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Úvod 
 
Problematika regionálneho rozvoja patrí medzi najzávažnejšie problémy 
súčasnej slovenskej spoločnosti. Slovensko charakterizujú výrazné regio-
nálne rozdiely, a tak sa táto problematika dostáva do popredia nielen 
v rovine politiky a hľadania možností ich riešenia, ale i ako odborný (vý-
skumný) problém. Boli to práve vedeckovýskumné analýzy, ktoré pouka-
zovali nielen na existenciu a prehlbovanie regionálnych disparít, ale i na ich 
multidimenzionálnosť, na charakteristiky rozvojových potenciálov či bariér 
jednotlivých regiónov alebo ich subregionálnych jednotiek. Práve multi-
dimenzionálny a multidisciplinárny prístup môže pomôcť indikovať charak-
ter a rozsah regionálnych problémov, ale aj hľadať ich príčiny a súvislosti. 
V tomto procese zohráva významnú úlohu aj sociológia, najmä širokospek-
trálna priestorová sociológia.     
 Teoretický, praktický, ako aj politický záujem o regionálnu problematiku 
sa v súčasnosti zväčšuje aj preto, že priestorové rozdiely a nerovnosti 
územných celkov vrátane regiónov majú ešte stále tendenciu narastania tak 
v rámci Slovenska, ako aj EÚ a prerastajú do neželateľnej priestorovej 
polarizácie na rôznych priestorových úrovniach spoločnosti, čím sa oslabuje 
súdržnosť (kohézia) priestorových jednotiek územia SR, ale aj vyšší stupeň 
kohézie priestorových jednotiek v rámci EÚ. Výrazným spôsobom sa prehl-
buje práve sociálny charakter regionálnych rozdielov. Regionálne nerov-
nosti na Slovensku patria do skupiny najväčších nerovností v rámci EÚ a ich 
zmenšovanie je jednou z hlavných úloh súčasnej regionálnej politiky SR. 
Na Slovensku sa však väčšia pozornosť tejto problematike začala venovať 
až v súvislosti s integráciou Slovenska do štruktúr EÚ.  
 Záujem odborníkov o túto problematiku súvisí s objavením sa novej 
vlny záujmu o regionalizmus koncom 20. storočia v súvislosti nielen s glo-
balizačnými trendmi, rozvojom informačnej spoločnosti, ale aj s rozpadom 
bloku komunistických režimov a prebiehajúcou transformáciou krajín vý-
chodnej a strednej Európy na demokratické spoločnosti s trhovou ekono-
mikou. Rozširujúca sa Európska únia „Európa regiónov“ sa snaží začle-
ňovať teoretickú problematiku regionalizmu Európy do vlny nového 
regionalizmu (new regionalism) na svetovej scéne geopolitických zmien. 
Nechýbajú ani názory, že začiatok tretieho tisícročia možno označiť ako vek 
regionalizmu, v ktorom sa mení obsah i formy regionalizácie. S tým sa spája 
redefinovanie pojmov a obsahov terminológie regionalizmu, prebieha disku-
sia o nových regionálnych paradigmách, kryštalizujú sa koncepcie regionál-
neho rozvoja, diskutuje sa o nových možnostiach riešenia regionálnych 
disparít, stierania socioekonomických nerovností, zachovania a zveľaďova-
nia sociokultúrnej regionálnej diverzity v regionálnom rozvoji, o nových 

možnostiach integrácie regiónov, o vzťahoch regionalizácie, globalizácie, 
informačnej spoločnosti a vytvárania znalostnej ekonomiky.  
 V takejto situácii a jej vývojových trendoch je celkom pochopiteľné, že 
regionalizmus sa opäť (tak ako to bolo v súvislosti s industrializáciou) dostal 
do popredia záujmu sociológie, a najmä tých sociológov, ktorí sa zoberajú 
sociálnou problematikou priestoru. Nie je to však preto, že sa regionalizmus 
stal opäť módnym, ale preto, že súčasný regionalizmus sa užšie spája 
s časom (jeho temporalitou zrýchlenia) a mení aj sociálny rámec času. 
Začalo sa poznávanie tohto sociálneho časopriestorového rámca, v ktorom 
sa mení sociálnosť priestorových procesov teritoriálneho charakteru 
v lokálnej i regionálnej dimenzii. Pre tieto procesy je čoraz viac charak-
teristickejšia ich priestorová simultánnosť podmienená nielen technolo-
gickými, ale aj sociálno-priestorovými zmenami. V týchto podmienkach sa 
dostávajú do novej situácie aj doteraz marginalizované a v civilizačnom 
vývoji zaostávajúce regióny.  
 Sociálno-priestorová dimenzia v regionálnom rozvoji vystúpila na Slo-
vensku do popredia aj „zásluhou“ narastania regionálnych rozdielov a ich 
polarizácie. Viac ako inokedy sa optika politiky, odbornej verejnosti (ale aj 
širokej verejnosti) zameriava na príčiny polarizácie rozvinutých a zaostá-
vajúcich regiónov Slovenska. Pochopiteľne, pozornosť a záujem sa obracia 
aj na to, ako tieto diferencie, rozdiely medzi regiónmi odstrániť či aspoň 
zmenšiť. V odbornej literatúre existuje viac teórií vysvetlenia a riešenia 
takejto situácie. Známe sú teórie „nerovnomerného rozvoja“, „polarizova-
ného rozvoja“, „pólov rastu“, „kumulatívnych príčin“, „centra – periférie“, 
„severu – juhu“ a ďalšie. Prevažne sú to teórie ekonomického charakteru, 
ale nechýbajú ani teórie geografického, sociologického, etnologického, 
politologického charakteru. Každá teória obsahuje aj východiskové princípy 
riešenia. V týchto teóriách sa fyzikálny priestor chápe ako rámec, ako 
priestor vyplnený mnohorakosťou ľudských činností a jej artefaktmi a podľa 
toho, na ktoré prvky a faktory sa zameriavajú, ktoré pokladajú za príčinné 
vzťahy vzniku priestorovej diferenciácie a jej výsledkov, ako aj ich riešení. 
 Pochopiteľne, pri vedeckom prístupe k tejto problematike nemožno tieto 
teórie obísť, lebo poskytujú poznatky a skúsenosti z rôznych období vývoja 
tejto problematiky, z možných prístupov k diagnóze a terapii priestorovej 
diferenciácie. Každé obdobie a každá krajina prináša však mnohé časové, 
priestorové, spoločenské, ekonomické, politické, priestorové vzťahy, ktoré 
vytvárajú neopakovateľnú historickú skutočnosť pre poznávanie a riešenie 
tejto problematiky. V tom musí byť vedecký prístup nevyhnutne kreatívny, 
aby mohol nachádzať spôsoby efektívneho riešenia. Aj slovenské regióny, 
regionálny vývoj SR má celý rad špecifík, ktoré treba poznať a rešpektovať 
pri hľadaní ciest riešenia.  
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Koncepcia predkladanej práce je postavená na zámere prezentovať sídelno-
regionálny vývoj Slovenska a jeho trendové smerovanie v širších historic-
kých, civilizačných i sídelno-priestorových kontextoch. V práci sa kladie 
dôraz na obdobie 20. storočia, (najmä jeho druhú polovicu), pre ktoré je na 
Slovensku charakteristické intenzívne pôsobenie industriálnej urbanizácie 
s výraznými súvislosťami a vplyvmi na všetky oblasti a sféry života spoloč-
nosti, ale i jej jednotlivých sociálnych a sociálno-priestorových segmentov. 
Toto obdobie vtlačilo slovenskej spoločnosti charakteristiky, ktoré sú rele-
vantné nielen svojím veľkým rozsahom a výraznými vplyvmi, ale aj tým, že 
sa realizovali (začali) ťažiskové modernizačné procesy a zmeny v osídlení, 
ktoré (aj svojou ideologickou deformovanosťou) poznačili charakter sloven-
skej spoločnosti a jej sociálno-priestorovej organizácie na dlhé obdobie 
s presahmi do súčasnosti.   
 Slovenská spoločnosť urobila v 20. storočí radikálne a rozsiahle zmeny 
v  ekonomickej, civilizačnej i spoločensko-kultúrnej oblasti, ktoré sa, po-
chopiteľne, museli prejaviť i v zmenách v osídlení a celkove v sociálno-
priestorovej situácii spoločnosti. Sociálno-priestorová situácia predstavuje 
mnohodimenzionálny súhrn špecifických sociálnych i nesociálnych kompo-
nentov, ktoré sú jej súčasťou a spolu tvoria súčasť životnej a existencionál-
nej situácie spoločnosti žijúcej na určitom území. Obsah zmien sociálno-
priestorovej situácie predstavujú zmeny v priestorovom rozložení spoloč-
nosti, ale i zmeny v jej charaktere. Ide o súhrn zmien v charaktere sídel a ich 
spoločenstiev, zmien v obytnom, sídelnom a sociálnom prostredí, ale 
i zmien v sociálnej štruktúre, sociálnej a priestorovej mobilite, v sociálnych 
vzťahoch a celkove v spôsobe života atď. Vývoj tejto situácie je výrazne 
ovplyvnený a poznačený viacerými faktormi. Jedným z nich je popri prie-
storovom faktore i časový faktor. Sociálno-priestorová situácia Slovenska je 
výsledkom dlhodobého historického vývoja a odráža pôsobenie množstva 
faktorov, ktoré sú prevažne značne rezistentné na krátkodobé zmeny.   
 Slovensko sa aktuálne nachádza v situácii, keď dobieha etapa moder-
nizácie industriálneho typu a začína sa etapa budovania informačnej, zna-
lostnej spoločnosti. Disponibility k prechodu na informačnú a poznatkovo 
orientovanú spoločnosť sú v regionálnom i sídelnom kontexte veľmi dife-
rencované a prechod vzhľadom na značné zaostávanie je pomalý. Začiatok 
21. storočia (spojený so vstupom SR do EÚ) však už naliehavejšie nastoľuje 
potrebu intenzívnejšie vytvárať podmienky na rozvoj znalostnej spoločnosti, 
aby sa naše zaostávanie v tejto oblasti nezväčšovalo, ale naopak, reduko-
valo.  
 Zložitosť súčasnej situácie spočíva v existencii viacerých závažných 
rizík, ktoré robia z riešenia regionálnych disparít zložitý a náročný proces. 

Základný rámec je daný existenciou silne marginalizovaných regiónov 
i subregiónov Slovenska. S tým sú spojené napríklad aj riziká prehĺbenia 
regionálnych disparít z hľadiska kvalít ľudského potenciálu, riziko zväč-
šovania regionálnych a subregionálnych disparít z hľadiska kvalít obytného 
prostredia, ale i infraštruktúrnych kvalít, ako aj riziko prehlbovania diferen-
covanej miery pripravenosti (ľudskej a odbornej) na realizáciu regionálnych 
politík vnútorných i cezhraničných atď.   
 
Pri skúmaní a analýze súčasných problémov regionálneho rozvoja sa stretá-
vame s procesmi a javmi, o ktorých vieme, že nie sú len terajším produktom 
vývoja spoločnosti a jej transformácie po roku 1989, ale že ich korene sia-
hajú hlbšie do minulosti, že majú svoju historickú dimenziu. Snažíme sa 
urobiť aspoň základnú, kontextuálnu sociologickú reinterpretáciu týchto 
javov minulosti,  reflektovať a hodnotiť ich sociologickú stránku. V práci sa 
preto snažíme prezentovať vývojové smerovanie sídelného a regionálneho 
rozvoja Slovenska tak v predtransformačnom, ako i transformačnom období 
(1990 – 2004) a zmeny, ktoré sa zrealizovali v týchto obdobiach, objasniť 
v širšom sociálno-priestorovom kontexte. Tento kontext je poznačený aj 
tým, že pred rokom 1989 sme sa v rámci sociológie urbanizmu či sociológii 
ľudských sídel, problematike regiónov výraznejšie nevenovali, bola to pre-
dovšetkým doména geografov.  
 Osobitná pozornosť sa v práci venuje teoreticko-metodologickým 
problémom regionálneho rozvoja so špecifickým dôrazom na sociologické 
analýzy a špecificky predpokladom priestorovej sociológie analyzovať so-
ciálno-priestorovú dimenziu regionálnej problematiky. Prezentované sú aj 
skúsenosti, poznatky z typologických analýz regiónov SR, ktoré sme apli-
kačne verifikovali.  
 V záverečnej kapitole práce sme sa pokúsili o naznačenie možností 
a predpokladov riešenia identifikovaných sídelno-regionálnych problémov. 
Dávame ich do kontextu s novými vývojovými trendmi, s ich sociálno-prie-
storovými nárokmi i predpokladanými vplyvmi a s možnosťami využívania 
regionálnej politiky pri riešení regionálnych problémov. Špecifický priestor 
sa venuje inovácii teoretického rámca regionálneho rozvoja a jeho sociálno-
priestorovým kontextom, ktorým sa snažíme reflektovať skutočnosť, že 
v súčasnosti sa zmenili názory na viacero sociálno-priestorových javov 
a procesov, ako i na možnosti ich hodnotenia a riešenia. To znamenalo 
i významné impulzy pre priestorovú sociológiu a pre jej zmeny v paradig-
mách, v metodológii, indikačnom inštrumentáriu i v interpretačných mož-
nostiach. 
 Uvedomujeme si, že vyčerpávajúco analyzovať a prezentovať široké 
spektrum sídelno-regionálnej problematiky v jednej publikácii nie je celkom 
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možné. Preto sme sa snažili zachytiť najmä ťažiskové sociálno-ekonomické 
a civilizačno-modernizačné procesy, ktoré profilovali vývojové zmeny 
v spoločnosti či v osídlení, a prezentovať pritom predovšetkým ich sociálne, 
sociálno-priestorové či sociálno-kultúrne súvislosti a dopady.  
 Pokúsili sme sa aj o širšiu optiku prístupu k regionálnym problémom – 
od mikroúrovne cez regionálnu úroveň až po makroúroveň s cieľom pouká-
zať na problémy, ktoré sa na týchto úrovniach prejavujú, a prezentovať ich 
cez optiku videnia a prístupu priestorovej sociológie. Domnievame sa, že 
oddeľovať problematiku sídel, regiónov a makrospoločenskej úrovne nie je 
celkom možné, pretože všetky sú vo vzájomnej interakcii, previazanosti 
a synergickom pôsobení. 
 Práca stavia v značnej miere na štúdiách, ktoré autori vypracovali 
v rámci riešenia ŠP Regionálne disparity a regionálny rozvoj SR v kontexte 
integračných dosahov (zodpovedný riešiteľ Ľ. Falťan), ktorý sa riešil 
na Sociologickom ústave SAV v období 2003 – 2005. Pri práci boli využité 
aj poznatky z riešenia grantových projektov VEGA, a to Transformačné 
dopady na rozvojové disponibility sídiel a ich spoločenstiev na Slovensku 
(2002 – 2004), a Mesto v kontextoch sociálnej a sociálno-priestorovej trans-
formácie slovenskej spoločnosti (2005 – 2007) riešených na Sociologickom 
ústave SAV (zodpovedný riešiteľ P. Gajdoš). 
      Autori by chceli touto cestou zvlášť poďakovať recenzentom za mimo-
riadne cenné pripomienky a za ochotu a trpezlivosť pri posudzovaní publi-
kácie, ako aj ostatným kolegom, ktorí sa určitým spôsobom podieľali na 
konečnej realizácii tejto publikácie. Vďaka patrí aj NK UNESCO MOST, 
ktorý prispel k vydaniu tejto publikácie.   

Autori  
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