizmu skladiskových a tovarových zálož-
ných listov a zníženie ceny úverov, 

 dosiahnutie ziskového hospodárenia v rokoch 2001 − 2002 v prevažnej väčšine krajov 
a nárast podielu ziskových subjektov s následným zlepšovaním ďalších ukazovateľov 
hospodárenia, 

 zvyšovanie produktivity práce, 
 prínos poľnohospodárstva a následne aj potravinárstva k zmierňovaniu inflácie s pozi-

tívnym dosahom na sociálnu situáciu obyvateľstva, najmä vidieckeho, 
 prínos poľnohospodárstva najmä ku krajinotvorbe a životnému prostrediu bez náležitej 

kompenzácii týchto jeho nevýrobných funkcií. 
  

4.3 Regionálne disparity vo vývoji sekundárneho sektoru na Slovensku  

• Príčiny regionálnych disparít. Realizácia postupných krokov ekonomickej reformy 
(devalvácia meny, liberalizácia cien, konverzia a následný rozpad trhov, odbytové ťažkosti) 
pôsobia s rôznou intenzitou na ekonomiku regiónov SR. Dopad pôsobenia postupných 
krokov ekonomickej reformy mal dopady na štruktúru ekonomiky regiónov, ktoré možno 
zhrnúť do nasledovných záverov: 
 Už na začiatku transformácie, v roku 1991 sa do zložitej ekonomickej situácie dostali 
najmä okresy, ktoré už v minulosti boli produkčne, spotrebne, sídelne a infraštruktúrne 
poddimenzované (Bardejov, Čadca, Dolný Kubín, Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava, 
Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trebišov a Veľký Krtíš). 
 Ich ekonomická štruktúra sa zakladala na jednom, resp. niekoľkých podnikoch, v ktorých  
výrobná činnosť z dôvodu nedostatočnej kvality výrobkov a zdraženia vstupov strácala 
konkurencieschopnosť. Strata trhov v bývalom ZSSR, absencia marketingu a podnikového 
manažmentu, na zahraničnom trhu spolu so znížením dopytu na domácom trhu spôsobili 
odbytové ťažkosti, úverovú zaťaženosť a postupnú insolventnosť. Nepriaznivá situácia bola 
aj v stavebníctve, vzhľadom na podstatné zníženie miery investovania. Pre zahraničný kapi-
tál neboli v týchto okresoch a nie sú doteraz vytvorené podmienky z dôvodu ich dopravnej 
odľahlosti a nízkej úrovne technického vybavenia. 
 Postup ekonomickej reformy sprevádzalo zhoršovanie ekonomickej situácie v okresoch a 
mikroregiónoch s monoštruktúrnym zameraním výrobnej základne, resp. postihnutej kon-
verziou zbrojnej výroby a útlmom výrob. Išlo predovšetkým o okresy, alebo ich časti, kde 
rozhodujúca výrobná aktivita sa dostala do depresie a dochádzalo k prudkému znižovaniu 
zamestnanosti. Ekonomický úpadok výrobných aktivít pretrváva v priebehu celého transfor-
mačného procesu. Do tejto skupiny patrí okres Považská Bystrica a mikroregióny Bidovce, 
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Brezno, Detva, Handlová, Kežmarok, Malacky, Námestovo, Sereď, Snina, Sobrance, Spiš-
ská Stará Ves, Stropkov, Svidník, Veľký Meder a Vráble. 
 V ďalšom období sa výraznejšie prejavil úpadok v štruktúre ekonomiky v okresoch, najmä 
v ich centrálnych mestských aglomeráciách, ktoré patrili medzi póly rozvoja ekonomickej 
štruktúry. V týchto územných celkoch produkčná sféra pozostávala z viacerých väčších a 
stredných podnikov s diverzifikovanou odvetvovou a odborovou štruktúrou, s vyváženým 
osídlením, s nadpriemernou technickou a občianskou vybavenosťou, s dobrým vedecko-
technickým zázemím. Prejavom bolo narastanie nezamestnanosti a tempa ich rastu. Možno 
sem zahrnúť okresy Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Prešov, Košice-mesto a Martin. 
 Stabilitu ekonomickej základne okresov v procese transformácie výrazne ovplyvňovalo ich 
odvetvové a odborové zameranie. Do zložitej ekonomickej situácie sa dostali predovšetkým 
okresy, v ktorých výrobná základňa pozostávala: 

− z podnikov odvetví hutníctva a baníctva, ktoré vzhľadom k postupnému útlmu ťažby, 
následného spracovania a straty trhov pristupovali k uvoľňovaniu pracovníkov. (okresy 
Galanta, Prievidza, Rožňava, Spišská Nová Ves, Veľký Krtíš). 

− z veľkých strojárskych a elektrotechnických podnikov, ktoré vzhľadom na konverziu 
výroby, stratu trhov a nízku konkurenčnú schopnosť produkcie sa postupne dostávali do 
odbytovej krízy sprevádzanej uvoľňovaním pracovníkov (okresy Považská Bystrica, 
Martin, Nitra, Trnava, Dolný Kubín, Bardejov, Stará Ľubovňa, Svidník, Michalovce, 
Humenné). 

− z významného podielu stavebných podnikov, ktoré sa z dôvodu podstatného zníženia 
miery investovania dostali do zložitej ekonomickej situácie, 

− z orientácie v prevahe na poľnohospodárstvo. 

 Hodnotenie stavu a vývojových tendencií hospodárskeho a sociálneho rozvoja v okresoch 
SR v období transformácie zaznamenalo pokračujúce zhoršovanie ekonomickej situácie 
v podnikoch tvoriacich základný skelet priemyselnej štruktúry okresov SR, čo zároveň 
významne ovplyvňuje sociálno-ekonomickú stabilitu územných celkov. 
 Podobne možno hodnotiť situáciu vo významných stavebných podnikoch. Celková za-
mestnanosť sa už do roku 1993 znížila zhruba o 64 tisíc pracovníkov pri miernejšom poklese 
v ďalšom období, čo súviselo najmä s poklesom stavebných prác zaznamenaných takmer 
vo všetkých okresoch. Najvýraznejšie relatívne úbytky počtu pracovníkov v stavebníctve boli 
v okresoch: Žiar nad Hronom, Nové Zámky, Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Banská 
Bystrica, Rimavská Sobota, Lučenec a Senica. 
 Znížený dopyt po stavebných prácach a zvyšujúci sa počet insolventných podnikov sa 
najvýraznejšie prejavuje v západoslovenskej a stredoslovenskej oblasti. 
 V sekundárnom sektore dynamika zmien v zamestnanosti v jednotlivých regiónoch bola 
nízka, keď najviac poklesla v regióne Východné a Stredné Slovensko (o 3,7%), v Bratislav-
skom regióne poklesla o 2,8% a najmenej v regióne Západné Slovensko (pokles o 1,5%). 

4.3.1 Rozhodujúce endogénne a exogénne vplyvy  

• Zmeny v priestorovej, veľkostnej, vlastníckej, organizačnej štruktúre priemyslu. 
Mení sa odvetvová štruktúra priemyslu, predovšetkým na regionálnej úrovni a to aj napriek 
tomu, že sa nepodarilo naštartovať proces odvetvovo-štrukturálnych zmien v priemysle 
Slovenska. V regiónoch dochádza k transformácii výraznej špecializácie priemyslu v pro-
spech zvyšovania diverzifikácie priemyselnej štruktúry predovšetkým v dôsledku rôznoro-
dých aktivít malých a stredných podnikov.  
 K zmenám dochádza v priestorovej štruktúre priemyslu. V súvislosti so vznikom malých 
podnikov sa objavujú na mape priemyslu Slovenska početné priemyselné lokality, ktoré 
narúšajú priestorovú štruktúru priemyslu Slovenska predtransformačného obdobia. Upúšťa 
sa od zásady koncentrovania priemyselných aktivít do niekoľkých väčších priemyselných 
centier. 
 Dochádza k zmenám vo veľkostnej štruktúre podnikov. Popri zvýšenom počte podnika-
teľských subjektov sa znížil počet veľkých podnikov (nad 500 zamestnancov) a vzrástol 
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počet malých a stredných podnikov. Počet veľkých priemyselných centier sa znížil, tieto sa 
presunuli do kategórie stredných centier. Rovnaký posun zaznamenali aj stredne veľké prie-
myselné centrá, ktoré po utlmení zamestnanosti v ich priemyselných prevádzkach sa zaradili 
do kategórie malých priemyselných centier. 
 Mení sa vlastnícka štruktúra podnikov. Podiel štátnych podnikov sa výrazne znížil na úkor 
v súčasnosti výrazne dominujúcich súkromných podnikov. 
 Väčší význam pri riadení podnikov i v samotnej výrobe zohrávajú informácie, pričom sa 
mení aj samotná organizačná štruktúra podnikov. Zvyšuje sa význam vedy a výskumu pre 
priemyselnú výrobu. Cieľom implementácie nových poznatkov do technologických postupov 
je snaha o dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti produktov. 
 S rastom významu zahraničného kapitálu v slovenskom priemysle sa zlepšila kapitálová 
poddimenzovanosť ekonomiky, zaviedli sa nové technologické postupy, urýchlili sa štruktu-
rálne zmeny, presadila sa nová kultúra podnikania, vytvorila sa sieť nových dodávateľsko-
odberateľských vzťahov, vyriešili sa problémy s umiestňovaním výrobkov (Pavlínek, Smith, 
1998)10. Na druhej strane, vzrastá závislosť externe riadeného slovenského priemyslu od 
rozhodnutí medzinárodných priemyselných korporácií, ktorá sa môže okrem zvýšenej 
citlivosti na globálne zmeny v priemyselnej produkcii prejavovať negatívnymi dopadmi aj na 
kvalitu ponúkaných pracovných príležitostí na regionálnych trhoch práce (Székely, 1993)11. 
 

4.4 Zahraničný kapitál ako predpoklad rozvoja ekonomiky regiónov 

 Jedným z prejavov prechodu slovenskej ekonomiky na trhový systém je i prílev zahra-
ničného kapitálu. Ekonomika Slovenska stojí pred realizáciou štrukturálnych zmien, ktoré sú 
spojené so zmenami foriem, v rámci ktorých má podnikanie zahraničných podnikateľských 
subjektov významné miesto. 
 

• Regionálne rozmiestnenie zahraničného kapitálu. Vytvorenie priaznivých podmienok 
pre vstup zahraničného kapitálu do ekonomiky je predpokladom pre uplatnenie moderných 
technológií, riadenia a tým priamo ovplyvňuje jej výkonnosť. Osobitný význam má zahraničný 
kapitál v rozvoji regiónov a pri riešení problémov nezamestnanosti ako i pri pomoci preniknúť 
domácim podnikom na zahraničné trhy. Dynamika vývoja vstupu zahraničných investícií do 
ekonomiky Slovenska i jej regiónov mala v skúmanom období diferencovaný vývoj. V po-
čiatočnom období až do roku 1999 bol vývoj vstupu priamych zahraničných investícií 
v porovnaní so susednými štátmi neuspokojivý. Podmienky sa významnejšie zmenili v ďal-
šom období, čo sa prejavilo na objemoch i dynamike vstupu zahraničných investícií do 
ekonomiky Slovenska a jej regiónov (tab. č. 4). 
 Z hľadiska alokácie zahraničného kapitálu, najväčší podiel bol umiestnený do Bratislav-
ského kraja, ktorý sa na jeho celkovom objeme v ekonomike Slovenska podieľal v roku 1993 
− 56,08% a v roku 1996 už 66% a v roku 2000 – 51,8%. V roku 2002 z celkového prírastku 
zahraničných investícií do ekonomiky Slovenska smerovalo do Bratislavského kraja 97,2% 
investícií, v dôsledku čoho bolo v tomto regióne ku koncu roka 2002 alokovaných celkom 
63,8% zahraničného kapitálu. Druhým regiónom s najväčším podielom zahraničného kapi-
tálu v roku 1993 bol Prešovský kraj, v ktorom však za celé sledované obdobie jeho podiel 
nerástol. Pritom je zaujímavé, že pri celkovom raste zahraničného kapitálu v ekonomike 
Slovenska jeho podiel v tomto kraji poklesol z 17,91% (r. 1993) na 2,7% (k 31. 12. 2000) 
a 2,4% v roku 2002.  

                                                 
10 PAVLÍNEK, P., SMITH, A. (1998):  Internationalization and Embeddedness in East-Central 
European Transition: the Contrasting Geographies of Inward Investment in the Czech and Slovak 
Republics. Regional Studies, 32, s. 619–638. 
11 SZÉKELY, V. (1993): Geografická analýza organizačného postavenia priemyselných prevádzok: 
príklad východného Slovenska. Geografický časopis, 45, s. 183–196. 
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Tabuľka č. 4 

1999 2000 2001 2002 Kraj 

Mil. Sk % Mil. Sk % Mil. Sk % Mil. Sk % 

Bratislavský 56668 59,5 83915 51,8 92423 52,2 152817 63,8 

Trnavský 8491 8,9 9674 6,0 10022 5,7 10896 4,5 

Trenčiansky 6465 6,8 6749 4,2 7020 4,0 8455 3,5 

Nitriansky 3630 3,8 4503 2,8 6604 3,7 8127 3,4 

Žilinský 3232 3,4 8515 5,3 10189 5,8 11672 4,9 

Banskobystrický 4710 4,9 5423 3,3 7818 4,4 8165 3,4 

Prešovský 4154 4,4 4743 2,9 5498 3,1 5654 2,4 

Košický 7881 8,3 38410 23,7 37323 21,1 33714 14,1 

Spolu 83061 100,0 161932 100,0 179205 100,0 239500 100,0 

 
 Pri hodnotení vstupu zahraničného kapitálu do jednotlivých krajov Slovenska sa ukázalo, 
že táto úroveň je pomerne agregovaná a že i v rámci jednotlivých krajov existujú okresy, 
v ktorých je jeho lokalizácia významnejšia12. 
 Na základe uskutočnenej analýzy možno konštatovať, že regionálne rozloženie zahra-
ničného kapitálu v ekonomike Slovenska je výrazne nerovnomerné. Zahraničné investície sú 
prevažne sústredené do vybraných priemyselných centier, z ktorých dominuje Bratislava. 
Potom výraznejšie je zahraničný kapitál zastúpený vo väčších centrách ako je Banská 
Bystrica, Poprad, Humenné, Nitra a zbytok je nerovnomerne rozmiestnený v malých okre-
soch po celom území Slovenska. 
 Medzi základné príčiny nerovnomerného rozloženia zahraničného kapitálu možno z hľa-
diska podmienok formovaných v jednotlivých regiónoch uviesť, že koncentrácia zahranič-
ného kapitálu do vybraných centier súvisí s podmienkami, ktoré tam vstupujúci kapitál získa, 
predovšetkým ide o podmienky v oblasti: 

 infraštruktúry, predovšetkým dopravnej a v poslednom období i informačnej infraštruk-
túry, 

 kvalifikovanej pracovnej sily, 
 nízkych nákladov na jednotku produkcie, 
 výhodnosti lokalizácie v administratívnom a správnom centre. 

 Stimulačné opatrenia na Slovensku pre zahraničných investorov boli do roku 1999 
pomerne nedokonalé. Zameriavali sa na roztrieštené opatrenia, ktoré nepredstavovali sys-
témový prístup k danej problematike. Taktiež vykazovali nestálosť z časového hľadiska. 
 Po roku 1999 sa vytváraniu podmienok pre zvýšenie vstupu PZI na Slovensku začala 
venovať väčšia pozornosť. Stimulačné opatrenia, ktoré boli prijaté v r. 1999 zaznamenali 
kvalitatívnu zmenu, a to z hľadiska komplexnosti záberu, tak aj účelnosti nasmerovania jed-
notlivých opatrení. 

                                                 
12 Údaje o stave zahraničného kapitálu podľa jednotlivých okresov boli k dispozícii iba za roky 1993 − 
1996. (Zdroj SŠÚ) 
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5. Dynamika a diferenciácia civilizačno–infraštruktúrnych daností regiónov 
v ekonomike Slovenska  

Infraštruktúru chápeme ako základný spoločenský kapitál (social overhead capital), ktorý 
predstavuje rozsiahly súbor všeobecných podmienok potrebných pre priaznivý a sociálne, 
ekonomicky a environmentálne vyvážený rozvoj regiónu. Z tohto aspektu možno zahrnúť do 
infraštruktúry dopravu, spoje, energetiku, sociálno-kultúrne, vedecko-výskumné, administra-
tívno-riadiace, informačné, finančné, environmentálne služby ako aj mikroinfraštruktúru 
bytov. 
 

• Vývoj infraštruktúry v priestoroch Slovenska. V poslednej dekáde 20. storočia sa 
formoval v oblasti infraštruktúry hlavný rozvojový koridor od Bratislavy pozdĺž Váhu až do 
podtatranskej oblasti. V rámci západného Slovenska sa hlavný rozvojový priestor rozšíril po 
Nitru. Sekundárne rozvojové priestory sú v oblasti veľkých stredoslovenských miest Banskej 
Bystrica a Zvolena, a v oblasti najvýznamnejších východoslovenských centier Košíc 
a Prešova. Naopak dlhodobo zaostávajúce územie sa vytvorilo v regiónoch pozdĺž južných 
hraníc stredného Slovenska a na väčšine územia východného Slovenska.  
 Väčšina investícií podporujúcich rozvoj infraštruktúry, resp. jej údržbu smeruje do urbán-
nych priestorov a priaznivo ovplyvňuje riešenie celého komplexu transformačných problé-
mov. Rurálne priestory, v ktorých došlo k výraznej transformácii poľnohospodárstva, strácali 
v dôsledku neprispôsobivosti novým trhovým princípom. Niektoré lokálne priemyselné 
podniky ako aj podniky v menších priemyselných centrách ktoré zamestnávali väčšinou 
vidiecke obyvateľstvo zanikli, iné zápasia s mnohými problémami. Strata atraktivity vidiec-
keho priestoru spolu so starnutím vidieckej populácie a s čiastočným vyľudňovaním spôso-
buje to, že sa znižuje potenciál pre investovanie do infraštruktúry.  
 

• Vplyv infraštruktúry na konkurencieschopnosť regiónov. Infraštruktúra ako „kompo-
novaná“ štruktúra rôznych odvetví činnosti má práve vo svojej integrovanej podobe vplyv na 
iné ekonomické činnosti v regióne a jeho konkurencieschopnosť. Zlepšenia v infraštruktúre 
môžu redukovať náklady a čas a zvyšovať produktivitu, meniť zároveň konkurenčné výhody 
firiem lokalizovaných v rôznych regiónoch. Všeobecne sa uznáva multiplikačný efekt ktorý 
prinášajú infraštrukturálne investície. Rovnako sa však zdôrazňuje, že regionálny rozvoj je 
príliš komplexný proces ( a v ňom najmä riešenie nerozvinutosti), aby jeho riešenie spočívalo 
iba na tomto jednom faktore. 
 Z hľadiska charakteru infraštruktúry a jej diferencovaného vplyvu na regionálny rozvoj sa 
v teórii najčastejšie rozlišuje tzv. „tvrdá“ (infraštruktúra budovaná investíciami vo forme zaria-
dení) a „mäkká“ infraštruktúra (hard and soft infrastructure). 
 SR ma ešte značný deficit v budovaní tvrdej infraštruktúry t. j. v budovaní a zlepšovaní 
cestnej siete, osobnej a nákladnej železničnej dopravy, miestnych prístavov a letísk, rozvoj 
komerčných a industriálnych plôch a priestorov (vrátane priemyselných a vedeckých parkov) 
a v rozvoji telekomunikačného systému. „Tvrdá“ infraštruktúra je ďalej spojená s rozvojom 
energetickej sústavy, ako aj vodného hospodárstva a životného prostredia.  
 Investície do „mäkkej“ infraštruktúry by mali byť orientované do zariadení: 

 pre pokrok v oblasti vzdelávania a odbornej výchovy a prístupu k edukačným zariade-
niam zameraným na rozvoj regionálnych aktivít (t. j. regionálne diferencovaný); 

 podporujúcich výskum a vývoj; 
 poradenských služieb; 
 umožňujúcich prístup ku kapitálu a financiám; 
 podporujúcich rozvoj priemyselných a obchodných asociácií; 
 zlepšujúcich výkon regionálnej a lokálnej štátnej správy a samosprávy smerom k eko-

nomickým aktivitám; 
 podporujúcim sociálnu inklúziu; 
 opatrenia podporujúce prevenciu kriminality a korupcie. 
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 Strategickou úlohou v rozvoji infraštruktúry je udržať vyvážený rozvoj tvrdej a mäkkej 
infraštruktúry, tak, aby napr. po „dobiehaní“ zaostávania v budovaní cestnej siete, diaľnic, 
nenasledovala etapa dobiehania v prístupe a používaní internetu, vzdelávacích zariadení 
(napr. siete odborných vysokých škôl), prípadne zariadení spojených s inovačným procesom. 

5.1  Dopravná infraštruktúra 

 Dopravná infraštruktúra Slovenska sa v 90. rokoch ukázala ako zastaralá a čiastočne 
poddimenzovaná. Vzhľadom na finančnú náročnosť modernizácie predovšetkým železničnej 
a cestnej siete je táto výrazne závislá od zahraničnej finančnej pomoci (najmä EÚ). Záujem 
zahraničných investorov o rozvoj priemyselnej výroby je silne podmienený prítomnosťou 
kvalitnej dopravnej infraštruktúry. Tieto okolnosti spôsobujú, že hlavnou hybnou silou mo-
dernizácie dopravnej siete Slovenska sú jeho eurointegračné snahy a snahy o získanie 
významných zahraničných investícií do priemyselnej výroby. 
 V hodnotenom období možno sledovať trend rýchlejšieho postupu rozvoja a modernizácie 
kľúčovej dopravnej infraštruktúry prevažne v západnej časti Slovenska s výrazným koncen-
tračným vplyvom regiónu Bratislavy (v Bratislave prichádza k stretu viacerých európsky 
významných dopravných koridorov). Na druhej strane zaostáva kvalitatívny prerod dopravnej 
infraštruktúry periférnych regiónov, ako aj juhoslovenského dopravného koridoru (Bratislava 
– Lučenec – Košice), ktorý nebol zaradený medzi multimodálne dopravné koridory európ-
skeho významu. 
 Z hľadiska dopravno-infraštruktúrnej vybavenosti je teda možné na území Slovenska 
identifikovať pokles kvality nadradenej dopravnej infraštruktúry v smere od západu na 
východ. Navyše v oblasti stredného Slovenska je zjavná výrazná diferenciácia v kvalite do-
pravnej infraštruktúry pri lepších parametroch severného prepojenia Bratislavy a Košíc (cez 
Žilinu a Poprad) oproti južnému prepojeniu. Na úrovni vyšších územných celkov najkvalitnej-
šou dopravnou infraštruktúrou v porovnaní so zvyškom územia štátu disponujú Bratislavský 
a Trnavský kraj, naopak najhoršia je situácia v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom 
kraji.  
 

5.2  Inovačný potenciál regiónov  

 Dlhodobé makroekonomické scenáre a trendy v produktivite práce vo vyspelých ekono-
mikách nám ukazujú, že výkonnosť národných ale i regionálnych ekonomík bude stále viac 
závisieť od schopnosti prispôsobiť sa technologickým zmenám a zlepšiť tok poznatkov 
v ekonomike, smeruje sa k poznatkovo založeným ekonomikám.  
 

• Reštrukturalizácia vedeckovýskumnej základne. Sledované obdobie vývoja inovač-
ných kapacít regiónov Slovenska bolo na začiatku poznačené najmä výraznou reštrukturali-
záciou vedeckovýskumnej základne SR. Absolútne najvyšší pokles počtu zamestnancov 
vedy a výskumu zaznamenal bratislavský región, ktorý „vďaka“ rušeniu výskumných ústavov 
stratil vyše 14 tisíc pracovníkov. Najväčší úbytok vedeckovýskumných pracovníkov postihol 
západoslovenský región (išlo najmä o podnikový výskum), kde počet pracovníkov už v roku 
1995 tvoril iba niečo vyše tretiny hodnoty z roku 1989. Došlo k zmene inovačného systému 
štátu, ktorý bol spojený s rýchlou deštrukciou pôvodného systému (rušenie výskumných 
ústavov, rozbitie pôvodných vzťahov medzi výskumom a priemyslom a redukcia výskumných 
a vývojových kapacít v priemysle). Ako konštatuje Dyker (2000) transformácia na Slovensku 
prebehla systémom pasívnej reštrukturalizácie prostredníctvom šoku spojeným následne 
s postupnou reformou avšak bez reálnej „terapie“ systému.  
 Vedecký systém čelil okrem externému úniku mozgov aj významnému internému úniku 
(v rámci ekonomiky), ktorý bol považovaný za dokonca za významnejší (bližšie pozri Centre 
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for the Study of Democracy, 1997)13. Okrem zrušenia viacerých výskumných centier teda 
nastal aj dobrovoľný odchod vedcov do súkromného sektora, táto skutočnosť sa mohla stať 
motorom rastu inovatívnych firiem hlavne v oblasti poradenstva.  

• Priestorové rozmiestnenie inovačného potenciálu. Ekonomický rast bol v tomto 
období sústredený iba do niekoľkých regiónov, najmä do veľkých miest, kde nastal najmä 
prudký rozmach sektoru služieb a do regiónov s diverzifikovanou ekonomickou štruktúrou. 
Tieto typy regiónov majú najlepšie východiskové podmienky na vytvorenie regionálnych 
inovačných systémov. Regionálne orgány neboli aktívnymi aktérmi, čelili nedostatku financií 
a chýbali im schopnosti pre tvorbu inovačnej politiky. 
 Obdobie po roku 1995 sa už nevyznačuje masívnejším úbytkom vedeckovýskumných 
pracovníkov, či už na národnej alebo na regionálnej úrovni. Regionálna diferenciácia vo ve-
deckovýskumných kapacitách po reštrukturalizácii zostala zachovaná a nedochádza (až na 
pokles v Trenčianskom regióne) k výraznejším výkyvom. Vedeckovýskumné kapacity sú 
sústredené do západnej časti Slovenska, pričom sa vytvárajú priestorové zoskupenia po osi 
Bratislava – Trnava – Piešťany, Trenčín – Ilava – Prievidza – Žilina, pričom v súčasnosti až 
takmer polovica pracovníkov VVZ pracuje práve v bratislavskom regióne. V ostatných čas-
tiach Slovenska môžeme pozorovať lokálne koncentrácie vedeckovýskumných pracovníkov 
– Banská Bystrica – Zvolen, Nitra, Košice, Poprad. Regióny južného Slovenska a východ-
ného Slovenska trpia absenciou vedeckovýskumnej infraštruktúry či už v podnikateľskej 
sfére ale aj dostupnosťou verejných vedeckovýskumných centier (SAV, univerzity).  
 Vzdelaná a kvalifikovaná pracovná sila sa stala motorom rozvoja sektoru služieb hlavne 
vo väčších regionálnych centrách. Rozšírenie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom 
zakladania nových univerzít do regiónov neprinieslo očakávaný efekt, predovšetkým kvôli 
nedostatočnému naplneniu pedagogických kapacít, problémami s akreditáciou a hlavne kvôli 
orientácii na ekonomicky neproduktívne smery (pedagogika, umenie a pod.).  
 Vzdelávací systém nie je hlavným faktorom „brzdiacim“ evolúciu smerom k poznatkovo 
založenej ekonomike, zjavne však nie je jej katalyzátorom (Dyker, 2000)14. Dochádza ku 
koncentrácii vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva do väčších miest, zaostalé regióny čelia 
internému úniku mozgov. Dochádza k vstupu nových aktérov do formulovania inovačnej 
politiky na regionálnej úrovni, avšak novozriadené samosprávne kraje sa zatiaľ nechopili 
šance podporiť inovačný rozvoj regiónu kvôli problémom s financovaním a nedostatkom 
odborných zručností.  
 Ak sa pozrieme na spoločné charakteristiky regiónov s nedostatkom inovačného poten-
ciálu, môžeme nájsť spoločné charakteristiky. Rosenfeld identifikuje bariéry, ktoré môžeme 
zhrnúť do nasledujúcich skupín (upravené podľa Rosenfeld, 2002)15: 

a) Deficit vo fyzickej infraštruktúre. Obmedzenia vo fyzickej infraštruktúre vytvárajú 
nerovnaké podmienky pre regióny, ktoré takto čelia prekážkam pri získavaní kapitálo-
vých investícií. V súčasnej dobe sa logistika a čas potrebný na dodávku stávajú pre 
zákazníka čoraz dôležitejšie. Lokality, v ktorých je preprava tovarov a pracovnej sily 
nákladná a menej frekventovaná, čelia silnej bariére. 

b) Nedostatočný prístup ku kapitálu. Pre rozvoj regiónov sú životne dôležité inovatívne 
schopnosti lokálnych zamestnancov a spoločností, následný rozvoj a komercionali-
zácia nových ideí si vyžaduje kapitál. Kapitálové trhy si však hlavne všímajú firmy 
podnikajúce v progresívnych sektoroch a firmy s nižšou technológiou alebo/a v peri-
férnych regiónoch stoja väčšinou mimo pozornosti ich monitorovacích aktivít. 

                                                 
13 Centre for the Study of Democracy (1997): Brain Drain for Central and Eastern Europe. Sofia. 
14 DYRKEN, D. A., RADOSEVIC, S. (2000): Building the Knowledge-Based Economy in Countries in 
Transition – Form Concepts to Policies. www.sussex.ac.uk/units/economics/dp/dyker.pdf. s. 17. 
15  ROSENFELD, S. A. (2002): Creating Smart Systems: A Guide to Cluster Strategies in Less 
Favoured Regions. Regional Technology Strategies. www.Rtsinc.orgS. 
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c) Slabá štruktúra podporných inštitúcií. Firmy do veľkej miery závisia od regio-
nálnych inštitúcií, kvôli širokému spektru činností, ktoré nemôžu uskutočňovať samo-
statne a ani ich nevedia získať od ostatných firiem. Takéto činnosti zahrnujú: ekono-
mické skenovanie, brokering, vzdelávanie a tréning, technologické trendy a pod.  

d) Regionálna izolovanosť a uzamknutosť. Pokiaľ sociálny kapitál považujeme za 
médium, prostredníctvom ktorého sa prenášajú poznatky vo vnútri regiónu, regionálna 
konkurencieschopnosť je vysoko závislá od schopnosti získať nové informácie 
a myšlienky z veľkých vzdialeností. Najúspešnejšie regióny zahrnujú vedúce firmy, 
ktoré sú časťou globálnych sietí, odhaľujú príležitosti na svetovom trhu, zamestnávajú 
pracovníkov, ktorí sú aktívny v rôznych medzinárodných profesionálnych združeniach 
a sieťach. Tieto firmy sa neustále porovnávajú (benchmarking) s najlepšími firmami vo 
svojom odbore. Ekonomicky slabšie a periférne regióny majú iba obmedzený prístup 
k takýmto praktikám, inováciám a trhom. Bez širšieho prístupu majú podniky iba limi-
tované možnosti pre učenie sa iba v rámci regiónu a teda majú obmedzenú schopnosť 
získať konkurenčnú výhodu. 

e) Nedostatok zručností a príležitostí pre ich získanie. Nové spoločnosti neuvažujú 
o lokalizácii alebo rozšírení sa v regiónoch v ktorých je nízka kvalifikačná úroveň 
a vzdelávacie programy nevyhovujú zamestnávateľovým požiadavkám. 

 

6. Životné prostredie 

 6.1 Regionálny priemet znečisťovania životného prostredia SR na prelome 
tisícročí 

 Základnými vonkajšími faktormi pôsobiacimi na životné prostredie, na ovplyvňovanie 
ktorých Slovensko v podstate nemalo dosah, bolo postupovanie a presadzovanie industriali-
zácie a s ňou spojenej urbanizácie, ako aj politický systém, spočívajúci vo všeľudovom 
vlastníctve výrobných prostriedkov, a centrálne-príkazovým riadením spoločnosti, ktorý 
svojím pôsobením určil i formy prebiehajúcej industrializácie a urbanizácie. Tieto vonkajšie 
determinanty ovplyvnili následne i formovanie a pôsobenie „vnútorných faktorov“ pôsobiace 
na zaťažovanie životného prostredia ľudskými činnosťami, ktoré možno stručne zhrnúť 
nasledovne: 

 primárne – bezprostredne pôsobiace na životné prostredie, pôsobiace spravidla 
s minimálnym časovým oneskorením, medzi ktoré možno zaradiť predovšetkým pôso-
benie jednotlivých odvetví národného hospodárstva na životné prostredie, ale aj spô-
sob života obyvateľstva a starostlivosť o životné prostredie, 

 sekundárne – sú menej zreteľné a pôsobia sprostredkovane ovplyvňovaním primár-
nych faktorov, často s väčším časovým oneskorením. Do tejto kategórie možno zaradiť 
napr. odvetvovú štruktúru ekonomiky, spôsob využívania krajiny, systém riadenia re-
produkčného procesu, ale aj stupeň poznania vzťahov medzi prírodou a spoločnosťou, 

 terciárne – dané hlbokými súvislosťami spoločenských procesov v ich interakcii 
s prírodnými javmi, ide predovšetkým o hodnotové systémy jednotlivcov, skupín i celej 
spoločnosti. 

 

 6.2 Ekonomické činnosti s negatívnym vplyvom na životné prostredie 

 Ťažba nerastných surovín 
 Má mimoriadne nepriaznivý dopad na horninové prostredie reliéf, podzemné i povrchové 
vody. Napriek tomu sa jej dotknuté obce nebránia, nakoľko zlepšuje finančný rozpočet 
príjmom z finančných odvodov za ťažobnú činnosť. 
 U viacerých ložísk v Bratislavskom kraji dochádza k stretu záujmov medzi ťažbou 
a ochranou prírody najmä v CHFO Malé Karpaty, ako i s prvkami ÚSES. Najviac narušila 
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a ruší prírodné prostredie a prírodný ráz krajiny ťažba vysokopercentných vápencov a sta-
vebného kameňa v oblasti Malých Karpát. Zásah do prírodného prostredia predstavuje 
i ťažba vysokopercentných vápencov pre cementáreň v Rohožníku na lokalite Rohožník – 
Vajarská, kde je ťažbou trvalo zdevastovaná značná časť dobývacieho priestoru. Ložisko sa 
pritom nachádza v pásme hygienickej ochrany vodného zdroja a zasahuje doň nadregio-
nálne biocentrum. Podobne nepriaznivo v CHKO, na území nadregionálneho biocentra 
Devínska Kobyla pôsobí rozvinutá veľkokapacitná ťažba stavebného kameňa v lokalite 
Devín. Ťažba pieskov v lokalite Devínska Nová Ves sa realizuje v blízkosti obytnej zóny 
a NPR Devínska Kobyla. 
 Negatívny zásah do prostredia v Trnavskom kraji spôsobuje lomová ťažba stavebného 
kameňa v CHKO Malé Karpaty v okresoch Trnava, Senica, Piešťany a nová podzemná 
ťažba lignitu ložiska Gbely. Ťažba uhľovodíkov (ropy a zemného plynu) sa uskutočňuje vo 
viacerých dobývacích priestoroch, ktoré zaberajú veľkú rozlohu v okrese Senica a Skalica. 
Odpady z geologického prieskumu a ťažby sa uskladňujú v odkaliskách, ktoré sa postupne 
likvidujú. Ťažba viatych pieskov sa vo veľkom rozsahu uskutočňuje v okrese Senica, pričom 
sa likvidujú značné plochy lesného porastu. K odlesňovaniu dochádza i v lokalite Šaštín 
Stráže, v dôsledku ťažby maltárskych pieskov. 
 V Nitrianskom kraji je aktívna ťažba spojená s narušovaním horninového prostredia 
v lokalitách Žirany (okr. Nitra), Koliňany (okr. Nitra), Krnča (Topoľčany), Hontianske Trsťany 
(okr. Levice) a vo viacerých lokalitách okresu Zlaté Moravce, kde sa často dostáva do kolízie 
s ochranou prírody resp. prvkami územného systému ekologickej stability. Lomová ťažba 
vápenca a stavebného kameňa predstavuje trvalý zásah do prírodného prostredia, ktoré už 
nie je možné uviesť do pôvodného stavu. 
 V Žilinskom kraji majú najväčší dosah na životné prostredie činné povrchové lomy, väčši-
nou na stavebný kameň a na výrobu vápna a cementu.  
 V Banskobystrickom kraji tiež ťažba kameňa a vápencov výrazne ovplyvňuje reliéf, zvy-
šuje prašnosť a narúša scenériu. Vplyv ťažby rudných surovín menej narúša životné prostre-
die, nakoľko je pod zemou a úpravárenský proces vedie len k výrobe koncentrátov nie finál-
nych čistých rudných produktov. Negatívnym prejavom je však tvorba háld a odkalísk. 
 Územie Prešovského kraja je pomerne chudobné na rudné surovinové zdroje, predstavuje 
však významnú surovinovú bázu nerudných surovín, predovšetkým stavebného kameňa 
štrkopieskov. Lokality ťažby však často zasahujú do chránených území, alebo sa nachádzajú 
priamo v nich.  
 V Košickom kraji sa nachádza veľké množstvo konvexných a konkávnych morfoštruktúr 
z ťažby rúd v minulosti, ktoré je potrebné sledovať. 
 
 Energetika, teplárenstvo, plynárenstvo 

 Najvyšší podiel na spotrebe primárnych energetických zdrojov v SR má Bratislavský kraj, 
a to v spotrebe nafty 32%) vykurovacích olejov (90%), zemného plynu (33,9%) elektrickej 
energie (32,77%) a tepla (36,01%). Celkove najnižšia spotreba primárnych zdrojov bola 
v Trnavskom kraji. Najvyšší podiel na spotrebe tuhých palív má Košický kraj (47,42%).  
 Najvyšší podiel plynofikovaných obcí v rámci kraja bol v roku 2002 v Nitrianskom kraji 
(94,86%) a v Trnavskom kraji (89,24), najmenší je v Banskobystrickom (54,46) a Žilinskom 
(58,92%) kraji. 
 
 Poľnohospodárstvo 
 Z environmentálneho hľadiska je v tomto odvetví okrem ekologického spôsobu hospo-
dárenia environmentálne najvýznamnejšia spotreba minerálnych hnojív a prípravkov na 
ochranu rastlín. Prevažujúca aplikácia minerálnych hnojív s preferenciou dusíka pretrváva. 
V oblasti aplikácie pesticídov najväčšie množstvá boli aplikované na území okresu Nové 
Zámky, nadpriemer dosiahol i okres Levice a Košice. 
 Ekologický spôsob hospodárenia sa v SR začal rozvíjať v roku 1991, v roku 1995 bola 
spracovaná a schválená koncepcia ekologického poľnohospodárstva a v roku 1998 prijatý 
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zákon o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín. V roku 2002 bolo v systéme 
EP najviac evidovaných právnických osôb v Prešovskom a fyzických osôb v Žilinskom kraji. 

 Lesné hospodárstvo 
 V lesnom hospodárstve prebehla reprivatizácia, ktorá bola spojená so značnými problé-
mami v zabezpečovaní pestovanej a lesoochranárskej činnosti u nových súkromných vlast-
níkov. Odrazilo sa to najmä na zvyšovaní ťažby dreva v environmentálne citlivých lokalitách 
a znižovaní zalesňovacej činnosti v reprivatizovaných lesoch. 
 
 Rekreácia a cestovný ruch 
 Z hľadiska lokalizačných predpokladov, stupňa atraktívnosti i z hľadiska miery význam-
nosti potenciálnych negatívnych dopadov na prírodné prostredie má dominantné postavenie 
v SR (s výnimkou krajov juhozápadného Slovenska) horský turizmus. Atraktívne územia pre 
tieto rekreačné a športové aktivity sú predovšetkým v Žilinskom, Banskobystrickom a Pre-
šovskom kraji. Výrazným problémom sa stáva zvýšená koncentrácia návštevníkov v určitých 
lokalitách a priestoroch na území národných parkov a chránených krajinných oblastí. 
Problémom je nárast požiadaviek na výstavbu športových, rekreačných a ubytovacích zaria-
dení v týchto lokalitách.  
 
 Odpadové hospodárstvo 
 Rok 2002 je prvým úplným kalendárnym rokom po nadobudnutí účinnosti zákona 
223/2001 o odpadoch, ktorý vytvoril nový rámec aj pre zaraďovanie odpadov do jednotlivých 
kategórií. Podľa údajov nového Katalógu16 najväčší producenti odpadu O (ostatný) sú Ban-
skobystrický, Košický a Trnavský kraj. Aj v kategórii N (nebezpečné odpady) je najväčším 
producentom Banskobystrický kraj. Tento ukazovateľ súvisí so zastúpením veľkých prie-
myselných podnikov v jednotlivých krajoch. 
 

6.3 Územný priemet zaťažovania životného prostredia 

 Ovzdušie. Emisie základných znečisťujúcich látok 
 Najviac tuhých znečisťujúcich látok (TZL) vyprodukovali stacionárne a mobilné zdroje 
v Košickom kraji – až 52,98% z celkového objemu emisií. Najmenšie vypustené množstvo 
bolo v Bratislavskom (2,43%) a Trnavskom kraji (2,95%). Najväčšie množstvo emisií oxidu 
siričitého bolo evidované v Trenčianskom (35,4%) a Košickom (27,38%) kraji, najmenej 
v Trnavskom (1,6%) kraji. V Košickom kraji bolo tiež vypustené najväčšie množstvo emisií 
oxidov dusíka (31,80%) a oxidu uhoľnatého (37,41%). Na území Trnavského kraja bolo 
v roku 2001 vyprodukované najmenšie množstvo oxidov dusíka (6,1%) a oxidu uhoľnatého 
(5,88%). 
 V rámci SR najviac zaťažený okres mernými územnými emisiami TZL je okres Košice, 
medzi značne zaťažené okresy patrí okres Michalovce a Prievidza. Najviac územných emisií 
oxidu siričitého bolo lokalizovaných v okresoch Košice, Michalovce, Prievidza, Bratislava. 
Emisiami oxidov dusíka sú najviac zaťažené okresy Košice, Michalovce, Bratislava, Prievi-
dza, Ilava a Šaľa. Emisiami oxidu uhoľnatého sú najviac zaťažené okresy Košice, Žiar nad 
Hronom, Michalovce, Žilina a Dolný Kubín. 
 Celkove najväčšie množstvo emisií všetkých základných znečisťujúcich látok bolo 
v okresoch Košice, Michalovce, Prievidza. 
 Z hľadiska lokálneho znečistenia ovzdušia k prekročeniu 24 hodinovej limitnej koncentrá-
cie oxidu siričitého došlo len v Trenčianskom kraji, k prekročeniu limitnej koncentrácie oxidov 

                                                 
16 Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov (príloha 1-5); č. 409/2002 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 284/2001. 
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dusíka došlo len v Bratislavskom kraji, k prekročeniu limitnej koncentrácie tuhých prachových 
častíc došlo na monitorovacích staniciach Bratislavského, Banskobystrického, Trenčian-
skeho, Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 
  
 Voda. Podľa hodnotenia kvality vody sú medzi najviac znečistené toky zaradené Morava 
a Bodrog, a to do najhoršej V. triedy vo všetkých ukazovateľoch. Kvalita vody v povodí 
Popradu je takmer dobrej kvality (I. − III. trieda). 
 U podzemných vôd došlo vo všetkých oblastiach k nepriaznivým oxidačno-redukčným 
podmienkam, na čo poukazovali zvýšené koncentrácie Fe, Mn, NH4. Taktiež pretrvávalo 
znečistenie organickými látkami.  
 Relatívne nízky počet prekročení limitných hodnôt bol zaznamenaný v oblastiach riečnych 
náplavov Hrona, mezozoika Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, Turčianskej kotliny, riečnych 
náplavov Belej a oblasť vodnej nádrže Liptovská Mara. V oblasti stredoslovenských neovul-
kanitov Pliešovskej kotliny všetky vzorky spĺňali kritériá pre pitné vody. Najviac znečistené 
boli oblasti východného Slovenska, riečne náplavy dolného Váhu a Kysuce. 
 
 Horninové prostredie. Tektonická a seizmická aktivita územia 
  V Bratislavskom kraji boli vyčlenené územia s pomerne vysokým stupňom seizmicity 
najmä v blízkosti tektonických línií (7 –7,5 stupňa MCS), čo treba zohľadniť v územnom 
rozvoji a lokalizácii náročnejších stavieb. V Trnavskom kraji je jadrom aktívnych pohybov 
oblasť Dobrej Vody (8 st. MCS), územie so 7. st. zasahuje východnú časť okresu Senica, 
západnú okresu Piešťany a severnú okresu Trnava. V Trenčianskom kraji sa seizmická 
aktivita neprejavila. V Nitrianskom kraji je seizmotektonickou oblasťou okolie Komárna. 
V Žilinskom kraji sa najvýznamnejšie prejavila v Žiline, slabšia v podtatranskom zlome 
v Liptovskej kotline. V Banskobystrickom kraji bola zaznamenaná v Banskej Bystrici, 
v Prešovskom kraji je ohrozené územie Zamaguria a časť Popradskej kotliny, ako aj severná 
časť Slánskych vrchov. V Košickom kraji je ohrozenie 6 – 7 st. v okolí Čiernej nad Tisou. 

 Pôda. V súčasnosti je na Slovensku vyčlenených 12 najohrozenejších oblastí s pôdami 
kontaminovanými rizikovými látkami. Ide o Žiarsku kotlinu − Pohronie, Dolnú Oravu, Stredný 
Spiš, Severovýchodný Gemer, Stredný Gemer, Štiavnické vrchy, Košickú kotlinu, Bratislavu, 
Dolný Váh, Hornú Nitru, Stredný Zemplín, Kysuce −Horná Orava −Tatry. (Kromka, Bedrna, 
2002). 65% pôd SR patrí do kategórie nekontaminovaných a vyskytujú sa prevažne 
v oblastiach s najproduktívnejšími pôdami v Trnavskom, Nitrianskom a čiastočne Košickom 
kraji. 28% pôd možno označiť za rizikové, prekračujúce aspoň u jedného z rizikových prvkov 
(kovy, anorganické zlúčeniny, aromatické zlúčeniny, polycyklické aromatické uhľovodíky, 
chlórované uhľovodíky, pesticídy, minerálne oleje) limitné hodnoty. Vyskytujú sa prevažne 
v horských oblastiach s dokázateľným vysokým podielom prirodzených geochemických 
anomálií a v oblastiach s viditeľným vplyvom globálneho a regionálneho prenosu emisií. Ide 
o prirodzené geochemické anomálie neovulkanických pohorí Banskobystrického (Štiavnické 
vrchy, Kremnické vrchy, Vtáčnik) a Košického kraja (Vihorlat). Zvýšené hodnoty nad poza-
ďovým vplyvom regionálneho prenosu emisií sa prejavujú v severnej a severozápadnej časti 
SR, najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji, v polohách s vyššou nadmorskou výškou 
a v okolí niektorých zdrojov emisií z priemyslu a teplární. 
 Z hľadiska jednotlivých foriem stopových prvkov v pôdach nie sú väčšie rozdiely medzi 
pôdami kontaminovanými z antropogénnymi zdrojov alebo z prirodzených zdrojov geoche-
mických anomálií. Oboje sú rovnako nebezpečné. Z antropogénnych zdrojov pochádzajúce 
polutanty (predovšetkým polycyklické aromatické uhľovodíky), ktoré dlho pretrvávajú 
v pôdach sú predmetom sústavného monitorovania, najvyššie hodnoty sú najmä v nivách 
väčších riek a v okolí priemyselných centier. 
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6.4 Environmentálna regionalizácia  

 Environmentálna regionalizácia je proces regionálneho členenia, v ktorom sa podľa 
stanovených kritérií a vybraného súboru environmentálnych charakteristík vyčleňujú regióny 
s určitou kvalitou stavu alebo tendencie zmien životného prostredia. Výsledkom environ-
mentálnej regionalizácie je vyčlenenie regiónov na základe syntézy vybraných environmen-
tálnych ukazovateľov. Od jej prvého uvedenia pred desiatimi rokmi v rámci Stratégie štátnej 
environmentálnej politiky SR došlo v roku 2002 k jej aktualizácii.  
 V rámci vymedzenia 5 tried environmentálnej kvality (EK) dnes I. a II. stupeň vysokej 
a vyhovujúcej EK tvorí 68,1% územia SR, III. stupeň mierne narušenej EK tvorí 6,7%, 
IV. stupeň narušenej EK 21,0% a V. stupeň silne narušenej EK tvorí 4,2% územia SR. 
Najvyšší podiel obyvateľov žije v prostredí s narušenou a silne narušenou EK. Ide najmä 
o týchto 10 ohrozených oblastí:  

a) Bratislavská oblasť,    f)  Strednopohronská oblasť, 
b) Dolnopovažská oblasť,   g)  Strednogemerská oblasť,  
c) Hornonitrianska oblasť,   h)  Strednospišská oblasť,  
d) Dolnonitrianska oblasť,   i)  Košickoprešovská oblasť, 
e) Hornopovažská oblasť,   j)  Zemplínska oblasť. 

  
 Pri hodnotení vybraných ukazovateľov pre environmentálnu regionalizáciu sa medzi 
najvážnejšie problémy radí stav environmentálnej infraštruktúry, najmä nedostatočné budo-
vanie vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd (ČOV), pričom sa prejavujú výrazné 
rozdiely medzi jednotlivými regiónmi.  
 V roku 2002 bolo zásobovaných vodou z verejných vodovodov 70,48 % celkového počtu 
obcí (podľa VÚVH). Najvyššie hodnoty podielu napojenia obcí na vodovodnú sieť boli 
v Žilinskom kraji (94,29 %) a Bratislavskom kraji (91,67%). Najnižšie hodnoty sú v Košickom 
kraji (63,78%) a Prešovskom kraji (54,20%), s najnepriaznivejšou situáciou v okresoch Snina 
(26,47%) a Stropkov (37,21%). Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovo-
dov dosiahol 4 498 233, čo predstavuje 83,61% z celkového počtu. Oproti roku 2000, kedy 
podiel osôb zásobovaných z verejných vodovodov bol 82,90%, došlo k nárastu o 0,71%. 
Najlepšia situácia je v Bratislavskom kraji (95,41%) a Trenčianskom kraji (87,99%), najhoršia 
v Prešovskom kraji (74,80%) a Košickom kraji (78,29%), v ktorých najnižšie hodnoty vykazo-
vali okresy Vranov nad Topľou (48,62%) a Sabinov (52,86%). 
 Na verejnú kanalizáciu bolo v roku 2002 napojených v SR iba 504 obcí (podľa ŠÚ SR), 
čo predstavuje 17,5% z celkového počtu obcí SR, najviac v Bratislavskom kraji (38,9%) 
a Žilinskom kraji (25,7%), najmenej v Nitrianskom kraji (8,9%) a Prešovskom kraji (14,1%). 
Okresy s najmenším napojením obcí na kanalizáciu boli Stropkov (2,33%) a Medzilaborce 
(4,35%). Na verejnú kanalizáciu bolo napojených 2 967 tis (55,2% ) obyvateľov SR. Oproti 
roku 2000 sa tento počet zvýšil cca o 11 000 obyvateľov. Najlepšia situácia bola v Bratislav-
skom kraji (83,78%) a Banskobystrickom kraji (56,56%); najhoršia v Nitrianskom kraji 
(43,48%) a Trnavskom kraji (44,48%) a v okresoch Námestovo (16,07%) a Košice − okolie 
(19,24%). 
 Počet obcí s kanalizáciou napojenou v roku 2002 na ČOV bol 389 (podľa ŠÚ SR), čo 
predstavuje 13,5% celkového počtu obcí SR, najviac v Bratislavskom kraji (29,2%) 
a Žilinskom kraji (23,2%) a najmenej v Nitrianskom kraji (7,1%) a Prešovskom kraji (10,8%) 
bolo percento ČOV na počet obcí najmenšie. Najhoršia situácia je v okresoch Stropkov 
(2,33%) a Levoča (3,03%).  
 V roku 2001 bolo v SR 2 818 891 obyvateľov cez verejnú kanalizáciu napojených na ČOV 
čo predstavovalo len 52,40% všetkých obyvateľov SR. Najlepšia situácia bola v Bratislav-
skom kraji (83,35%) a Košickom kraji (55,12%); najhoršia v Nitrianskom kraji (41,46%) 
a Trnavskom kraji (44,09%) a v okresoch Banská Štiavnica (2,33%) a Gelnica (13,67%). 
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6.5 Identifikácia základných problémov v oblasti životného prostredia 

 Analýza prejavov a dôsledkov transformačného procesu v oblasti životného prostredia 
preukázala, že v skúmanom období sa dosiahli významné pokroky predovšetkým v budovaní 
inštitucionálneho zázemia ochrany životného prostredia, právnej úprave starostlivosti 
o životné prostredie, v zapojení sa do medzinárodných štruktúr environmentálnej ochrany. 
 Došlo tiež k zlepšeniu väčšiny ukazovateľov kvality zložiek životného prostredia. Tento 
stav však nemožno brať ako celkom uspokojivý, pretože stále pretrvávajú mnohé nedostatky, 
charakteristické pre predošlé obdobie. Uvádzame aspoň základné: 

Prejavujúce sa v oblasti kvality ovzdušia 
− vzťahujúce sa k primárnym faktorom: 

• Pretrvávanie nepriaznivej štruktúry priemyslu s dôrazom na energeticky náročné 
prevádzky (výroba hliníka, výroba železa a ocele, rafinéria...) pretrváva a posúva SR 
na popredné miesta v zozname krajín s vysokou energetickou náročnosťou, čo sa 
odráža aj v zaťažení ovzdušia znečisťujúcimi látkami, no najmä a vo vysokej spot-
rebe energie na jedného obyvateľa. 

• Rozširovanie povrchovej ťažby nerudných surovín, často v chránených územiach,  
• Poskytovanie výnimiek zo všeobecne platných predpisov, napr. daňových prázdnin a 

úľav, ktoré má podporovať prílev zahraničných investícií, je často netransparentné a 
z hľadiska domácich znečisťovateľov demotivujúce; pri rozhodovaní o úľavách je 
hľadisko ochrany ovzdušia často až na konci zoznamu priorít. 

• Neplnenie emisných limitov na niektorých jestvujúcich zdrojoch znečisťovania 
(v dôsledku zastaralých technológií), najmä tých, ktoré sú napojené na štátny rozpo-
čet (vykurovanie verejných budov). 

• Vzťahujúce sa k sekundárnym faktorom. 
• Nedostatočné pokrytie územia SR stanicami na sledovanie kvality ovzdušia. 
• Nízka vymožiteľnosť práva, napr. presadzovanie platenia poplatkov za emisie 

z malých zdrojov niektorými obcami, čím sa dostatočne nevyužíva potenciál zlepše-
nia kvality ovzdušia, ktorý umožňuje environmentálne právo. 

• Nedostatok kapacít pre výkon kontrolnej činnosti, v dôsledku čoho sú pravidelné 
inšpekcie priamo na zdroji nedostatočné, hoci tento spôsob kontroly je jedným 
z najúčinnejších.  

 
Prejavujúce sa v oblasti využívania a ochrany vôd 

− vzťahujúce sa k primárnym faktorom 
• Pretrvávanie používania zastaralých technológií v niektorých výrobných odvetviach. 
• Stagnujúca a v niektorých odboroch (činnostiach) upadajúca tendencia vodného 

hospodárstva v SR ako dôsledok rozsiahlej spoločenskej transformácie a ekonomic-
kých problémov po roku 1989. 

• Nedarí sa zabezpečiť predpokladaný rozvoj v zásobovaní pitnou vodou v deficitných 
oblastiach, znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom verejných 
vodovodov a zvýšiť čistenie odpadových vôd na úroveň štátov EÚ. 

− vzťahujúce sa k sekundárnym faktorom 
• Prechod z centralizovane riadeného hospodárstva na trhovú ekonomiku sprevádzaný 

všeobecným nedostatkom prevádzkových a kapitálových finančných zdrojov zo štát-
neho rozpočtu pre vodné hospodárstvo, výrazným nárastom cien všetkých vstupov, 
platobnou nedisciplinovanosťou v obchodných stykoch, ako aj nesystémovými prí-
stupmi v regulačných i deregulačných opatreniach.  

• Odsun plnenia cieľov Koncepcie vodohospodárskej politiky SR (1994) najmä v oblasti 
finančného zabezpečenia prevádzkovej sféry.  

− vzťahujúce sa k terciárnym faktorom 
• Výrazné zníženie starostlivosti o už vybudovaný vodohospodársky hmotný investičný 

majetok a o neupravené vodné toky, rovnako ako aj o sféru rozvojovú, keď nie je 
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v plnej miere zabezpečovaná ani jednoduchá reprodukcia celého hmotného investič-
ného majetku.  

• Roztváranie nožníc medzi mierou zásobovanosti obyvateľstva z VV a mierou ich 
napojenia na verejnú kanalizáciu ako priorizovanie sociálneho cieľa pred environ-
mentálnym. 

 

Prejavujúce sa v odpadovom hospodárstve 
 Nedostatočný kvalitatívny a kvantitatívny rozsah separovaného zberu. 
 Neexistencia zariadení na zhodnocovanie a recykláciu pre niektoré komodity (odpady 

z plastov a elektronického šrotu). 
 Nejasný ekonomický a organizačný systém pre separovaný zber odpadov z obalov a 

ich recykláciu. 
 Neúčinné znižovanie škodlivosti nebezpečných odpadov. 
 Zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním nepokrývajú potreby eliminácie 

nebezpečných odpadov, mnoho z nich nespĺňa technické požiadavky na ochranu 
ovzdušia a riešenie tohto problému si vyžiada vysoké finančné náklady. 

 Neexistencia programu zameraného na systematické sledovanie a kontrolu starých 
neriadených skládok odpadov, ktorý by hodnotil environmentálne riziká a definoval 
nápravné opatrenia. 

 Pomalé alebo žiadne zavádzanie najlepších dostupných technológií. 
 

6.6  Nedostatky v oblasti odstraňovania starých environmentálnych záťaží 

 Nezvládnutie problematiky starých environmentálnych záťaží v procese privatizácie. 
 Nedostatok programov likvidácie starých environmentálnych záťaží, ktoré by boli zalo-

žené na objektívnom posúdení stavu znečistenia, zhodnotenia environmentálnych a 
zdravotných rizík, ako aj finančných požiadaviek na ich odstránenie. 

 Nedostatok finančných prostriedkov na odstraňovanie starých environmentálnych 
záťaží ohrozujúcich životné prostredie. 

 Absencia jednotných predpisov o posudzovaní vplyvov starých environmentálnych 
záťaží na životné prostredie, o kritériách na určovanie zodpovednosti a o cieľových 
parametroch sanačných opatrení. 

 Absencia komplexného informačného systému o zdrojoch znečistenia starými záťa-
žami. 

 

7. Hodnotenie účinnosti, foriem a spôsobov regionálnej politiky v období 
transformácie ekonomiky Slovenska 

7.1 Formovanie regionálnej politiky v ekonomike SR  
• Hľadanie koncepcie regionálnej politiky. Ako bolo poukázané na viacerých miestach 

v predchádzajúcich častiach jednou z významných podmienok, ktoré mohli pozitívne ovplyv-
niť regionálny rozvoj v ekonomike Slovenska je systém realizovanej regionálnej politiky. 
Konštatovalo sa, že v tejto oblasti existovali vážne problémy najmä z toho dôvodu, že 
neexistoval integrovaný systém politiky regionálneho rozvoja. 
 Politické a ekonomické reformy smerom k demokracii a trhovej ekonomike a integračné 
kroky smerom k Európskej únii začali v 90. rokoch meniť podobu a smerovanie regionálnej 
politiky v SR. Proces formovania regionálnej politiky v minulosti ovplyvňovali a aj v súčas-
nosti ovplyvňujú rámcové podmienky politické, ekonomické, sociálne, inštitucionálne, legisla-
tívne a pod.  
 Formovanie ucelenej koncepcie regionálnej politiky SR bolo v počiatočných rokoch trans-
formácie v tieni politických zmien a reformných krokov (liberalizácia cien a zahraničného 

 46 



REGIONÁLNY ROZVOJ SLOVENSKA – VÝCHODISKÁ A SÚČASNÝ STAV 

obchodu, privatizácia, daňová reforma, agrárna reforma apod.). Ako uvádza Ochotnický 
(1995)17, reforma regionálneho rozvoja a formovanie regionálnej politiky (napriek viacerým 
pokusom o ich koncepčné usmernenie) sa v SR uskutočňovalo skôr spontánne a ako odraz 
formovania sa iných prvkov systému. Išlo o organizačné pohyby v inštitucionálnom systéme 
SR (konštituovanie nových ministerstiev) a v systéme riadenia verejnej správy (zmeny 
v administratívno-správnom členení, delenie kompetencií a financií medzi štátnu správu a 
samosprávu).  
 Tvorcovia regionálnej politiky boli na začiatku transformačného procesu postavení pred 
základnú strategickú dilemu (Ochotnický, 1995)18:  

• je vôbec vhodné v období transformácie (keď sa formujú základné trhové signály − trhové 
ceny, hladina výmenného kurzu, celková hladina cien, hladina miezd a podobne) uplat-
ňovať aktívnu regionálnu hospodársku a štruktúrnu politiku? Nenarušia pokusy o tlmenie 
regionálnych ekonomických a sociálnych problémov alokačné funkcie formujúceho sa 
trhového mechanizmu?  

• je vhodnejšie riešiť regionálne problémy z centrálnej alebo lokálnej (či regionálnej) 
úrovne?  

 Odpoveďou na túto dilemu bolo v rokoch 1991 − 1995 viacero koncepčných a realizač-
ných opatrení s regionálnou dimenziou. Prvou úlohou, ktorú Ministerstvo pre hospodársku 
stratégiu SR (v tom čase zodpovedné za úlohy v oblasti regionálneho rozvoja) v spolupráci 
s okresnými a obvodnými úradmi vypracovalo bola správa, ktorú spolu so zásadami regio-
nálnej hospodárskej politiky prerokovala vláda v júli 1991 (pozri Uznesenie vlády č. 390/1991 
k Zásadám regionálnej hospodárskej politiky).  
 Z hľadiska regionálnej politiky bola významná novelizácia tzv. kompetenčného zákona 
z roku 1995, ktorou bolo schválené gestorstvo Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy 
a techniky SR pre úsek regionálneho rozvoja na centrálnej úrovni. Na krajských a okresných 
úradoch boli zriadené odbory regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov, ktoré mali 
vytvoriť podmienky pre komplexnejší a kvalitnejší výkon štátnej správy na úseku regionál-
neho rozvoja. 
 V období 1996 − 1998 bola veľká pozornosť venovaná legislatívnemu, administratívnemu 
a inštitucionálnemu rámcu regionálnej politiky na úrovni centra. V roku 1996 sa uskutočnil 
druhý krok reformy miestnej verejnej správy. Nezriadením vyššieho stupňa tzv. regionálnej 
samosprávy zostalo naďalej na štátnej správe, aby v regionálnom rozvoji plnila svoje neza-
stupiteľné úlohy.  
 Ďalším významným prvkom pri realizácii regionálnej politiky bolo prijatie „Koncepcie štát-
nej regionálnej politiky“ (uznesenie vlády č. 802, dňa 4.11.1997). Koncepcia vychádza 
z nového územno-správneho členenia (zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom 
usporiadaní SR). Podľa tejto „Koncepcie“ je na národnej úrovni potrebné spracovávať 
„Stratégiu regionálneho rozvoja“ a na ňu nadväzujúce regionálne podporné programy; na 
nižšej (regionálnej) úrovni sa majú spracovávať „Koncepcie hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja krajov“ a „Programy sociálneho a ekonomického rozvoja okresov“ (v zmysle zákona 
č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy).  
 V súčinnosti s „Koncepciou“ vláda v roku 1998 prijala uznesenie na zriadenie Národnej 
agentúry pre regionálny rozvoj, ktorá by mala realizovať štátnu regionálnu politiku a ďalšie 
uznesenie v súvislosti so stratégiou regionálneho rozvoja. Tento dokument mal formulovať 
ciele zamerané na redukovanie regionálnych diferencií, na zvyšovanie konkurencieschop-
nosti regiónov a zvyšovanie zamestnanosti, na riešenie otázok trhu práce a rozvoja vidiec-
kych oblastí. Ďalšie strategické ciele boli formulované v smere rozvíjania a posilňovania 
inštitucionálnej a administratívnej kapacity na vykonávanie komplexnej regionálnej politiky. 
Zámery v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia sa nepodarilo v plnej miere zabezpečiť. 
                                                 
17 OCHOTNICKÝ, P. (1995): Regionálna politika Európskej únie. Regionalizovaná štruktúrna politika 
v SR. TREND – Dokument, týždenník 14.6.1995. 
18 Tamtiež. 
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 Záväzok znižovať rozdiely medzi regiónmi SR a podporovať vytváranie pracovných miest 
najmä v regiónoch s nadpriemernou nezamestnanosťou sa nepodarilo splniť. Regionálne 
disproporcie v rámci SR sa neznížili hoci sa v tomto období uplatňoval program štátnej 
pomoci na rozvoj regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti prijatý v tejto podobe v roku 
1999, ale v skutočnosti fungujúci už od roku 1996. 
 Tieto neúspechy viedli vládu k tomu, že v tomto období za prioritu považovala vytvorenie 
funkcionálnych, finančných a ostatných predpokladov pre komplexnú regionálnu politiku. 
Vznikol post podpredsedu vlády so zodpovednosťou pre regionálny rozvoj. V roku 1999 
vzniklo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, gestor regionálneho rozvoja v SR. 
Súčasne vznikla Implementačná agentúra pre regionálny rozvoj pri ministerstve výstavby 
a regionálneho rozvoja, ktorá zabezpečovala úlohy v oblasti implementácie programov 
PHARE.  
 Od roku 1999 vláda schválila resp. pripravila niekoľko významných dokumentov pre 
zabezpečenie regionálneho rozvoja: 

 Dokument „Národná rozvojová stratégia – 1. časť Integrovaný plán regionálneho 
a sociálneho rozvoja SR stanovuje strategické ciele so strednodobým časovým 
horizontom a ktorý vymedzil prioritné regióny na realizáciu a čerpanie predvstupovej 
pomoci.  

 Príprava na tvorbu koncepcie regionálnej politiky, ktorou by sa vymedzil typ regionálnej 
politiky, ciele, nástroje, územné jednotky a inštitucionálny rámec, previazaný s návr-
hom reformy verejnej správy. Ako prvý dokument, vláda v roku 2000 prijala „Zásady 
regionálnej politiky SR“. Základným zákonom, ktorý umožní v plnej miere aplikovať 
princípy regionálnej politiky v SR a participovať krajine na štrukturálnej a kohéznej 
politike EÚ je „Zákon o podpore regionálneho rozvoja“ č. 503/2001 Z. z. (18.10. 2001). 
Zákon nadväzuje na zákony súvisiace s reformou verejnej správy v súvislosti s kom-
petenciami samosprávnych krajov a obcí pre oblasť regionálneho rozvoja. Zákon 
o podpore regionálneho rozvoja upravuje podmienky poskytovania podpory regionál-
neho rozvoja v záujme vyváženého trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja, ako aj s tým súvisiacu pôsobnosť orgánov štátnej správy a územnej samo-
správy. Legislatívna úprava tejto oblasti umožní vytvorenie transparentného systému 
podpory rozvoja regiónov. 

 V rámci predvstupového procesu vyjednávania s EÚ otvorilo Slovensko v roku 2001 
kapitolu „Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov“. Prijali sa doku-
menty potrebné na čerpanie predvstupovej pomoci a prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov EÚ – Integrovaný plán regionálneho a sociálneho rozvoja SR, Plán rozvoja 
vidieka SR, Národný environmentálny akčný plán a ďalšie. Vplyv týchto dokumentov na 
regionálny rozvoj spôsobil, že problémy podpory regionálneho rozvoja zostali výrazne 
sektorovo roztrieštené a sociálno-ekonomické rozdiely v rámci Slovenska sa nepoda-
rilo znížiť, skôr ešte viac v tomto období narástli. Svedčí to o nevhodnosti a neefek-
tívnosti programov podpory regionálneho rozvoja. 

 V rokoch 1999 – 2002 smeruje regionálna politika na Slovensku po rokoch nekon-
zistencie a častých zmien k svojej podobe. Táto podoba sa orientuje na regionálnu 
politiku EÚ so všetkými výhodami a záväzkami spojené s touto politikou. Inštitúcie 
zodpovedné za oblasť regionálnej politiky si plnia svoju gestorskú funkciu, naďalej však 
musia presvedčiť o opodstatnenosti takejto politiky. 

 V rámci tohto prístupu sa na naplnenie regionálnej politiky pripravujú dokumenty, a to 
„Národný rozvojový program“ spolu s Operačnými programami a ďalšie dokumenty, 
ktoré sa pripravujú podľa nariadení a programovacieho procesu a na ktorých je zalo-
žená regionálna politika Európskej únie. Domáca regionálna politika takto zostáva 
v tieni regionálnej politiky EÚ. 

 K prioritám vlády SR na rok 2003 patrilo prijatie strategického dokumentu − Národného 
rozvojového plánu, ktorý poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárstva 
a sociálneho rozvoja Slovenska a jeho regiónov, na bariéry ďalšieho rozvoja i návrhy 
na ich prekonanie prostredníctvom stanovenia rozvojových priorít a stratégií. Národný 
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rozvojový plán zároveň má zabezpečiť funkčnosť regionálnej politiky v symbióze 
so strednodobými hospodárskymi prioritami Slovenska (Lukáč, 2003)19. 

 

7.2  Riziká a problémy formovania systému regionálnej politiky 

• Slabé miesta regionálnej politiky. Napriek vyššie uvedeným aktivitám, ktoré boli 
zamerané na formovanie systému regionálnej politiky v ekonomike Slovenska podľa analýz 
vyplýva, že ekonomický rozvoj SR je v posledných rokoch charakterizovaný síce trvalým 
rastom HDP, ale je doprevádzaný vznikom a prehlbovaním výrazných rozdielov medzi 
regiónmi (krajmi, ale najmä medzi okresmi). Všeobecne možno konštatovať, že doterajšie 
vývojové trendy v oblasti regionálneho rozvoja boli okrem iného spôsobené i absenciou 
efektívne pôsobiacej regionálnej politiky. Tieto tendencie sa môžu presadzovať aj po vstupe 
do EÚ, lebo v podmienkach liberálnejšieho trhu sa ostrejšie prejaví nízka konkurencieschop-
nosť (atraktivita) už teraz ekonomicky zaostávajúcich regiónov v ekonomike Slovenska. 
 Základný problém je v tom, že regionálna politika, ktorá sa v uplynulom období realizovala 
v ekonomike Slovenska sa v rozhodujúcej miere presadzovala dielčími, navzájom neprepo-
jenými opatreniami. Pritom v poslednom období (približne po roku 1998) je regionálna poli-
tika v rozhodujúcej miere ovplyvňovaná zvonku a to predovšetkým požiadavkami vyplývajú-
cimi z prístupového procesu do Európskej únii. Keď vychádzame z toho, že vo vyspelých 
európskych štátoch sa realizuje domáca regionálna politika a regionálna politika Európskej 
únie je iba doplnková, vzniká základná otázka či ekonomika Slovenska bude mať dosť síl 
(predovšetkým zdrojov) na realizáciu efektívnej domácej regionálnej politiky. Vychádzame 
z obmedzenosti domácich zdrojov a potreby kofinancovať projekty realizované v rámci 
Európskej únie. 
 Vyššie uvedené kroky v oblasti regionálnej politiky nevychádzali z cieľa budovať 
komplexný systém regionálnej politiky, ktorého jednotlivými prvkami malo byť plánovanie a 
programovanie regionálneho rozvoja na národnej a regionálnej úrovni, ďalej implementácia 
plánov a programov s využitím priamych a ekonomických nástrojov a nakoniec hodnotenie a 
monitorovanie rozvoja v jednotlivých regiónoch ako i hodnotenie dopadu realizovaných 
programov a plánov na rozvoj regiónov. V tomto systéme majú významné postavenie inštitú-
cie koordinujúce rozvoj v regiónoch (inštitúcie verejnej správy) ale najmä inštitúcie imple-
mentačné, ktorých úlohou by malo byť tvorba, realizácia a hodnotenie projektov ovplyvňujú-
cich regionálny rozvoj. Uvedený systém by mal byť legislatívne zabezpečený s vymedzením 
kompetencií jednotlivých aktérov ovplyvňujúcich regionálny rozvoj.  
 Trend prejavujúci sa v raste regionálnych disparít bude pokračovať ak sa nepodarí vytvo-
riť podmienky pre dobudovania národného systému plánovania a regulovania regionálneho 
rozvoja tak aby bol schopný prijať a realizovať opatrenia vyzretej a finančne významne 
dotovanej regionálnej politiky EÚ ako i realizovať efektívnu domácu regionálnu politiku. 
 

• Nutnosť odstraňovania slabých miest regionálnej politiky. K tomu je potrebné dobu-
dovať inštitucionálnu základňu integrovane pojatého systému tak, aby nevznikli paralelné 
inštitucionálne štruktúry pre realizáciu národnej regionálnej politiky a regionálnej politiky EÚ. 
 Uvedené podmienky sa mali vytvoriť už v predvstupovej fáze tak, aby už v prvých rokoch 
po vstupe do EÚ bolo možné získať finančné zdroje zo štrukturálnych fondov (ŠF) a Kohéz-
neho fondu (KF) predbežne na roky 2004 – 2006 rozpočtované vo výške 1,7 mld. EUR. 
 V tejto súvislosti je možné konštatovať, že rozpočtované zdroje EÚ spolu so zdrojmi verej-
ných rozpočtov SR môžu pozitívne ovplyvniť vytváranie vecných podmienok zvyšovania 
atraktivity regiónov pre rozhodovanie podnikateľských subjektov o lokalizácii svojich aktivít a 

                                                 
19 LUKÁČ Zs. (2003): Regionálny rozvoj v kontexte prístupu Slovenskej republiky do EÚ. In: 
Regionálny rozvoj v kontexte prístupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Zborník príspevkov 
z Národného fóra/konferencie, Bratislava 2003. 
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investícií, ktoré sú rozhodujúcimi činiteľmi ekonomického rozvoja regiónov a zabrzdenia 
možných negatívnych tendencií prehlbovania regionálnych disparít. 
 Ďalším, ešte závažnejším problémom je vytvorenie zodpovedajúcej inštitucionálnej 
štruktúry a to nielen administratívnych kapacít orgánov ktoré vo vzťahu k jednotlivým štruktu-
rálnym fondom budú plniť funkciu manažérskych, platobných a monitorovacích jednotiek, ale 
najmä kapacitne dostačujúcich inštitúcií – implementačných jednotiek, ktoré musia zabezpe-
čiť celý proces prípravy realizácie a hodnotenia realizačných projektov. 
 Vzhľadom k tomu, že rad výskumno-vývojových a inžiniersko-projektových organizácií, 
ktoré mohli plniť funkciu implementačných jednotiek zanikol, nebude zrejme možné v období 
po vstupe do EÚ zriadiť a personálne dobudovať inštitúcie – implementačné jednotky pre 
všetky oblasti podpory. Hrozí reálne riziko, že sa zopakuje situácia že pre nedostatok kvalit-
ných projektov neboli čerpané rádovo menšie finančné prostriedky z predvstupových fondov. 
 Uvedený stav, ako ukazujú skúsenosti z nedostatočného čerpania predvstupových fondov 
môže mať ďalšie negatívne mimoekonomické dôsledky. Môže dôjsť k dezilúzii časti obyva-
teľstva z očakávaných politicky prezentovaných výhod vstupu do EÚ najmä ak týmito 
prostriedkami nebudú kompenzované negatívne dopady vstupu do EÚ, ktoré sa prejavia 
v niektorých odvetviach a regiónoch. 
 

8. Súhrnné hodnotenie vecných a systémových podmienok rozvoja regiónov 
v období transformácie slovenskej ekonomiky (1989 – 2001)  

• Zložitá (kritická) situácia v problematike regionálneho rozvoja. Na základe zhodno-
tenia sídelno–priestorových, demografických, ekonomicko–štrukturálnych a environmentál-
nych súvislostí rozvoja regiónov v ekonomike Slovenska môžeme konštatovať, že problema-
tika regionálneho rozvoja sa v transformačnom období dostala do zložitej (kritickej) situácie. 
Sprevádza ju: nárast regionálnych disparít, zložitá situácia pri riešení územnosprávnej orga-
nizácie sídiel v rámci decentralizácie štátnej správy, odborná nepripravenosť orgánov územ-
nej samosprávy prevziať v rámci decentralizácie kompetencie štátnej správy, slabá zaintere-
sovanosť občanov na lokálnej a regionálnej samospráve, zhoršujúca sa životná úroveň 
najmä vo vidieckych (rurálnych) regiónoch. 
 Z uskutočnenej analýzy rozvoja regiónov v podmienkach transformácie slovenskej ekono-
miky možno identifikovať tendencie, ktoré v uplynulých rokoch ovplyvnili a budú aj v nasle-
dujúcom období svojou mierou vplývať na rast konkurencieschopnosti alebo marginalizácie 
jednotlivých regiónov v ekonomike Slovenska. Bez toho, že by našim cieľom bolo identifi-
kovať tieto trendy vyčerpávajúco, uvedieme tie, ktoré pokladáme za významné:  

 Dopady sociálno-ekonomického vývoja na regionálny vývoj − Regionálny vývoj je 
značne ovplyvňovaný sociálno-ekonomickým vývojom, ktorý je poznačený neukonče-
nou transformáciou ekonomiky a hospodárstva. Celkove vývojovú situáciu charakteri-
zuje absencia dlhodobej efektívnej hospodárskej a spoločenskej stratégie. Celkove 
zložitý hospodársky rozvoj Slovenska v transformačnom období, jeho smerovanie i 
zvolené nástroje, vytvárajú zložité (i keď diferencované) podmienky v hospodárskych 
základniach väčšiny regiónov a prehlbujú tak regionálne disparity s negatívnymi 
dopadmi i do sociálnej sféry.  

 Reforma verejnej správy − Hoci na začiatku 90. rokov bola reforma verejnej správy 
jednou z najrozsiahlejších (obnova samosprávnosti obcí, právnej subjektivity obcí, 
vznik regionálnych združení obcí, aplikácia Programu obnovy dediny, aktivity mimo-
vládnych organizácií …), v ďalšom období však tieto zmeny neboli ani dostatočne 
rýchle, ani komplexné, ani systémové a aj preto doterajšie efekty v riešení nerovnováh 
a konfliktných zauzlení regionálneho rozvoja sú zatiaľ značne problematické.  

 Prehlbovanie regionálnych disparít − Dôsledkom kvantitatívnych i kvalitatívnych 
zmien v rámci transformačného procesu sa prehlbujú regionálne disparity. Jasnejšie sa 
formuje línia vymedzujúca jednak skupinu regiónov s pomerne dobrými rozvojovými 
dispozíciami, ale taktiež nepomerne väčšia skupinu regiónov, ktorú charakterizuje 
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nerovnomerný hospodársky ale i sociálny rozvoj. Táto línia nadobúda aj jasnejšie 
priestorové kontúry − v smere od Bratislavy na východ republiky sa komplikujú pod-
mienky sociálno-ekonomického rozvoja regiónov. Dochádza k rozširovaniu trhliny 
medzi regiónmi, resp. skupinami regiónov, najmä medzi Bratislavou (príp. Bratislav-
ským krajom či západným Slovenskom) a ostatnými regiónmi Slovenska (juhom stred-
ného a východným Slovenskom). Regionálne disparty sú prejavom a dôsledkom 
prejavu transformačných zmien v oblasti makro a mikroekonomiky (najmä zmeny 
podielu primárneho a sekundárneho sektoru, terciarizácie ekonomiky a jej regionálnych 
prejavov, prudkého rastu podielu súkromného sektoru na tvorbe HDP, diferencovaného 
vstupu zahraničného kapitálu a rastu zahraničných a medzinárodných firiem, transfor-
mácie veľkých štátnych firiem a nárastu malých a stredných podnikov, aby sme vyme-
novali niektoré regionálne relevantné), 

 Zhoršovanie demografickej situácie − Zhoršovanie populačnej situácie SR je spo-
jené s výraznou zmenou demografického správania obyvateľov SR v 90-tych rokoch. 
Hlavne v mestách, v ktorých teraz dozrieva populačne silná generácia do potenciál-
neho obdobia uzavretia manželstiev, je veľký nedostatok disponibilných a dostupných 
bytov. Nepriaznivá je demografická situácia najmä v južných okresoch západného a 
stredného Slovenska. 

 Priestorový pohyb (migrácia) − Vnútroregionálna migrácia (v rámci okresu) zostáva 
síce prevládajúcou formou, ale výraznejšie sa začína prejavovať i migrácia medzire-
gionálna − najmä do ekonomických centier s relatívne väčšou ponukou pracovných 
príležitostí. Vnútorná sídelná migrácia je charakteristická hlavne značnou redukciou 
migračných prúdov do miest, čo je jednak dôsledok zmrazenia bytovej výstavby najmä 
v mestách, ale na druhej strane aj oslabením migračnej atraktivity miest, ako i znač-
ného vyčerpania populačných zdrojov SR.  

 Vývoj už od počiatku 90-tych rokov signalizuje dekoncentračné tendencie v priestoro-
vom rozložení obyvateľstva, ktoré v druhej polovici 90-tych rokov nabrali jasné kontúry 
suburbanizácie, resp. dezurbanizácie.  

 Rozloženie kvality ľudského a sociálneho potenciálu − Skutočnosť, že kvalitný 
ľudský a sociálny potenciál (populačne, vzdelanostne, civilizačne) je ešte stále sústre-
dený najmä vo väčších mestách, komplikuje naštartovanie rozvojových trendov najmä 
na vidieku, v menších mestách, ale i regionálne existujú výrazné rozdiely, čo vytvára 
značne odlišné „východiskové" podmienky i rozvojové predpoklady. 

 Prehlbovanie sociálnej polarizácie spoločnosti − dochádza k formovaniu novej 
sociálnej štruktúry obyvateľstva, kde sa začínajú jasne prejavovať procesy diferenciá-
cie spoločnosti, vytvorené najmä novými vlastníckymi vzťahmi. V tomto procese 
dochádza ku zvýrazňovaniu regionálnych sociálnych disparít v dôsledku životných 
podmienok a životných perspektív, ktoré sú zložité a sú spojené i s celým radom 
psycho-sociálnych problémov obyvateľstva.  

 Profilovanie problémových sociálnych skupín − Ide o rizikové skupiny obyvateľstva, 
kam sa začleňujú najmä rómska populácia, mládež, staršia generácia, mladé rodiny, 
neúplné rodiny, dlhodobo nezamestnaní, ľudia s nižším vzdelaním. Ide prevažne o 
skupiny, ktoré sú zvyčajne výrazne koncentrované v istých regiónoch či sídelných 
typoch. 

 Profilovanie regiónov chudoby − Najmä regióny východného a južnej časti stred-
ného Slovenska majú často charakter „regiónov chudoby“, ktoré charakterizuje vysoký 
a stále rastúci počet nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných, rast počtu 
sociálne odkázaných, nízke príjmy ekonomicky aktívneho obyvateľstva, nízky ekono-
mický rozvoj ako i nedostatočná civilizačná vybavenosť.  

 V regiónoch najviac postihnutých nevyhnutnou a rozsiahlou reštrukturalizáciou prie-
myslu (najmä v špeciálnom a ťažobnom priemysle), ale i regiónoch s výraznejšou 
orientáciou na poľnohospodárstvo je vysoká nezamestnanosť, pričom sa nedarí 
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dostatočne rýchlo a efektívne realizovať potrebné štrukturálne premeny na jej 
redukciu. 

 Zaostáva sociálno-ekonomická úroveň prihraničných okresov ležiacich najmä na 
juhovýchodných a severovýchodných hraniciach SR. Pretrváva nedostatočné napoje-
nie týchto území (ale i iných území) SR na hlavné komunikačné ťahy (medzinárodné 
a na hlavné mesto), čo výrazne prispieva k nezáujmu investorov, najmä zahraničných, 
o tieto územia. 

 Prehlbuje sa odlišnosť vidieckeho prostredia, ktoré je komparatívne nevýhodné 
voči prostrediu mestskému, obce vo vidieckych oblastiach majú nepriaznivé podmienky 
pre podnikanie a dochádza ku starnutiu vidieckeho obyvateľstva. 

 Formovanie marginálnych regiónov − Ide o regióny, kde sa kumulujú problémy 
ekonomické s problémami sociálnymi, ktoré v podmienkach pôsobenia trhu nie sú 
atraktívne a konkurencieschopné. Charakterizuje ich zhoršovanie demografickej, vzde-
lanostnej štruktúry obyvateľov, čím sa znižuje kvalita ich ľudského potenciálu, rastie 
počet dlhodobo nezamestnaných a sociálne odkázaných obyvateľov. Ich špecifiká sa 
prejavujú aj v nízkych príjmoch ekonomicky aktívneho obyvateľstva, vo vysokej miere 
závislosti na sociálnych príjmoch, v slabej úrovni priemyslu a služieb, v nižšej kvalite 
dopravných komunikácií a dopravného spojenia, v nízkom zastúpení modernej infra-
štruktúry (najmä komunikačnej a informačnej…), v nezáujme zahraničného kapitálu 
atď. 

 Prehlbuje sa regionálna diferenciácia v miere nezamestnanosti. Okresy a kraje 
s vysokou mierou nezamestnanosti majú aj vyššiu mieru dlhodobej nezamestnanosti. 
Nepriaznivá je aj vnútorná štruktúra nezamestnanosti. Charakterizuje ju vysoký podiel 
uchádzačov o prácu na jedno voľné pracovné miesto, vysoký a stále narastajúci podiel 
dlhodobo nezamestnaných. Vysoký je podiel nezamestnaných medzi absolventmi škôl, 
ženami a sociálne slabšími skupinami občanov. Vývoj nezamestnanosti ovplyvnený aj 
nedostatočnou väzbou medzi školským systémom a trhom práce, nevhodným pome-
rom medzi sociálnymi a pracovnými príjmami, nízkou mobilitou pracovnej sily, obme-
dzenými možnosťami použitia nástrojov aktívnej politiky trhu práce.  

 Dominantnou charakteristikou ekonomickej štruktúry a potenciálu regiónov SR 
je vzťah centrum − periféria. Vo väčšine ekonomických činností a ukazovateľov 
vyniká centrálne postavenie Bratislavy, ďalej Košíc a v širšom okruhu hodnotenia sa 
k nim pridávajú okresy s výrazne rozvinutými a urbanizovanými centrami − Žilina, 
Banská Bystrica, Prešov, Trnava, Trenčín a Nitra (súčasné sídla krajov).  

 Regionálna nerovnosť a tým aj konkurencieschopnosť sa v regiónoch SR prejavila 
nerovnakou vybavenosťou základnou a vyššou infraštruktúrou (doprava, telekomuni-
kácie, energetika, voda, ekologické zariadenia atď.) ako i rozdielnou úrovňou regionál-
neho rozloženia výskumu a vývoja.  

 Doterajšie odvetvové politiky a ich nedostatočná koordinácia prispievajú k oslabova-
niu atraktívnosti a konkurencieschopnosti problémových regiónov, čím jednak 
prehlbujú ich problémovosť a tiež zvyšujú náročnosť revitalizačných aktivít. K tomu 
prispieva aj nejasná regionálna politika štátu a celkove nesystémové a nekoncepčné 
prístupy a riešenia, ktoré napriek množstvu vynaložených prostriedkov nepriniesli 
želané výsledky. 

 Absencia účinných nástrojov a politík na riešenie narastajúcich regionálnych 
disparít − Riešenia existujúcich medziregionálnych rozdielov a vytváranie podmienok 
(zdrojových, investičných, …) pre nevyhnutné zmeny v ekonomickom a sociálnom 
rozvoji najmä problémových regiónov, sú zatiaľ málo efektívne a výrazne zaostávajú 
za zámermi v tejto oblasti.  

 Reštrukturalizácia regionálnej ekonomiky zaznamenala dva silné pohyby: jeden má 
tendenciu priemyselného poklesu a regionálnej krízy, druhý má tendenciu priniesť nové 
impulzy pre rozvoj malého a stredného podnikania, služieb podporujúcich podnikanie, 
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zvýšiť prílev zahraničného kapitálu a uskutočniť štrukturálnu zmenu regiónov podľa 
nových ekonomických podmienok. 

 Zahraničné rozvojové investície sú dôležitý faktor regionálneho rozvoja. Tento 
proces si vyžaduje čas, pretože zahraničné rozvojové investície sú na Slovensku iba 
krátke obdobie a dôležité investície na zelenej lúke prichádzajú len v posledných 
rokoch. To znamená, že región potrebuje silné kompetencie byť schopný vytvoriť 
regionálnu súťaž v príťažlivosti pre zahraničných investorov, ktorá pomáha vytvárať 
lepšie prepojenie medzi zahraničnými rozvojovými investíciami a regionálnym rozvojom 
a lepšou vzájomnou interakciou s regionálnou priemyselnou štruktúrou. 

 Rozvoj informačných a poradenských služieb (po prvý krát v histórii na súkromnej 
báze).  

 Nárast lokálnych iniciatív, ktoré vytvárajú vhodné podmienky pre implementáciu 
endogénnych rozvojových stratégií. 

 Slovenská ekonomika, ako i regionálna politika ukončila štyridsaťročnú izoláciu a začala 
operovať v „prostredí európskeho systému“. V súvislosti s východiskovým stavom, táto cesta 
nie je a nikdy nebude ľahká, pritom nový priestor ponúka krajine i jej regiónom povzbudivý 
návod pre budúci rozvoj. 
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III. TYPOLÓGIA REGIONÁLNEJ DIFERENCIÁCIE SR 

1. Regionálny vývoj ako profilovanie regionálnych disparít 

• Narastanie nerovnovážnosti sociálno-priestorovej situácie. Realizované analýzy 
preukázali, že regionálny rozvoj na Slovensku je v súčasnosti poznačený tak rezíduami 
predchádzajúceho sociálno-priestorového vývoja pred rokom 1989, ale i novými transformač-
nými problémami ovplyvňujúcimi a prehlbujúcimi medziregionálne disparity. Predstavuje to 
pomerne značný rozsah sociálnych, hospodárskych, kultúrnych, civilizačných i ekologických 
problémov, ktoré sa podieľajú na náraste nerovnovážnosti súčasnej sociálno-priestorovej 
situácie SR. Prejavuje sa tu aj vplyv značných rozdielov v kvalite i aktivite ľudských a sociál-
nych potenciálov, v predpokladoch, možnostiach a dynamike modernizačného procesu, ako i 
v podmienkach spoločensko-ekonomického rozvoja, v investičnej atraktivite regiónov atď.  

• Charakter regionálnych disparít. Z realizovaných analýz taktiež vyplýva, že v súčas-
nosti sú pre Slovensko charakteristické výrazné regionálne disparity, pričom evidentné 
rozdiely sú medzi západnými a východnými okresmi (časťami SR) ako i medzi urbánnymi 
a rurálnymi oblasťami SR a okrem toho existujú i rôzne špecifické rozdiely medzi regiónmi. 
Regionálne disparity závisia od viacerých faktorov. Rôzne oblasti (problémové vrstvy), ktoré 
diferencujú regióny SR a predstavujú relevantné faktory tejto diferenciácie (sú to i nami 
použité faktory (ekonomické, krajinno-ekologické, environmentálne, infraštruktúrne, sociálne, 
urbanizačné, sídelné i ľudského potenciálu) – vytvárajú širokodimenzionálnu mozaiku 
rôznych pohľadov (dispozícií), ktoré v syntéze dávajú komplexnejší obraz podobností 
i rozdielov regiónov s priemetom až do typologickej podoby regionálnej diferenciácie Sloven-
ska. 

• Multidimenzionálny proces prehlbovania sociálno-ekonomických regionálnych 
rozdielov. Transformačné procesy, spojené so zásadnými systémovými zmenami spoloč-
nosti, rámcované novou politickou, hospodársku, sociálnou a správnou situáciou, majú svoje 
výrazné a významné sídelné a regionálne priemety. Interaktívne pôsobenie týchto zmien 
a procesov je na regionálnej úrovni spojené s novými podmienkami pre sídelný a regionálny 
rozvoj. Vzhľadom na značne odlišné „štartovacie pozície“ z ktorých vstupovali regióny SR do 
transformačného procesu dochádza k prehlbovaniu sociálno-ekonomických diferenciácií, 
resp. profilovania nových pozícií regiónov na kontinuu jadro – periféria (rozvinutý – nerozvi-
nutý).  
 Existujúca problémovosť sociálno-priestorovej situácie SR je špecifická tým, že profilujúce 
sa regionálne disparity sú ovplyvňované štrukturálnymi zmenami v ekonomike, ktoré sa 
spájajú s nerozvinutosťou komunikačnej a technickej infraštruktúry, čo je podporované 
špecifickými geografickými podmienkami SR. Vývoj týchto regionálnych rozdielov či regionál-
nej polarizácie má však významné pozaďové sociálne súvislosti. V pozadí týchto rozdielov 
totiž stojí aj diferenciácia v sociálnej a demografickej štruktúre, v miere nezamestnanosti, ale 
i v sociálnej dynamike, ako i procesy migrácie obyvateľstva, ktoré sú nimi vyvolané. Para-
lelne s priestorovými disparitami prehlbujú sa teda na Slovensku v súčasnosti i disparity 
sociálne, ktoré sa spravidla tiež viažu a koncentrujú regionálne.  
 Uvedené analýzy sociálno-priestorovej situácie SR signalizujú, že došlo ku značnému 
narušeniu sociálno-priestorovej rovnováhy SR, k prehĺbeniu regionálnych disparít a ku kon-
centrácii sociálnych a ekonomických problémov v určitých územiach a regiónoch, čo sa 
premieta i do typologickej diferencovanosti regiónov či územných celkov.  
 Získané analytické podklady poskytujú dostatočný základ pre vymedzenie relevantnej 
typológie regiónov SR s dôrazom na vymedzenie regionálnej diferenciácie, na identifikáciu 
problémových regiónov a bariér ich rozvoja a na celkové sprehľadnenie sociálno-priestorovej 
situácie SR postavenej na multidimenzionálnom základe.  
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  Typologické sprehľadnenie regionálnej situácie SR stavia na širokodimenzionálnom 
zachytení špecifík (dispozícií a potenciálov) každého z okresov SR a jeho typologickom 
zaradení do skupiny (typu) na základe podobnosti v rámci skupiny a odlišnosti od iných 
typov. Tieto klasifikačné a typologické analýzy stavali údajovo na empirických štatistických 
dátach a boli pri nich využité viaceré matematicko-štatistické analytické metódy (faktorová 
analýza, bivariačná a multivariačná analýza, clustrová analýza). Typológia prináša dôležité 
výsledky a ponúka viacero rovín pohľadov na regionálnu diferenciáciu v SR.  
 

2.  Problémové oblasti typológie 

Jednotlivé problémové oblasti či významové vrstvy vytvárajú špecifickú regionálnu diferen-
ciáciu, typologickú odlišnosť vypovedajúcu o danej špecifickej oblasti. Vzhľadom na výz-
namný poznávací efekt dielčích klasifikačných a typologických analýz v týchto jednotlivých 
problémových oblastiach uvedieme najskôr stručnú charakteristiku stavu a typologické 
sprehľadnenie týchto problémových oblastí, tvoriacich významné, relevantné problémové 
vrstvy sumárnej syntetickej typológie regiónov SR. 
 
 2.1  Hospodárska oblasť 

• Zamestnanosť a trh práce na okresnej úrovni. Ak analyzujeme hospodársku oblasť 
v zmysle regionálnych špecifík zamestnanosti a trhu práce môžeme konštatovať, že táto je 
poznačená vývojom, ktorý svedčí o prudkom poklese zamestnanosti obyvateľstva, neustále 
sa prehlbujúcej nerovnováhe na regionálnych trhoch práce a nízkej intenzite formovania 
podnikateľského prostredia. V súčasnosti, najmä zmiernenie procesu globálnej, v niektorých 
prípadoch i regionálnej nezamestnanosti, vedie iba k nepatrnému zmierneniu regionálnych 
disparít v danej oblasti. 
 Priestorová diferenciácia koeficientu zamestnanosti obyvateľstva a trhu práce zostala 
viac-menej zachovaná. Pomyselná línia, juhozápadného až severovýchodného smeru, člení 
územie SR na región s priemernou a nadpriemernou hodnotou koeficientu, nachádzajúci sa 
na západ od spomenutej línie (okresy mesta Bratislavy, Piešťany, Skalica, Považská 
Bystrica) a na región s neustále sa prehlbujúcim negatívnym vývojom trhov práce, na východ 
od uvedenej línie (okresy Sabinov, Gelnica, Košice-okolie, Sobrance, Poltár, Kežmarok); 
 Okresy Bratislava a Košice, ako i okresy Banská Bystrica a Žilina si uchovali svoje domi-
nantné pozície a majú najvyššie koeficienty zamestnanosti. K výraznému zlepšeniu situácie 
prišlo najmä v okresoch v zázemí Bratislavy (Pezinok, Senec a Malacky).  
 Do špecifickej pozície sa dostali viaceré okresy, kde v r. 1996 prišlo k ich rozdeleniu na 
viacero okresov, resp. odčleneniu územia a k vzniku nových okresov. V súčasnosti pôvodný 
„jadrový“ okres dosahuje nadpriemerné (napr. Banská Bystrica, Zvolen, Nitra a i.) a nové, 
odčlenením vytvorené okresy (napr. Brezno, Detva, Zlaté Moravce a i.) výrazne podprie-
merné hodnoty koeficientu zamestnanosti obyvateľstva a trhu práce. Aktuálny stav, na jednej 
strane svedčí o dominantnom postavení a „posilňovanej“ pozícii jadrových, na druhej strane 
o neustále sa zostrujúcich problémoch a regionálnych disparitách v zamestnanosti obyvateľ-
stva a trhu práce v „novovzniknutých“ okresoch;  
 Naďalej alarmujúca situácia na trhoch práce je takmer vo všetkých okresoch juhosloven-
skej kotliny, Košického a Prešovského kraja, Hornonitrianskeho regiónu, severnej Oravy 
a Kysúc.  
 Naďalej pretrváva problematická situácia v zamestnanosti obyvateľstva a na trhu práce 
v Prešovskom kraji, kde získané bodové skóre je nižšie ako ½ priemeru SR. Ani uplatnenie 
nepriamych a priamych nástrojov regionálnej politiky sa neprejavilo zlepšením situácie na 
regionálnom trhu práce a neviedlo k želateľnému rozvoju podnikateľských aktivít.  
 

• Diferenciácia okresov na základe ukazovateľov produkčnej výkonnosti. Analýza 
priestorovej diferenciácie podľa ukazovateľov produkčnej výkonnosti, bezprostredne odráža 
formovanie a lokalizáciu hospodárskych ťažísk v období socialistického vývoja, úspešnosť 
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transformačného procesu a jeho vplyv na regionálnu ekonomiku, a v neposlednom rade 
zohľadňuje regionálne špecifiká. Aj v tejto oblasti je zreteľná vedúca pozícia nosných pólov 
rozvoja (Bratislavský, Košický, Banskobystrický) a „rozvojových línií“ (najmä Považský 
rozvojový koridor), kým okrajové − periférne regióny prejavovali znaky, nielen polohovej, ale 
i hospodárskej marginality. Rozpätie koeficientu produkčnej výkonnosti na úrovni okresov SR 
(31. 12. 2001) zostáva stále veľmi výrazné (max. 100 bodov dosiahli okresy mesta Brati-
slavy, min. 10,1 bodov, okres Gelnica).  
 Popri uvedených nosných ťažiskách rozvoja, sa na území SR výraznejšie formovali i 
ďalšie − Žilina a Trnava − ktoré spoluvytvárajú kostru hospodárskych, priemyselných regió-
nov Slovenska. Zvýšená investičná činnosť v tzv. „nebratislavských“ okresoch Bratislavského 
kraja, viedla k výraznému rastu hodnoty ich produkčného ukazovateľa a ku zmene ich typo-
logickej príslušnosti. 
 Na druhej strane priestorovo sa rozšíril región, s podpriemernou až veľmi nízkou produk-
čnou výkonnosťou, kam patria okresy Podunajskej nížiny, Juhoslovenskej kotliny a s výnim-
kou okresov Košice a Humenné, takmer celý východoslovenský región, ktoré tvoria ťažisko 
problémových typov v tejto oblasti.  
 
Mapa č. 1 

 
 Na základe uvedeného hodnotenia ekonomickej situácie regiónov v oboch uvedených 
skupinách parciálnych evalvačných ukazovateľov, možno okresy Slovenska podľa komplex-
ného ukazovateľa ekonomickej úrovne, zaradiť do piatich skupín. 
 Prvú skupinu tvoria okresy s najvyššou ekonomickou úrovňou. Potvrdilo sa výsostne 
dominantné postavenie okresov Bratislavy a Košíc ako hlavných ekonomicko-sídelných 
pólov rozvoja Slovenska. Pomerne silnú pozíciu v tejto skupine má územie v centrálnej časti 
Stredného Slovenska. Ide o jadrá − nosné ekonomicko-sídelné články − v regiónoch 
Pohronia (Banská Bystrica) a Považia (Žilina). 
 Druhú skupinu tvoria okresy s vyššou ako priemernou ekonomickou úrovňou, kde patrí 
značná časť západného a severného Slovenska. V západnej časti územia Slovenska, 
rozvojovým jadrom v tejto skupine je okres Trnava, ostatné okresy Bratislavského kraja 
(okrem Senice), prakticky celé Považie (okresy Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, 
Ilava a Púchov) a okres Nitra. V severnej časti stredného Slovenska do tejto skupiny patrí 
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Martin, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Poprad. V južnej časti stredného Slovenska možno 
do tejto skupiny zaradiť okresy Žiar nad Hronom, Zvolen a Banská Štiavnica. 
 Tretiu skupinu tvoria okresy s priemernou ekonomickou úrovňou. V západnej časti územia 
Slovenska do tejto skupiny patria okresy Senica, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa Topoľčany 
a Prievidza. V strednej časti Slovenska sú to okresy Ružomberok, Tvrdošín a Bytča. Vo vý-
chodnej časti Slovenska možno sem zaradiť okresy Prešov a Humenné. 
 Štvrtú skupinu tvoria okresy s nižšou ako priemernou ekonomickou úrovňou. V západnej 
časti Slovenska do tejto skupiny patria okresy Myjava, Komárno, Nové Zámky, Levice, Zlaté 
Moravce, Partizánske. V strednej časti Slovenska okresy Turčianske Teplice, Žarnovica, 
Krupina, Lučenec. Brezno a Revúca. Vo východnej časti Slovenska do tejto skupiny patria 
Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Bardejov Svidník, Michalovce a Rožňava. 
 Piatu skupinu tvoria okresy s podpriemernou ekonomickou úrovňou. Do tejto skupiny 
v rozhodujúcej miere patria okresy južnej časti stredného Slovenska a okresy východného 
Slovenska. V južnej časti stredného Slovenska ide o okresy Veľký Krtíš, Detvu, Poltár 
a Rimavskú Sobotu. Vo východnej časti Slovenska ide o 11 okresov: Kežmarok, Levoča, 
Sabinov, Gelnica, Košice – okolie, Trebišov, Vranov nad Topľou, Medzilaborce, Stropkov, 
Snina a Sobrance.  
 Napriek určitej dynamike v uvedenej typológii regiónov, na základe ekonomických kritérií 
a k určitým presunom medzi jednotlivými skupinami regiónov možno súhrnne uviesť, že 
v súčasnosti sa na južnom a východnom území Slovenska vytvára súvislý pás regiónov 
s nižšou ako priemernou a podpriemernou ekonomickou úrovňou. 
 

 2.2 Oblasť ľudských potenciálov 

• Trendy v populačnom vývoji Slovenska v okresoch Slovenska. Populačný vývoj 
Slovenska počas transformačného obdobia charakterizuje starnutie obyvateľstva. Tento 
vývoj začal ešte v predtransformačnom období a v poslednom desaťročí sa prehĺbil. Za po-
sledné desaťročie (1991 − 2001) sa znížilo predovšetkým zastúpenie predproduktívneho 
obyvateľstva (z 24,9% na 18,9%) čo je spojené predovšetkým s výraznou redukciou priro-
dzených prírastkov.  
 Existujú výrazné rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska z hľadiska ich populačnej 
situácie. Tu je výrazná najmä západo-východná polarizácia. Všetky okresy západného 
Slovenska sa nachádzajú v oblasti s nepriaznivou populačnou situáciou. Existuje taktiež 
výrazná severo-južná polarizácia v populačno-demografickej situácii, kde najmä južné okresy 
sú populačne najproblémovejšie. 
 Z uvedeného vyplýva, že na západnom a v južnej časti stredného Slovenska prevládajú 
okresy so stagnujúcim až stabilizovaným typom populácie, na východnom Slovensku okresy 
so stabilizovaným až stabilizovaným rastúcim typom populácie a na severe stredného sú 
okresy s progresívnym typom populácie.  
 Vývojovo možno vysledovať trend znižovania indexu vitality a ďalšie zhoršovanie popu-
lačnej situácie čoraz väčšieho územia SR. K r. 2001 sa presúva zaradenie okresov SR 
prevažne do stagnujúceho a tiež regresného typu. Niektoré regióny najmä západného Slo-
venska majú skoro výlučne regresný typ populácie svojich okresov, čo v kontexte s ich rela-
tívne priaznivým ekonomickým rozvojom vytvára zložitú vývojovú situáciu.  
 Z hľadiska populačnej kvality (v štatistickom význame) je na tom najlepšie Prešovský kraj, 
kde má výrazné zastúpenie detská zložka obyvateľstva. Vo všetkých okresoch tohoto kraja 
prevyšuje predproduktívne obyvateľstvo poproduktívne. Priaznivá populačná situácia 
charakterizuje i stav v severných okresoch stredného Slovenska. 
 Prehlbuje sa odlišnosť vidieckeho prostredia, ktoré je komparatívne nevýhodné voči 
prostrediu mestskému, obce vo vidieckych oblastiach majú nepriaznivé podmienky pre 
podnikanie aj v dôsledku starnutia vidieckeho obyvateľstva. 
 Regionálne rozdiely sú i v sociálno-demografických charakteristikách ľudských zdrojov 
ako i kvalifikačnej úrovni pracovných síl. Existujú rozdiely medzi kvalitou ľudských poten-
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ciálov v Bratislave a ostatných krajských mestách, ale i medzi skupinami mestských sídiel 
ako i medzi mestom a dedinou. 
 
Mapa č. 2 

 
  

• Trendy vo vývoji vzdelanostnej štruktúry v okresoch a krajoch Slovenska. Vývoj 
vzdelanostnej štruktúry obyvateľov SR už niekoľko desaťročí vykazuje priaznivý trend. Za 
posledné desaťročie (1991-2001) sa znížil predovšetkým podiel obyvateľov so základným 
vzdelaním z 38,2% na 26%, percentuálne zastúpenie obyvateľov so stredným vzdelaním 
zostalo takmer nezmenené, mierne stúplo zastúpenie obyvateľov s úplným stredným vzdela-
ním a zvýšilo sa zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných ľudí (z 7,7% na 9,7%).  
 Na úrovni krajov sa rozdiely v zastúpení jednotlivých vzdelanostných stupňov výraznejšie 
neprejavujú. Výnimku tvorí Bratislavský kraj, v ktorom je výrazne najnižšie zastúpenie 
obyvateľov so základným vzdelaním a naopak výrazne najvyššie zastúpenie obyvateľov 
s vysokoškolským vzdelaním (v r. 2001 takmer dvojnásobok celoslovenského priemeru). 
Najvyššie zastúpenie obyvateľstva so základným vzdelaním má Nitriansky kraj (takmer 
30%), nasleduje Banskobystrický (28,35%), Prešovský (28,25%) a Trnavský (27,75%).  
 V zastúpení vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva má výrazne najlepšiu situáciu Brati-
slavský kraj, nasleduje Košický a Žilinský kraj. Najhoršie je na tom Trnavský kraj.  
 Počas transformačného obdobia došlo vo všetkých krajoch k vylepšeniu vzdelanostnej 
štruktúry obyvateľstva v súlade s tendenciami na úrovni celoslovenskej. Pozitívne je tiež, že 
dochádza k miernemu vyrovnávaniu rozdielov medzi krajmi smerom k vyššej vzdelanosti. 
V roku 1991 boli medzi krajmi väčšie rozdiely a ako v roku 2001.  
 Podobne aj všetky okresy za poslednú dekádu zaznamenali zlepšenie vzdelanostného 
kapitálu. Najvýraznejšie to boli okresy s nadpriemernou úrovňou vzdelanostného potenciálu, 
predovšetkým okres Banská Bystrica, Zvolen, Pezinok, Trenčín, Martin, Žilina a Nitra. 
Najmenej sa vzdelanostná kvalita zlepšila v okresoch s podpriemernou úrovňou vzdelanost-
ného kapitálu. Najnižší nárast indexu vzdelanostnej kvality bol v okresoch Kežmarok, Rimav-
ská Sobota, Veľký Krtíš, Gelnica, Poltár.  
 Vzdelanostná úroveň ľudských potenciálov regiónov SR je značne diferencovaná a najmä 
regióny s nepriaznivou situáciou v tejto oblasti sú priestorovo skoncentrované nielen na 
východnom Slovensku, ale i na juhu západného a stredného Slovenska.  
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Mapa č. 3 

 
 

 2.3 Sociálna oblasť (situácia)  

• Sociálna situácia v okresoch. Sociálna oblasť je významne previazaná s ekonomickou 
oblasťou, parametre ktorej určujú v značnej miere i situáciu, stav v sociálnej oblasti regiónu. 
Preto aj typologické rozloženie regiónov a priestorová lokalizácia jednotlivých typov v tejto 
oblasti značne kopíruje stav v ekonomickej oblasti. Sociálna situácia zachytáva predovšet-
kým stav v oblastiach sociálnej či hmotnej odkázanosti (problémovosti) a nezamestnanosti. 
Regióny s nepriaznivými dispozíciami v sledovaných oblastiach predstavujú rozsiahlu 
skupinu, ktorá sa po rozširovaní v poslednom období značne stabilizovala (problémovo 
i územne). Regióny s veľmi nepriaznivou situáciou predstavujú tzv. regióny chudoby. 
 Relatívne vysokú mieru chudoby vytvára najmä východoslovenský makroregión chudoby. 
Tento, spolu s pásom okresov na južnom Slovensku, ktorý sa ťahá od Komárna až po 
Revúcu (a tam sa napája na východoslovenský pás), tvorí súvislé územie charakterizované 
značnou chudobou a sociálnou problémovosťou, vysokým (a stále rastúcim) počtom 
nezamestnaných a dlhodobo nezamestnaných, rast počtu sociálne odkázaných, nízkymi 
príjmami ekonomicky aktívneho obyvateľstva, nízkym ekonomickým rozvojom.  
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Mapa č. 4 

 
 

 Veľkým problémom týchto „postihnutých“ okresov, (ale týka sa to aj iných okresov Sloven-
ska) je „kumulácia negatív“ (problémovosti a nedostatočnosti, resp. nepriaznivého stavu vo 
väčšine resp. všetkých sledovaných ukazovateľoch). Sociálne problémové, chudobné okresy 
sa vyznačujú aj nízkou kvalitou sociálnych a infraštrukturálnych potenciálov, civilizačným 
zaostávaním, dopravnou nedostupnosťou, nepriaznivou polohou. Ich polohová marginalita 
spočíva aj v tom, že sú to buď prihraničné regióny, alebo sa vyznačujú periférnou pozíciou 
voči metropolitným centrám. Táto periférna poloha − okrem iného − vplýva aj na nízku mobi-
litu pracovných síl (najmä v dôsledku zlej, časovo náročnej a relatívne drahej dopravnej 
dostupnosti), čo predovšetkým skupinám ohrozeným kumulovanou marginalizáciou sťažuje 
dochádzku za prácou, za vzdelaním i za kultúrou. Nedostatok pracovných príležitostí 
v mieste bydliska a nízka mobilita obyvateľstva za prácou, sa odzrkadľuje okrem iného v jeho 
nedostatočnej príjmovej situácii a nízkej kúpyschopnosti (kúpyschopnosť je o 20 až 30% 
nižšia ako je priemer za SR).  
  Táto „kumulovaná deprivácia“ a jej dlhodobosť naliehavo otvárajú otázku (ne)možnosti, 
(ne)reálnosti vymanenia sa týchto regiónov zo súčasnej situácie vlastnými silami, a pouka-
zujú na potrebu širšej solidarity a komplexnejšieho riešenia. 
 

 2.4 Infraštruktúrna vybavenosť (vybudovanosť) územia 

• Spoločenský kapitál v okresoch. Infraštruktúru možno chápať ako základný spoločen-
ský kapitál (social overhead capital), ktorý predstavuje rozsiahly súbor všeobecných podmie-
nok potrebných pre priaznivý a sociálne, ekonomicky a environmentálne vyvážený rozvoj. 
Infraštruktúra v svojom komplexnom fungovaní je zdrojom vnútorných úspor pre mikrosféru. 
S rastom celkovej ekonomickej a civilizačnej úrovne, s prehlbovaním integračných tendencií 
sa zvyšuje význam infraštruktúry v regionálnom rozvoji. Priestorová distribúcia infraštruktúry 
na Slovensku je nerovnomerná, čo je ovplyvnené na jednej strane fyzicko-geografickými 
podmienkami a historickými faktormi, na druhej strane je výsledkom absentujúcej regionálnej 
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politiky a necitlivého prístupu decíznej sféry k špecifickým regionálnym potrebám v súčas-
nosti. 
 V našom prístupe do tohto problémového bloku sme zahrnuli viacero blokov infraštruktúr, 
ktoré sú však podobné v tom, že sa dotýkajú, resp. viažu na sídelné prostredie – operacio-
nálne budeme hovoriť jednak o technicko-informačno-obslužnej infraštruktúre a tiež o envi-
ronmentálnej infraštruktúre. Vybavenosť územia touto infraštruktúrou vyjadruje na jednej 
strane kvalitatívne črty, na druhej strane kvantitatívne charakteristiky, ktoré spolu vytvárajú 
podmienky pre sociálno-ekonomický rozvoj a zvyšovanie úrovne a kvality života obyvateľov 
(spoločnosti). Z tohto hľadiska možno hovoriť o značne diferencovanej situácii jednotlivých 
okresov resp. oblastí Slovenska. 
 

• Vybavenosť domácností informačnými a komunikačnými prostriedkami vyjadruje 
vlastníctvo predmetov dlhodobej spotreby, ktoré vytvárajú podmienky pre prijímanie 
a spracovanie informácií ako aj podmienky pre komunikáciou. Priestorové rozloženie hodnôt 
indexu vybavenosti domácností týmito prostriedkami poukazuje na základné rozdiely medzi 
Bratislavou a jej zázemím, a tiež okresmi Piešťany, Banská Bystrica a Košice na jednej 
strane a na druhej strane okresmi južného, severného (južnej časti stredného) a takmer 
celého východného Slovenska, kde vybavenosť týmito prostriedkami je veľmi nízka.  
 

• Vybavenosť územia bytmi spolu vytvárajú infraštrukturálne podmienky a určujú sčasti 
úroveň kvality života jeho obyvateľov. Priestorové rozloženie hodnôt indexu vybavenosti 
územia bytmi poukazuje na základné rozdiely medzi západnou časťou Slovenska na jednej 
strane a na druhej strane medzi severnou a južnou časťou stredného Slovenska a seve-
rozápadnou časťou východného Slovenska. Najvyššie hodnoty indexu vykazujú okresy 
s veľkými mestami − Bratislava, Košice, Banská Bystrica a okresy v zázemí Bratislavy – 
Pezinok, Senec a Dunajská Streda. Najnižšie hodnoty indexu charakterizujú okresy Bytča, 
Medzilaborce, Gelnica, Detva a Banská Štiavnica. 
 

• Vybavenosť územia dopravnou infraštruktúrou vytvára podmienky pre úspešnú 
realizáciu širokého spektra sociálno-ekonomických aktivít. Priestorové rozloženie hodnôt 
indexu vybavenosti poukazuje na základné rozdiely vo vybavenosti dopravnou infraštruktú-
rou medzi severnou a južnou (menej hornatou) časťou Slovenska. Najväčšie problémy 
charakterizujú okresy Kežmarok a Námestovo.  
 

• Vybavenosť sociálnou infraštruktúrou vyjadruje kvantitatívne aspekty saturácie úze-
mia vybranými prvkami sociálnej infraštruktúry (zdravotníctvo, sociálna starostlivosť...), ktoré 
vytvárajú časť rozvojových podmienok regiónov a následne podmienky pre možné zvyšova-
nie úrovne kvality života. Priestorové rozloženie hodnôt indexu vybavenosti sociálnou infra-
štruktúrou poukazuje na základné rozdiely medzi západnou a východnou polovicou Sloven-
ska. Najvyššie hodnoty indexu vykazujú okresy Bratislava, Trenčín, Ružomberok, Banská 
Bystrica, Košice a Svidník. Najväčšie problémy má väčšina okresov vo východnej časti 
krajiny vrátane stredoslovenských okresov Brezno, Poltár a Rimavská Sobota a hlavne 
okresy Bytča, Senec, Námestovo. 
 

• Celková vybavenosť územia infraštruktúrou (index vybavenosti), vyjadruje kvalita-
tívne i kvantitatívne črty infraštruktúrnych dimenzií, ktoré sme vyššie uvádzali a ktoré spolu 
vytvárajú časť podmienok pre rozvoj územia a kvalitu života jeho obyvateľstva. Priestorové 
rozloženie hodnôt agregovaného indexu vybavenosti územia infraštruktúrou poukazuje na 
základné rozdiely medzi západnou časťou Slovenska a okresmi s väčšími mestskými 
centrami na jednej strane a na druhej strane okresmi severnej i južnej časti stredného 
a východného Slovenska na strane druhej. Táto línia sa ukazuje ako zásadná vo väčšine 
oblastí infraštruktúrnej vybavenosti.  
 Vysokú hodnotu indexu vybavenosti vykazujú okrem mesta Bratislavy (0,67), taktiež 
okresy západoslovenského regiónu (Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Trnava, Piešťany) 
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a tiež okresy s významnými kultúrnymi a ekonomickými mestskými centrami (Košice, 
Trenčín, Banská Bystrica, Zvolen).  
 Priemerné hodnoty indexu (0,41-0,49) vyjadrujú priemernú úroveň vybavenosti infraštruk-
túrou v územne prepojenej zóne okresov juhozápadného, severozápadného a severného 
Slovenska. Menej početný zhluk okresov sa vytvoril na východnom Slovensku.  
 Nízka hodnotu indexu vybavenosti (0,32-0,40) charakterizuje stav vybavenosti v kom-
paktnom celku okresov južnej časti stredného a východného Slovenska. K nim sa priraďujú 
okresy na severozápade SR (Púchov, Považská Bystrica, Bánovce nad Bebravou), ďalej 
územné zoskupenie okresov Zlaté Moravce, Žarnovica a Banská Štiavnica, skupina okresov 
Prešovského regiónu (Levoča, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou a Medzilaborce).  
 Najnižšie hodnoty indexu (0,22-0,31) charakterizujú región v severnej časti Slovenska 
pozostávajúci z okresov Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Námestovo a východosloven-
ské okresy Kežmarok, Sabinov, Gelnica a Snina. Hodnoty väčšiny vstupných premenných sú 
veľmi nízke. 
 
Mapa č. 5 
Agregovaný index vybavenosti územia SR infraštruktúrou 

 

 
 
   

• Environmentálna infraštruktúra, ktorej nosnými časťami sú siete vodovodov, kanali-
zácií a čistiarní odpadových vôd, predstavuje jednu z najdôležitejších charakteristík environ-
mentálnej regionalizácie. Z hľadiska stupňa vybavenosti územia týmito sieťami možno hovo-
riť o viacerých typoch okresov SR, ktoré podávajú istú informáciu o atraktivite a možnostiach 
budúceho rozvoja daného okresu.  
 Počet obyvateľov SR zásobovaných vodou z verejných vodovodov (VV) dosiahol v r. 2001 
celkove 4 485 tisíc, čo predstavuje 83,4% z celkového počtu obyvateľov SR. V roku 2002 sa 
tento podiel zvýšil na 83,61 % z celkového počtu obyvateľov.  
 Oveľa diferencovanejší stav v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovo-
dov je z pohľadu jednotlivých okresov, kde sa podiel zásobovaných obyvateľov pohybuje od 
cca 50 % až po hranicu nasýtenia (100%). Najlepšia situácia je v okresoch Bratislava, 
Košice, Partizánske, Trenčín, Šaľa, Topoľčany, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, 
Banská Bystrica (s podielom napojenia obyvateľstva na VV (95-100%). Na druhej strane sú 
okresy so značne podpriemerným stupňom napojenia obyvateľstva (menej ako 70%) − 
Púchov, Bytča, Čadca, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Medzilaborce, Sabinov, Vranov 
nad Topľou, Gelnica, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Námestovo. 
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 Počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu (VK) sa v roku 
2001 zvýšil na 2 967 tis. obyvateľov, čo predstavuje 55,2 % z celkového počtu obyvateľov. 
Situácia je regionálne značne diferencovaná a pohybuje sa v rozpätí od 10 do 100% pripo-
jenia. Značne nad priemerom SR, t. j. (80 – 100%) je podiel obyvateľov pripojených na VK 
v okresoch Bratislava, Košice, Banská Bystrica. Naopak značne pod priemerom SR (v roz-
medzí 10-30%) je podiel obyvateľov okresu pripojených na sieť VK v okresoch Komárno, 
Zlaté Moravce, Čadca, Námestovo, Krupina, Košice-okolie, Trebišov. 
 Podobne ako je to v prípade vodovodnej siete, tak i kanalizačná sieť je na celom území 
SR rozložená značne nerovnomerne, čo dokumentuje, že komplexná vybavenosť environ-
mentálnou infraštruktúrou je regionálne značne diferencovaná. 
 Z environmentálneho hľadiska sa za nepriaznivý jav považuje vysoký rozdiel medzi 
ukazovateľmi stupňa napojenia obyvateľstva na VV a stupňa napojenia na VK (v prospech 
VV). Z hľadiska tohto kritéria „komplexnej vybavenosti obyvateľstva environmentálnou infra-
štruktúrou“ t. j. pokrytia obyvateľstva zásobovaného z verejných vodovodov súčasným 
napojením na verejnú kanalizáciu“ je najlepšia situácia v Bratislavskom kraji, kde je 88% 
obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov zároveň pripojených na sieť verejnej kana-
lizácie. Nasleduje Prešovský a Košický kraj s viac ako 70% podielom, Trenčiansky, Žilinský 
a Banskobystrický kraj s viac ako 60% podielom. V Nitrianskom a Trnavskom kraji bola 
v roku 2001 len polovica obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov a bola 
zároveň pripojená aj na verejnú kanalizáciu.  
 Na úrovni okresnej relatívne veľmi vysoké krytie napojenia na verejné vodovody súbež-
ným napojením na verejnú kanalizáciu (80,01 – 100%) je v okresoch: Bratislava, Ilava, 
Banská Bystrica, Poprad, Prešov, Košice, Spišská Nová Ves. Naopak veľmi nízke krytie 
(menej ako 40%) je v okresoch: Komárno, Zlaté Moravce, Čadca, Námestovo, Turčianske 
Teplice, Krupina, Košice-okolie. Za nepriaznivý možno považovať stav najmä v okrese 
Turčianske Teplice, ktorý pri najnižšom stupni pokrytia patrí do skupiny s najvyšším podielom 
obyvateľov pripojených na vodovodnú sieť. K okresom s vysokým stupňom napojenia na 
vodovodnú sieť a veľmi nízkym pokrytím kanalizačnou sieťou patria i okresy Šaľa, Topoľ-
čany, Senec, Krupina, Galanta, Hlohovec, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Brezno, Nové Zámky 
a ďalšie.  
 
Mapa č. 6 
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 Uvedená mapa nevypovedá o intenzite obyvateľstva pripojeného na VV a VK sieť. 
Vypovedá však o „environmentálnej priaznivosti“ pripájania obyvateľov na uvedené siete, t. j. 
o miere zabezpečenia odkanalizovania odpadových vôd od obyvateľstva pripojeného na 
vodovodnú sieť.  
 
 2.5 Krajinno-ekologická situácia  
Na základe celkovej krajinno-ekologickej typológie urobenej na základe syntézy krajinno-
ekologickej významnosti a zaťaženia v dôsledku pôsobenia stresových faktorov možno 
okresy Slovenska rozdeliť do 5 skupín a 17 kategórií (podskupín) podľa vzájomnej kombiná-
cie stupňov zaťaženia územia stresovými faktormi a podľa stupňov krajinno-ekologickej 
významnosti.  
 
I. Extrémne silne zaťažené okresy 

 Okresy extrémne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov so stredne 
veľkou krajinno-ekologickou významnosťou: Bratislava; 

 Okresy extrémne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s malou krajin-
no-ekologickou významnosťou: Košice. 

 
II. Veľmi silne zaťažené okresy  

 Okresy veľmi silne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s veľmi 
veľkou krajinno-ekologickou významnosťou: Ružomberok, Banská Štiavnica; 

 Okresy veľmi silne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s veľkou 
krajinno-ekologickou významnosťou: Banská Bystrica, Martin, Žilina, Spišská Nová 
Ves, Gelnica, Partizánske; 

 Okresy veľmi silne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov so stredne 
veľkou krajinno-ekologickou významnosťou: Rožňava, Prievidza, Zvolen;  

 Okresy veľmi silne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s malou 
krajinno-ekologickou významnosťou: Galanta, Šaľa, Žiar nad Hronom, Revúca, 
Košice-okolie.  

Mapa č. 7   Krajinno-ekologická typológia okresov SR 
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 Farby sú priradené jednotlivým stupňom zaťaženia stresovými faktormi, odtiene farieb 
intenzite krajinno-ekologickej významnosti .  
 
III. Silne zaťažené okresy  

 Okresy silne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s veľmi veľkou 
krajinno-ekologickou významnosťou: Považská Bystrica;  

 Okresy silne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov so stredne veľkou 
krajinno-ekologickou významnosťou: Púchov, Kysucké Nové Mesto, Trenčín; 

 Okresy silne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s malou krajinno-
ekologickou významnosťou: Pezinok, Senec, Trnava, Dunajská Streda, Komárno, 
Nové Zámky, Prešov, Michalovce a Trebišov. 

 
IV. Stredne zaťažené okresy 

 Okresy stredne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s veľmi veľkou 
krajinno-ekologickou významnosťou: Brezno, Poprad, Námestovo, Liptovský Miku-
láš, Dolný Kubín; 

 Okresy stredne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s veľkou 
krajinno-ekologickou významnosťou: Čadca, Kežmarok, Levoča, Tvrdošín; 

 Okresy stredne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov so stredne 
veľkou krajinno-ekologickou významnosťou: Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký 
Krtíš, Žarnovica, Nové Mesto nad Váhom, Vranov nad Topľou, Senica, Skalica, 
Malacky; 

 Okresy stredne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s malou krajinno-
ekologickou významnosťou: Piešťany, Topoľčany, Hlohovec, Nitra, Levice. 

 
V. Slabo zaťažené okresy  

 Okresy slabo zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s veľkou krajinno-
ekologickou významnosťou: Snina, Bytča; 

 Okresy slabo zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov so stredne veľkou 
krajinno-ekologickou významnosťou: Stará Ľubovňa, Bardejov, Sabinov, Svidník, 
Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Sobrance, Detva, Krupina, Zlaté Moravce, Myjava, 
Ilava, Bánovce nad Bebravou, Turčianske Teplice;  

 Okresy slabo zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov s malou krajinno-
ekologickou významnosťou: Poltár. 

 Na základe klasifikácie možno identifikovať okresy najproblémovejšie z hľadiska kvality 
životného prostredia (okresy extrémne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresových faktorov 
s vysokou až strednou krajinno-ekologickou významnosťou) a naopak, zatiaľ najmenej 
problémové okresy s priaznivou kvalitou životného prostredia (okresy nezaťažené, prípadne 
mierne zaťažené v dôsledku pôsobenia stresovými faktormi s vysokou krajinno-ekologickou 
významnosťou) a na základe toho navrhnúť určité rámcové opatrenia na skvalitnenie život-
ného prostredia.  
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 2.6 Osídlenie a urbanizovanosť  

• Sídelná štruktúra – východisková báza analýzy a hodnotenia regionálnej situácie. 
Súčasný stav štruktúry osídlenia Slovenska je odrazom vzniku a vývoja sídelného systému 
Slovenska, ktorý vychádza zo základnej sídelnej štruktúry predchádzajúcich historických 
období. Základná sídelná štruktúra je okrem sociálno-ekonomických a iných hodnôt a vzťa-
hov aj nositeľom kultúrno-historických hodnôt a vplyvov vytvorených predchádzajúcimi gene-
ráciami a zakomponovanými v území.  
 Charakter osídlenia predstavuje relevantnú charakteristiku (parameter) socio-územnej 
jednotky. Vypovedá o jej sídelnej štruktúre, o priestorovom a sídelnom rozložení obyvateľ-
stva atď. I v súčasnom období zohráva charakter osídlenia významnú úlohu. Stav rozvoja či 
rozvojové dispozície regiónu sú zvyčajne významne ovplyvňované i tým, či jeho sídelný 
základ je založený na báze mestskej či vidieckej, na báze malých či väčších vidieckych obcí 
atď.  
 

• Zmeny v sídelnej štruktúre regiónov. Do typologickej odlišnosti regiónov SR v tejto 
oblasti sa premietajú transformačné spoločnosti, ktoré znamenali obrat aj vo vývoji kvality 
samotnej sídelnej štruktúry. Celosvetový proces globalizácie ekonomiky ako i ekonomickej 
reštrukturalizácie a celospoločenskej transformácie na Slovensku viedli k prehĺbeniu kon-
kurencie nielen podnikateľských subjektov, ale i municipalít a regiónov, predovšetkým vo 
vzťahu k ich vlastným ekonomickým aktivitám a vo vzťahu ku atrakcii ekonomických aktivít 
na svoje územie.  
 Táto integrácia znamenala urýchlenie procesov kvalitatívneho vývoja systému osídlenia, 
predovšetkým polarizácie a profiláce na lokálnej i regionálnej úrovni, čo na jednej strane 
posilnilo intraregionálne a interregionálne väzby v rámci sietí sídiel, potrebu vzájomnej 
kooperácie a integrácie s využitím spoločných plánovacích aktivít, na druhej strane prispelo 
to k prehĺbeniu disparít na úrovni regiónov a ich častí premietajúcich sa do prehĺbenia sociál-
nych disparít. Ich dôsledky sú zvýraznené obmedzenými ekonomickými možnosťami štátu 
a obcí aktívne a hlavne preventívne pôsobiť v tejto oblasti.  
 Priestorové rozloženie hodnôt indexu osídlenia vykazuje zásadné rozdiely medzi jed-
notlivými časťami Slovenska. Vymedzuje sa najmä skupina 2 najväčších miest a tiež skupina 
okresov, kde sú situované veľké centrálne mestá, ale i malá skupina okresov so sídelnou 
štruktúrou založenou na báze väčších sídiel. Naopak nepriaznivá situácia sa týka najmä 
malých okresov, prevažne novozaložených v r. 1996, s vysokým podielom malých obcí 
i podielom obyvateľstva bývajúceho v tomto sídelnom type. Premietajú sa tu aj geomor-
fologické danosti niektorých regiónov, ktoré výrazne vtláčajú špecifiká ich osídleniu. 
 

• Problematika malých obcí a ich vplyv na charakter regiónu.  Nepriaznivé dispozície 
osídlenia (najmä pokiaľ ide o zastúpenie malých obcí a ich obyvateľov) sú charakteristické 
pre okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Rožňava, Snina, Svidník, Levoča, 
Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sobrance, Stropkov, Krupina, Medzilaborce, 
Turčianske Teplice. Ide predovšetkým o okresy malé a založené na sídelnej báze malých 
obcí. Práve takéto okresy sa dostávajú častejšie do zložitej rozvojovej situácie. 
 Tento stav má väzby aj na socio-demografickú situáciu vidieka. Na vidieku celkove, ale 
hlavne v malých obciach do 500 resp. 1000 obyv. sa znižuje podiel obyvateľov, zhoršujú sa 
ich socio-demografické štruktúry, zvyšuje sa podiel osôb v poproduktívnom veku. Najvyšší 
podiel poproduktívneho obyvateľstva je v malých sídlach do 500 obyvateľov (26%). 
Dokumentuje to, že reprodukčné schopnosti slovenského vidieka sa výrazne zhoršili. 
 Napriek tomu, že v poslednej dekáde sa demografická situácia i rezidenčná migrácia na 
úrovni dedina − mesto stabilizovali, sociálno-demografická situácia vidieka sa tým však 
zásadnejšie nezmenila. Starnutie populácie rýchlo pokračuje so všetkými sprievodnými 
znakmi (vysoký podiel dôchodcov, chorobnosti, znížená priestorová mobilita, vysoký podiel 
neúplných manželstiev), ktoré oslabujú účasť na riešení vecí verejných a problémov týchto 
komunít (občiansku participáciu). Pre nedostatok primeraných pracovných príležitostí 
v týchto sídlach a spravidla aj v ich okolí, pokračuje aj rezidenčná emigrácia za prácou.  
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 Zaostáva sociálno-ekonomická úroveň prihraničných okresov ležiacich najmä na juhový-
chodných a severovýchodných hraniciach SR. Pretrváva nedostatočné napojenie týchto 
území (ale i iných území) SR na hlavné komunikačné ťahy (medzinárodné a na hlavné 
mesto), čo výrazne prispieva k nezáujmu investorov, najmä zahraničných, o tieto územia. 
 

• Kvalitatívne vlastnosti urbanizovanosti. Uvedené špecifiká osídlenia sa v značnej 
miere premietli do urbanizačnej úrovne, ktorá je regionálne značne diferencovaná. Urbanizo-
vanosť považujeme za produkt multidimenzionálnych spoločensko-ekonomicko-priestoro-
vých procesov, spojených s viacerými ukazovateľmi, ktoré sú s týmto kvantitatívno-kvalitatív-
nym faktorom spojené. Predstavuje akýsi kvalitatívny parameter územnej jednotky spojený 
so sídelnými podmienkami, socio-kultúrnými špecifikami, hodnotovou štruktúrou aj istým 
spôsobom života. Urbanizovanosť je významný faktor diferenciácie územných jednotiek, 
ktorý ovplyvňuje (viaže na seba) rozvojové podmienky regiónov, ovplyvňuje spoločenské, 
hospodárskej i kultúrne prostredie regiónu i jeho civilizačno-infraštruktúrnu úroveň. Premieta 
sa i do kvalitatívnych parametrov ľudských potenciálov i do populačných procesov, i do 
úrovne životných a sídelných podmienok atď.  
 

• Index urbanizovanosti ako kritérium regionálnej klasifikácie a typológie. Priesto-
rové rozloženie hodnôt indexu urbanizovanosti vykazuje zásadné rozdiely medzi jednotlivými 
časťami Slovenska. Vymedzuje sa najmä skupina okresov, kde sú situované veľké resp. 
väčšie mestá Slovenska, kde je vysoká populačná centralita okresného mesta a potom tiež 
regióny situované na hlavných urbanizačných osiach – teda najmä na Považí. a v páse 
smerom na Nitru, ide o oblasť Banskú Bystricu a Košice. (Pozri mapu Sumárna typológia.) 
 

• Vysokú mieru urbanizovanosti majú okresy − Bratislava, Košice, Banská Bystrica, 
Zvolen, Banská Štiavnica, Martin, Považská Bystrica, Poprad, a tiež v okresoch − Bánovce 
nad Bebravou, Detva, Dolný Kubín, Hlohovec, Humenné, Liptovský Mikuláš, Medzilaborce, 
Myjava, Nitra, Partizánske, Piešťany, Prešov, Púchov, Ružomberok, Skalica, Snina, Spišská 
Nová Ves, Stropkov, Trenčín, Trnava, Žiar nad Hronom, Žilina. 
 

• Nízku mieru urbanizovanosti vykazujú okresy − Bytča, Dunajská Streda, Galanta, 
Kežmarok, Krupina, Malacky, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Senica, Stará Ľubovňa, 
Svidník, Topoľčany, Trebišov, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Zlaté Moravce, Vranov nad Topľou; ale 
predovšetkým okresy − Poltár, Senec, Gelnica, Košice- okolie, Sobrance, Námestovo. Ide 
teda prevažne o prihraničné regióny tak z juhu ako i severu Slovenska. 
 Na základe analýz sa ukazuje pomerne významná väzba medzi úrovňou urbanizovanosti 
a úrovňou sociálno-ekonomického rozvoja regiónu i kvalitou a mobilitou jeho ľudských po-
tenciálov.  

 
 2.7 Aktivizácia endogénnych rozvojových zdrojov obcí 
 

• Nedoceňované stimuly sídelného a regionálneho rozvoja. Aktivizácia endogénnych 
rozvojových zdrojov obcí a ich zapájanie do rozvoja cez rôzne formy spolupráce a združova-
nia sa medzi obcami, sú významnými faktormi tak sídelného, ako i regionálneho rozvoja 
najmä v územiach s vyššou koncentráciou problémovosti. 
 

• Mikroregióny. Medzi regiónmi SR sú výrazné rozdiely v počte, dôvodoch i v zameraní 
mikroregionálnych združení. Rozdiely sú spôsobené množstvom faktorov, ktoré v súčasnosti 
úzko súvisia s formovaním mikroregionálnych stratégií a čerpaním z európskych fondov. 
Okrem toho tu zrejme pôsobí aj fenomén napodobovania susedov (dobrých príkladov) roz-
miestnenie aktivít neziskového sektoru apod.  
 Výsledky našich analýz preukázali priamu súvislosť medzi niektorými charakteristikami 
kraja a množstvom mikroregionálnych vidieckych rozvojových združení. Najvidieckejšie 
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územia z pohľadu hustoty obyvateľstva − Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj (bez 
mesta Košice) − majú najviac konštituovaných vidieckych združení. Intenzita vytvárania 
medziobecných združení je však podmienená hlavne socio-ekonomickou situáciou, úrovňou 
daného územia. Vystupuje tu však aj charakter osídlenia kedy v regiónoch v množstvom 
malých obcí táto potreba spolupráce narastá, oproti oblastiam (západné Slovensku) kde ide 
o populačne väčšie a aj sociálno-ekonomicky silnejšie obce.  
 Možno konštatovať, že existujú výrazné rozdiely medzi západným Slovenskom na jednej 
a stredným a východným Slovenskom na druhej strane, ako keby smerom na východ od 
Bratislavy, narastala potreba spolupráce medzi obcami. Tá je zrejmé veľmi úzko spojená 
najmä s hospodárskou a sociálnou situáciu. V chudobnejších regiónoch je tento pocit 
a potreba omnoho silnejšia, než v ekonomicky vyspelejších regiónoch.  
 
Mapa č. 8 

 
 Motivácia vzniku mikroregionálnych partnerstiev je rôznorodá. Podstatný je však fakt, že 
mikroregióny sa formujú zdola, na základe vnútornej potreby vzájomnej spolupráce a na 
základe spoločne vnímaného geografického celku. Vznik mikroregiónov je zatiaľ motivovaný 
procesmi municipalizácie, teda spoločného riadenia správy vecí verejných, ale skôr je vý-
sledkom potreby vzájomnej pomoci a snahy o úspešnejšie sa presadenie pri získavaní 
podpory na realizáciu konkrétnych záujmov (projektov) participujúcich obcí.  
 Výrazná väčšina skúmaných mikroregionálnych združení je zameraná na komplexnejší, 
najmä ekonomický rozvoj vidieka a necelá 1/5 je ich orientovaná na riešenie špecifických 
spoločných záujmov, tu ide najmä na vodné hospodárstvo (pitná voda, kanalizácie a ČOV, 
ochrana vôd a pod.), na rozvoj cestovného ruchu a vidieckej turistiky, na riešenie problémov 
odpadového hospodárstva, a na problematiku životného prostredia. Účelové spojenia obcí 
v oblasti realizácie kompetencií miestnej samosprávy – zamerané hlavne na technickú infra-
štruktúru tvoria len 12% z celkového počtu združení. 
 I v oblasti orientácie aktivít mikroregionálnych združení existujú značné územné či regio-
nálne rozdiely. Na západnom a východnom Slovensku je výrazne vyšší podiel špecializova-
ných združení (asi 20%), ako v oblasti stredného Slovenska (necelých 14%). 
 Nositeľmi a iniciátormi zakladania mikroregionálnych združení sú hlavne vidiecke obce – 
dediny, ale aj malé vidiecke mestečká. Avšak do riešenia v oblasti technickej infraštruktúry, 
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hlavne vo vodnom a odpadovom hospodárstve sa aktívne zapájajú aj okresné mestá. Je to 
markantné hlavne v Trnavskom a Bratislavskom kraji, kde prevládajú tieto typy združení. 
 Vybudované kapacity endogénneho rozvoja – vidiecke mikroregionálne združenia, sú 
dokladom, že vidiek prevažne má záujem riešiť vlastné problémy aj aktivizáciou vlastných 
rozvojových zdrojov (silami). Problémom však je, že sa doteraz nevytvorili vhodné finančné 
nástroje na podporu endogénneho rozvoja i napriek tomu, že vidiek oň prejavuje značný 
záujem. 
 
Stupnica krajov. Podľa určitého bodovacieho systému založeného na hodnotení úrovne 
spolupráce obcí so sektormi – súkromným a občianskym v okresoch je možné zostaviť 
nasledovné poradie krajov: 
o Banskobystrický kraj (4 body) charakterizuje najvyššia miera pokrytia územia mikroregio-

nálnymi partnerstvami s najvyšším podielom spolupráce sektorov. 
o Žilinský kraj (3 body) charakterizuje najvyššia miera pokrytia územia i obyvateľstva 

zapojených do mikroregionálnych združení, avšak nižší podiel zapojenia sektorov do 
spolupráce. 

o Košický a Trenčiansky kraj (po 2 body) charakterizuje rozvíjajúca sa medzisektorová 
spolupráca v združeniach, avšak s veľmi veľkými rozdielmi medzi jednotlivými okresmi. 

o Nitriansky a Prešovský kraj (po 1,5 bodu) charakterizuje nízka miera zapojenia obcí do 
spolupráce a len veľmi sporadická spolupráca so sektormi.  

o Bratislavský a Trnavský kraj (po 1 bode) tu prevláda hlavne účelová a špecifická 
spolupráca obcí, ako i veľmi nízke zapojenie sektorov do spolupráce.  

 Situácia podľa okresov je značne diferencovanejšia a približuje ju mapa Vyhodnotenie 
úrovne partnerstiev. 
 
 Je možné konštatovať, že na Slovensku sa pomerne intenzívne i keď regionálne značne 
diferencovane formuje vidiecke hnutie pre endogénny rozvoj a že miera pripravenosti 
slovenského vidieka na endogénny rozvoj je omnoho vyššia než je pripravenosť národných 
či regionálnych nástrojov.  
 

3.  Typológia priestorových jednotiek (regiónov) Slovenska a charakteristiky 
disponibilít regionálnych typov 

• Typológia regiónov SR je postavená na sumárnej syntetickej charakteristike okresov 
vo všetkých sledovaných problémových oblastiach (ekonomická produkčná výkonnosť, 
zamestnanosť a trh práce, ľudský potenciál – populačná situácia, vzdelanostný potenciál, 
pohyb obyvateľstva, sociálna situácia, vybavenosť územia infraštruktúrou (technicko-infor-
mačno-obslužná infraštruktúra a environmentálna infraštruktúra), osídlenie, urbanizovanosť, 
krajinno-ekologická situácia). Ide teda o komplexné zhodnotenie disponibilít každého okresu 
a ich typologické zaradenie podľa príbuznosti k iným okresom vytvárajúcim príslušný regio-
nálny typ.  
 

3.1 Charakteristiky a disponibility regionálnych typov 

 Výsledkom aplikácie typologickej analýzy (postavenej na aplikácii clustrovej analýzy) bolo 
vymedzenie 8 typov regiónov (reprezentujúcich typologické kontinuum regiónov SR), ktoré 
považujeme za relevantné z hľadiska sprehľadnenia sociálno-priestorovej situácie Sloven-
ska. Takto vypracovaná sumárna typológia regiónov je postavená na multidimenzionálnom 
empirickom základe zachytávajúcom široké spektrum problémových oblastí (11) relevan-
tných pre zhodnotenie aktuálneho stavu ako i rozvojového kontextu každého z okresov SR. 
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 Charakteristiky jednotlivých typov (clustrov) z hľadiska disponibilít jednotlivých okresov, 
ktoré do týchto typov patria, uvedieme v nasledovnej stručnej charakteristike. Priestorové 
rozloženie vymedzených typov na zvolenej úrovni približuje mapa č. 9 Podrobnejšie charak-
teristiky za kraje (VÚC, NUTS 3) uvádzame v prílohe. 
 
Mapa č. 9 

 
 Charakteristika typov je založená na prezentácii hodnotenia silných a slabých stránok 
daného typu v sledovanom bloku premenných. V tejto prezentácii si všímame pritom len tie 
ukazovatele v danom type, ktoré vykazujú významnú relevanciu (nepresiahli hranicu 1,0 
hodnoty rozptylu, t. j. variace < 1,0, prísnejšie kritérium 0,7), aby bola zabezpečená dosta-
točná homogenita typu.  

Pri hodnotení jednotlivých ukazovateľov zohľadňujeme nasledovné kritériá:  

+++ veľmi dobrá situácia 

++ dobrá situácia 

+ priemerná smerom k dobrej 

- priemerná smerom k zlej 

- - zlá situácia 

- - - veľmi zlá situácia 

 
 Vymedzené regionálne typy disponujú rôznymi reálnymi či latentnými potenciálmi 
a disponibilitami, ktoré predstavujú ich rozvojové predpoklady či bariéry rozvoja. V našom 
prehľade zdôrazníme iba tie, ktoré majú významnú relevanciu a predstavujú zásadnú 
charakteristiku regiónov daného typu.  
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Typ 1 – tvoria 4 okresy: Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Zvolen 

Tento typ charakterizujú: 

Silné stránky hodnotenie slabé stránky hodnotenie 

zamestnanosť +++ krajinno-ekologická situácia - - -  
urbanizovanosť +++  

index vzdelania +++  

environmentálna 
infraštruktúra 

+++  

ekonomická produkčná 
výkonnosť 

+++  

index pohybu +++  

technicko-informačná 
infraštruktúra. 

+++  

sociálna situácia ++  

osídlenie ++  

populačný index +  

 

Charakteristika typu:  

 Regióny tohto typu sú charakteristické výrazne pozitívnou situáciou v siedmich oblastiach. 
Je to predovšetkým zamestnanosť, urbanizovanosť a index vzdelania. Medzi ich ďalšie silné 
stránky patrí environmentálna infraštruktúra, ekonomická produkčná výkonnosť, index 
pohybu a technicko-informačná infraštruktúra. Dobrá situácia je i v sociálnej situácii 
a v charaktere osídlenia. Výrazne slabou stránkou tohto typu je situácia v krajinno-ekologic-
kej oblasti.  
 Ide o najrozvinutejší typ. Zahŕňa najväčšie mestá, resp. okresy s veľkými mestskými 
centrami v rámci Slovenska. Toto vymedzenie sa premieta do všetkých sledovaných oblastí 
a charakterizuje tento typ ako najrozvinutejší s najpriaznivejšími rozvojovými dispozíciami 
a predpokladmi tak v sociálno-ekonomickej, infraštruktúrnej oblasti, v socio-priestorových 
štruktúrach i v urbanizovanosti, ako i v kvalitách ľudských potenciálov.  
 Typ charakterizuje veľmi dobrá situácia prakticky vo všetkých indikátoroch determinantov 
rozvoja (tak v ekonomickej situácii ako i v stave ľudských potenciálov), s výnimkou populač-
nej situácie, kde je stav prevažne iba priemerný. Veľmi dobrá je situácia okresov tohto typu 
i v podmienkach rozvoja – teda v technicko-obslužných ako i environmentálnych infraštruktú-
rach a tiež v urbanizovanosti a osídlení. Vzhľadom na vysoký stupeň ich ekonomického 
a civilizačného rozvoja a vysokú koncentráciu ekonomických aktivít i populácie, neprekva-
puje ani ich nepriaznivá situácia v krajinno-ekologickej oblasti.  
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Typ 2 – tvorí 8 okresov: Pezinok, Piešťany, Trnava, Prievidza, Púchov, Trenčín, Nitra, 
Žilina 

 Tento typ charakterizujú: 

Silné stránky hodnotenie slabé stránky hodnotenie 

Osídlenie +++ environmentálna 
infraštruktúra 

- 

ekonomická produkčná 
výkonnosť 

+++ populačný index - 

sociálna situácia ++ krajinno-ekologická 
situácia 

- 

zamestnanosť ++  

index vzdelanie ++  

urbanizovanosť ++  

index pohybu +  

technicko-informačná 
infraštruktúra 

+  

 

Charakteristika typu: 
 
 Silnou stránkou okresov patriacich do tohoto typu je predovšetkým priaznivá situácia 
v ekonomickej produkčnej výkonnosti a tiež priaznivý charakter osídlenia. Ďalej sú to priaz-
nivé ukazovatele v oblastiach viazaných na ekonomiku – zamestnanosť a sociálna situácia. 
Dobrá situácia je i v oblasti vzdelania a urbanizovanosti. Index pohybu a technicko-infor-
mačná infraštruktúra majú priemernú hodnotu mierne smerom k lepšej situácii. Za čiastočne 
slabšie stránky tohto typu možno pokladať priemernú situáciu v oblasti environmentálnej 
infraštruktúry, v populačnom indexe a krajinno-ekologickej situácii.  
 Je to predovšetkým regionálny typ západného Slovenska. Tento typ tvoria prevažne 
významné hospodárske centrá resp. industriálno-urbanizačne rozvinuté okresy, situované na 
jednej z hlavných rozvojovej osi SR – na Považí, resp. v rozvojovom zázemí Bratislavy.  
Okresy tohto typu charakterizuje dobrá situácia v determinantoch rozvoja, kde prakticky 
vo všetkých indikátoroch, s výnimkou populačnej situácie (kde je stav prevažne priemerný) je 
situácia priaznivá – avšak v ekonomickej situácii lepšia ako v kvalite ľudských potenciálov.  
 Tento typ má už isté mierne problémy v podmienkach rozvoja. Okresy tohto typu 
charakterizuje dobrá situácia v urbanizovanosti, osídlení a do istej miery aj v technicko-
obslužnej infraštruktúre, ktorá je lepšia ako priemerná situácia v environmentálnej infraštruk-
túre. Podobne priemernú situáciu má tento typ i v krajinno-ekologických podmienkach – 
situácia je však značne diferencovaná, sú tu zastúpené okresy s dobrou, ale i nepriaznivou 
situáciou v tejto oblasti. Prejavuje sa tu do istej miery priemyselný charakter väčšiny okresov 
tohto typu. 
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Typ 3 - tvorí 13 okresov: Malacky, Senec, Dunajská Streda, Hlohovec, Senica, Skalica, 
Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, 
Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice 

Tento typ charakterizujú: 

Silné stránky hodnotenie slabé stránky hodnotenie 

krajinno-ekologická 
situácia 

+++  index vzdelania - 

sociálna situácia ++ populačný index - 

zamestnanosť ++ 

technicko-informačná 
infraštruktúra 

+ 

ekonomická produkčná 
výkonnosť 

+ 

 

Charakteristika typu: 
 Najvýraznejšou charakteristikou tohoto typu je výrazne dobrá situácia v krajinno-ekologic-
kej situácii. Pomerne dobrá situácia je tiež v zamestnanosti a sociálnej situácii. Priemerná, 
avšak stále pomerne dobrá je situácia v technicko-informačnej infraštruktúre a ekonomickej 
produkčnej výkonnosti. Typ je charakteristický priemernou, skôr horšou situáciou v úrovni 
vzdelania a populačnej situácii.  
 Typ je vo výraznej miere tvorený okresmi západného Slovenska. Ide tak o okresy 
z užšieho i širšieho zázemia Bratislavy ako i západnej časti západného Slovenska. Pomerne 
značné zastúpenie tu majú aj novozaložené, prevažne malé okresy.  
 Typ charakterizuje prevažne ešte dobrá situácia vo väčšine indikátorov v determinantoch 
rozvoja. Skoro polovica okresov tohto typu má už určité problémy v indexe vzdelania a skoro 
70 % okresov má nepriaznivú populačnú situáciu, čo je dané aj vysokým zastúpením 
okresov zo západného Slovenska, pre ktoré je nepriaznivá populačná situácia typická.  
 V podmienkach rozvoja má typ relatívne priaznivú situáciu v technicko-obslužných infra-
štruktúrach a v osídlení, priemernú situáciu v urbanizovanosti, ale prevažne nepriaznivú situ-
áciu (skoro v 70 % okresov) v oblasti environmentálnej infraštruktúry. 
 Celkove veľmi dobrú situáciu má typ v krajinno-ekologických podmienkach. 
 

Typ 4 – tvorí 12 okresov: Poprad, Martin, Považská Bystrica, Prešov, Banská Štiavnica, 
Ružomberok, Žiar nad Hronom, Humenné, Dolný Kubín, Spišská Nová Ves, 
Kysucké Nové Mesto, Michalovce,  

Tento typ charakterizuje: 

Silné stránky hodnotenie 
 slabé stránky hodnotenie

urbanizovanosť ++ sociálna situácia - - 
ekonomická produkčná 

výkonnosť 
++ krajinno-ekologická 

situácia 
- 

environmentálna 
infraštruktúra 

+ technicko-informačná 
Infraštruktúra 

- 

zamestnanosť + index vzdelania - 
osídlenie +  
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Charakteristika typu: 
 Tento typ nemá zastúpenie žiadnych výrazne silných alebo výrazne slabých stránok. 
Medzi silnejšie stránky tohoto typu možno zaradiť mieru urbanizovanosti a ekonomickú 
produkčnú výkonnosť. Regióny tohoto typu charakterizuje tiež prevažne priemerná situácia 
vo vybavenosti environmentálnou infraštruktúrou, v zamestnanosti ako i v charakteristikách 
osídlenia. Slabou stránkou je však negatívna pozícia v sociálnej situácii, ktorá je spojená 
s priemernou zamestnanosťou. Ostatné charakteristiky sú tiež priemerné, s orientáciou skôr 
ku nepriaznivej situácii – tak v technicko-obslužných infraštruktúrach, vo vzdelaní ako 
i v krajinno-ekologickej situácii.  
 Dominantne ide o okresy zo severu stredného a čiastočne tiež východného Slovenska. 
Jedná sa o priestorovo značne rozptýlený typ – od Považskej Bystrice až po Michalovce. 
 Okresy tohto typu charakterizuje prevažne priemerná situácia vo väčšine indikátorov 
determinantov rozvoja. Relatívne dobrá je situácia v ekonomickej produkčnej výkonnosti, 
priemerná v zamestnanosti a v parametroch ľudských potenciálov, ako i v atraktivite pre sťa-
hovanie, ale nepriaznivá situácia v sociálnej oblasti (v 67 % z okresov typu).  
 Podobne vcelku priemerná je situácia aj v podmienkach rozvoja. Dobrá situácia je 
v environmentálnej infraštruktúre, ale najmä v urbanizovanosti (83,3%) a čiastočne i v osíd-
lení. Isté problémy charakterizujú tento typ v technicko-obslužnej infraštruktúre (v 41,7% 
okresov). Podobne mierne problémový je aj stav v krajinno-ekologickej situácii, kde nepriaz-
nivú situáciu má skoro 42 % okresov tohto typu, ide hlavne o priemyselné okresy.  
 

Typ 5 - tvorí 5 okresov: Bytča, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Stará Ľubovňa 

Tento typ charakterizujú: 

Silné stránky hodnotenie 
 

slabé stránky hodnotenie

krajinno-ekologická 
situácia  

+++ urbanizovanosť - - -  

populačný index ++ technicko-informačná 
Infraštruktúra 

- -  

osídlenie ++ ekonomická 
produkčná výkonnosť

- - 

sociálna situácia + index vzdelania - -  

  index pohybu - -  

 environmentálna 
infraštruktúra 

- -  

 zamestnanosť - 

 

Charakteristika typu:  

 Vymedzuje sa ako samostatný špecifický typ s obmedzenou priestorovou lokalizáciou. 
Najvýraznejšou charakteristikou tohoto „severného“ typu je veľmi dobrá situácia v krajinno-
ekologickej situácii a nízka miera urbanizovanosti. Medzi silnejšie stránky tohto typu možno 
zaradiť populačný index a tiež charakter osídlenia. K slabým stránkam týchto regiónov patrí 
okrem nízkej miery urbanizovanosti, nedostatočná technicko-informačná infraštruktúra ako 
i environmentálna infraštruktúra, ale i ekonomická produkčná výkonnosť a index vzdelania.  
 Tento typ tvoria výlučne okresy severného Slovenska, predovšetkým stredného Sloven-
ska. S výnimkou okresu Stará Ľubovňa ide o ucelené územie tvorené okresmi z Kysúc 
a Oravy. Ide o málo početný typ prihraničných okresov.  
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 Stav vo väčšine indikátorov determinantov rozvoja tohto typu je nepriaznivý, najmä pokiaľ 
ide o vzdelanostnú úroveň ľudského potenciálu a ekonomickú produkčnú výkonnosť, 
priemerný v zamestnanosti a v sociálnej situácii. Na druhej strane však má veľmi priaznivý 
stav v populačnej situácii. Ide často o populačne najproduktívnejšie okresy Slovenska.  
 Pokiaľ sa jedná o podmienky rozvoja, typ má veľmi nepriaznivú situáciu v infraštruktúrach 
– tak v technicko-obslužných a informačno-komunikačných, ako i environmentálnych, ale 
i v urbanizovanosti. Naopak dobrá je situácia v osídlení, ale najmä v krajinno-ekologických 
podmienkach, ktoré charakterizujú všetky okresy tohto typu.  
 

Typ 6 - tvorí 10 okresov: Galanta, Partizánske, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, 
Zlaté Moravce, Brezno, Lučenec, Žarnovica 

Tento typ charakterizujú: 

Silné stránky hodnotenie slabé stránky hodnotenie

osídlenie ++ sociálna situácia - - - 

index pohybu + populačný index - - - 

  environmentálna 
infraštruktúra 

- - 

 index vzdelania - - 

 Zamestnanosť - - 

 ekonomická produkčná 
výkonnosť 

- - 

 technicko-informačná 
infraštruktúra 

- 

 

Charakteristika typu: 
 Typ najvýraznejšie charakterizuje výrazne zlá sociálna a tiež populačná situácia. Avšak aj 
environmentálnu infraštruktúru, index vzdelania, zamestnanosť a ekonomickú produkčnú 
výkonnosť môžeme označiť za slabšie stránky týchto regiónov. Priemerná situácia je 
v oblasti technicko-informačnej infraštruktúry a v indexe pohybu obyvateľstva. Silnejšou 
stránkou je charakter osídlenia týchto okresov, čiastočne i index pohybu obyvateľov.  
 Typ je tvorený predovšetkým okresmi z juhu západného Slovenska, najmä z Nitrianskeho 
kraja. Prevažne ide o malé okresy, s malými mestskými centrami a okresy z juhu Slovenska. 
Tvoria ho z polovice novozaložené okresy. Na východe Slovenska nie je vôbec zastúpený. 
 Ide o typ, ktorý v determinantoch rozvoja charakterizuje prevažne problémový stav. 
S výnimkou pohybu obyvateľstva, kde situácia je priaznivá, resp. priemerná, v ostatných 
charakteristikách má tento typ prevažne nepriaznivý stav. Týka sa to tak ekonomickej situá-
cie, ľudského potenciálu i sociálnej situácie. Najmä z hľadiska populačného, ide o výlučne 
problémové okresy.  
 Pokiaľ ide o podmienky rozvoja, situácia v tomto type je diferencovaná. Ako dobrú možno 
charakterizovať situáciu v osídlení, ako priemernú v urbanizovanosti, ako problémovú v tech-
nicko-obslužných infraštruktúrach a ako výrazne problémovú v environmentálnej infraštruk-
túre. Relatívne dobrá je krajinno-ekologická situácia typu, tento stav je v 50% okresov typu. 
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Typ 7 - tvorí 10 okresov: Detva, Krupina, Poltár, Bardejov, Levoča, Medzilaborce, Snina, 
Stropkov, Svidník, Sobrance 

Tento typ charakterizujú: 

Silné stránky hodnotenie slabé stránky hodnotenie 

krajinno-ekologická 
situácia 

+++ ekonomická 
produkčná výkonnosť

- - -  

  sociálna situácia - - -  
  Osídlenie - - -  
  Zamestnanosť - - -  
  index pohybu - - -  
  index vzdelania - -  
  technicko-informačná 

Infraštruktúra 
- -  

  environmentálna 
infraštruktúra 

- 

 

Charakteristika typu:  
 Tento typ najvýraznejšie charakterizujú dve oblasti. Jeho jedinou výrazne silnou stránkou 
je veľmi dobrý stav v krajinno-ekologickej situácii. Druhou najvýraznejšou charakteristikou 
typu ja výrazne negatívna situácia v ekonomickej produkčnej výkonnosti, zamestnanosti 
a v sociálnej situácii. Medzi slabé stránky tohoto typu patria i charakter osídlenia, index 
pohybu obyvateľstva. Nepriaznivá situácia je i v indexe vzdelania a v oblasti technicko-
informačných infraštruktúr. Ako priemernú, mierne smerom k nepriaznivej situácii, možno 
charakterizovať oblasť environmentálnych infraštruktúr. 
 Typ je tvorený predovšetkým okresmi zo severu východného Slovenska (70%) doplnený 
okresmi zo stredného Slovenska. Ide prevažne o malé okresy a značné zastúpenie tu majú 
aj novozaložené okresy. 
 Tento typ charakterizuje nepriaznivá situácia vo všetkých indikátoroch determinantov 
rozvoja, v ekonomickej oblasti i v kvalitách ľudského potenciálu, s istým špecifickým stavom 
v populačnej situácii, kde 50% okresov typu má dobrú alebo priemernú situáciu. V podmien-
kach rozvoja je situácia diferencovaná – ako dobrá a priemerná je v urbanizovanosti a tiež 
v environmentálnej infraštruktúre, na druhej strane nepriaznivá je situácia v technicko-
obslužnej infraštruktúre, ale najmä v osídlení, kde ide o okresy s vysokým podielom malých 
obcí (90%) a vysokým podielom vidieckeho obyvateľstva bývajúceho v týchto obciach.  
 Vo všetkých okresoch tohto typu je naopak veľmi dobrá situácia v krajinno-ekologických 
podmienkach. 
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Typ 8 - tvorí 10 okresov: Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, 
Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Trebišov 

Tento typ charakterizujú: 

 Silné stránky hodnotenie slabé stránky hodnotenie 

 Zamestnanosť - - -  
 sociálna situácia - - -  
 ekonomická 

produkčná výkonnosť
- - -  

 index vzdelania - - -  
 technicko-informačná 

infraštruktúra 
- - -  

 Urbanizovanosť - - -  
 Osídlenie - 
 environmentálna 

infraštruktúra 
- 

  

Charakteristika typu:  
 Tento typ okresov nemožno charakterizovať žiadnou spoločnou silnou pozitívnou strán-
kou. Z 11 sledovaných oblastí môžeme hodnotiť 6 ako výrazne problémových. Najslabšou 
stránkou týchto okresov je oblasť zamestnanosti. S ňou je spojená nepriaznivá sociálna situ-
ácia ako i stav v ekonomickej produkčnej výkonnosti. Ďalšou výrazne slabou stránkou tohto 
typu je index vzdelania a miera urbanizovanosti. Výrazne negatívne hodnotenie má i tech-
nicko-informačná infraštruktúra týchto regiónov. Osídlenie a environmentálna infraštruktúra 
sú na priemernej úrovni mierne smerom k negatívnemu hodnoteniu. 
 Typ je tvorený predovšetkým okresmi východného Slovenska (70%) a tiež juhu stredného 
Slovenska. Prevažnú časť z nich tvoria prihraničné okresy stredného a východného Sloven-
ska. Okresy tohto typu tvoria ucelené územie, ktoré je značne rozsiahle.  
 Typ charakterizuje nepriaznivá situácia vo väčšine determinantov rozvoja, najmä pokiaľ 
ide o ekonomickú a sociálnu situáciu. Diferencovaná je situácia v charakteristikách ľudských 
potenciálov – nepriaznivý stav je vo vzdelanostnej úrovni, priemerný v pohybe obyvateľov 
(50%), ale naopak dobrý v štatisticky chápanej populačnej situácii (v 60% okresov typu). 
 Pokiaľ ide o podmienky rozvoja, charakterizuje okresy tohto typu veľmi nepriaznivá situá-
cia najmä v technicko-obslužnej infraštruktúre (100% okresov), v osídlení (v 60%), menej 
nepriaznivá je situácia v environmentálnych infraštruktúrach. Priemerná i keď regionálne 
diferencovaná je situácia v krajinno-ekologickej situácii. 

Prezentované základné charakteristiky vymedzených typov (clustre) regiónov, vhodne 
prezentujú špecifiká (pozitívne i negatívne) a disponibility jednotlivých regiónov, čo vytvára 
dobrý predpoklad pre rozpracovanie cielených regionálnych politík adresne orientovaných na 
konkrétne územia, resp. regionálne typy.  
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4. Faktorová podmienenosť charakteristík regionálnych typov 

Použité matematicko-štatistické analýzy umožnili indikovať relevantné ťažiskové faktory 
ovplyvňujúce sídelno-regionálnu situáciu (faktorová analýza) a tiež merať silu vzťahu závis-
losti medzi dvojicami faktorov a sprehľadniť pozitívne ako i negatívne korelačné vzťahy 
medzi sledovanými dvojicami premenných.  
 Jasne sa vyprofilovali silné pozitívne závislosti (t.j. tie, kedy s rastom jedného faktora 
rastie i druhý faktor) medzi viacerými faktormi, najmä tými ktoré možno považovať za deter-
minanty rozvoja regiónov. V ekonomickej oblasti sa ukazuje, že s rastom produkčnej výkon-
nosti regiónu rastie i zamestnanosť, vybavenosť technickou infraštruktúrou, zlepšuje sa 
sociálna situácia, rastie vzdelanostná úroveň obyvateľov, zvyšuje sa urbanizovanosť, ako 
i mobilita obyvateľstva. S rastom zamestnanosti sa zvyšuje ekonomická produkčná výkon-
nosť, zlepšuje sa sociálna situácia regiónu, zvyšuje sa index vzdelania, sú priaznivejšie 
charakteristiky osídlenia a zvyšuje sa urbanizovanosť, zvyšuje sa i mobilita obyvateľov. 
Priaznivá sociálna situácia regiónu je okrem priamej väzby na zlepšujúcu sa ekonomickú 
produkčnú výkonnosť a zamestnanosť, spojená taktiež s rastom vzdelania, mobility obyva-
teľstva, ale i lepšími charakteristikami osídlenia.  
 Zaujímavé sú i závislosti medzi inými faktormi. Napr. vybavenosť regiónu technickou, 
obslužnou a informačnou technológiou, ktorá je lepšia v urbanizovanejších regiónoch, 
v regiónoch s dobrou situáciou v produkčnej výkonnosti a v sociálnej oblasti, v regiónoch 
s väčšou mobilitou obyvateľstva, ako i vyšším indexom vzdelania. Mobilita obyvateľstva sa 
zvyšuje v regiónoch s dobrou sociálnou situáciou, s technickou infraštruktúrou, produkčnou 
ekonomickou výkonnosťou, s rastúcou zamestnanosťou s osídlením. S vyššou urbánnosťou 
sú spojené napr. vyššia zamestnanosť, lepšia ekonomická produkčná výkonnosť, ale i vyššia 
vzdelanostná úroveň obyvateľov.  
 O negatívnej závislosti (s rastom jedného faktora klesá druhý faktor) môžeme hovoriť 
predovšetkým v prípade krajinno-ekologickej situácie, ktorá sa v našich analýzach vyprofilo-
vala do pozície faktora vykazujúceho negatívne závislosti a to sa týka najmä pohybu obyva-
teľstva, ekonomickej situácie ako i osídlenia. Vo všetkých týchto oblastiach sa krajinno-
ekologická situácia zlepšuje so súčasne zhoršujúcou sa sociálnou a ekonomickou situáciou 
ako i znižovaním (zhoršovaním) disponibilít osídlenia. Znamená to, že dobrý stav v krajinno-
ekologickej situácii sa viaže na problémovosť území vo viacerých oblastiach – na istú 
priestorovú statickosť obyvateľstva, zložitú ekonomickú situáciu i na osídlenie založené na 
báze malých obcí a s vysokým podielom obyvateľstva bývajúceho v týchto malých obciach. 
Problémové regióny teda prevažne disponujú kvalitnou sociálno-ekologickou situáciou, často 
je to jedna z mála pozitívnych disponibilít týchto území, ktorá v dôsledku zvyčajne nepriazni-
vého stavu vo väčšine iných, najmä sociálnych a ekonomických oblastiach sa nedarí 
pretransformovať na reálnu rozvojovú disponibilitu a tak predstavuje prevažne iba latentný 
rozvojový faktor, ktorý treba aktivizovať.  

 

Závery 
Prezentované výsledky typologických analýz dokumentujú, že regionálna diferenciácia 
a výrazné regionálne disparity sú charakteristické pre súčasný stav sociálno-priestorovej 
situácie Slovenska. Tieto disparity zásadných spôsobom komplikujú rovnomernejší regio-
nálny rozvoj a vyžadujú aplikáciu efektívnych nástrojov a politík na redukovanie medziregio-
nálnych rozdielov a aplikáciu nových stratégií pre efektívny regionálny rozvoj. 
 Ukazuje sa, že hospodárske a sociálne aktivity spoločnosti sú vo vzájomnej podmiene-
nosti s charakterom a špecifikami jednotlivých územných celkov. Hospodárske a sociálne 
aktivity na území Slovenska sú nerovnomerne rozmiestnené. Je to podmienené jednak tým, 
že prírodno–geografické podmienky krajiny nevytvárajú priaznivé podmienky pre každú 
aktivitu v danom území, ako aj tým, že aktivity formovania sociálno-ekonomického systému 
aktívne a zámerne pôsobili (a pôsobia) na rozmiestnenie určitých hospodárskych a sociál-
nych činností v územiach, pričom majú značne selektívny charakter s preferovaním istých 
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sídiel, regiónov a oblastí. Výsledkom pôsobenia týchto faktorov je existujúca výrazná ne-
rovnomernosť v hospodárskom, sociálnom a civilizačnom rozvoji jeho jednotlivých regiónov 
a oblastí SR. 
 Počas transformačného obdobia sa jednotlivé regióny, s rozdielnym prírodným, resp. 
primárnym a polohovým potenciálom a s diferencovaným stupňom jeho využívania, rozdiel-
nou schopnosťou reagovať na nové podmienky trhovej ekonomiky, rozvíjali diferencovane.  
 Na jednej strane sa sformovali rozvinuté regióny s prevažne mestskou štruktúrou, so silne 
rozvinutými ekonomickými (najmä výrobnými a obslužnými) aktivitami, alebo regióny s in-
tenzívnym poľnohospodárstvom, ktoré v oboch prípadoch aj naďalej priťahujú nové činnosti, 
vytvárajú aktívne prostredie pre investičnú aktivitu, modernú občiansku a technickú infra-
štruktúru.  
 Na druhej strane sa sformovali zaostalé (nerozvinuté) regióny s rastúcim podielom 
nezamestnaných, slabo rozvinutou a málo diverzifikovanou štruktúrou výroby a služieb, 
menej intenzívnym poľnohospodárstvom a rozvinutým lesným hospodárstvom, nižšou vzde-
lanostnou úrovňou obyvateľstva, nerozvinutou technickou a sociálnou infraštruktúrou, a pod.  
 V rámci územia Slovenska je pozorovateľný nápadný rozdiel medzi okresmi západnej 
a východnej časti územia, ako aj medzi oblasťami s rozvinutou mestskou štruktúrou a 
prevažne vidieckymi priestormi. Diferenciácia sa však prejavuje i medzi nerozvojovými 
regiónmi južného a severného pohraničia, včítane ich vnútornej diferenciácii. Poukazuje to 
na potrebu rešpektovania špecifík každého regiónu pri hľadaní rozvojových stratégií ako i pri 
aplikácii regionálnych politík.  
 
Prezentované klasifikačné a typologické analýzy dokumentujú, že Slovensko je diferenco-
vané prakticky na väčšine priestorových úrovní. Týka sa to tak rozdielov medzi mestom 
a dedinou, medzi okresmi, krajmi či oblasťami (NUTS II), čo dokumentuje, že regionálny 
rozvoj na Slovensku smeruje k prehlbovaniu regionálnych disparít a nerovnováh.  
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PRÍLOHY 
 

 

 

PRÍLOHA 1. 
 

Špecifikácia a indikačné pokrytie vymedzených problémových oblastí 
Základný rámec analýz tvorilo 11 faktorov (problémových oblastí + 1 faktor kooperačnej 
aktivity sídiel, ktorý sme však vzhľadom na jeho špecifiká v tejto etape riešenia úlohy 
nezahrnuli do analýz). Tento blok faktorov, sýtený veľkým rozsahom indikátorov, predstavo-
val základný analytický rámec (platformu), na ktorom bola postavená typologizačná analýza. 
Išlo o nasledovné faktory (premenné) a ich indikačné pokrytie: 

1/ ekonomická produkčná výkonnosť − je sledovaná prostredníctvom indikátorov:  
• hrubý obrat priemyslu na 1 obyvateľa, resp. tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle na 

1 obyvateľa, tržby za predaj maloobchodu a služieb na 1 obyvateľa, stavebná produkcia 
na 1 obyvateľa, obstarané investície na 1 obyvateľa, priemerná mesačná mzda; 

2/ zamestnanosť a trh práce − je sledovaná prostredníctvom ukazovateľov: 
• počet pracovníkov v odvetviach národného hospodárstva na 100 obyvateľov, miera 

nezamestnanosti, miera podnikateľskej aktivity, index progresivity ekonomickej štruktúry, 
počet fyzických osôb na 100 obyvateľov, počet právnických osôb na 100 obyvateľov, po-
čet ziskových organizácií na 100 obyvateľov; 

3/ krajinno-ekologická situácia − pokrytá je nasledovnými indikátormi:  
• reliéf, pôda, voda, ovzdušie, resp. mestské osídlenie a hospodárske aktivity, emisie, inten-

zívne poľnohospodárske využívané územia, ohrozenie lesov emisiami, dopravné zaťaže-
nie; 

4/ environmentálna infraštruktúra − pokrytá je indikátormi: 
• podiel obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov, podiel obyvateľov napojených 

na verejnú kanalizáciu a ČOV; 

5/ vybavenosť územia infraštruktúrou (technicko-informačno-obslužné infraštruktúry) – je  
sledovaná prostredníctvom indikátorov:  
• dopravná dostupnosť, dopravná infraštruktúra, vybavenie domácností spotrebičmi, osob-

ným automobilom a rekreačnou chatou/chalupou, vybavenosť domácností informačnými 
a komunikačnými prostriedkami, úroveň bytového fondu a parametre zariadení sociál-
nych, školských, zdravotníckych a obchodných služieb; 

6/ ľudský potenciál – populačná situácia −je indikovaná ukazovateľmi: 
•  počet obyvateľov okresu, podiel detí na celkovom počte obyvateľov, podiel dôchodcov 

na celkovom počte obyvateľov, prirodzené prírastky na 1000 obyvateľov;  

7/ ľudský potenciál – pohyb obyvateľstva – indikovaná ukazovateľmi: 
•  prírastky zo sťahovania na 1000 obyvateľov, podiel autochtónneho obyvateľstva na 

celkovom počte obyvateľov okresu 

8/ vzdelanostná úroveň (vzdelanostný potenciál) − zachytená je ukazovateľmi: 
•  podiel obyvateľov s VŠ vzdelaním z obyvateľstva nad 15 r., podiel obyvateľov s úplným 

stredoškolským vzdelaním s maturitou z obyvateľstva nad 15 r.; 

9/ sociálna situácia − sledovaná je prostredníctvom indikátorov:  
• dávky sociálnej pomoci, priemerná mzda, miera nezamestnanosti ; 
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10/ urbanizovanosť − zachytená je prostredníctvom indikátorov: 
•  miera urbanizovanosti, populačná centralita okresného mesta; 

11/ osídlenie − pokrytá je prostredníctvom indikátorov: 
• podiel obcí do 1000 obyv., podiel obyv. bývajúcich v obciach do 1000 obyv., priemerná 

veľkosť obce, počet obcí okresu, hustota osídlenia – počet obyv. na 1km2; 

12/ mikroregióny – endogénna sídelná aktivita  
• tvorí špecifický problémový blok, ktorý je postavený na empirickom výskume – sledujúcom 

zapájanie obcí do mikroregionálnej spolupráce, so zachytením rôznych foriem 
a problémovej orientácie tejto spolupráce.  
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PRÍLOHA 2. 
 

MEMORANDUM PRACOVNEJ SKUPINY „REGIONÁLNE DISPARITY“ EURÓPSKEHO 
PRACOVNÉHO SPOLOČENSTVA PRE STREDOEURÓPSKY 
A JUHOVÝCHODOEURÓPSKY PRIESTOR (MOEAG ARL)  

(Prevzaté z publikácie: Maroš Finka, Dagmar Petríková (editori): Priestorový rozvoj 
a plánovanie v kontexte európskej integrácie. Stredoeurópske školiace centrum v oblasti 
priestorového plánovania. Fakulta architektúry STU. Vydal Road, Bratislava 2000.) 

 
Identifikácia a hodnotenie regionálnych disparít 
Odbúravanie regionálnych disparít vychádza z princípu sociálneho štátu a možností slobod-
nej realizácie osobnosti v demokratickom spoločenskom usporiadaní. Životné podmienky 
predstavujú pritom praktickú dimenziu vo vzťahu k hodnoteniu regionálnych disparít. Nasto-
lenie rovnocenných životných podmienok neznamená dosiahnutie identických podmienok 
pre život, ale skôr zachovanie rovnocenných šancí v regiónoch. 

 
Význam regionálnych disparít pre priestorové usporiadanie a územné 
plánovanie 

Odbúranie regionálnych disparít, alebo pozitívne formulované nastolenie rovnocenných 
životných podmienok predstavuje jeden zo základných cieľov návrhu Európskej koncepcie 
priestorového rozvoja – EUREK („vyrovnaná konkurencieschopnosť v európskom priestore“) 
a malo by byť presadzované v členských štátoch Európskeho pracovného spoločenstva. 

Nastolenie rovnocenných životných podmienok tvorí predpoklad pre dosiahnutie cieľa 
udržateľného rozvoja. Odbúranie regionálnych disparít nesmie byť vo svojom význame ohra-
ničené koncepciou udržateľného rozvoja.  

Regionálne disparity nesmú byť chápané len vo väzbe na ekonomický rozvoj. Oveľa viac 
je treba ponímať odbúravanie disparít v kontexte so zachovaním rovnocenných podmienok 
pre život aj pre budúce generácie v parciálnych priestoroch. 

Koncepcia rovnocenných podmienok pre život znamená existenčnú bázu pre vidiecke 
priestory. 

V krajinách západnej Európy vystupujú namiesto protikladov mesta a vidieka nové druhy 
disparít. Naproti tomu sa ukazuje v transformujúcich sa krajinách výrazný prepad medzi 
mestom a vidiekom, zvlášť medzi hlavnými mestami a centrami regiónov a vidieckymi prie-
stormi. Ťažiskové zameranie politiky pre vidiecke priestory je preto treba vidieť práve 
v naplnení princípu rovnocennosti.  
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Priestorové disparity v priestorových súvzťažnostiach 
• Veľké mierky, ako napr. NUTS −I alebo NUTS –II sú pre uchopenie regionálnych disparít 

a ich hodnotenie vo vzťahu k princípom rovnocennosti príliš hrubé. Z pohľadu Európ-
skeho pracovného spoločenstva tieto priestorové vzťažné úrovne sú vhodné iba obme-
dzene, keďže príliš nivelizujú rozdiely parciálnych priestorov.  

 Vhodnú priestorovú vzťažnú úroveň predstavujú NUTS IV. V Nemecku sú to okresy, 
v Rakúsku krajské hauptmanstvá, v Českej republike okresy a v Maďarsku a Slovinsku malé 
regióny. 

 
Regionálne disparity v zmysle materiálnych aspektov − indikátorov 

Uchopenie regionálnych disparít v územnom plánovaní sa na rozdiel od regionálnej 
politiky vníma v kontexte koncepcie vytvorenia rovnocenných podmienok pre život. Tým je 
operacionalizácia určená nielen rozdielmi ekonomického rastu, ale obsahuje rôzne oblasti 
života (dimenzie), úplne v súlade s prierezovou orientáciou územného plánovania: 

Dimenzia 1: Sídelná štruktúra 
Dimenzia 2: Štruktúra a vývoj obyvateľstva 
Dimenzia 3: Trh práce 
Dimenzia 4: Štruktúra a rozvoj hospodárstva 
Dimenzia 5: Infraštruktúra 
Dimenzia 6: Trh bytov 
Dimenzia 7: Životné prostredie 
Dimenzia 8: Sociálne otázky 
 

 Vo vzťahu k hodnoteniu jednotlivých dimenzií je diskutovaný veľký počet indikátorov. Zdá 
sa, že s výnimkou dimenzie životného prostredia je k dispozícii dobrá dátová základňa kvan-
titatívnych ukazovateľov. Tieto sú tak štatistickej povahy, ako aj vztiahnuté k dlhodobejším 
priemerom.  

Nasledujúce oblasti indikátorov sa javia ako principiálne vhodné: 

Dimenzia 1 −  Sídelná štruktúra: miera urbanizácie, podiel obyvateľov v obciach s menej 
ako 500 obyvateľmi, hustota obyvateľstva. 

Dimenzia 2 − Štruktúra a vývoj obyvateľstva: veková štruktúra, sociálna štruktúra, vzdela-
nostná štruktúra, vývoj obyvateľstva. 

Dimenzia 3 –  Trh práce: nezamestnanosť, štruktúra zamestnanosti, vývoj zamestnanosti, 
úroveň vzdelania, príjmy. 

Dimenzia 4 −  Štruktúra a rozvoj hospodárstva: podiel samostatných podnikov, miera 
samostatne podnikajúcich, podiel zahraničných investícií, počet konkurz-
ných príkladov, podiel malých a stredne veľkých podnikov, miera diverzifiká-
cie. 

Dimenzia 5 −  Infraštruktúra: dopravná dosažiteľnosť (v regióne a k najbližším vyšším 
centrám), možnosti ďalšieho vzdelávania (odborné školy, vysoké školy, 
univerzity), zdravotnícke služby. 

Dimenzia 6 −  Trh bytov: vybavenie bytov, novostavby bytov, 
Dimenzia 7 −  Životné prostredie: potenciál prírodného priestoru, podiel lesných a/alebo 

vodných plôch, miera zaťaženia turistickým ruchom, imisie.  
Dimenzia 8 –  Sociálne otázky: miera kriminality, chudoba, poberatelia sociálnej podpory.  
  Avšak práve v kontexte územnoplánovacej koncepcie rovnocenných životných podmie-
nok by mali byť pri výbere indikátorov viac zohľadňované dimenzie 7 a 8. (životné prostredie 
a sociálne otázky). 
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Regionálne disparity v zmysle inštrumentálnych aspektov 
 

Vyrovnanie regionálnych disparít, resp. nastolenie rovnocenných životných podmienok musí 
byť odvodené z politickej, alebo ústavno-právnej požiadavky. V kontexte aktuálneho vývoja 
v členských štátoch Európskeho pracovného spoločenstva (pribúdajúca regionálna polarizá-
cia) sa považuje implementácia územnoplánovacej koncepcie „rovnocennosti“ v spojení 
a cieľmi udržateľnosti rozvoja (práve v krajinách v ktorých je územné plánovanie v prerode) 
za naliehavú požiadavku, ktorá by sa mala premietnuť do normotvorby. 
Politika regionálneho rozvoja sa javí na prvý pohľad iba ťažko možná v užšom chápaní 
finančného disponibilného priestoru. Stratégie decentralizácie sa však javia byť naliehavé 
a nevyhnutné. Toto platí snáď pre decentralizáciu faktoru „poznatkov“ prostredníctvom zhod-
notenia regionálnych lokalít vysokého školstva. Ešte významnejšou sa javí decentralizácia 
štátnej správy a vybudovanie regionálnej samosprávy. Zodpovedajúcimi opatreniami 
(napojenie vysokých škôl na regionálne prostredie, vytvorenie regionálnych parlamentov) by 
sa mohlo prispieť k posilneniu regionálneho povedomia a poprípade vytvorenia kreatívnej-
šieho prostredia. 
 Klasické inštrumentárium územného plánovania, centrá a rozvojové osi preukázali napr. 
v Bavorsku svoju schopnosť slúžiť ako primeraný garant pre zhodnotenie znehodnotených 
území a tým nastolenie rovnocenných životných podmienok . V transformujúcich sa štátoch 
by mali byť v kontexte naplneného financovania viac aplikované flexibilné formy územnoplá-
novacích aktivít s cieľom aktivácie endogénnych potenciálov parciálnych priestorov. Nadvä-
zujúc na už existujúce regionálne rozvojové koncepcie mala by sa zvýšiť ich miera realizo-
vanosti nasadením regionálneho manažmentu a mobilizáciou regionálnych aktérov. Tiež by 
malo byť zintenzívnené vytváranie vnútroregionálnych a medziregionálnych sietí, ako aj 
účasť aktérov v oblasti hospodárstva a kultúry.  
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Zoznam podkladových a prípadových štúdií a syntetických analýz 
vypracovaných pre potreby Subtém č. 1, 2, 3 
 
Subtéma 1 – „Analýza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformačnom období“ (Hlavný 
riešiteľ subtémy: PhDr. Vladimír Krivý, CSc. – Sociologický ústav SAV) 
BARTLOVÁ Alena: Vývoj správy a samosprávnych inštitúcií na pôde medzivojnového Českosloven-

ska s dôrazom na situáciu Slovenska a jeho obyvateľstva, s. 27 
BAUSOVÁ Martina, PISCOVÁ Magdalena: Rozvodovosť v predtransformačnom období v regiónoch 

Slovenska, s.16 
BEŇUŠKOVÁ Zuzana: Premeny okrajových zón Bratislavy, (prípadová štúdia) s. 27 
BÚŠIK Jozef: Analýza systému riadenia regionálneho rozvoja v predtransformačnom období, s.24 
BÚZIK Bohumil: Stav a vývoj sociálno-triednej štruktúry v regiónoch Slovenska do roku 1989, s. 11+ 

tabuľková príloha 
FALŤANOVÁ Ľubica: Lokálna podoba zamestnanosti v poľnohospodárstve v 1. polovici 20. storočia 

s dôrazom na profesijnú skupinu poľnohospodárskych robotníkov. (Prípadové štúdie), s. 14  
GAJDOŠ Peter: Trendy a problémy vývoja sídiel a regiónov na Slovensku v predtransformačnom 

období, s. 42 
HORŇÁK Marcel: Analýza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformačnom období, Dopravná 

infraštruktúra, s. 22 + tabuľkové prílohy (s.3) 
IRA Vladimír: Informačno-komunikačná a vedecko-výskumná infraštruktúra, s. 21 
IRA Vladimír: Mikroinfraštruktúra (vybavenosť) domácností, s. 19 
IZAKOVIČOVÁ Zita, MOYZEOVÁ Milena: Krajinno-ekologické podmienky regionálneho rozvoja, s. 48 
JURČOVÁ Danuša.: Obyvateľstvo a jeho vývoj v regiónoch Slovenska, s. 31 + mapy 2 
KOZOVÁ Mária: Inštitucionálne zabezpečenie ochrany prírodných a kultúrno-historických zdrojov do r. 

1989, s. 38 
KRIVÝ Vladimír: Etnické a konfesijné zloženie okresov Slovenska a politické inklinácie regiónov na 

prelome 20. a 30. rokov 20. storočia, s. 35 
MICHÁLEK Anton: Sociálna a kultúrna infraštruktúra v predtransformačnom období, s.23 
MORAVANSKÁ Katarína: Analýza ľudského potenciálu sídelnej štruktúry SR v predtransformačnom 

období, s. 28 
PAŠIAK Ján: Sociologický kontext regionalizmu a regionalizácie (Vybrané oblasti teoretickej 

a metodologickej problematiky), s. 46 +16 máp 
PODOLÁK Peter: Regióny Slovenska z hľadiska etnickej štruktúry obyvateľstva, s.34 
POPELKOVÁ Katarína: Vinohradníci ako súčasť strednej vrstvy mesta Modra v prvej polovici 20. 

storočia, (Prípadové štúdie), s.22 
RAJČÁKOVÁ Eva: Súhrnná charakteristika ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov Slovenska 

v predtransformačnom období, s. 10 
REHÁK Štefan: Inovačné schopnosti regiónov v období 1970 – 1989, s. 33 + mapy 
SLAVÍK Vladimír: Infraštruktúra školských, zdravotníckych a obchodných zariadení v predtransformač-

nom období, s. 15 
SLIMÁK Dušan: Pracovný potenciál v regiónoch Slovenska v predtransformačnom období 1970 – 

1991, s. 20 + mapy 
SPÁČILOVÁ Ružena: Environmentálna infraštruktúra SR, s.6 
SPÁČILOVÁ Ružena: Využívanie, ohrozovanie a ochrana prírodných zdrojov pred rokom 1989, s. 42  
STRAPCOVÁ Katarína: Inter-generačná mobilita a regióny SR v predtransformačnom období, s. 29 
STRUSSOVÁ Mária: Riadenie sídelného a regionálneho rozvoja prostredníctvom miestnych národ-

ných výborov koncom 80-tych rokov 20. storočia. (Prípadová štúdia vybraných obcí v okrese 
Levice), s. 26 

SZÉKELY Vladimír: Regionálne rozdiely vo vývoji priemyslu na Slovensku do roku 1989, s.25 
SZŐLLŐS Ján: Analýza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformačnom období: Energetická 

infraštruktúra, s. 40 
ŠEVČÍKOVÁ Mária: Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku v predtransformačnom období 1970 − 

1990, s. 17 + tabuľky, grafy 
TVRDOŇ Jozef: Hospodárska štruktúra regiónov Slovenska v predtransformačnom období 1979 – 

1991, s. 26 
VRZGULOVÁ Monika: Živnostníci v Trenčíne v prvej polovici 20. storočia, (Prípadové štúdie), s. 19 
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ZAPLETALOVÁ Jaroslava: Bývanie, obytné prostredie, s. 14 - príloha 
ŽATKULIAK Jozef: Charakteristika predtransformačného vývoja regionálnej diferenciácie, s. 24; 

Štátoprávny a ekonomický priestor pre regionálny vývoj Slovenska v 70. a 80. rokoch, s.32 
 
Vypracovanie syntéz na úrovni jednotlivých dimenzií: 
MALÍKOVÁ Ľudmila: Charakteristika pred-transformačného vývoja regionálnej diferenciácie, s. 9. 

Dimenzia politicko-správna a inštitucionálna 
TVRDOŇ Jozef: Analýza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformačnom období, s. 85. 

Dimenzia hospodárska 
ČAMBÁLIKOVÁ Monika: Sociálna štruktúra a inter-generačná mobilita v pred-transformačnom období, 

s. 48 Dimenzia sociálna 
SPÁČILOVÁ Ružena: Syntéza dimenzie krajinno-ekologickej – predtransformačné obdobie, s. 57. 

Dimenzia krajinno-ekologická 
IRA Vladimír: Syntéza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformačnom období, s. 29. Dimenzia 

civilizačno-infraštruktúrna 
GAJDOŠ Peter: Sociálno-priestorová dimenzia (sídelno-regionálny aspekt); Syntéza za predtransfor-

mačné obdobie, s. 65. Dimenzia sídelno-priestorová 
 
 
Subtéma č. 2 – „Analýza kontextu a dopadov transformačných systémových zmien (po r. 1989) 

na regionálne disponibility“ (Hlavný riešiteľ subtémy: Doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc. – Regikom) 
BALÁŽ Vladimír: Pohyb pracovnej sily a vnútorná migrácia v období centrálneho plánovania a počas 

ekonomickej transformácie. Ekonometrická analýza faktorov typu pull/push, s. 39 
BALÁŽ Vladimír: Regionálna konvergencia/divergencia v SR v období ekonomickej transformácie, s. 

35 
BAUSOVÁ Martina – PISCOVÁ Magdalena: Rozvodovosť na Slovensku z regionálneho hľadiska 

v transformačnom období, ss.15, Sobášnosť po roku 1989 – regionálny priemet, s.19 
BEŇUŠKOVÁ Zuzana: Premeny okrajových zón Bratislavy. (Prípadové štúdie troch lokalít po roku 

1989), s.26 
BONKOVÁ Jana: Program SAPARD: Princíp solidarity v rámci EÚ, s. 26 + tabuľková prílohy (3s) 
BÚŠIK Jozef: Hodnotenie účinnosti, foriem a spôsobov regionálnej politiky v období transformácie 

ekonomiky Slovenska, s. 36 
BÚZIK Bohumil: Zmeny sociálno-triednej štruktúry v regiónoch Slovenska v procese spoločenskej 

transformácie deväťdesiatych rokov, s. 25 + tabuľky 
ČAMBÁLIKOVÁ Monika: Chudoba a sociálne vylúčenie v regiónoch Slovenska, s. 23, + tabuľka 
DANGLOVÁ Oľga: Vidiecky priestor – bariéry a perspektívy rozvoja (Príklad Topoľčiansko-duchon-

ského mikroregiónu), s. 46 
FALŤAN Ľubomír: Euroregióny a regionálny rozvoj na Slovensku, s. 32 
FALŤAN Ľubomír: Identifikácia s priestorom ako faktor sociálno-priestorovej identity, s. 30 
FALŤANOVÁ Ľubica: Lokálna podoba zamestnaneckej štruktúry v poľnohospodárstve s dôrazom na 

profesijnú skupinu poľnohospodárskych robotníkov, (prípadová štúdia), s. 26 
GAJDOŠ Peter: Špecifiká sociálno-priestorového rozvoja Slovenska v transformačnom období 

s dôrazom na profilovanie medziregionálnych disparít, s. 34 
HORŇÁK Marcel: Dopravná infraštruktúra, s. 22 + tabuľková (grafy) príloha (4s.) 
IRA Vladimír: Informačno-komunikačná a vedecko-výskumná infraštruktúra, s. 24 + prílohy (11s) 
IRA Vladimír: Mikroinfraštruktúra (vybavenosť) domácností, s. 21 + mapy (2) + tabuľková prílohy (3s) 
IZAKOVIČOVÁ Zita – MOYZEOVÁ Milena : Determinanty ekologickej stability územia SR, s. 30 
JURČOVA Danuša: Vývoj obyvateľstva v období po roku 1989, ss.28+ tabuľky 
KLOCOKOVÁ Jana: Využívanie prostriedkov z fondu ISPA v regiónoch Slovenska, s. 26, + tabuľková 

príloha (2) 
KONEČNÝ Stanislav: Analýza dopadov reforiem verejnej správy na lokálne a regionálne disponibility, 

s. 28 
KOZOVÁ Mária: Reštrukturalizácia a budovanie inštitucionálnych kapacít tvorby a ochrany životného 

prostredia po roku 1989, s. 49 
KRIVÝ Vladimír: Čo ukazujú voličské regionálne rozdiely (obdobie 1992 – 2003), s.55 + Príloha s. 21 
KRIVÝ Vladimír: Komunálne voľby, s. 31 
KUSÁ Zuzana: Zobrazovanie regionálnych rozdielov a problémov slovenského vidieka v slovenských 

médiách, s. 74 
MALÍKOVÁ Ľudmila: Analýza politických programov vlád a regionálna diferenciácia Slovenska 

v období rokov 1989-1996, s. 40 
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MALÍKOVÁ Mária: Spoločensko-kultúrna dimenzia sociálno-priestorovej identifikácie obyvateľov 
regiónov SR, s.32 

MICHÁLEK Anton: Sociálna a kultúrna infraštruktúra v transformačnom období, s. 32 
MORAVANSKÁ Katarína: Analýza ľudského potenciálu sídelnej štruktúry SR v transformačnom 

období, s. 44 
NIŽŇANSKÝ Viktor: Východiská a priebeh inštitucionálnej a kompetenčnej decentralizácie na území 

Slovenskej republiky v rokoch 1990 – 2003, s. 32  
PODOLÁK Peter: Regióny Slovenska z hľadiska etnickej štruktúry obyvateľstva, s. 31 
POPELKOVÁ Katarína: Samostatní vinohradníci a ich pozícia v spoločenstve mesta Modra 

v súčasnosti, (prípadová štúdia), s. 18 
RAJČÁKOVÁ Eva: Súhrnná charakteristika ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR v období 

rokov 1990-2001, s. 7 
REHÁK Štefan: Inovačné schopnosti regiónov v období 1989 – 2002, s. 24 + mapy 
RUSNÁK Peter: Formovanie mimovládnych občianskych organizácií, ktoré ovplyvňujú regionálny 

rozvoj. Revitalizácia občianskych organizácií, aktivít, s.25 + tabuľkové prílohy 
SLAVÍK Vladimír: Infraštruktúra školských, zdravotníckych a obchodných zariadení v transformačnom 

období, s. 22 + mapy (6) + tabuľková prílohy (3s) 
SLIMÁK Dušan: Pracovný potenciál v regiónoch Slovenska v podmienkach prechodu na trhové 

hospodárstvo, ss.12 + mapy 
SPÁČILOVÁ Ružena – KOZOVÁ Mária: Environmentálna infraštruktúra SR - vývoj po roku 1990, s. 19 
SPÁČILOVÁ Ružena: Ekonomická transformácia a využívanie, ochrana a ohrozenia prírodných 

zdrojov SR po roku 1989, s. 36 
STRAPCOVÁ Katarína: Intergeneračná mobilita a regióny SR v transformačnom období, s. 27, 

+príloha - tabuľky 
STRUSSOVÁ Mária: Vzťah k sídlu, sídelná stabilita a kvalita medziľudských vzťahov ako faktory 

regionálnej identity, s. 33 
SZÉKELY Vladimír: Nezamestnanosť a jej regionálna diferenciácia na Slovensku, ss.20 + grafy a 

tabuľky 
SZÉKELY Vladimír: Regionálne rozdiely vo vývoji priemyslu na Slovensku po roku 1989, s. 24 
SZŐLLŐS Ján: Energetická infraštruktúra, s. 32 
ŠEVČÍKOVÁ Mária: Ekonomická a sociálna dimenzia zmien poľnohospodárstva a vidieka a ich 

regionálny priemet v transformačnom období, s. 28 + tabuľky a grafy 
ŠŤASTNÝ Zdenek: Ekonomické determinanty lokálnej identity ako kolektívnej sebaidentifikácie 

s priestorom a jej regionálny aspekt, s. 30 
ŠŤASTNÝ Zdenek: Ekonomické determinanty lokálnej identity ako kolektívnej sebaidentifikácie 

s priestorom a jej regionálny aspekt, s. 20 
ŠŤASTNÝ Zdenek: Malé a stredné podnikanie na Slovensku – regionálny aspekt, s. 32 
TVRDOŇ Jozef: Ekonomická reštrukturalizácia regiónov Slovenska v podmienkach prechodu na 

trhové hospodárstvo, s. 23 
TVRDOŇ Jozef: Vstup zahraničného kapitálu do regiónov Slovenska po roku 1990, s. 27 + tabuľky 
TVRDOŇOVÁ Jela: Vplyv Programu SAPARD na integrovaný rozvoj vidieka v SR, s. 43 
VRZGULOVÁ Monika: Živnostníci v meste Trenčín po roku 1989, (prípadová štúdia), s.13 
ZAPLETALOVÁ Jaroslava: Bývanie, obytné prostredie: Transformačné obdobie po roku 1989, s. 5 + 

tabuľky 
ZEMAN Milan: Analýza využívania programu PHARE ako nástroja pre lokálny a regionálny rozvoj, s. 

22 + mapy 
 
Vypracovanie syntéz na úrovni jednotlivých dimenzií: 
MALÍKOVÁ Ľudmila: Politické zmeny po roku 1989 a ich vplyv na regionalizáciu Slovenska, s. 13. 

Dimenzia politicko-správna a inštitucionálna 
TVRDOŇ Jozef: Dimenzia hospodárska ss. 177. 
ČAMBÁLIKOVÁ Monika: Sociálna štruktúra a sociálna mobilita v transformačnom období, s. 73. 

Dimenzia sociálna 
SPÁČILOVÁ Ružena: Syntéza dimenzie krajinno-ekologickej – za transformačné obdobie, s. 45. 

Dimenzia krajinno-ekologická 
IRA Vladimír: Syntéza dopadov systémových zmien (po r. 1989) na regionálne disponibility, s. 22. 

Dimenzia civilizačno-infraštruktúrna 
GAJDOŠ Peter: Sociálno-priestorová dimenzia (sídelno-regionálny aspekt) −Syntéza za transfor-

mačné obdobie, s. 65. Dimenzia sídelno-priestorová 
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Subtéma 3 – „Typológia regionálnej diferenciácie v slovenských podmienkach, hlavný riešiteľ 

subtémy: PhDr, Peter Gajdoš, CSc.) 
ČAMBÁLIKOVÁ Monika – STRAPCOVÁ Katarína: Regionálna typológia SR z hľadiska sociálnej 

dimenzie 
GAJDOŠ Peter: Klasifikácia a typológia regiónov SR v sociálno-priestorovej a sídelno-regionálnej 

oblasti (V oblasti ľudských potenciálov, urbanizovanosti a osídlenia) 
IRA Vladimír: Regionálna typológia vybavenosti infraštruktúrou  
KRIVÝ Vladimír: Okresy SR cez prizmu faktorovej a clusterovej analýzy 
MICHNIAK Daniel: Dostupnosť okresných miest na Slovensku 
MORAVANSKÁ Katarína: Syntetická typológia regiónov Slovenska – bivariačné a multivariačné 

analýzy 
PAŠIAK Ján: Územné celky – regióny ako objekty a subjekty priestorovej diferenciácie v podmienkach 

Slovenskej republiky 
RUSNÁK Peter: Vidiecke mikroregióny – inštitucionálny prejav endogénnych prorozvojových regionál-

nych kapacít 
SPÁČILOVÁ Ružena: Krajinnoekologická typizácia regiónov Slovenska 
SPÁČILOVÁ Ružena: Typológia okresov SR z hľadiska environmentálnej infraštruktúry 
TVRDOŇ Jozef: Dimenzia hospodárska – typológia regiónov 
 
 
Syntézy na úrovni subtém: 
Subtéma č.1: „Analýza kontextu regionálneho rozvoja v predtransformanom období“  
(Hlavný riešiteľ a spracovateľ syntéz subtémy: PhDr. Vladimír Krivý, CSc. – Sociologický ústav SAV) 

s. 65 + prílohy 
Subtéma č. 2: „Analýza kontextu a dopadov transformačných systémových zmien (po r. 1989) na 

regionálne disponibility“ 
(Hlavný riešiteľ a spracovateľ syntéz subtémy: Doc. Ing. Jozef Tvrdoň, CSc. – Regikom) s. 118. 
Subtéma č. 3: Typológia regionálnej diferenciácie v slovenských podmienkach 
(Hlavný riešiteľ a spracovateľ syntéz subtémy Doc. Peter Gajdoš, CSc, Sociologický ústav SAV).  
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